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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to identify and describe the 

different roles that are expressed in a public library by researching 
them in the four policy documents concerning Västerås public library 
in 2010 and by interviews with three specially chosen key persons. 
Further studied are the discourses that can be perceived in the 
material and whether or not the roles could come in conflict with 
each other. Laclau and Mouffes discursive theory constitutes the 
methodical frame for this thesis and by using terms from discursive 
theory the analysis was made in four steps.  

 
Seven roles were identified from the policy documents concerning 
Västerås public library and the interviews with the key persons. The 
first role of the public library was the intermediary of knowledge and 
information, the second was viewed as a democratic role, the third as 
a marketing role, the fourth as a role that handled the collaboration, 
the fifth role was to improve literacy, and the sixth and seventh roles 
were as a culture centre and a meeting place. With the help from 
keywords five major discourses were found within the material. A 
democratic, a pedagogic, a cultural, a giver of information and a user 
discourse.  

 
The conclusion of this thesis is that the public library in Västerås 
seems to be a complex operation. The most prominent role is the 
democratic one. Further research could be to study the different roles 
more closely, though this thesis is about identifying them. 
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1. Inledning  
Diskussionen kring bibliotekets roll för samhället, för den enskilda individen eller grupper 
av människor är ständigt aktuell. Vi läser om den i tidningar, det forskas om bibliotekets 
roller och vi som studenter på BHS har fått ta del av diskussionen under utbildningen. Klart 
är att bibliotekets olika roller i samhället väcker tankar då biblioteket idag inte har den 
självklara plats det hade för bara några årtionden sedan. En bred teknikutveckling har 
bidragit till att folkbibliotekens arbete har förändrats samtidigt som dess traditionella roll 
står fast förankrad i verksamheterna. 
   
Ett intresse kring att undersöka ett folkbiblioteks roller i en lokal kontext väcktes hos oss då 
vi läste Jenny Johannissons (2006) avhandling Det lokala möter världen - Kulturpolitiskt 
förändringsarbete i 1990-talets Göteborg, där hon hävdar att den kulturpolitiska 
forskningen på lokal nivå är ett ännu relativt outforskat ämne, med vissa undantag i nordisk 
kontext. Hon menar att kommunal kulturpolitik är ett underprioriterat område inom 
forskningen vilket inspirerade oss till denna studie kring att undersöka vilka roller som 
uttrycks kring ett folkbibliotek. 
   
FN-organet UNESCO beskriver folkbibliotekens värde för lokalsamhället i sin 
folkbiblioteksmanifestation från 1994 där det står att läsa: "Folkbiblioteket som lokalt 
kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt 
ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i 
samhället." (s. 9). Sveriges folkbibliotek utgör en viktig del för samhället och dess invånare 
men det finns många exempel på debatter kring en oenighet om folkbibliotekens 
utformning. Ett exempel på en sådan debatt  är den som aktualiserades i Västerås 2007 när 
oppositionen i en debattartikel i Vestmanlands läns tidning kritiserade det styrande politiska 
blocket för att inte tillgodose biblioteksanvändarnas behov. Oppositionen anklagade de 
styrande för att ha en konservativ syn på bibliotekets roll, eftersom de lade alltför stor vikt 
vid enbart boken. Artikelförfattarna menade att ett levande bibliotek är så mycket mer än 
enbart böcker. Denna debattartikel väckte tanken hos oss att undersöka detta vidare. Vilka 
roller går att identifiera i frågan om folkbiblioteket i en mellanstor svensk kommun år 
2010?  
    
Då alla Sveriges folkbibliotek styrs politiskt, det vill säga varje kommun ansvarar för sin 
egen folkbiblioteksverksamhet, är det troligt att rollerna skiljer sig åt på de olika 
folkbiblioteken, men alla kommuner måste numera ha en övergripande plan för sin 
biblioteksverksamhet. Den första januari 2005 lades 7 a§ (Lag 2004:1261) till i 
Bibliotekslagen (1996:1596) som innebär att alla kommuner och landsting ska upprätta en 
biblioteksplan till biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen är upp till varje kommun att 
utforma, det finns således ingen norm för hur biblioteksplanen ser ut eller hur den upprättas 
eftersom kommunernas styrning ser olika ut. Biblioteksplanen är ett exempel på vad vi i 
denna uppsats kallar ett styrnings- och planeringsdokument och vi har kommit att intressera 
oss för hur det talas om bibliotekets roller i en enskild kommuns samlade styrnings- och 
planeringsdokument, det vill säga de dokument som ligger till grund för utformningen av 
folkbiblioteksverksamheten.     
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1.1 Bakgrund och problembeskrivning  
 
Den person som kan sägas ha lagt grunden till flera av bibliotekets roller i svenska 
samhället är Valfrid Palmgren, menar Sven Nilsson (2003) i Kulturens nya vägar. Valfrid 
Palmgren var bibliotekarie vid Kungliga biblioteket. Efter en studieresa till USA 1911 
föreslog hon att de många olika bibliotekstyperna i Sverige skulle sammanföras till ett 
gemensamt kommunalt, allmänt och offentligt folkbibliotek. Hon ansåg att biblioteken 
skulle ge service till alla medborgare oavsett stånd, klass eller ålder. Hennes förslag 
medförde att all folkbiblioteksverksamhet under åren som följde alltmer kom att slås 
samman i de kommunala biblioteken (Nilsson 2003, s. 169f). I ett 
folkbibliotekssakkunnigas betänkande från år 1949 framkommer att böcker och annat 
material för förmedling av tankar och idéer kostnadsfritt skulle ställas till medborgarnas 
förfogande i enlighet med deras behov. Här skulle hänsyn tas till elementära konstnärliga 
krav. Biblioteket skulle bistå med vägledning till sina samlingar och aktivt verka för att 
sprida kunskap om de värden det representerade. Så småningom, under 1960- och 1970-
talen, utökades verksamheten. Den sociala biblioteksverksamheten och 
informationsverksamheten växte och likaså började barn- och ungdomsverksamheten 
prioriteras alltmer. Samtidigt tillkom även den allmänkulturella programverksamheten och 
biblioteket började mer och mer ses som ett kulturcentrum (ibid., s. 171f). Detta är roller 
som än idag är aktuella, till exempel kan vi se att barn- och ungdomsverksamheten på 
folkbiblioteken är något som betonas i diskussionen kring bibliotekets roller och som 
anses ska prioriteras.  
   
Under 1990-talet fick biblioteken en sorts ny inriktning i och med den nya 
informationstekniken och övergången till det lärande samhället, menar Nilsson. Den nya 
tekniken passade in i bibliotekens traditionella nätverkstänkande och därför kunde 
biblioteksvärlden snabbt ta till sig den nya webbtekniken. Bibliotekens roll som 
informations- och kunskapscentra betonades. Kunskapslyftet och andra 
utbildningssatsningar kan anses ha varit en del av den nya inriktningen som även ledde till 
nya utmaningar för folkbiblioteken. Nilsson menar vidare att biblioteken förändrades då de 
nya medierna gjorde sitt intåg. Bibliotekens breda folkliga förankring förstärktes, intresset 
för debatter, bokmässor och andra evenemang ökade (ibid., s. 173).  
    
Nilsson påstår att då nya medier hela tiden tävlar om människors tid och uppmärksamhet, 
behöver biblioteken alltmer kraftfulla motiveringar för att konkurrera om de ekonomiska 
medlen inom kommunerna för att de ska kunna hävda sig. Trots att bibliotekslagen från 
1996 lagstadgat att det ska finnas folkbibliotek i alla kommuner, sägs där inget om varken 
omfattning eller kvalitet. Där har kommunens åliggande att upprätta en biblioteksplan gett 
en tydligare riktlinje och ordning (ibid., s. 174). Huvudsakligen ses biblioteksplanen som 
ett traditionellt planeringsverktyg innehållande en rad punkter såsom analys av kommunens 
samlade biblioteksbehov, lokal- och bemanningsplan, planer för medier och IT samt hur 
bibliotekets roll för lärandet, läsandet och informationsinhämtning ska se ut. Vissa 
biblioteksplaner, till exempel Stockholms stadsbiblioteks, betonar mer långsiktiga 
strategier. Bibliotekets betydelse för demokrati, för stadens växtkraft och utveckling, för 
studier och kunskapsutveckling är viktiga inslag, och biblioteken ses som en del av 
upplevelse- och kunskapsindustrin. Nilsson ser denna öppna, självreflekterande hållning 
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som ett uttryck för en kulturpolitik av andra ordningen, i stället för som en konkret 
handlingsplan (ibid., s. 174f).  

Hur det talas om ett folkbiblioteks roller i en kommuns styrnings- och planeringsdokument 
är intressant ur flera aspekter, bland annat ur ett användarperspektiv, men även för oss B&I-
studenter som i en yrkesroll kan komma att påverkas av en biblioteksplan ute i en av 
Sveriges cirka 290 kommuner. Vi menar att en kommuns styrnings- och 
planeringsdokument, exempelvis biblioteksplanen, reglerar såväl folkbibliotekets 
utformning som personalens arbete på enheten och vi fann därför ett intresse i att undersöka 
vilka roller som framkommer i sådana dokument. Genom Johannissons avhandling med en 
diskursorienterad ansats blev vi uppmärksammade på diskursanalysens möjligheter inom 
kulturpolitisk forskning, något vi anser att vår studie faller under. Johannisson menar att 
forskaren genom att åskådliggöra diskurser kan skapa en bild av en social verklighet 
bestående av en mängd delar som annars kan vara svåra att se ett sammanhang i (s. 28). Vi 
finner det både intressant och relevant att med diskursanalysens hjälp göra ett nedslag och 
undersöka vilka roller som framträder i styrnings- och planeringsdokument vid ett 
folkbibliotek. Före presentation av syfte och frågeställningar beskrivs som bakgrund 
information om Västerås stadsbibliotek och dess bakomliggande organisation. 

 

1.2 Västerås stadsbibliotek och dess organisation 
 
Det har funnits bibliotek i Västerås sedan medeltiden, skriver Anders Lif (2009) i Hela 
världen i ett hus - Stadsbiblioteket i Västerås. På 1200-talet fanns det troligen ett bibliotek i 
det gamla dominikanerklostret vid Fiskartorget och på 1300-talet finns noteringar om ett 
bibliotek i Domkyrkan. Det var i början av 1900-talet som biblioteket blev ett folkbibliotek. 
Stadens invånare hade då sina boksamlingar placerade på olika håll i kommunen. Något 
som motsvarade folkbibliotek hade bildats av Arbetarinstitutet, och Arbetarnas 
bildningsförbund, ABF, hade också bokrum. År 1956, efter omkring 40 års utredande, 
kunde ett nytt gemensamt folkbibliotek invigas, och då kunde alla boksamlingarna samlas 
under ett tak på den platsen det finns än idag. Namnet var de första tjugo åren Stifts- och 
landsbiblioteket eftersom det även inrymde stiftets och läroverkets vetenskapliga samlingar. 
Enligt Helga Lindsten i skriften Landsbiblioteket i västerås var det viktigaste kriteriet för 
ett bra bibliotek vid den här tiden ett gott urval av studieobjekt, särskilt böcker, och ett 
noggrant urval av litteratur inom olika ämnen gjordes av biblioteksutbildad personal 
(Martiin 1958, s. 68).  
 
Under årens lopp har filialer tillkommit och de har både ökat och minskat i antal. Den 
första bokbussen köptes in 1971 och den uppsökande verksamheten har varit betydelsefull 
under många år. Under början av 1970-talet blev huvudbiblioteket för trångbott och ett par 
avdelningar, barn- och musikavdelningen, utlokaliserades, men sedan 1991, när det 
nybyggda fackbiblioteket anslutits med en bro och invigts, har alla huvudbibliotekets 
avdelningar åter varit samlade på en och samma plats. Vid denna tid skedde en 
omorganisation inom Västerås stad i och med att en ny beställar/utförarorganisation 
sjösattes. Detta medförde att biblioteksstyrelsen upphörde och ersattes av en kulturnämnd. 
Stadsbiblioteket blev då en resultatenhet inom Västerås stads utförarförvaltning, vilken 



4 
 

senare fick namnet proAros. På 1980-talet började datorer och databaser göra sitt intåg på 
biblioteket och mellan 1992 och 1994 inleddes och fullföljdes datoriseringen av katalog- 
och lånerutinerna. Under senare delen av 1990-talet kunde också Internet börja användas av 
besökarna på publika datorer. Mot slutet av 1990-talet inleddes en ökad självbetjäning då 
de första utlåningsautomaterna togs i bruk, men det dröjde ytterligare tio år innan turen 
hade kommit till hanteringen av återlämnade medier. Då installerades en stor återlämnings- 
och sorteringsautomat på huvudbiblioteket (Lif 2009). Stadsbiblioteket består vid den här 
uppsatsens tillkomst av huvudbibliotek, sex stadsdelsfilialer, bokbuss samt en övergripande 
webbplats. Antalet medarbetare är omkring 65.    
   
Västerås stad är en politiskt styrd organisation. Huvudansvaret för den kommunala 
verksamheten finns hos de förtroendevalda politikerna, vilka beslutar om hur staden ska 
organiseras och vad det ska satsas på. Det är kommunfullmäktige som bär det högsta 
ansvaret för verksamheten. I Västerås stad finns också ett antal styrelser och nämnder som 
arbetar med att omvandla politikernas övergripande mål till målsättningar för det egna 
ansvarsområdet. Till sin hjälp har de flesta nämnderna en kommunal förvaltning med 
tjänstemän knuten till sig, som ska ge politikerna beslutsunderlag samt genomföra besluten 
i praktiken. Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden är den politiskt tillsatta nämnd som har det 
övergripande ansvaret för biblioteksverksamheten i staden. Till Kultur-, idrotts- och 
fritidsnämnden hör en stab där ett flertal tjänstemän med olika ansvarsområden ingår. 
Dessa har till uppgift att bistå nämnden med sakkunskap, bereda ärenden och verkställa 
beslut. Andra viktiga uppgifter är att beställa verksamhet från olika utförare samt att följa 
upp och utvärdera verksamheten (Västerås stad 2011).  
 

1.3  Syfte och frågeställningar  
 
Uppsatsens syfte är att med diskursteorins hjälp identifiera och beskriva de biblioteksroller 
som uttrycks i en kommuns styrnings- och planeringsdokument samt som verbaliseras i 
intervjuer med tre av oss valda nyckelpersoner. För att svara på uppsatsens syfte har vi 
utarbetat följande frågeställningar:  
   

• Hur benämns ett folkbiblioteks roller i en kommuns styrnings- och 
planeringsdokument rörande biblioteksverksamheten? Vilka centrala punkter kan 
förbindas med bibliotekets roller?  

 
• Vilka, om några, motsättningar går att skönja i frågan om folkbibliotekets roller? 

    
• Vilka diskurser uttrycks om ett folkbibliotek på lokal nivå?  

 
1.3.1 Definition av begreppen roller och diskurs    

Begreppet roller kan tolkas på en mängd olika sätt. En beskrivning finns att hämta i 
Nationalencyklopedin: "sociologiskt begrepp för de förväntningar och normer som är 
förknippade med en social position eller uppgift.” (Brante, 2011). Vi använder i uppsatsen 
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begreppet roller som ett samlingsnamn för vad som kan anses vara ett uttryck för 
folkbibliotekets uppdrag, uppgifter och funktioner.  
    
Ytterligare ett begrepp som är relevant i uppsatsen är diskurs. Begreppet diskurs kan tydas 
på en mängd olika sätt. För att förenkla för läsaren gör vi här ett försök till att förklara hur 
begreppet tolkas i vår uppsats. Diskurs är det sätt vilket det talas och/eller skrivs om en viss 
företeelse, i vårt fall om folkbiblioteksverksamhet. En utförligare beskrivning kring detta 
följer i kapitel 3.1. 
 
1.3.2 Förkortningslista 
 
I uppsatsens analys- och diskussionskapitel används förkortningar gällande de styrnings- 
och planeringsdokument och intervjutranskriptioner som analyserats. Med (Mål) menas 
Kultur-, idrotts- och fritidsnämndens vision och mål 2008-2011, med (BP) menas 
Biblioteksplan för Västerås stad 2007-2010, (ÖK) innebär Överenskommelse 2010, och 
med (KR) menas Kvalitetsredovisning 2010 (Stadsbiblioteket). Vidare innebär (intervju) att 
utsagan kommer från någon av de tre intervjutranskriptionerna som analyserats.   
   
1.4 Avgränsningar    
   
I uppsatsen har vi valt att identifiera och beskriva roller hos ett visst folkbibliotek i en viss 
kommun, och inte hos andra biblioteksaktörer i staden, såsom skol- eller högskolebibliotek, 
företagsbibliotek eller sjukhusbibliotek. 
   
Vidare är studien av tvärsnittskaraktär. Bryman (2006, s. 73) menar att valet av kvalitativ 
forskningsstrategi innebär att källor eller dokument som rör en enda tidsperiod analyseras. 
Vi gör inte någon jämförelse med tidigare verksamhet för Västerås stadsbibliotek, inte 
heller med något annat folkbibliotek, då vi fann att uppsatsen med den valda analysmetoden 
likväl kommer att ha ett lämpligt omfång för en magisteruppsats. Däremot anknyter vi i vår 
diskussion till tidigare forskning om biblioteksdiskurser och bibliotekets roller.    

Vår uppsats avgränsar sig till ett politiker- och tjänstemannaperspektiv. Det innebär att vi 
har valt bort både användarnas perspektiv och bibliotekspersonalens perspektiv.   

1.5 Litteratursökning  

Till en början sökte vi litteratur ganska brett om folkbibliotek, kulturpolitik och kulturell 
verksamhet, men sedan vi ringat in vårt problemområde till att gälla hur roller för Västerås 
stadsbibliotek uttalas i lokala, officiella styrnings- och planeringsdokument, har vi främst 
sökt litteratur som behandlar folkbiblioteket och dess roller, funktioner och uppgifter, samt 
biblioteksplaner och andra kulturella måldokument. Vi har medvetet begränsat oss till 
relativt aktuell litteratur, framför allt från 2000-talet, som behandlar nordiska förhållanden, 
eftersom vår studie berör verksamheten vid ett svenskt folkbibliotek år 2010 men även läst 
och tagit med litteratur från ett större perspektiv.  
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Vi har sökt dels i nationella databaser såsom Libris och bibliotek.se. Sökningar i 
bibliotekets katalog vid Högskolan i Borås och den lokala katalogen för Västerås 
stadsbibliotek har hjälpt oss extra då böckerna lätt kunnat anskaffas. Hylla Ab, Bibliotek, 
vid Västerås stadsbibliotek hade vi nytta av, eftersom vi där kunde bläddra i böckerna på 
plats. God hjälp har vi haft av att söka i BADA, dels för att få en bild av hur det tidigare 
forskats inom området i magisteruppsatser, dels för att få tips från källförteckningar, med 
den så kallade snöbollsprincipen. Vi har härigenom träffat på återkommande namn på, som 
vi förstår betydelsefulla, framför allt nordiska biblioteksforskare. Gällande metodlitteratur 
som behandlar diskursanalys har vi sökt på ordet diskursanalys på samma sätt som nämnts 
ovan.  
   
1.6 Disposition  
   
Kapitel 1 innehåller inledning, bakgrund och problemställning. Som bakgrundsinformation 
görs en kort presentation av Västerås stadsbibliotek varpå syfte och frågeställningar 
presenteras, följt av begreppsdefinitioner och förkortningslista. Kapitlet avslutas med 
avgränsningar, litteratursökning och disposition.  
  
I kapitel 2 behandlas tidigare forskning och annan litteratur med relevans för studien och 
den senare diskussionen, såsom forskning om kulturpolitik, folkbibliotekets roller, 
måldokument och biblioteksplaner samt diskursanalytisk forskning inom Biblioteks- och 
informationsvetenskap. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.  
 
Kapitel 3 innehåller beskrivning av diskursanalys som metodologisk ram, följt av en 
redogörelse för de diskursteoretiska begrepp vi använt. Därpå förklaras hur vi tillämpar 
diskursteori med utgångspunkt från en analysmodell av Hedemark och Hedman. I senare 
delen av kapitlet presenteras kriterier för val av källor, varpå det följer en presentation av de 
intervjuer och dokument som utgör grund för den följande analysen.  
   
I kapitel 4 genomförs analys av dokumenten och intervjuutskrifterna. Inledningsvis 
definieras de roller för biblioteket med tillhörande nodalpunkter som framkommer i 
materialet, samt de antagonismer mellan rollerna som urskiljts. Kapitlet avslutas med en 
redogörelse för de övergripande diskurser kring bibliotekets roller som identifierats.  
   
I kapitel 5 sker en återknytning till frågeställningarna. Kapitlet inleds med ett allmänt 
resonemang om undersökningen, varpå en diskussion följer om de identifierade rollerna, 
antagonismerna och diskurserna, och avslutas med slutsatser.    

I kapitel 6 framkommer våra slutsatser och reflexioner kring studiens giltighet. Kapitlet 
avslutas med förslag till fortsatt forskning.  
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2. Tidigare forskning och annan relevant litteratur  
 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning med relevans för studien och diskussionen av 
analysen. 
 

2.1 Forskning som behandlar kulturpolitik i en bred kontext  
 
Enligt Johannisson är forskningen kring kulturpolitik ett ungt område. 1994 etablerades den 
första vetenskapliga tidskriften International Journey of Cultural Policy och 1999 hölls den 
första internationella forskningskonferensen i ämnet. I en nordisk kontext har ämnet sakta 
stabiliserats vilket kan ses av de forskningskonferenser som anordnas vartannat år och av 
tidskriften Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift som utkom första gången 1998. Då 
forskningskonferenser och tidskrifter är två viktiga grundpelare i etablerandet av 
självständiga forskningsområden har kulturpolitiken enligt Johannisson kommit på god väg 
i etablerandet som ett självständigt forskningsområde (s. 13). Vidare hänvisar Johannisson 
till norska studier som visar att forskningen kring kulturpolitik sedan mitten av 1990-talet 
utvecklats till en kritiskt driven och mer akademisk forskning. En stor del av denna 
forskning sker med en diskursorienterad ansats, både i Sverige och internationellt (ibid, s. 
14).    
   
En forskare värd att nämna i sammanhanget är Jim McGuigan (2004), professor i 
kulturanalys vid Loughborough Universitet i Storbritannien. I sin bok Rethinking Cultural 
Policy identifierar han vad han valt att kalla tre generella diskursiva formationer i 
kulturpolitiken, den statliga (state), marknadsdiskursen (market) och den 
civila/kommunikativa (civil/communicative). De tre diskurser han återger verkar alla 
samtidigt, inte heller uteslutande på en kulturpolitisk arena, men han menar att vissa 
besitter makt i högre grad än andra. McGuigan menar att de tre diskursiva formationerna 
inte är begränsade enbart till kultur eller kulturpolitik då de innefattar en mängd variationer 
men menar att alla tre fungerar till att definiera “den verklighet” i vilken kultur och 
kulturpolitik befinner sig i. Kulturpolitiska diskurser kan enligt McGuigan heller inte ses 
som isolerade från övrigt rådande diskurser, de kan te sig porösa och interaktivitet över 
gränserna sker, men poängterar hur problematiskt det tycks vara att tänka utanför vissa 
diskurser (s. 35). 
   
Den statliga diskursen härstammar enligt McGuigan från de tankar på staten som reglerare 
av samhället och dess ekonomi. Den vänder sig mot en kulturpolitik enbart tilltänkt för en 
priviligerad elit och har under 1900-talet syftat till staten som upplysare, så även inom 
kulturpolitiken. Denna diskurs rådde inte enbart i  det socialdemokratiska Storbritannien 
utan var en generell rådande uppfattning. Även i 1930-talets Nazityskland och det 
kommunistiska Sovjet användes kulturpolitiken som ett medel för att bilda medborgarna. I 
Storbritannien verkade kulturpolitiken för att nå ut till så många som möjligt, ett 
huvudsakligt syfte var rätten till tillträde (access) till kulturen. Detta var enligt McGuigan 
dock inte helt oproblematiskt. Den breda massans rätt till kultur ströp tillgången till den 
ickeetablerade kulturen som inte finansierades av staten i samma utsträckning. Detta ledde 
till populistiska anfall från den nya högern (the New Right) (ibid., s. 39-41).  
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Marknadsdiskursen är enligt McGuigan den diskurs som har haft störst genomslagskraft på 
brittisk kulturpolitik, vidare menar han att den är “virtually impossible to think outside of” 
(ibid., s. 43). I denna diskurs finner McGuigan tre aktörer som spelar en viktig roll: 
skattebetalaren (the taxpayer) för att denne inte vill att den betalda skatten ska gå förlorad 
av styrande politiker, aktieägaren (the shareholder) som vill ha vinst på investerade pengar 
och kunden (the customer) som begär valfrihet och god service (ibid., s. 44-45). I Sverige 
ser vi inte denna diskurs lika tydligt som i exempelvis England eller USA men då en 
marknadsekonomisk diskussion vuxit även här senare år ser vi denna forskning som 
intressant att tillföra, vidare ser vi det som intressant att sätta in vår forskning på lokal nivå 
i en vidare, internationell kontext.  
   
I McGuigans tredje diskurs, den civila eller kommunikativa, är han inspirerad av 
sociologen och filosofen Jürgen Habermas. McGuigan citerar John Keane som beskriver 
civilsamhället, eller “den tredje sektorn” som en grupp aktörer som själva har makt att 
förvandla sociala och politiska strukturer (McGuigan, s. 50-51) Vidare menar McGuigan att 
det finns en rädsla för att tala om kulturpolitik eftersom det råder en rädsla för att 
instrumentalisera kulturen, vilket skiljer denna diskurs åt från de övriga två (ibid., s. 53)   
   
Den danska kulturpolitikforskaren Dorte Skot-Hansen (1999) menar att kulturpolitiken 
sedan efterkrigstiden avspeglat sig i tre olika diskurser, eller rationaler som hon väljer att 
kalla dem. De tre rationalerna har enligt Skot-Hansen präglat den officiella kulturpolitiken 
både lokalt och nationellt, inte enbart i Danmark utan tendenser till dessa rationaler kan 
spåras till alla västerländska kulturprogram. Vi menar att Skot-Hansens rationaler är 
relevanta för vår studie då de präglat även den lokala kulturpolitiken, vilket intresserar oss 
eftersom forskningen kring lokal kulturpolitik, som vi tidigare i uppsatsen visat, tyvärr inte 
är omfattande. Vidare ser vi det som intressant att sätta in vår studie en bredare kontext 
vilket både McGuigans och Skot-Hansens forskning bidrar till (Skot-Hansen 1999, s.11). 
Skot-Hansen poängterar på samma sätt som McGuigan att dessa rationaler inte verkat var 
för sig utan att de stundtals flytit in i varandra, men för enkelhetens skull följer vi Skot-
Hansens exempel och delar in dem i tre olika delar: den humanistiska, sociologiska samt 
instrumentella rationalen:  

Den humanistiska rationalen  
 
Under 1960-talet blev kulturpolitiken ett politiskt ämne även i mindre kommuner och 
pengar investerades  i det lokala kulturlivet. Upplysning och utbildning blev ledorden under 
denna period  och kulturen demokratiserades, bland annat genom nya bibliotek. Kulturen 
sökte sig således även till de mindre kommunerna till skillnad från tidigare då storstäderna 
hade haft ett märkbart mer priviligierat kulturutbud. Synen på konsten som 
självförmedlande förändrades och alla medborgare skulle få ta del av kulturlivet, oavsett 
social tillhörighet. Lokala bibliotek och museum skulle medverka till att minska den 
kulturella klyftan som fanns mellan medborgarna och som skiljde människorna åt från 
kulturen (Skot-Hansen, s. 12).  
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Den sociologiska rationalen  
 
Trots satsningar på en demokratisiering av kulturen fortsatte kulturklyftan att växa vilket 
under 1970-talet ledde till debatt om kulturen som självförmedlande. Kulturbegreppet hade 
växt sig bredare och en kulturell demokrati skulle frigöra undertryckta grupper i samhället. 
Alla former av kultur skulle ses som likvärdiga och medborgarna skulle nu själva få utöva 
kultur till skillnad mot att enbart ses som mottagare av den. Detta skulle bidra till att 
medborgarna upplevde att deras kultur besatt ett värde vilket skulle ge marginaliserade 
grupper i samhället en identitet. Lokala kulturaktiviteter, amatörverksamheter, utövades och 
stöttades av en ”osynlig hand” (Skot-Hansen, s. 13).  
 
Den instrumentella rationalen 
 
1980-talets nykonservatism och nyliberalism kom att spela in på både lokal och statlig 
kulturpolitik genom en instrumentell syn på kulturen. Ett synliggörande av kulturen vilket 
lockade besökare skulle leda till ekonomisk utveckling (Skot-Hansen, s. 14). Kulturen 
hamnade i en marknadsideologi när sponsorer ersatte de offentliga bidragen, publiken blev 
till kunder och en profilering av kulturen inleddes. Den instrumentella rationalen innebär en 
marknadsföring av kulturen där man ser till den breda massans intressen. Även på lokal 
nivå inriktar sig kulturpolitiken på en viss målgrupp med resonemanget kring att man ändå 
inte kan nå ut till alla medborgare. På nationell likväl som lokal nivå ses 
kulturhusbyggnader, eller flaggskeppen som Skot-Hansen väljer att kalla dem, som något 
som bidrar till en positiv image av kulturen. Arkitekturen på byggnaden ska vara 
proffesionell vilket kostat kommunerna många miljoner kronor vilket enligt Skot-Hansen 
kan ha bidragit till att exempelvis biblioteken tagit skada av. Vidare menar hon att resurser 
har satsats på fel saker, exempelvis när kommuner lägger stora pengar på uppbyggnandet 
av muséum som lockar turister men inte den egna befolkningen (Skot-Hansen, s. 16).  

Sven Nilsson (2003), docent i litteraturvetenskap som tidigare varit både kulturchef och 
stadsbibliotekarie, diskuterar i boken Kulturens nya vägar  Skot-Hansens modell med de tre 
rationalerna vilka han väljer att benämna en humanistiskt, en sociologiskt samt en 
instrumentellt motiverad kulturpolitik. Han jämför forskarens modell med en slalompist, att 
kulturpolitiken hämtar sina värderingar och argument än från den humanistiskt, än från den 
sociologiskt eller än från den instrumentellt motiverade repertoaren (Nilsson, s. 447ff) och 
att samhällsutvecklingen uppstår i samspel mellan marknad, civilt samhälle och politik. Det 
är mellan marknadens populärkultur och civilsamhällets vardagspraktik som det mesta 
samspelet äger rum. Medie- och kulturkonsumtionen tillhör en av de viktigaste 
företeelserna i dagens samhälle. I Sverige ägnar vi oss åt mediekonsumtion, främst fiktion, 
upplevelser och underhållning, under tre gånger så lång tid som åt lönearbete (ibid., s. 7f), 
något som kan antas påverka rollen för ett folkbibliotek. 

2.2 Folkbibliotekets roller 
 
Biblioteksforskarna Margareta Andersson och Dorte Skot-Hansen (1994) visar i Det lokale 
folkbibliotek – afvikling eller utvikling hur några danska folkbibliotek placerat sig inom den 
lokala kulturpolitiken och deras ställning i förhållande till andra kulturella områden. 
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Författarna beskriver hur folkbiblioteken är synliga på den politiska arenan och visar även 
politikers intresse för biblioteken. Författarna menar att biblioteken sedan nittiotalet ställts 
inför krav på allt fler funktioner, till exempel mer utåtriktad verksamhet, större 
anpassningsförmåga gentemot lokalsamhället, ta mer egna initiativ, ha mer engagerade 
bibliotekarier, samtidigt som nya teknologiska hjälpmedel införts för att underlätta den 
vanliga verksamheten. Den viktigaste frågan för biblioteken är enligt dem hur bibliotekets 
ställning som resurs i lokalsamhället och dess synlighet kan stärkas (Andersson & Skot-
Hansen 1994, 15-16). Med följande analysmodell beskriver forskarna de fyra olika 
huvudfunktioner för folkbibliotek som de identifierat:  
 

• Kulturcentrum – biblioteket är en plats för kulturella och konstnärliga upplevelser 
och utveckling, inklusive arrangemang, utställningar, verkstäder, möteslokaler och 
övningsrum med mera.  

 
• Kunskapscentrum – biblioteket är en plats för utbildning och upplysning, inklusive 

studieplatser, biblioteksorientering och sökning med mera.  
 

• Informationscentrum – biblioteket är en plats för såväl offentlig information som 
information till en målinriktad biblioteksanvändare. Exempel kan vara 
referensservice, samhällsinformation, service till näringslivet, turistinformation med 
mera.  

 
• Socialt centrum – biblioteket är en plats för ett socialt vardagsliv, till exempel 

träffpunkt, rådgivning, uppsökande verksamhet gentemot utsatta grupper med mera. 
 
Författarna betonar dock att funktionerna inte kan definieras alldeles entydigt och de 
överlappar varandra på olika sätt (ibid., s. 17-19). Andersson och Skot-Hansens forskning 
anser vi tydligt visar att folkbiblioteket har ett flertal olika roller och är delaktigt i samhället 
runt omkring. Vi har funnit att modellen, trots att den är från 1994, är relevant för vår 
studie, både som insikt för förförståelse, och vid diskussionen av resultaten. 

Ragnar Audunson (2001), forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap har i sin 
undersökning Folkebibliotekenes rolle i en digital framtid: Publikums, politikernes og 
bibliotekarenes bilder intervjuat biblioteksanvändare, politiker och bibliotekarier för att få 
en bild av hur dessa gruppers syn på folkbibliotekets uppgifter i dagens och morgondagens 
samhälle. Han anser, i likhet med Andersson och Skot-Hansen, att bibliotekets roll idag inte 
är lika självklar som för enbart några årtionden sedan. Då var det tydligare att folkbildning 
och kulturförmedling stod i förgrunden. Folkbiblioteken skulle ställa kvalitetslitteratur och 
kvalitetskultur till invånarnas förfogande och se till att denna spreds till så många som 
möjligt. Det ansågs också att det var bibliotekarierna som med sin utbildning var mest 
lämpade för att avgöra vad som var av bra respektive mindre bra kvalitet. Nu, menar 
Audunson, är bibliotekarierna mer som pedagoger som hjälper medborgarna att klättra på 
en bildningsstege (Audunson 2001, s. 206f). 

Audunson anknyter till Anderssons och Skot-Hansens rapport från 1994, samt deras modell 
enligt vilken folkbiblioteket har fyra huvudsakliga roller; kunskapscentrum, 
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informationscentrum, lokalt kulturcentrum och socialt centrum. Han utgår från modellen 
men vidareutvecklar den och delar in synen på bibliotekets möjliga roller i två dimensioner. 
Den ena dimensionen handlar om vilka tjänster biblioteket bör prioritera. Den andra 
dimensionen handlar om vilka överordnade principiella motiv som finns för att man ska 
använda samhällets resurser till att producera bibliotekstjänster. Han framhäver följande 
viktiga motiv eller mål:   

• Folkbiblioteket medverkar till instrumentell problemlösning i människors 
vardagsliv, utbildning, näringsliv och förvaltning.  

   
• Folkbiblioteket ses som ett redskap för demokrati, i och med att åtkomst ges till 

information och kunskap.  
   

• Folkbiblioteket kan bidra till att människor får en jämlik tillgång till IT och därmed 
motverka klasskillnader.  

   
• Folkbiblioteket ses som ett redskap för folkbildning och utbildning.  

   
• Folkbiblioteket bidrar till att människor får en meningsfull och utvecklande fritid 

genom att de lånar ut bra böcker, bra musik och bra filmer.  
   

• Biblioteket kan vara en mötesplats i lokalsamhället, vilket främjar lokal integration.  
   
Audunson menar att dessa motiv eller mål existerar sida vid sida, och får olika betydelse för 
de olika grupperna som intervjuats (Audunson 2001, s. 210). Avslutningsvis framgår av 
undersökningen att de allra flesta är eniga om att folkbiblioteket är en institution som 
behövs i allra högsta grad i framtidens IT-samhälle (ibid., s. 222). De här olika målen, eller 
motiven, är av intresse för oss vid en jämförelse med de styrnings- och planeringsdokument 
som vi analyserar senare i uppsatsen, och vi kommer att återanknyta till dessa i vår 
diskussion.  
 
Audunson (2005) argumenterar i artikeln “The public library as a meeting-place in a 
multicultural and digital context” för folkbibliotekets roll som lågintensiv mötesplats. Han 
menar att en demokrati i dagens mångkulturella samhälle behöver platser där människor 
kan träffas och befinna sig utan krav på att vara aktiva och att dessa platser behövs som 
motvikt till högintensiva platser där ett mycket större engagemang krävs av människorna. 
Detta är särskilt viktigt i ett digitalt kunskaps- och informationssamhälle för att alla 
människor ska kunna få tillgång till bland annat samhällsinformation anser Audunson 
(2005, s. 429).   
 
Nilsson påstår att synen på bibliotekens roll många gånger har sina rötter i Valfrid 
Palmgrens principer från 1910 för det öppna biblioteket, och biblioteken har under hela 
1900-talet befunnit sig i centrum av samhällsutvecklingen. Utvecklingen av dem har 
politiskt varit förknippad med de grupper som haft mest inflytande över den demokratiska 
utvecklingen i vårt land. Sedan början av 2000-talet har nya krafter, globalisering, 
informationsteknik och kunskapskonkurrens, fått en alltmer större inverkan på 
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samhällsutvecklingen, och därmed biblioteken, men Nilsson anser ändå att biblioteken i 
högsta grad är delaktiga i utvecklingen och att de drivs av sitt demokratiska uppdrag 
(Nilsson, s. 174). Vidare menar Nilsson att även om kommuners riktlinjer för 
biblioteksverksamhet uttrycks på olika sätt i Sveriges kommuner är de i princip de samma 
(Nilsson, s. 295) 
   
Bosse Jonsson (2003) har i sin avhandling Medborgaren och marknaden: Pedagogisk 
diskurs för folkbibliotek som syfte att belysa lokala beslutsförfattares sätt att se på 
folkbibliotekets funktion. Med ett diskursanalytiskt forskningsperspektiv bygger studien på 
en stor mängd intervjuer med dels ordföranden i de nämnder som politiskt ansvarar för 
folkbiblioteken och dels de tjänstemän som ansvarar för folkbibliotekens verksamhet. Han 
poängterar att det inte är kommunernas officiella målsättningar med folkbibliotekens 
verksamhet vilka återfinns i måldokument eller offentliga diskussioner som studeras utan 
hur dess ledande företrädare talar om eller uppfattar folkbibliotekets funktion. Han menar 
att synsättet hos de ledande företrädarna bör ha betydelse för hur verksamheten utformas 
men detta har inte varit föremålet för studien (Jonsson 2003, s. 17f).    

Jonsson anser att folkbiblioteken har en avsevärd pedagogisk betydelse eftersom de är 
institutioner som på många sätt bildats med avsikten att påverka och skapa förutsättningar 
för lärande. Av denna anledning väljer Jonsson att kalla diskursen han identifierar för 
pedagogisk diskurs, och han redogör för de lokala beslutsfattarnas pedagogiska syn (ibid., 
s. 15f, s. 115). Beslutsfattarna uttrycker att det är besökarnas förväntningar som ska styra 
vilka medier som ska tillhandahållas på biblioteket. Folkbiblioteket ska vara en offentlig 
miljö, där det är besökarna själva som tillåts forma sitt användande av biblioteket. Regler 
och restriktioner ska minimeras, eftersom de utgör hinder för ett fritt användande och därför 
ska förhållningssättet vara passivt hos både beslutsfattare och personal. Beslutsförfattarna 
hoppas dessutom att besökarna genom att besöka biblioteket ska inspireras till att bli 
delaktiga och aktiva medborgare och att de uppmuntras till att medverka i ett demokratiskt 
samhälle. De ska genom att använda media på biblioteket bättre förstå hur samhället 
fungerar och vilja bidra till samhällets förändring. Folkbiblioteket ska vara en plats där 
medborgarna integreras i samhället. Det ska vara en plats dit alla äger fritt tillträde och 
ingen ställer krav eller frågar vad du gör där, framhåller Jonsson (s. 116).    

I magisteruppsatsen Folkbibliotekets uppdrag i teori och praktik av Åsa From (2006) 
undersöks ur ett diskursanalytiskt perspektiv hur det talas om folkbibliotekets uppdrag i ett 
antal tidskrifter med anknytning till biblioteksområdet. Författaren studerar hur det 
resoneras kring vad som är folkbibliotekets grundläggande uppdrag, roller, uppgifter eller 
funktioner i samhället, och två olika perspektiv jämförs, praktiker- och 
teoretikerperspektivet. Oenighet visas både inom och mellan de olika perspektiven bland 
annat när det gäller folkbibliotekets förhållande till IKT samt mellan kulturrollen och 
utbildningsrollen. Stor enighet visas när det gäller att upprätthålla demokratiska 
värderingar. De dominerande diskurserna som identifieras i utsagorna är en 
informationsteknologisk diskurs, en demokratidiskurs, en kulturdiskurs, en diskurs om 
grundläggande värderingar för folkbibliotek, en pedagogisk diskurs, en utbildningsdiskurs, 
en marknadsekonomisk diskurs, en social diskurs och en folkbildningsdiskurs. De fyra 
huvudfunktioner för folkbibliotek som Andersson och Skot-Hansen använder för att 
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karakterisera biblioteksverksamhet, information, kultur, utbildning och social funktion 
identifieras i materialet av författaren. Hon konstaterar bland annat vissa motsättningar när 
det gäller huruvida de gamla traditionella värderingarna för bibliotek ska upprätthållas eller 
bytas ut, och drar slutsatsen att olika uppfattningar kring bibliotekets uppdrag skapar olika 
identitetsuppfattningar för folkbiblioteket som institution vilket får betydelse för hur 
verksamheten utformas och hur användarna bemöts.   
   
2.3 Måldokument och biblioteksplaner   
 
En magisteruppsats som studerar idéer i biblioteksplaner är Folkbibliotekets funktioner – en 
idéanalytisk studie av fyra biblioteksplaner av Lina Antonsson och Helena Aspernäs 
(2007). I uppsatsen studeras fyra kommuners biblioteksplaner och politiska styrdokument 
med avseende på vilka idéer om bibliotekets funktioner som återfinns i dem. Syftet är att 
kunna relatera bibliotekens utveckling som den visar sig i biblioteksplanerna till samhällets 
utveckling såsom det är representerat i en samhällsmodell med tre sfärer: det civila 
samhället, marknaden och statsapparaten. Avsikten med detta är att bli varse vilka 
funktioner biblioteket vill fylla i dagens samhälle. I resultatet framkommer att alla idéerna 
förekommer i alla fyra kommunerna, men betoningen ligger framför allt på 
folkbildning/upplysning, social betydelse och service. I en kommun framträdde 
demokratiska aspekter mer, och i en annan underhållningsaspekten. Det tycks råda en 
samstämmighet kring idéer vilket blir synligt då alla sfärer enligt författarna fanns 
representerade, men olika mycket i de olika biblioteksplanerna.  
 
I magisteruppsatsen Idéer om folkbiblioteket – en idéanalys av ett urval kommunala 
biblioteksplaner av Elina Nybergh och Rebecca Odin (2007) studeras idéer om 
folkbiblioteket i sex kommuners övergripande biblioteksplaner, och hur kommunernas 
olika planer överensstämmer med varandra beträffande folkbibliotekets uppgift, funktion 
och ansvar i samhället. Författarna fann idéer som uttrycker alla tre rationaliteter i samtliga 
biblioteksplaner på olika sätt. De fann bildningsmål i samtliga planer och att exempelvis det 
livslånga lärandet, läsfrämjande och språkutveckling betonades, samt demokratisering av 
kulturen och en jämlik tillgång till kultur. Idéer som överensstämmer med den sociologiska 
rationalitetens innebörd kunde vara att bibliotek ska stimulera gruppers egenaktivitet i 
kulturlivet, och utrusta dem med verktyg för deltagande i den demokratiska processen. 
Inom den instrumentella rationaliteten framhävdes genomgående att biblioteken ska arbeta 
enligt marknadsförings- och marknadsundersökningsprincipen och förväntas anpassa sitt 
utbud, sina tjänster och sina kulturevenemang utifrån efterfrågan. Intressant är att 
författarna, till skillnad från Skot-Hansen, fann att den instrumentella rationaliteten 
dominerar idag.  
   
I kandidatuppsatsen En studie av fyra kommuners måldokument gällande den offentliga 
kulturverksamheten med fokus på biblioteksverksamheten av Kerstin Ferm (2004) görs en 
explorativ undersökning av fyra kommuners måldokument för kulturverksamheten, särskilt 
biblioteksverksamheten i respektive kommun. Ferm jämför olika delar med varandra och 
kommunernas övergripande måldokument jämförs med de nationella kulturpolitiska målen 
i en ordvalsanalys. De utvalda orden är sådana som ofta används i politiska dokument och i 
den offentliga politiska debatten, och kan enligt författaren påminna om slitna uttryck eller 
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betecknas som politiska klyschor. Uttrycken som använts är värna yttrandefriheten, 
delaktighet i kulturlivet, främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet, 
bevara kulturarvet, främja bildningssträvandena samt internationellt kulturutbyte. Vid 
denna analys finner Ferm att texterna ofta är skrivna på ett byråkratiskt språk, ger upphov 
till viss förvirring, rubriksättning, språk och layout är i flera fall bristfälliga, de kan vara 
röriga och formen ofta otydlig. I något fall framstår målen som gamla och otidsenliga. Ferm 
anser avslutningsvis att övergripande mål för kulturell verksamhet borde anpassas mer till 
den kommun som de avser, eftersom hon funnit att måldokumenten, med vissa få undantag, 
innehållsmässigt tenderar att vara lika och inte särskilt anpassade till de enskilda 
kommunerna. För oss är den här undersökningen intressant då vi studerar roller som 
framkommer i olika politiska styrnings- och planeringsdokument gällande 
biblioteksverksamhet i en kommun. Vi har dock inte för avsikt att göra jämförelser med 
andra kommuner, och vi studerar inte heller språket i dokumenten på detta sätt. Enligt Ferm 
har det inte forskats så mycket inom hennes område, och hon uppmanar till motsvarande 
större studier, och föreslår att man utvidgar med att göra intervjuer med berörda 
kommuners kultur- och bibliotekschefer, vilket hörsammats av oss.  

2.4 Diskursanalytisk forskning inom Biblioteks- och informationsvetenskap   
   
Diskursanalysen som teori och metod har vuxit i popularitet de senaste tio åren. Marianne 
Winther Jørgensen och Louise Phillips menar i Diskursanalys som teori och metod att det 
är "på modet" (2010, s. 7) och detta märks inte minst inom B&I-forskningen. Bernd 
Frohmann (1994) var, med artikeln Discourse analysis as a research method in library and 
information science, en av de första som förordade diskursanalys för studier inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. Anledningen till detta är att diskursanalys är en 
mångvetenskaplig metod och att den ger en tydlig inramning inom en kontext åt ett 
forskningsobjekt, vilket är en fördel inom kvalitativ forskning. Inom diskursanalys är det 
själva talet, inte vad talet innebär som särskilt studeras, och inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen är det speciellt det som uttrycks om information, dess användande 
och dess användare, inom institutioner, som är av intresse, och vem som har makt över hur 
det ska uppfattas i en organisation (Frohmann, s. 119f).   
   
Sanna Talja (2001) är forskare i biblioteks- och informationsvetenskap i Finland. I 
avhandlingen Music, culture and the library, studerar hon diskurser inom musikbibliotek i 
Finland.  Diskursanalys betonar enligt Talja språkets roll i konstruerandet av en social 
verklighet. Forskare är ointresserade huruvida diskurser överensstämmer med verkligheten, 
enligt Talja. Hon hävdar att med diskursanalys studeras vanliga sätt att tala i konkreta 
kontexter och institutioner, tal och skrift analyseras oavsett om de ses som sanna eller 
falska. (Talja, s. 9-11). Talja har i undersökningen studerat officiella policydokument för 
musikbibliotek samt genomfört ett flertal intervjuer med musikbiblioteksanvändare, och i 
sin analys jämför hon dessa båda vad gäller talet om musikbibliotekets roll, service och 
funktion, således vad som är kvalitet i bibliotekets service. Hon identifierar tre diskurser, 
benämnda tolkningsrepertoarer, i materialet. Folkbildningsrepertoaren, den Alternativa 
repertoaren och Efterfrågerepertoaren, vilka därefter relateras till teorier om kultur, konst 
och civilisation (ibid., kap. 2).  
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Joacim Hansson (1998) studerar i sin avhandling Om folkbibliotekens ideologiska identitet 
folkbibliotekens framväxt under några årtionden i 1900-talets början och hur 
folkbiblioteken formas till politiska institutioner (Hansson 1998, s. 11). Särskilt studeras 
utsagor om folkbibliotekens uppgifter och funktion i samhället och han finner att bilden av 
folkbibliotekens ideologiska identitet har en konservativ prägel, även om det går att 
betrakta folkbiblioteket som ”en institution med liberalt och socialdemokratiskt blod i sina 
ådror” (Hansson, s. 130). Dess viktigaste uppgift ses som att ”fostra” och dana” dugliga 
medborgare. De stora väljarmassorna ska till exempel fostras till att bli politiskt aktiva 
medborgare i samhället. Folkbiblioteket ses ha en central roll i uppbyggandet av ett nytt, 
modernt och demokratiskt samhälle. Biblioteken ses som ”det demokratiska tänkandets 
sanna institutioner”, dock på en dominerande elits villkor och biblioteken ska även inneha 
rollen som kulturellt, moraliskt och i slutändan politiskt rättesnöre. Enligt Hansson 
motiveras den här tidens påbörjade satsningar på barnen med att det är viktigt att få in dem 
i samhällets struktur för att de ska kunna göra den nytta som samhället kräver av dem som 
vuxna (ibid., s. 130-135). Hanssons studie är relevant för oss eftersom han studerar 
bibliotekets roll i samhället så som det uttrycktes vid den tiden då folkbiblioteken växte 
fram. Vi får genom att ta del av hans studie en förståelse för hur bibliotekets roller hela 
tiden både påverkas av och är delaktiga i samhällsutvecklingen runt omkring och att så sker 
även i vår tid. Även om vi inte gör någon jämförande studie, utan studerar hur rollerna 
uttrycks vid ett visst folkbibliotek det senaste året bör vi se både likheter och förändringar i 
vår studie. 
   
De danska forskarna Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen (2006) 
undersöker i sin avhandling Folkebiblioteket under forandring hur förändringar och 
föreställningar om folkbiblioteket och dess användare avlöser varandra sedan mitten av 
1960-talet och fram till de första åren av 2000-talet. Jochumsen och Rasmussens forskning 
visar tydligt hur diskurserna kring bibliotek förändrats de senaste femtio åren. Under 1960-
talet identifieras den revitaliserade upplysningsdiskursen, den kulturförmedlande diskursen 
samt mångfaldsdiskursen (ibid., s. 130). Under 1970-talet identifieras den socialististiska 
diskursen, vilken betonar folkbibliotekets roll i förhållande till samhälleliga och politiska 
problemställningar (ibid., s. 145). Den användarorienterade diskursen, vilken tar sig 
uttryck i ett ökat inflytande för användarna genom alltmer frekventa 
marknadsundersökningar, kan identifieras under 1980-talet (ibid., s. 162). Under 1990-talet 
identifierar forskarna en rymlighetens diskurs, där flera likvärdiga diskurser samsas i 
biblioteksfältet och användarsynen blir viktig (ibid., s. 182). Så småningom framträder en 
demokratisk IT-diskurs, som beskriver en strävan att motverka befolkningens indelning i ett 
informationsteknologiskt A- och B-lag, vidare ökar medvetenheten om bibliotekens roll för 
det ökande antalet etniska minoriteter under denna tid (ibid., s. 212). Efter att en ny 
bibliotekslag infördes i Danmark år 2000 identifieras en diskurs som författarna benämner 
den dynamiskt fokuserade och upplevelseorienterade diskursen. Denna karakteriseras av att 
inte enbart handla om vad biblioteken ska göra, utan även varför de ska göra det (ibid., s. 
204). Vi återkommer till några av dessa diskurser i vårt diskussionskapitel 5.4.  
   
Åse Hedemark och Jenny Hedmans (2002) magisteruppsats Vad sägs om användare? har 
fått stor betydelse inte bara som undervisningsmaterial i ANI-kursen (Användares 
interaktion med informationssystem) inom ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap, 
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utan även som inspiration för många uppsatsförfattare att använda diskursanalys som teori 
och metod. Hedemark och Hedman utför en diskursanalys i enlighet med Laclaus och 
Mouffes diskursteori. Med studien undersöker de diskurser om användare som de 
identifierat inom folkbiblioteksfältet. De vill, till skillnad från flera andra studier, studera 
bibliotekets syn på användare, då de menar att denna syn får konsekvenser för hur 
biblioteksanställda förhåller sig till besökare och biblioteksverksamhet i praktiken. Det 
empiriska materialet för studien är tre etablerade bibliotekstidskrifter, Biblioteksbladet, 
Bibliotek i Samhälle och Ikoner och författarna har inriktat sig på artiklar som handlar om 
användare. Fyra olika användardiskurser har identifierats: Folkbildningsdiskursen, Den 
pedagogiska diskursen, Den informationsteknologiska diskursen och Marknadsdiskursen. 
Författarna menar att diskurserna både direkt och indirekt kan få konsekvenser för hur 
användare bemöts på folkbibliotek. Deras studie visar bland annat att det finns en fostrande 
ton i sättet att tala om användare. 
   
2.5 Våra insikter efter genomgången  
   
Inledningsvis ger oss de båda forskarna McGuigan och Skot-Hansen förståelse för hur olika 
diskurser eller diskursiva formationer inom kulturpolitik och andra områden kan påverka 
och forma en kulturell verksamhet. Dessa studier behandlar kulturpolitik i en relativt bred 
kontext men de är ändå relevanta för oss eftersom vår studie rör sig inom detta område. 
Även Nilsson ger oss insikt i hur en folkbiblioteksverksamhet, precis som andra kulturella 
verksamheter, formas och fortsätter att formas av olika diskurser.  
   
Avsnittet om folkbibliotekets roller har gett oss mycket relevanta kunskaper inför vår 
analys. Modellen av Andersson och Skot-Hansen över folkbibliotekets fyra 
grundfunktioner bidrog till vår uppfattning om hur ett biblioteks roller kan indelas. Särskilt 
betydelsefull för vår analys fann vi Audunsons vidareutveckling av modellen samt hans 
utvidgning av densamma när han räknar upp en rad viktiga överordnade principer för att 
motivera användande av samhällets resurser till folkbiblioteksverksamhet. Nilsson gör oss 
medvetna om att bibliotekets demokratiska uppdrag har rötter sedan början av 1900-talet, 
och att demokratin i högsta grad alltjämt är en viktig drivkraft. Även Jonsson ger oss insikt 
om den pedagogiska och därigenom demokratiska betydelse biblioteket har för 
människorna. Forskningen ger oss kunskap kring både aktuella diskurser om bibliotek men 
även hur dessa förändrats över tid. Med Froms magisteruppsats visar vi att det forskas om 
bibliotekets roller både i stora och mindre undersökningar. Hennes forskning om 
folkbibliotekets uppdrag är intressant då hennes studie delvis rör sig inom samma område 
som vår men med den stora skillnaden att hennes empiriska material utgörs av artiklar.   
   
De uppsatser om måldokument och biblioteksplaner vi tagit del av bidrar till att ge oss 
inblick i hur andra på olika sätt analyserat liknande dokument som våra, både hur idéer om 
bibliotekets funktioner kan speglas i officiella dokument och hur olika roller för 
folkbibliotek kan synas i dem.   
   
Vi har även tagit del av en del diskursanalytisk forskning och vår förståelse för att en sådan 
med fördel kan användas inom en bibliotekskontext har ökat. Bland annat blev vi genom 
Talja varse möjligheten att behandla tal och skrift på samma sätt. Jochumsens och 
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Rasmussens forskning om folkbibliotekets förändring ser vi som mycket betydelsefull för 
vår studie, och de diskurser de identifierat har flera beröringspunkter med den verksamhet 
vilken är kontext för vår studie. Hanssons studie ger oss även ett historiskt perspektiv. Sist 
men inte minst har Hedemarks och Hedmans studie om användare inspirerat oss på det 
praktiska planet genom sin analysmodell.  
   
I genomgången av tidigare forskning har vi visat i både en lokal och internationell, 
västerländsk, kontext vilka diskurser och biblioteksroller som kan ses som aktuella idag och 
visat dessa ur ett historiskt perspektiv. Tydligt framkommer att bibliotekets roll på senare 
tid kommit att förändras, den är inte lika självklar som den var för bara några årtionden 
sedan. Vi ser bland annat att folkbildande diskurser ersatts av de av mer pedagogiskt slag. 
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3. Metodologisk ram   
   
3.1 Diskursanalys som metodologisk ram  

   
I det här kapitlet presenteras diskursanalys som teori och metod. Enligt Winther Jørgensen 
och Phillips är det viktigt att forskaren accepterar diskursanalysen som en helhet där både 
teori och metod ingår. Diskursanalys som teori och diskursanalys som metod interagerar 
således med varandra och det går inte att se dessa som avskilda från varandra (Winther 
Jørgensen & Phillips, s. 10). Diskurs och diskursanalys har använts på olika sätt i olika 
sammanhang vilket lett till att begreppen idag kan ses som otydliga, vad som är en diskurs 
och hur det analyseras råder det egentligen ingen större enighet om. I "Diskursanalys som 
sociologisk metod" nämner Ingrid Sahlin (1999) att begreppet diskurs inte har mindre än 
sju alternativa innebörder då det slås upp i Filosofilexikonet. Sahlin väljer dock att definiera 
en diskurs som "innebörden i vad vi säger och skriver samt sättet vi gör det på." (s. 88). 
Winther Jørgensen och Phillips klargör begreppen genom att beskriva att en diskurs är ”ett 
bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett avsnitt av världen).” (s. 7). Göran 
Bergström och Kristina Boréus har i Textens mening och makt en liknande syn på diskurser 
och diskursanalys där de anser att begreppen innebär ett studium av samhällsfenomen där 
språket är centralt. Vidare menar de att diskursanalysen har ett bestämt sätt att se på språk 
och språkanvändning, där språket bidrar till att forma verkligheten (2009, s. 305). Vi anser 
att diskursanalys utgör ett väl fungerande verktyg för oss att undersöka Västerås kommuns 
styrnings- och planeringsdokument från år 2010 samt intervjuer med nyckelpersoner kring 
Stadsbiblioteket i Västerås då den ger oss möjlighet till att undersöka hur det talas om 
bibliotekets roller, eftersom diskursanlytiker anser att verkligheten nås genom språk, både 
det skrivna och det talade. Senare i kapitlet ges en mer detaljerad bild av begreppen och vi 
ämnar visa hur de diskursanalytiska begreppen kommer att anpassas till uppsatsen.  
  
Michel Foucault (2002) är den som utvecklat diskursanalysen inom samhällsvetenskapen 
och är värd att nämnas vid en diskursanalytisk studie. Han ses som en diskursanalysens 
fader och hans arbeten har fått stor betydelse för de flesta tendenserna inom diskursanalys. 
Enligt Foucault bildar utsagor en diskursiv formation, konkurrerande diskurser som 
behandlar samma område. En utsaga definieras av Foucault som någonting som ingår i en 
diskursiv formation "...på samma sätt som en sats ingår i en text och en proposition ingår i 
ett deduktivt sammanhang." (Foucault 2002, Vetandets arkeologi, s. 144). En diskurs består 
således av ett flertal utsagor som alla har sin grund i samma diskursiva formation och ett 
område kan under en och samma tidpunkt innehålla ett flertal olika diskurser. I vår studie 
kommer urvalet av utsagor från det empiriska materialet att utgöra ett viktigt led i arbetet 
med att avgränsa diskurser. 
 
Hedemark och Hedman har utarbetat en modell för diskursanalys vilken visat sig vara en 
både banbrytande och praktiskt användbar ingång inom ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. Till modellen har kopplats en begreppsapparat utarbetad av två 
brittiska teoretiker, Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Vi har inspirerats av denna 
analysmodell och har valt att anlita och modifiera den för vårt syfte.  
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3.1.1 Begrepp från diskursteorin  
    
Vi har till analysen valt att använda en del begrepp som härrör sig från den inriktning av 
diskursanalys som Winther Jörgensen och Phillips kallar diskursteori och som enligt dem 
företräds av de brittiska professorerna Laclau och Mouffe, främst genom verket Hegemony 
and Socialist Strategy (s. 31). Enligt Winther Jørgensen och Phillips är diskursteorin ett 
angreppssätt som bland annat fokuserar på kartläggandet av de abstrakta diskurser som 
existerar kring ett bestämt socialt område (Winther Jørgensen & Phillips, s. 27-31). Då vi är 
intresserade av att undersöka hur det talas om de roller som uttrycks i planerings- och 
styrningsdokument kring Västerås stadsbibliotek anser vi att diskursteorin är av intresse för 
oss vid analysen av vårt empiriska material. Laclau och Mouffe tillhandahåller enligt 
Winther Jörgensen och Phillips inte några konkreta tillvägagångssätt för diskursanalys (s. 
31) men genom att ta del av Hedemarks och Hedmans studie uppmärksammades vi på hur 
de och andra tolkat Laclaus och Mouffes begreppsapparat så att den kunnat användas inom 
biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning. Hedemark och Hedman menar att en 
av diskursanalysens styrkor är möjligheten att studera sociala fenomen på en mer generell 
nivå, vidare nämner de vikten av att inkludera en kontext i samhällsvetenskaplig forskning 
(s. 14). Vi återkommer i nästa avsnitt till Hedemarks och Hedmans analysmodell.  

Vi har här för avsikt att nämna och förklara vissa av diskursteorins begrepp som vi senare i 
uppsatsen använder i vår analys. Grundläggande i diskursteorin är de tecken som kallas för 
moment. Momenten fixeras genom att de skiljer sig från andra moment på bestämda sätt. 
Tecken, eller moment, innebär inte enbart det skrivna eller uttalade ordet utan även den 
bakomliggande tanken för tecknet. Laclau och Mouffe menar vidare att det finns vissa 
element i en diskurs som är mer betydelsefulla än andra som de kallar för nodalpunkter. I 
uppsatsens analysdel kommer vi att identifiera nodalpunkter ur de utsagor som behandlar 
folkbibliotekets roll för att sätta samman dessa i en ekvivalenskedja. Enligt Laclau och 
Mouffe kan forskaren få en mer överskådlig blick över diskurser genom 
sammankopplandet av en ekvivalenskedja. Nodalpunkter som står själva anses i 
diskursteorin vara tomma tecken, det är först i en ekvivalenskedja som dess betydelse blir 
synlig. Genom att identifiera nodalpunkter och sätta samman dessa i en ekvivalenskedja 
avser vi att på ett tydligare sätt skönja diskurser från de styrnings- och planeringsdokument 
samt intervjuerna som utgör vårt empiriska material (Winther Jørgensen & Phillips, s. 57-
58). Kring dessa nodalpunkter upprättas diskursen genom att vissa tecken underordnas 
andra. Genom att tecknen har sin fasta plats etableras diskursen, på samma sätt utesluter 
diskursen övriga möjligheter som tecknen kan inneha och vara relaterade till varandra på. 
En nodalpunkt kan således ses som en slags sammanfattning av en diskurs.  

Ett tecken fungerar sällan enbart uteslutande i en diskurs utan kan användas i en mängd 
olika diskurser. Därför måste vissa möjligheter ignoreras i en diskurs och alla dessa 
möjligheter som en diskurs utesluter, det som står utanför diskursen, kallas av Laclau och 
Mouffe för det diskursiva fältet. Det diskursiva fältet kan dock aldrig ses som helt uteslutet 
ur en diskurs för all framtid eftersom diskurser kan komma att förändras. I en diskurs kan 
det finnas element från det diskursiva fältet, det vill säga tecken som inte blivit fixerade i 
diskursen. Inom diskursen pågår då en kamp där elementen försöker ombildas till moment, 
de redan fixerade tecknen i en diskurs, men så länge det råder konkurrens om dess 
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betydelse är det ett element. De element som i högre grad än andra kan tillskrivas olika 
betydelser kallar Laclau och Mouffe för flytande signifikanter. I vår analys kommer vi att 
behandla "folkbibliotekets roll" som en flytande signifikant eftersom vi menar att dess 
betydelse aldrig står helt fastställd eller oemotsagd. Flytande signifikanter existerar således 
i flera olika diskurser och det råder en kamp diskurserna emellan för att ge den flytande 
signifikanten ett bestämt innehåll (Winther Jørgensen & Phillips, s. 32ff).  

Som vi tidigare nämnt kan ingen diskurs etablera sig totalt, det råder alltid konflikt mellan 
diskurser som definierar verkligheten på ett annat sätt och därför uttrycker andra åsikter om 
det sociala handlandet. Stundtals kan det uppfattas som om diskurser stått oemotsagda men 
dess moment riskerar alltid att bli element. Diskursteorin har ett begrepp för denna konflikt 
som kallas antagonism. Antagonism uppstår när olika identiteter hindrar varandra, Winther 
Jørgensen och Phillips ger exemplet att ett subjekt kan vara både arbetare och dansk på 
samma gång, men om arbetaridentiteten hindrar att man gör sin plikt som dansk i krig har 
antagonism uppstått, diskurserna blockerar varandra och bildar en konfliktsituation (s. 55). 
I vår analys kommer vi undersöka huruvida det råder antagonism i de undersökta 
dokumenten och de transkriberade intervjuerna. För vår del innebär detta att vi undersöker 
huruvida bibliotekets roller kan hamna i konflikt med varandra. 

 
3.1.2 Tillämpning enligt Hedemark och Hedmans analysmodell  
   
Enligt Sahlin är en diskurs inte en i förväg existerande framställningsordning eller tankestil 
utan en analytisk konstruktion eller ett resultat av en analys (s. 88). Laclau och Mouffe ger 
som sagt inga konkreta råd vid utförandet av en analys inom diskursteorin men det finns ett 
flertal tolkningar av hur en analysmodell ur ett diskursteoretiskt perspektiv kan utformas.  
Hedemark och Hedman har gjort en, inom B&I, uppmärksammad modifiering av en modell 
med fyra fält av Sahlin, där de kopplar den till Laclau och Mouffes begreppsapparat:  
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Figur 1. Hedemark och Hedmans analysmodell (2002, s. 18)  
   
Hedemarks och Hedmans analysmodell har fungerat som inspiration för vår modell men vi 
har valt att till viss del omvandla den för att passa vårt syfte. Vi kommer med stöd av citat 
från utsagorna synliggöra det bakomliggande resonemanget för vår analys. Vi är medvetna 
om att långa citat enkelt kan tråka ut läsaren men vi anser att citat från utsagor ökar 
studiens trovärdighet. Genom att synliggöra vissa citat är vår förhoppning att analysen ska 
bli enklare att följa, samtidigt som våra påståenden förtydligas, något som enligt Sahlin är 
viktigt vid en diskursanalys. Hon menar att tolkningar och beskrivningar bör vara 
genomskinliga och systematiska genom analysens gång, vilket vi med citat från utsagorna 
menar bör bidra till uppsatsens tillförlitlighet (Sahlin, s. 91). För att svara på uppsatsens 
syfte har vi utformat följande analysmodell:  
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Figur 2. Vår tillämpning av Hedemark och Hedmans modell 
 
Fält ett: Vi har tidigare nämnt att grunden i ett diskursanalytiskt perspektiv är antagandet 
om att verkligheten nås genom språk, språket representerar verkligheten. I analysens första 
steg har vi för avsikt att identifiera de roller det talas om i vårt empiriska material. 
"Bibliotekets roller" ses i vår uppsats, som vi tidigare i uppsatsen nämnde, som en flytande 
signifikant eftersom vi menar att dess betydelse inte står oemotsagd eller kan anses vara 
fastslagen eller ristad i sten. Vi menar att ett bibliotek kan tilldelas en mängd olika roller 
och det är här i fält 1 vi har för avsikt att identifiera dessa. Med benämningar avser vi de 
utsagor som beskriver eller kan förknippas med bibliotekets roller, funktioner, uppgifter, 
uppdrag, vad biblioteket ska stå för och hur det ska vara. I detta inledande fält kommer vi 
redovisa vissa av de citat från utsagorna som utgör benämningar på roller, något vi ser som 
en viktig del i den genomskinlighet som bör genomsyra kvalitativ forskning. Vi har dock 
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valt att inte redovisa alla citat eftersom vi anser att det skulle kunna trötta ut läsaren. De 
undersökta dokumenten är offentliga handlingar och läsaren kan vid behov själv ta del av 
dem. Även från intervjutranskiptionerna redovisar vi citat från utsagor som enligt oss 
uttycker en benämning på en roll.  
 
Fält två: Nästa steg i vår analys är att identifiera nodalpunkter från de utsagor som 
uttrycker roller som vi identifierat i fält 1. Som vi tidigare nämnt är nodalpunkter var för sig 
relativt tomma tecken, det är först när de sätts samman i en ekvivalenskedja som de ges 
innehåll, på så sätt ger ekvivalenskedjor forskaren en tydligare bild över en diskurs. 
Winther Jørgensen och Phillips menar att nodalpunkter sammansatta i en ekvivalenskedja 
leder till en karakterisering av diskurser. För att underlätta för läsaren har vi valt att 
presentera de identifierade rollerna och dess nodalpunkter i samma avsnitt.  
    
Fält tre: I analysens tredje fält har vi för avsikt att identifiera teman inom vilka det råder 
antagonism. Genom att visa hur det argumenteras och resoneras kring bibliotekets roller 
kan vi undersöka om det råder antagonism, det vill säga oenighet eller motsättningar, i 
sättet det talas om bibliotekets roller. Vi har tidigare nämnt att antagonism uppstår då olika 
identiteter, i vårt fall roller, ställs mot varandra och en konfliktsituation uppstår. Vi ämnar 
således att undersöka om sådana konfliktsituationer går att skönja i vårt empiriska material.  
   
Fält fyra: Enligt Sahlin är det i fält fyra som analysen knyts ihop men hon påpekar även att 
forskaren redan i ett tidigt stadium kan ana vilka diskurser som finns i materialet. Det 
avslutande steget innebär för oss att påvisa de diskurser som kan skönjas i det empiriska 
materialet i sättet det talas om folkbibliotekets roller. Här kommer de diskurser som vi 
eventuellt finner även tilldelas namn. 
 
3.2 Val av studieobjekt och material  
 
Valet av kommun vars styrnings- och planeringsdokument skulle studeras var för oss 
relativt enkelt, vi förstod att undersökningen skulle kunna komma att innebära en del resor 
till bibliotek, stadshus, arkiv och så vidare. Vi valde därför den kommun som vi båda var 
bosatta i: Västerås. Ganska snart insåg vi att Västerås kan vara intressant av ett annat skäl 
då vi i en notis i Vestmanlands läns tidning den 23 mars 2010 läste att nästan alla andra 
kommuner helt eller delvis övergivit den typ av beställar-utförarmodell som används inom 
Västerås stad. Att Västerås stads beställar-utförarmodell är ovanlig bland Sveriges 
kommuner behöver inte automatiskt innebära att resultatet kommer se annorlunda ut än om 
vi samlat ihop vårt empiriska material från en annan kommun. Tvärtom tror vi att 
biblioteksplaner och övriga planerings- och styrningsdokument landet över kan se relativt 
lika ut i dess innehåll, detta är givetvis bara en gissning från vår sida. Det finns uppsatser 
som undersöker kommuners biblioteksplaner och styrdokument men det finns så vitt vi vet 
ingen som undersökt styrdokumenten genom hela den politiska gångens kedja och blandat 
detta med intervjuer från de inblandade.   
   
Ett av de fyra dokumenten som utgör vårt empiriska material, nämndens mål och vision, 
riktar sig till all kulturell verksamhet i Västerås, även biblioteksplanen riktar sig till 
samtliga biblioteksaktörer inom Västerås stad men vår analys avgränsas alltså till de delar 
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av dokumenten som berör verksamheten vid Västerås stadsbibliotek. Att dokument från 
2010 valts beror på att vi önskat ge en så aktuell bild som möjligt av rollerna såsom de 
uttrycks vid tiden då uppsatsen skrivs, och att dokumenten hänger ihop med varandra 
tidsmässigt.  
   
Vi har tidigare i vårt inledningskapitel presenterat Västerås stadsbibliotek vilket ju är den 
kontext vår studie genomförs inom. Nedan följer några kriterier som haft betydelse för vårt 
val av dokument för analys och personer att intervjua, varpå vårt empiriska material 
presenteras. 
 
3.2.1 Val av källor  
 
Våra källor kan alla relateras till verksamheten vid Västerås stadsbibliotek, vilket enligt 
Hansson (1998, s. 26) är en bra grund när man ska formulera en diskurs. Enligt Hansson 
har valet av källmaterial en avgörande betydelse med avseende på validitet och reliabilitet i 
en undersökning. Gemensamt för styrnings- och planeringsdokumenten är att de är 
offentliga och diarieförda inom Västerås stad och behandlar mål och riktlinjer för 
verksamheten, mer eller mindre specifikt. 
   
För att få en bredare förståelse för dokumenten och de roller det talas om i dessa och med 
avsikten att ge studien ett större djup beslutade vi oss för att utföra intervjuer med dem som 
kunde anses vara nyckelpersoner i utformningen av Västerås stads styrnings- och 
planeringsdokument gällande biblioteksverksamheten. Efter att ha sökt information på 
Västerås stads webbplats lyckades vi komma i kontakt med personer som var villiga att 
hjälpa oss reda upp våra frågetecken kring vilka dokument och personer som var med i 
kedjan av styrnings- och planeringsdokument, vidare fick vi kontakt med  nyckelpersoner i 
processen som alla var villiga att låta sig intervjuas.  
  
3.2.2 Intervjuer: tillvägagångssätt samt överväganden  
 
Inför intervjuerna har vi utgått från det Bryman skriver om semi-strukturerade intervjuer i 
Samhällsvetenskapliga metoder. Han menar att forskaren kan utgå från en lista med teman, 
en så kallad intervjuguide, som kan följas vid intervjutillfället. Både forskaren och 
intervjupersonen har då ganska stor frihet att påverka intervjun. Intervjupersonen tillåts 
svara på sitt eget sätt och forskaren kan ställa frågorna i annan ordning, lägga till frågor och 
ställa anknytande frågor till det intervjupersonen sagt (Bryman, s. 301). Bryman menar att 
det är viktigt att frågorna ska täcka de områden man är intresserad utifrån sin frågeställning 
men att det även ska ske utifrån intervjupersonernas perspektiv. Alternativa idéer eller 
synsätt bör tillåtas uppkomma under insamlingsarbetet. Han råder även forskaren att 
bekanta sig med den miljö eller kontext där intervjupersonen arbetar (ibid., s. 305). Syftet 
med intervjuerna har för oss varit att både utforska vilka dokument som spelar en viktig roll 
för planeringen av stadsbibliotekets verksamhet, samt att få en uppfattning om 
intervjupersonernas syn på stadsbibliotekets roll, för att kunna använda detta vid analysen 
av materialet.  
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Vi bestämde i ett tidigt skede att genomföra intervjuer med en politiker och en tjänsteman i 
Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden i Västerås, vilken är den nämnd som tillsammans med 
andra nämnder inom Västerås stad arbetar fram bland annat biblioteksplanen i Västerås. 
Dessutom såg vi att det vore lämpligt att även intervjua chefen för stadsbiblioteket eftersom 
vi på så sätt skulle kunna få en mer praktisk syn på biblioteket och dess roller.  
   
Inför samtliga tre intervjuer sammanställde vi en intervjuguide. Vi ville ha möjlighet att 
ställa uppföljande frågor under intervjuns gång, frågorna var således inte alltför detaljerade. 
Tack vare att intervjuerna spelades in kunde vi båda koncentrera oss på att ställa 
uppföljande och förtydligande frågor under intervjuns gång, utan att alltför mycket avvika 
från den röda tråden. Våra frågor förändrades en del vid de olika tillfällena eftersom vi såg 
att våra informanter hade olika yrkesroller. Alla tre respondenter/informanter är införstådda 
med att de med lätthet kan identifieras, men vi kommer ändå i uppsatsen benämna dem vid 
deras titlar eller yrkesbeteckningar och inte med namn, även om de egentligen inte skulle 
ha något emot att vara igenkända. De tre intervjuerna genomfördes alltså under våren-
försommaren 2010, och var samtliga ungefär 45 minuter långa. Utskrifter av intervjuerna 
har mailats till alla tre informanter och de har på så sätt fått tillfälle att lägga till eller ta bort 
delar av intervjuerna. 
   
Politikerna i Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden är de som beställer biblioteksverksamhet. 
Den politiker som vid den här tiden satt som vice ordförande i nämnden tillhörde det 
styrande blocket i Västerås. Via Västerås stads webbplats kunde vi enkelt komma i kontakt 
med politikern och höra oss för om politikern var villig att låta sig intervjuas. Intervjun 
ägde rum i politikerns arbetsrum i stadshuset våren 2010 och den spelades in för att kunna 
skrivas ut i efterhand. Vi hade i förväg skickat en kort sammanfattning om vad intervjun 
skulle behandla, bett om tillåtelse till inspelning, påtalat det faktum att politikern kan vara 
igenkännbar samt berättat att den utskrivna intervjun skulle e-postas tillbaka till politikern 
för eventuella korrigeringar. 
   
Genom bibliotekschefen fick vi också namn och kontaktuppgift till den tjänsteman, kallad 
nämndstrateg, i Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden som har det praktiska ansvaret för att 
beställa biblioteksverksamhet i Västerås i samarbete med bibliotekets ledning. Även vid 
detta tillfälle e-postade vi i förväg i korta drag vad intervjun skulle handla om. Vi bad om 
tillåtelse att spela in intervjun, och erbjöd nämndstrategen att ta del av den i utskriven form 
i efterhand för att eventuellt korrigera något, lägga till eller ta bort. Vi kom överens om att 
kalla personen för nämndstrategen. Intervjun genomfördes i början av sommaren 2010 i 
nämndstrategens arbetsrum i Västerås stadshus.  
   
Den sista intervjun vi genomförde var med med bibliotekschefen som är ansvarig för 
stadsbibliotekets biblioteksverksamhet inom utförarorganisationen. Även vid detta tillfälle 
e-postades en sammanställning av våra intervjufrågor i punktform. Vi hade lärt oss sedan 
tidigare intervjuer att det var värdefullt att ge informanten möjlighet att tänka igenom 
frågeområdet i förväg. Även denna intervju genomfördes i början av sommaren 2010 i 
bibliotekschefens arbetsrum på huvudbiblioteket i Västerås och den spelades i samtycke 
med bibliotekschefen också in.   
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Samtliga intervjuer har bidragit till att vår förståelse ökat när det gäller hur dokumenten 
hänger ihop med varandra, och hur de bygger på varandra, vidare anser vi att de ger den 
diskursanalys som genomförs i ett senare kapitel en bredare grund. Talja menar att en 
kombination av intervjuer och textmaterial är en lösning som är nära knuten till 
diskursanalysens principer. När data analyseras ur ett diskursanalytiskt perspektiv 
analyseras de inte som beskrivningar av en yttre verklighet, utan som tecken på diskurser, 
eller tolkningsrepertoarer som hon väljer att benämna dem. Utifrån denna syn har alla typer 
av forskningsmaterial samma värde, vilket är karakteristiskt för diskursanalysen. Genom att 
involvera material från flera källor ökar möjligheten att man får en mer komplett bild av 
olika åsikter och tolkningar om ett visst ämne än om man endast förlitar sig på en källa 
(Talja, s. 24). Med en intervjustudie kan dialogen mellan aktör och struktur som 
kännetecknar den sociala verkligheten förbättras, anser Johannisson. Det är ofta möjligt att 
likställa de intervjuades utsagor med utsagorna i kulturpolitiska dokument, vilket dessutom 
är adekvat inom en diskursorienterad ansats (Johannisson, s. 37). Att kombinera de 
kulturpolitiska dokumenten med intervjuer anser vi ger uppsatsen ett större djup och vi som 
författare har fått en bredare förståelse för vårt empiriska material och den analys som 
genomförs senare har enligt oss kommit att tjäna på detta.   
   
3.2.3  Beskrivning av styrnings- och planeringsdokument från år 2010 
 
Genom de genomförda intervjuerna fann vi de styrnings- och planeringsdokument som 
anses vara nyckeldokument i den politiska gången för beslut gällande verksamheten vid 
Västerås stadsbibliotek, och vi blev övertygade om dess relevans för vår studie. Vi har även 
blivit informerade om att det utöver dessa dokument förekommer viss interaktion mellan 
aktörerna på en intern nivå, exempelvis via möten. Det hade möjligen kunnat vara av 
intresse för oss att ha medverkat vid ett av dessa möten men de är till skillnad från de 
offentliga dokumenten interna träffar. Vi anser att dessa strategiska dokument samt 
intervjuerna ger en god grund för oss inför analysen. Nedan följer en presentation av 
dokumenten:      
   
Kultur-, idrotts- och fritidsnämndens vision och Kultur-, idrotts- och fritidsnämndens mål 
2008-2011  
   
Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden har som uppdrag ”att stödja och främja kultur-, idrotts- 
och fritidslivet i kommunen i avsikt att tillgodose den enskildes kulturella, demokratiska, 
sociala och fysiska välfärd och livskvalitet.” Enligt nämndstrategen formulerar nämnden 
efter ett val sina mål och visioner för det egna ansvarsområdet. Dessa gäller sedan över 
mandatperioden och ytterligare ett år, för att det ska finnas tid att fullfölja mål och visioner 
inför år 2012. Målen ska avspegla sig i de riktlinjer som utarbetas i Överenskommelsen 
med stadsbiblioteket, samt i Biblioteksplanen.  
 
Biblioteksplan för Västerås stad 2007-2010  
   
Sedan 2005 säger Bibliotekslagen att alla kommuner och landsting ska ha en 
biblioteksplan, och att den ska vara en gemensam angelägenhet för alla berörda 
politikområden såsom utbildning, vård och omsorg, fritid, näringsliv och kultur. 
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Biblioteksplanen för Västerås stad är utarbetad av representanter från ett flertal politiska 
nämnder och riktar sig till alla invånare i Västerås. Den anger vilka ansvarsområden olika 
biblioteksaktörer i Västerås har, till exempel folkbibliotek, skolbibliotek och 
sjukhusbibliotek, där en relativt stor del berör folkbibliotek. I biblioteksplanen finns 
riktlinjer och åtgärder som grundar sig på en stor mängd bakgrundsmaterial såsom 
omvärldsanalys, lagar och förordningar, biblioteksutredningen 2004-2005 av verksamheten 
vid Västerås stadsbibliotek, brukarundersökningar och andra undersökningar. Den 
innehåller inte ekonomiska ramar eller riktlinjer. Biblioteksplanen revideras vart fjärde år.  
   
Överenskommelse 2010 (mellan nämnden och stadsbiblioteket)  
   
Överenskommelsen är det avtal eller beställning som upprättas varje år mellan Västerås 
stads kultur-, idrotts- och fritidsnämnd och proAros Kultur, Västerås stadsbibliotek. Genom 
överenskommelsen beställer nämnden biblioteksverksamhet vid huvudbiblioteket, 
filialerna, bokbussen samt webbplatsen. Här anges vilket uppdrag och roll stadsbiblioteket 
har, mål och inriktning, samt att verksamheten skall bedrivas i enlighet med 
bibliotekslagen, biblioteksplanen, FN:s barnkonvention, Västerås strategiska plan för 2008-
2010 samt kommunens övriga policydokument. Biblioteket ska särskilt förhålla sig till 
Kultur-, fritids- och idrottsnämndens vision, mål samt inriktningsmål för 2008-2011. I 
överenskommelsen anges vilken ekonomisk ersättning biblioteket erhåller. 
   
Kvalitetsredovisning 2010 (stadsbiblioteket)   
   
Kvalitetsredovisningen är stadsbibliotekets årliga verksamhetsberättelse vilken utförs på 
beställning av Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden. I denna ingår de mål som kallas 
nämndens effektmål, vilka är de mål som gäller för verksamheten vid just stadsbiblioteket. 
Dessa mål utgår från de inriktningsmål som Kultur-, fritids- och idrottsnämnden formulerat 
i sina mål och visioner 2008-2011, vilka ingår i det första dokumentet vi presenterat ovan. 
Kvalitetsredovisningen inleds med en beskrivning över stadsbiblioteket både när det gäller 
verksamhetsområde och organisation. Viktiga händelser under året redovisas, vad som är 
”på gång” samt hur man arbetar med vissa frågor som till exempel klagomålshantering eller 
olika projekt. Större delen av redovisningen innehåller därpå en systematisk genomgång av 
vad som gjorts utifrån nämndens inriktningsmål, effektmål samt stadsbibliotekets egna mål. 
Allt behöver inte redovisas varje år, utan det är vissa utvalda områden som nämnden 
bestämt ska lyftas fram.  
   
Fortsättningsvis kommer vi att hänvisa till dessa fyra styrnings- och planeringsdokument 
under samlingsnamnet dokument eller dokumenten, eftersom vi anser att det underlättar för 
läsaren. 
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4. Analys  
 
I detta kapitel har vi för avsikt att redovisa vår analys av Västerås stads styrnings- och 
planeringsdokument gällande Västerås stadsbibliotek samt våra intervjutranskriptioner. 
Dessa styrdokument består, som vi tidigare nämnt, av Kultur-, idrotts- och fritidsnämndens 
vision och mål 2008-2011, Biblioteksplan för Västerås stad 2007-2010, Överenskommelse 
2010 samt Kvalitetsredovisning 2010 (Stadsbiblioteket). Fortsättningsvis i analysen, samt 
även i diskussionen, förkortas dessa (Mål), (BP), (ÖK), (KR) och (intervju) för läsbarhetens 
skull. 
   
4.1 Identifiering av roller och nodalpunkter   
   
I analysens inledande del har vi undersökt vilka roller som benämns i dokumenten rörande 
Västerås stadsbibliotek från 2010. Sju roller har identifierats: en roll som kunskaps- och 
informationsförmedlare, en demokratisk roll, en marknadsföringsroll, en samarbetsroll, en 
läsfrämjande roll, en roll som kulturcentrum samt en mötesplatsroll. I samband med varje 
roll redovisar vi även dess respektive nodalpunkter sammanställda i en ekvivalenskedja. 
Ordningen rollerna nämns i har ingen betydelse för vilken vikt vi anser dem ha, däremot får 
rollerna i dokumenten olika stor plats, något vi kommer diskutera vidare i uppsatsens 
diskussionskapitel.  
   
Vid analysen av intervjuerna med nyckelpersoner kring biblioteksverksamheten vid 
Västerås stadsbibliotek har vi identifierat fyra roller. Alla dessa roller har vi även 
identifierat i dokumenten och vi har därför valt att placera in dessa under respektive 
identifierad roll från dokumenten. I den löpande texten har vi gjort det väl synligt huruvida 
en utsaga kommer från ett dokument eller från en intervju. Vi har även valt att inte visa 
vem av nyckelpersonerna utsagan kommer från eftersom det avslöjar informanten. De fyra 
roller som vi även identifierat  i intervjuerna är den demokratiska rollen, samverkansrollen, 
rollen som kulturcentrum samt mötesplatsrollen. De nodalpunkter som framkommit vid 
intervjuerna kopplas samman med de nodalpunkter som identifieras från dokumenten. 
Dessa sammankopplas gemensamt i respektive rolls ekvivalenskedja.  
   
Vi vill även nämna att de sju roller vi identifierat och ställt upp i denna analys är en produkt 
av vår diskursanalytiska ansats, vi har exempelvis själva tilldelat rollerna dess namn. Vi vill 
betona att rollerna i dokumenten smälter samman och ett flertal roller kan förekomma i en 
och samma utsaga. Dokumenten och intervjuerna är inte så uppstyltade som det framställs i 
vår analys. Vårt arbete med analysen har inneburit att identifiera och kategorisera 
benämningar av roller. Det bör även nämnas att dokumenten innehåller utsagor där ett 
uppdrag kan skönjas, men då vårt syfte är att hitta klart uttalade roller har vi behövt lägga 
de relativt få utsagor som vittnar om en tendens till en roll åt sidan eftersom vi anser att 
innebörden av en tydlig roll är att den förekommer på ett flertal olika ställen i dokumenten 
eller i intervjutranskriptionerna. Vidare spelar valet av empiriskt material en avgörande roll. 
Hade analysen utförts på intervjutranskriptioner från personal på biblioteken istället för 
exempelvis en politiker hade resultatet kunnat sett annorlunda ut. En vidare diskussion om 
detta återkommer vi till i kapitlet 5.    
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Roll som kunskaps- och informationsförmedlare  
   
Vi har identifierat en roll som kunskaps- och informationsförmedlare. Ett utmärkande drag 
i denna roll är en beskrivning av bibliotekens grundstenar, här påvisas en traditionell syn på 
biblioteket som institution. Västerås stadsbibliotek benämns i dokumenten som en slags 
arena där kunskap och lärande är en central del av verksamheten. Att bistå med kunskap 
och information i ett led att bidra till det livslånga lärandet läggs fram som en väsentlig del 
av stadsbibibliotekets arbete. Det talas även om att bibliotekspersonalen ska arbeta mer 
pedgogiskt med besökare och agera som en slags informationsvägledare:  
   

Utveckla det pedagogiska inslaget i alla verksamheter. (Mål)  
   
[...] arbeta mer pedagogiskt med besökare [...]. (KR, s. 4)  
    
[...] förmedla såväl information och kunskap som glädje och inspiration. (PB, s. 8)  
   
[...] underlätta den enskilde invånarens möjlighet till samlad kunskap som leder till 
insikt. (BP, s. 7)  
   
Bibliotek inom alla områden måste fortsätta att gå i täten för en teknikutveckling [...] 
både för att snabba på och säkerställa rutinuppgifter inom biblioteksbyggnaderna, 
utveckla de globala, virtuella nätverken mellan biblioteken för att förbättra information 
och expediering av medier och för att utveckla kommunikationen med användarna. 
(BP, s. 5)  
   
Bibliotekens framtida roll stämmer på många sätt med den roll som biblioteken länge 
haft: att [...] vägleda, ha ett brett utbud av tjänster [...]. (KR, s. 4)  

   
Inom denna roll talas det om bibliotekens viktiga uppdrag i det livslånga lärandet. Det 
livslånga lärandet har länge varit en av bibliotekens grundpelare och utan att gå in på mer 
hur detta livslånga lärande ser ut konstateras denna roll ett flertal gånger i dokumenten:  
   

Bibliotekens roll i det som kallas livslångt lärande är viktigt. (BP, s. 5)  
    
[...] ge medborgarna förutsättningar till studier inom ramen för det livslånga lärandet. 
(ÖK, s. 2)  
   
Vi ska medverka till […] och vara ett verktyg i lärandet. (KR, s. 2)  
   
Rollen att vara ett stöd i det livslånga lärandet är en av hörnstenarna för biblioteket. 
(KR, s. 21)  

   
När det talas om bibliotekariernas kompetens i informationssökning, källkritik och 
förmedling blir språket något mindre svepande, här preciseras exempelvis 
användargrupper:  
   

[...] marknadsföra den proffessionella kunskap om informationssökning som elever och 
brukare behöver för att utveckla sin egen informationssökningskompetens och sitt 
kritiska förhållningssätt tíll informationsflöden [...] (BP, s. 7)  
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[...] erbjuda småföretag informationssökningstjänster. (ÖK, s. 2)  

   
Vidare innehåller dokumenten utsagor som vittnar om en strävan mot att förbättra 
tillgängligheten till bibliotekens bestånd, och en önskan om att nå ut till människor med 
annat modersmål än svenska:   
   

[...] öka tillgängligheten till samlingarna med fortsatta insatser för katalogisering, 
digitalisering, visningar och information. (ÖK, s. 2)  
   
Bibliotekets informationsmaterial på flera språk (KR, s. 8)   

   
De nodalpunkter vi identifierat kring denna roll vittnar om både ett traditionellt synsätt på 
biblioteket, men även hur arbetet fortlöper inför framtiden. Vi behandlade kunskap och 
information som element och fann följande ekvivalenskedja:  
   
livslångt lärande - informationssökningstjänster - tillgängligheten - kunskap - 
låntagarvägledning - informationssökningskompetens - verktyg i lärandet - vägleda - 
pedagogiskt - informationsmaterial - teknikutveckling  
   
Demokratisk roll  
   
I dokumenten har vi kunnat identifiera en mängd benämningar på en demokratisk roll. Den 
demokratiska rollen genomsyrar alla dokument och kan anses utgöra en en grundpelare i de 
undersökta dokumenten och till viss del även i intervjuerna. Det redovisas för ett aktivt 
demokratiarbete under 2010, inte minst inför valet till riksdag, kommun och landsting som 
skedde i september månad. Andra aktiviteter som det skrivs om är de som hålls i 
huvudbibliotekets hörsal där debatter och diskussioner äger rum, bland annat nämns en 
debatt om integration där ett flertal olika intressegrupper deltog. Ett flertal utsagor som 
benämner bibliotekets demokratiska roll baseras på att demokratiarbetet ska skydda både 
invånarna och biblioteket som utgör en viktig demokratisk institution. Utsagorna är ofta 
formulerade med svepande ord:  
   

Folkbiblioteket ska aktivt arbeta för att skydda invånarnas informations- och 
yttrandefrihet samt vara ett stöd i utvecklingen av demokratiarbetet. (BP, s. 11)   
   
[...] aktivt arbeta för att värna invånarnas informations- och yttrandefrihet och därmed 
stödja stadens demokratiarbete. (ÖK, s 1)  
   
[...] bidra till demokratiprocessen genom att mer fokusera på medvetande- och 
synliggörande av yttrandefriheten och informationsfriheten som biblioteken i hög grad 
är bärare av [...] (BP, s 8)   
   
Det innebär att biblioteket tar en större roll som demokratisk arena och det är ett arbete 
vi vill fortsätta med. (KR, s. 7)  

   
I dokumenten talas det även mer specifikt om vilket arbete som behöver göras och var 
biblioteket behöver satsa sina resurser. Att ge en jämlik service till stadens invånare ses 
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som ett viktigt uppdrag. En ökad levnadsstandard anses ge hopp om att människor av olika 
kön, kulturell bakgrund och olika åldrar ska söka sig till biblioteket och ställa 
innehållsmässiga krav på biblioteket och dess utbud. Det talas om en individualisering av 
biblioteket och dess tjänster som ska vara anpassade till alla stadens invånare:  
   

Skapar förutsättningar för att demokratiskt, jämställt och miljömedvetet tänkande skall 
genomsyra all verksamhet, liksom mångfald, förnyelse och innovation. (ÖK, s. 3)  

   
För att biblioteket ska kunna tillgodose lika service för alla talas det om tillgänglighet för 
alla invånare, speciellt nämns äldre och funktionshindrade. En handlingsplan för den 
uppsökande verksamheten, exempelvis Boken kommer, anges vara under utarbetning. 
Tillgänglighet för alla invårare benämns flera gånger i dokumenten och är en viktig viktig 
del i demokratirollen:  
   

[...] ge biblioteksservice till alla, i alla delar av kommunen, med god tillgänglighet, 
såväl fysisk som till innehåll. (ÖK, s. 1)  
   
Folkbiblioteken och samlingarna ska enligt plan- och bygglagstiftningen göras fysiskt 
tillgängliga för alla. (BP, s. 11)  
   
Biblioteket ska ta fram en handlingsplan för den uppsökande verksamheten som berör 
äldre och funktonshindrade. (KR, s. 12)  

   
Ytterligare ett mer specifikt ämne inom demokratirollen är den om ett snabbt 
teknikutvecklat samhälle och de människor som inte har råd eller adekvat kunskap för att 
kunna medverka. Det talas här om den digitala klyftan och vad som kan göras för att 
motverka klyftor i samhället:  
   

Idag förändras sätten att tillhandahålla information och tjänster snabbt. Men många 
människor har inte tillgång till ny teknik och kan inte använda den. Detta är en viktig 
demokratifråga och biblioteken bör ta ett större ansvar för att minska den s k digitala 
klyftan. (KR, s. 4)  
   
Verka för att minska IT-klyftan. (KR, s. 6)  
   
Många undersökningar  pekar på ökande gap i samhället mellan dem som har och dem 
som inte har, mellan dem som räknas med och dem som står utanför. Det är av yttersta 
vikt, att se var gapen finns och att satsa samlat från olika offentliga instanser för att 
minska dessa. (BP, s. 6)  

   
Biblioteket ses här som en institution som kan bidra till att minska denna digitala klyfta 
genom att bistå med hjälpmedel och kunskap. I ett samhälle där teknikutvecklingen 
förändras snabbt ses det som en väsentlig del i bibliotekets arbete att bistå dem i samhället 
som själva inte har tillgång till den nya tekniken. Bibliotekets personal ska genom ett 
pedagogiskt arbete bidra till att minska den digitala klyftan och vikten av utbildning för 
personalen betonas. Under året har de anställda bland annat gått en kurs för att lära sig 
sociala medier som exempelvis Twitter och Facebook. Även genom samarbeten med andra 
aktörer arbetar biblioteket aktivt för att minska den digitala klyftan, bland annat nämns ett 
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samarbete mellan Medborgarskolan och Seniornet Sweden och på en filial hålls minikurser 
i enkel IT-hantering.  
   
Det talas om att biblioteket ska vara tillgängligt för alla grupper och att hinder för 
användandet ska undanröjas, biblioteken ska vara en mötesplats i en demokratisk aspekt:  
   

[…] det är inte så att det är en mötesplats för kurder eller en mötesplats för studenter, 
det är inte en mötesplats för pensionärer utan det här är mötesplatsen för alla. (intervju)  
   
[…] en vision är att vi ska kunna vara jättebra på bemötande av våra besökare i alla 
former och att vi ska ha liksom en generös inställning till dem som kommer till oss. Att 
vi ska ta bort hinder. Jag tror att det fortfarande finns ganska många hinder. Det kanske 
vi kan göra med teknik, men det handlar väldigt mycket om vår mentala inställning 
också. (intervju)  
   
[...] ge alla besökare en känsla av att vara viktiga och välkomna, så att biblioteken inte 
segregerar. (BP, s. 7)   

    
Kring elementet demokrati har vi identifierat en rad nodalpunkter som vi sammanställt i 
följande ekvivalenskedja:  
   
demokratiskt - jämställt - mångfald - inte segregerar - demokratiprocessen - 
yttrandefrihet - informationsfrihet - tillgänglighet - tillgängliga - IT-klyftan - 
demokratifråga - demokratisk arena - uppsökande verksamheten - generös inställning 
- ta bort hinder - mötesplatsen för alla  
   
Marknadsföringsroll  
   
Benämningar på biblioteket som marknadsförare av sina tjänster är tydlig i dokumenten. 
Marknadsföringen ska bland annat bidra till att nå nya användargrupper och icke-
användare, men även till att marknadsföra de delar av biblioteket som inte är av allmän 
kunskap. Det anses råda bristande kunskap hos invånarna om vilken kompetens och 
kunskap som finns samlad på biblioteken och marknadsföringen ska bidra till att öka 
kunskapen om biblioteken:  
   

Utveckla kommunikationen med medborgare och brukare i syfte att öka kunskapen om 
behoven och marknadsföra verksamheterna på ett effektivt sätt. (Mål)  
   
Marknadsföringen intensifieras, även på otraditionella vägar, så att medvetandenivån 
om folkbibliotekens kompetens, uppgifter och verksamheter höjs bland 
invånarna/brukarna och bland beslutsfattare och att detta används för att höja Västerås 
attraktionsvärde, både för människor som lever och arbetar i kommunen  och som 
etableringsort för individer och företag. (BP, s. 10)  
   
Biblioteken i kommunen och deras service är en viktig resurs för invånarnas 
välbefinnande och deras roll bör framledes komma till uttryck i [...] till exempel 
marknadsföring. (BP, s. 8)  
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[...] fortsätta utveckla marknadsföringsarbetet på olika sätt, även utanför bibliotekets 
lokaler, för att nå nya målgrupper. (ÖK, s. 1)  

   
Arbetet ska ske både inom och utanför bibliotekets lokaler, både fysiskt och på webben. 
Under 2010 uppges marknadsföringen ha fokuserats mestadels på den fysiska miljön via 
skyltning och på bibliotekens informationsdiskar. Utanför biblioteket har marknadsföringen 
skett genom medverkan i magasinet "Arty" samt medverkan i olika event som äldredagen 
och dysleximässan. På webben marknadsfördes de tjänster som finns att tillgå där, bland 
annat e-nedladdningar. Att de sociala medierna började fungera som marknadsföring talas 
det även om i dokumenten, som vi tidigare nämnt fick personalen under 2010 fortbildning i 
sociala medier, något som lett till att marknadsföringen ska ske även där:  
   

Vid årets slut börjar biblioteket även marknadsföra sig och kommunicera via 
Facebook. (KR, s. 3)  
   
Kampanjperioder som genomförs både på webben och fysiskt. (KR, s. 10)   

   
Inom marknadsföringsrollen talas det även om mer specifika ämnen kring marknadsföring, 
framför allt stiftsbiblioteket och Västmanlandssamlingen:   
   

Stiftsbiblioteket ska lyftas fram i profileringen av stadsbiblioteket, särskilt virtuellt. 
(BP, s. 11)  
    
marknadsföra stiftsbiblioteket. (ÖK, s. 2)  
   
Biblioteket ska lyfta fram Västmanlandssamlingen i profileringen av stadsbiblioteket. 
(KR, s. 23)  

   
Marknadsföringen ses som en allt viktigare roll för att möta och tillgodose både vana 
besökare men även icke-användare. Under 2010 minskade de aktiva lånen (de lån som 
registreras i biblioteksdatasystemet BOOK-IT) med 2%. Det är inte bara de aktiva lånen 
som minskar utan även besöksstatistiken.   
   
Vidare talas det om profilering av personalen. Profilkläder och skyltar ska göra personalen 
mer synlig. Även den grafiska profilen anges behöver utmärkas mer och en framställning 
av digitala mallar för skyltmaterial pågår. Ett marknadsekonomiskt tänkande blir väl synligt 
i de nodalpunkter vi identifierat kring elementet marknadsföring och ställt samman i en 
ekvivalenskedja:  
   
marknadsföra - marknadsföringsarbetet - profileringen - attraktionsvärde - nya 
målgrupper - kommunikationen - kampanjperioder  
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Samverkansroll   
   
En samverkansroll syns tydligt i det empiriska materialet. Att samverkan med andra aktörer 
i samhället är betydelsefullt fastslås i en mängd utsagor och det talas om samverkan med 
andra som en viktig del av bibliotekets arbete:  
   

Samverkan med andra ska göra våra resultat ännu bättre. (KR, s. 2)  
   
Det talas i dokumenten både om mer specifika samarbeten och även de av mer allmän 
karaktär. Utsagorna vittnar om en relativt "spretig" roll, vilket troligtvis beror på att 
samarbeten med en mängd olika aktörer nämns, många gånger relativt otydligt och utan 
fördjupning. Då samarbeten på lokal nivå beskrivs är de mer specifika, samarbetspartnern 
nämns vid namn och en önskan om hur samarbetet kan förbättras diskuteras, bland annat 
nämns ett samarbete med en lokal biograf där personal från biblioteket håller i 
introduktioner med litterära teman, vidare nämns ett annat samarbete med Folkuniversitetet 
där det  bland annat hölls studiecirklar angående bibliotekets möjligheter och föreläsningar 
om hälsa. Andra samarbetspartners som nämns vid namn är bland andra Medborgarskolan, 
PRO och ABF.   
   

Stadsbiblioteket ska arbeta aktivt tillsammans med de offentliga arkiven och museerna 
i Västerås för att starta och utveckla ett hållbart ABM-samarbete. (BP, s 11)    
   
Stadsbiblioteket är också medarrangör av Bokens dag på teatern med ett tiotal aktuella 
författare [...]. (BP, s. 13)  
   
 För biblioteken innebär det ökade antalet personer i utbildning och ökade krav på fort- 
och vidareutbildning av personer inom arbetslivet, att det befintliga samarbetet mellan 
folk-, skol- och högskolebibliotek måste vidareutvecklas. (BP, s. 5)  
   
[...] genom dialog med skolans företrädare hitta nya lösningar för samarbete mellan 
folk- och skolbibliotek. (ÖK, s, 1)  
   
[...] och biblioteken måste ta initiativ till samarbete med olika parter inom 
näringslivsutveckling och arbetsmarknad. (BP, s. 5)  
   
[...] aktivt delta i samverkan med andra aktörer i utvecklingsarbetet i Bäckby (ÖK, s. 
1)   
   
Stödja entreprenörskap och partnerskap samt skapa goda förutsättningar för ideella 
sektorn. (Mål)  

   
 Nationella och internationella samarbeten nämns men utan att gå in på hur dessa 
samarbeten ska se ut eller vilka samarbetspartnerna kan tänkas vara. Här uttrycks snarare en 
önskan om ett samarbete, eller en utveckling av det samarbete som påbörjats:   
   

 [...] aktivt samarbeta med andra aktörer och nätverk såväl lokalt, regionalt som 
internationellt. (ÖK, s. 1)  
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[...] utveckla de globala, virtuella nätverken mellan biblioteken för att förbättra 
information och expediering av medier [...] (BP, s. 5)  
   
[...] i ökad utsträckning aktivt delta i nationella och internationella nätverk för 
kunskapsinhämtande, kompetensutveckling och inspiration. (BP, s. 7)  

   
 I dokumenten talas det vidare om ett flertal områden som kan förstärkas genom samarbete 
med olika aktörer:  
   

Ett utvecklat ABM-samarbete kan både motverka historielöshet och vara en motvikt 
till förytligande och snuttifiering. (BP, s. 6)  
   
Folkbiblioteken tar en mer offensiv roll i stadsdelutvecklingen [sic!] tillsammans med 
andra kommunala institutioner och verksamheter samt ideella krafter. (BP, s. 11)  
   
[...] stadsbiblioteken ska aktivt utveckla samarbetet med det lokala föreningslivet och 
med boende verksamma i området. (ÖK, s, 2)  
   
Här måste både folkbiblioteken och samverkan mellan folkbibliotek och 
vuxenutbildningsanordnare utvecklas. (BP, s 5)  
   
Stärka kontaktnätet med politiker och debattörer (KR, s. 7)  

   
De nodalpunkter som vi identifierat och sammanställt i en ekvivalenskedja visar lite av den 
spretighet vi tidigare nämnde. Kring elementet samverkan har vi identifierat följande 
ekvivalenskedja:      
   
partnerskap - samarbete - samverkan - dialog - virtuella nätverk - nationella nätverk - 
internationella nätverk - arbeta aktivt tillsammans - ABM-samarbete - kontaktnätet - 
medarrangör - nätverk       
   
Läsfrämjande roll   
   
I dokumenten syns tydligt en läsfrämjande roll. Utan att närmare gå in på hur så är det ändå 
tydligt att en läsfrämjande ansats anses vara en viktig del av bibliotekens roll och denna 
läsfrämjande roll återkommer i alla de undersökta dokumenten. Vissa utsagor är av mer 
allmän karaktär och påvisar ett läsfrämjande arbete utan vidare beskrivning eller förklaring. 
Liksom vid utsagorna kring det livlånga lärandet som vi berörde tidigare är bidragandet till 
läslust ett så grundläggande arbete på biblioteken att det inte vidareutvecklas utan utsagorna 
är av en mer svepande form:  
   

[...] främja allas rätt till information och läsning [...] (BP, s, 7)   
     
Vi ska medverka till att skapa läslust [...] (KR, s. 2)  
   
Bibliotekens framtida roll stämmer på många sätt med den roll som biblioteken länge 
haft: att förmedla läslust och inspiration [...] (KR, s. 4)  
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Inspiration till läsning via webbplatsen (KR, s. 13)  
   
I andra utsagor vi identifierat som behandlar barn och ungdomars läsförståelse blir 
argumenten och exempel på insatser mer märkbara. I dokumenten fastslås att ett arbete med 
att stärka och stödja barns läsning är en viktig del av det dagliga arbetet på biblioteken och 
dessa utsagor är mer beskrivande än de mer allmänna vi visade ovan. För att öka barns och 
ungdomars läsförståelse och främja läsning nämns bland annat samarbeten med förskolor 
genom att bjuda in representanter från förskolan som agerar som läsinspiratör på sin enhet. 
Medel ska sökas från Kulturrådet för bebisbokprat och flera av biblioteken har anordnat så 
kallade sagoveckor för yngre barn och den Läseklubb som anordnas för barn i åldrarna 9 
till 13 träffades 28 gånger under 2010. Ett arbete med läsinspiration på webben 
genomfördes för barn mellan 7-16 år. Utsagorna kring barn och ungdomars läsning är 
således mer beskrivande än de mer svepande citaten ovan:  
   

Mer offensiva insatser för att ge barn och unga möjlighet att utveckla läsning, 
språkförståelse och kommunikation språkligt bör göras. (BP, s, 6)  
   
[...] arbeta på ett varierat sätt och genom olika förmedlare för att stimulera barns och 
ungdomars läslust och nyfikenhet på bibliotekets utbud. (ÖK,  s. 2)  
   
Enligt svenska undersökningar minskar läsandet bland barn och ungdomar. Därför 
måste bibliotekets arbete med lässtimulans och inspiration utvecklas och stärkas. (KR, 
s. 4)  
   
Engagera barn i läseklubbar på varje bibliotek (KR, s. 15)  
   
Arbeta med läsfrämjande verksamhet utifrån barnplanen (KR, s. 15)  

   
De nodalpunkter vi identifierat i samband med elementet läsfrämjande är som följer:   

utveckla läsning - språkförståelse - kommunikation språkligt - främja läsning - 
läsandet - lässtimulans - stimulera läslust - förmedla läslust - skapa läslust - 
inspiration till läsning - läseklubbar - läsfrämjande verksamhet    
   
Roll som kulturcentrum  
   
Vidare har vi identifierat en roll för biblioteken som kulturcentrum. Det talas om att 
biblioteken ska fungera som kulturförmedlare och inspiratör, att det ska vara en plats där 
kultur, kulturupplevelser och inspiration förmedlas. Biblioteket ska tillsammans med övriga 
kulturinstitutioner i Västerås vara ett viktigt centrum eller forum för läsupplevelser och 
andra kulturella upplevelser:  
   

Stadsbiblioteket ska vara ett centrum för kultur [...] (KR, s. 2)  
   
Vi måste se att den blir med i den här triangeln av kulturinstitutioner […] (intervju)  
   
Det är ju att man [biblioteket; vår anm.] ska vara kulturförmedlare och man ska ju ha 
en enorm kunskap om litteratur och annan media […] En kulturguide. (intervju)  
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söka den naturliga rollen för bibliotek i upplevelseindustrin (BP, s. 7)  

   
Även om innehållet på biblioteket inte direkt preciseras avses enligt utsagor 
tillfredsställande av människors behov av kultur, kulturupplevelser och inspiration för att 
berika fritiden i dokumenten. Det poängteras att ordet och berättandet ska lyftas fram. 
Bland annat nämns läsecirkelträffar, författararrangemang, skrivarverksamhet, temaveckor 
om berättande och poesi och öppen scen för olika musik- och poesigrupper. Dessutom 
nämns boktips och inspiration till läsning via webbplatsen. En önskan om att Västerås 
invånare ska få ta del av kultur på biblioteken uttrycks både i dokumenten och i en intervju:  
   

Alla västeråsare ska uppleva att det finns möjlighet att utöva, skapa och ta del av kultur 
[...]och övriga fritidsaktiviteter enskilt och tillsammans med andra, utifrån fysiska och 
sociala möjligheter och behov. (Mål)  
   
utveckla biblioteket [...] 1. mellan människan och ordet men också bilden, musiken 
med mera - upplevelsen av vad någon annan människa vill förmedla (BP, s. 7)  
   
[…] så att folk går dit på lunchen och får sin lilla kultursnutt där. Och jag vet ju att det 
är väldigt populärt med lunchföreläsningarna, eller lunchföreställningar […] (intervju)  
   
förmedla [...] glädje och inspiration. (BP, s. 8)  
   
Biblioteket är platsen där hela världens och historiens tankar finns samlade i 
litteraturen. (KR, s. 2)  
   
Personligen är ju jag av den åsikten att boken är navet, eller kärnan till det hela […] så 
just boken är central i vår pillan [bibblan?; vår anm.] och vår kultur, sen kan ju boken 
se olika ut […] (intervju)  

   
Utsagor om biblioteket som innehavare av en värnande roll för kulturen går också att 
skönja. Innehållet ska bevaras, tillgängliggöras och användas. De gamla samlingarna ska 
digitaliseras för att tillgängligheten ska öka:  
   

Ta ansvar för kulturarvet, dess kraft och möjligheter. (Mål)  
   
[...] vårda samlingarna och säkerställa deras fortsatta existens och välmåga. (ÖK, s. 2)  
   
värna språk och kultur genom att lyfta fram ordet och berättandet i alla dess former. 
(ÖK, s. 2)  
   
 kombinera det goda i eventkulturen med kontinuitet och trygghet i det traditionella 
biblioteket (BP, s. 7)  
   
[...] biblioteken inte får svänga helt som vindflöjlar, eftersom de som en del av sin 
betydelse ska ge kunskap om både dåtid och nutid [...]. (BP, s. 4)  
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De nodalpunkter vi identifierat i samband med rollen som kulturcentrum ger en ganska klar 
sammanfattning av rollen. Vi behandlade kultur som ett element och identifierade följande 
ekvivalenskedja:   
   
kultur - fritidsaktiviteter - kulturarvet - litteraturen - berättandet - vårda - värna - 
upplevelsen - inspiration - upplevelseindustrin - eventkulturen - traditionella 
biblioteket - kunskap - kulturförmedlare - kulturinstitutioner - boken - kultursnutt    
   
Mötesplatsroll  
   
Det talas om bibliotekens roll som mötesplats både i dokumenten och under intervjuerna. 
Ganska typiskt för utsagorna kring mötesplatsrollen är att flera funktioner sätts samman i 
en formulering. Inom mötesplatsrollen råder det inga vidare frågetecken kring vad som 
behöver utvecklas eller förbättras, utsagorna vittnar om en samstämmighet kring biblioteket 
som en viktig arena för Västerås invånare:  
   

Det är ju en jättestor mötesplats! (intervju)  
   
Bemötandefrågorna är centrala för att biblioteket ska vara attraktivt. Ett professionellt 
bemötande handlar både om personalens kompetens och biblioteksmiljöerna. (KR, s. 
18)  

   
När det talas om den fysiska mötesplatsen ligger vikten på en för besökarna tilltalande 
miljö:  
   

Bibliotekets miljö blir än viktigare för att vara en attraktiv plats att vara i. Både på 
huvudbibliotek, filialer, bokbuss och webbplats måste [sic!] ha ett aktivt arbete och 
anslå resurser för att förbättra miljön. (KR, s. 4)  
   
Förbättra miljöerna för barn på huvudbibliotek och filaler (KR, s. 17)  
   
Skapa möjligheter för möten genom väl fungerande institutioner och ändamålsenliga 
lokaler och arenor. (Mål)  
   
Min vision av ett bibliotek, där sitter, ni vet man brukar prata om engelska pubar, det är 
ju så fantastiskt och där möts ju alla, ja men vi har ju vårt bibliotek! Där ska alla mötas 
och ha det mysigt. Så det krävs lite mera invändigt också […] man kanske ska ha en 
restaurang istället? (intervju)  

   
Men att enbart ha attraktiva miljöer är inte tillräckligt för att biblioteket ska vara en god 
mötesplats för besökarna. I intervjuerna talas det även om kvalitet på innehåll som en viktig 
del av biblioteket som mötesplats. Besökarna bör inte enbart mötas av attraktiva lokaler, 
innehållet är fortfarande centralt:  
   

Att kunna utveckla mötesplatsfunktionen, att det ska vara ett ställe där människorna 
verkligen får ut mycket av vår verksamhet. Inte bara det att det är ett mysigt ställe att 
sitta och hänga på, som är viktigt också, men att det finns ett innehåll här som 
verkligen är både inspirerande och ger mycket, för utbildning och så’nt. (intervju)  
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Det är en sådan viktig mötesplats, för olika kulturer och för alla sorters människor […] 
Och då får man ju jobba mycket med innehållet också, att man känner att det attraherar 
[…] (intervju)  

     
I dokumenten talas det om att det lokala näringslivet ska kunna nyttja bibliotekens lokaler, 
men det talas främst allmänt om biblioteket som mötesplats för invånarna i Västerås. Den 
välbekanta diskussionen om biblioteket som det "förlängda vardagsrummet" märks väl 
bland utsagorna. Utsagorna ger uttryck av att biblioteket ska vara det naturliga valet för 
exempelvis studenter, biblioteket ska vara en kravlös träffpunkt för olika människor i olika 
situationer:  
   

[...] biblioteken är viktiga mötesplatser lokalt, där människor med olika förutsättningar 
är välkomna utan krav på konsumtion, en socialt viktig mötesplats. (BP, s. 6)  
   
Stadsbiblioteket ska vara ett centrum för kultur och information och en attraktiv 
mötesplats för alla västeråsare. (KR, s. 2 (min s 2))  
   
Biblioteket ska vara ett naturligt val som det offentliga studierummet (KR, s. 21)  

   
Vidare är det märkbart att webbplatsen ses som en del av mötesplatsen, om än virtuell. Det 
är inte längre enbart på biblioteket eller via telefon och epostmeddelanden som en besökare 
kan föra ett samtal med en bibliotekarie. Att webben blir en allt viktigare mötesplats är 
synligt i de flesta dokument, men webben som mötesplats uttrycks särskilt vid ett flertal 
tillfällen:  
   

[...] utveckla biblioteket som mötesplats, fysiskt och virtuellt [...] (BP, s. 7)  
   
[...] fortsätta utveckla bibliotekets webbplats som en virtuell mötesplats [...] (ÖK, s. 2)   

   
De nodalpunkter vi identifierat kring elementet mötesplats visar på att arbetet kring 
biblioteket som mötesplats är en stor del av det dagliga arbetet och det låter sig inte enkelt 
inringas:  
   
bemötandefrågorna - mötesplats - fysiska miljön - personliga bemötandet - möten - 
socialt viktig mötesplats - möta - trivsamma mötesplatser - virtuell mötesplats - 
attraktiv plats - attraktiv mötesplats - interiören - miljöerna - bemötandefrågorna - 
personalens kompetens - biblioteksmiljöerna - offentliga studierummet - 
mötesplatsfunktionen - mysigt - innehållet - attraherar   
   
4.2 Antagonism - konfliktsituationer mellan bibliotekets roller  
    
Det traditionella i motsats till det moderna 
 
Några utmärkande eller särskilt framträdande konfliktsituationer mellan rollerna har vi inte 
lyckats identifiera. En möjlig förklaring till detta resonerar vi vidare kring i 
diskussionskapitlet 5.3. Däremot går det att skönja några antagonismer där roller delvis 
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ställs mot varandra. Den första konfliktsituationen berör hur biblioteken ska hantera sin 
institutionella uppgift som bevarare av en tradition gentemot att ligga i framkant och 
anamma nytänkande. Två roller som hamnar i konfliktsituation med varandra är rollen som 
kunskaps- och informationsförmedlare och den bevarande och värnande delen av rollen 
som kulturcentrum:  
   

Stadsbiblioteket är förankrad i en lång tradition med stiftsbibliotekets medeltida 
samling. Vi är ett modernt bibliotek med aktuellt utbud och använder ny teknik för att 
arbeta rationellt. (KR, s. 2)  

   
 I resonemanget kring biblioteket som institution uttrycks värdet av dess historia och 
tradition. Att bevara och värdesätta anses viktigt. Biblioteket vill till viss del agera motpol 
till ett medielandskap som förändras i allt snabbare takt, bland annat genom att förmedla 
läslust och vara vägledare. Vi har i dokumenten identifierat ett flertal utsagor som befäster 
bibliotekets traditionella roll, och där vikten av ett traditionellt bibliotek framställs:  
   

Det är viktigt att betona, att biblioteken inte får svänga helt som vindflöjlar, eftersom 
de som en del av sin betydelse ska ge kunskap om både dåtid och nutid för att 
människor ska ha en chans att se helheter och utvecklingslinjer. (BP, s. 4)   
   
Samhällsförändringarna går enligt forskare och framtidssiare i allt snabbare takt, men 
hur snabbt anpassar sig människorna och samhällsservicen till dem? (BP, s. 4)  
   
[...] frånsett den tekniska utvecklingen, som i sig är uttryck för en ny 
kommunikationskultur, inte så överväldigande stora förändringar i strukturen i 
biblioteksservicen har hänt. Essensen är densamma, vilket i och för sig kan tolkas som 
något positivt för kontinuiteten. (BP, s. 4)  

   
 Konfliktsituationen uppstår när bibliotekets traditionella roll ställs mot en mer modern och 
nytänkande. Dessa utsagor vittnar om en önskan om att framstå som ett modernt bibliotek:  
   

[...] offensivt ligga före i utvecklingen och möta förväntan på större flexibilitet och 
förändringsbenägenhet (BP, s. 7)  
   
Den digitala tekniken skapar nya möjligheter och förändrar människors 
beteendemönsker. Biblioteken ska använda den nya tekniken, tillgodose de behov som 
uppstår och aktivt utveckla sin verksamhet. Biblioteket måste uppfattas som modernt 
och framåt. (KR, s. 4)   

   
Vi har ovan gett exempel på utsagor som kan tyckas ange olika inriktningar i 
verksamheten. De här två rollerna hindrar kanske inte varandra men snarare försöker 
samsas om utrymme. 
 
Stökiga ungdomar och missbrukare på mötesplatsen för alla 
   
Vi kan även skönja en viss motsättning mellan demokratirollen och mötesplatsrollen. I 
demokratirollen uttrycks att alla invånare är viktiga och välkomna:  
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[...] ge alla besökare en känsla av att vara viktiga och välkomna, så att biblioteken inte 
segregerar (BP, s. 7)  

   
och i mötesplatsrollen sägs bland annat att biblioteken ska vara trivsamma och attraktiva 
mötesplatser för alla invånare:  
   

Biblioteken ska vara trivsamma mötesplatser för kommunens invånare där biblioteket 
jobbar professionellt med den fysiska miljön och med det personliga bemötandet. (ÖK, 
s. 2)  

   
I kvalitetsredovisningen talas det på ett par ställen om stökiga ungdomar och missbrukare, 
vilka antas ha medfört att besöksantalet på filialbiblioteken minskat detta år.  
   

Antal besök har minskat på filialbiblioteken detta år. Stökiga ungdomar och 
missbrukare kan vara orsak till att biblioteken är mindre attraktiva. (KR, s. 18)  

   
Detta kan ses som en antagonism då en välkomnande attityd gentemot alla invånare innebär 
att en del störande besökare tillåts vistas på biblioteket, vilket i sin tur medför att andra 
förmodas känna att de hindras från att vistas där. Det talas även om hur denna motsättning 
ska kunna minskas. Kontakterna med närområdet och det lokala föreningslivet ska 
utvecklas för att biblioteken ska bli en väl fungerande mötesplats i stadsdelarna. Det talas 
även om fortbildning om bemötande för all personal.  
 
Ovanstående antagonismer visar hur bibliotekets roller ställs mot varandra. Vi fortsätter att 
resonera kring dessa i diskussionskapitlet 5.3 
     

4.3 Identifiering av diskurser kring bibliotekets roller 
 
Vi har tidigare i uppsatsen visat att diskurser är ett sätt att tala om och förstå världen, där 
språket ses som centralt. Utifrån dessa benämningar har vi identifierat fem diskurser kring 
sättet det talas om roller i materialet. De identifierade diskurserna bör ses som övergripande 
diskurser, eller som vi här väljer att se dem, som diskursiva formationer. Begreppet är 
hämtat från Foucault och har tidigare beskrivits i avsnitt 2.1 men vi upprepar här att dess 
innebörd är konkurrerande diskurser som verkar inom samma område. Till grund för våra 
diskurser ligger dels de utsagor vi identifierat och beskrivit i avsnittet 4.1 men även de 
identifierade nodalpunkterna som vi tidigare nämnt utgör ett gott verktyg då en diskurs ska 
skönjas. Vi exemplifierar även de diskursiva formationerna med utsagor från materialet 
vilket är ett enligt oss adekvat sätt genom vilket läsarens förståelse underlättas för våra 
resonemang. Vi påstår inte att dessa diskursiva formationer är allmänt rådande utan de bör 
ses som kopplade till de identifierade rollerna i avsnitt 4.1.  
   
Informationsdiskurs 

I det empiriska materialet kan vi skönja en informationsdiskurs. Denna diskurs 
karakteriseras av att den flyter in i övriga diskurser. Information och demokrati kopplas 
samman, något som bland annat blir synligt i en utsaga där det talas om att information ska 
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finnas på ett flertal olika språk. Utsagorna vittnar inte enbart om att biblioteket ska 
förmedla information utan vikten av att rätt person ska nås av rätt information vid ett givet 
tillfälle, det talas exempelvis om att ge stöd till småföretagare genom att visa dessa 
informationssökningstjänster. Det talas om information på flera olika sätt i materialet,  
exempel på diskursens bredd kan bland annat ses genom en utsaga där information ger 
fysisk vägledning: 
 

Ett förbättrat skyltprogram har utarbetats av Tomas Gustavsson Bild & Form [...]. (KR, 
s. 3)  
 

och en annan utsaga vittnar om information som delges besökarna inne i det fysiska 
biblioteket: 
 

Inför valet fanns på huvudbiblioteket en utställning av politiska beslut, protokoll mm 
[...]. (KR, s. 6)  
 

Även virtuellt, via bibliotekets sociala medier och webbplats förmedlas information till 
besökarna:  
 

Under året har informationsbroschyren "Så lånar du" översatts till finska. [...] Samtliga 
är också tillgängliga via webbplatsen. (KR, s. 8)  

   
Märkbart i sättet det talas om information är hur information idag kan nås på en mängd 
olika sätt och att biblioteket bör sträva efter att kunna tillgodose besökarnas behov som 
framkommit i och med teknikutvecklingen. Webben ges här extra stort utrymme, inte 
enbart sociala medier vi påvisade här ovan, utan även att arbetet på bibliotekets webbplats 
ges stort utrymme i sättet att tala om information.  
 
 Demokratisk diskurs     
 
Den mest framträdande diskursen kring Västerås stadsbibliotek är den demokratiska 
diskursen. Den demokratiska diskursen genomsyrar, som vi tidigare poängterat, en mängd 
utsagor kring sättet det talas och skrivs kring bibliotekets roller. Då den demokratiska 
aspekten kan anses utgöra en grogrund för folkbiblioteken är denna diskurs särskilt svår att 
tänka bort vilket är tydligt i vårt empiriska material som vittnar om en slags demokratisk 
utgångspunkt i bibliotekets existens. Många utsagor vittnar om att det i en demokratisk 
grund ligger ett ansvar för biblioteket att nå ut till alla människor i samhället, inte minst 
äldre personer eller andra invånare som inte själv kan ta sig till biblioteket, men det talas 
även om att biblioteken behöver anpassa sig till ett nytt samhälle som växer fram. En utsaga 
vittnar om att biblioteket måste anpassa sig då:   
  

Demografiska förändringar i Västerås måste planeras så att till exempel biblioteks-
service finns där människor bor och rör sig. I en växande stad, i nya områden, kan 
denna biblioteksservice med fördel samordnas med andra platser för kulturmöten, 
arrangemang, föreställningar och dylikt. (BP, s. 6)  

 



43 
 

Utsagor vittnar inte enbart om att biblioteket ska vara en demokratisk plats för 
invånarna utan att demokratin även ska läras ut, bland annat i valet 2010. Märkbart är 
dock att få utsagor vittnar om ett mer konkret demokratiskt arbete på biblioteket, mer 
än att det fastslås att biblioteket är en demokratisk arena där alla är välkomna.  
 
Pedagogisk diskurs 
   
Vidare har vi identifierat en övergripande pedagogisk diskurs där bibliotekets roll ligger i 
att "stötta" Västerås invånare med adekvata och relevanta medel. Det talas om biblioteket 
som en institution med den viktiga rollen att förmedla både läslust och medier av god 
kvalitet. I frågan om läsfrämjande arbete nämns främst barn- och ungdomars läsning där 
läsförståelse och glädje inför läsning utger två viktiga komponenter men arbetet framstår 
stundtals som problematiskt och tydliga är de utsagor som vittnar om ett utmanande arbete 
för biblioteket att nå ut till denna grupp:  
    

Barn och ungdomar har som alla möjlighet att lämna förslag till inköp av böcker och 
andra medier. Det används i begränsad omfattning av våra yngre besökare. (KR, s. 5)  
   
Bibliotekspersonalen upplever också att bokskola och bokprat fungerar bra, däremot att 
det finns svårigheter att få klasser år 2 och 5 att komma på bokprat. (KR, s. 16)  
 

Vidare vittnar utsagor om det viktiga arbetet med att vara ett stöd i invånarnas livslånga 
lärande. Det talas om biblioteket som ett pedagogiskt hjälpmedel för invånarna, biblioteket 
ska på så sätt fungera som ett redskap som självhjälp för användarna. Biblioteket ska 
således inte berätta för invånarna vilken sorts litteratur, information eller liknande de bör 
läsa eller använda utan personalens arbete ligger snarare i att bistå med medel som bidrar 
till att invånarna själva blir kapabla att finna dessa. Diskursen innefattas även av ett kritiskt 
tänkande, ett brett utbud av information är svårt att sålla, i det arbetet finns 
bibliotekspersonalen som stöd för stadens invånare. 
  
Kulturdiskurs  
   
Vidare skönjer vi i det empiriska materialet en övergripande kulturdiskurs. Kulturen i stort 
ska bidra till en ökad livskvalitet för Västerås invånare och vara en självklar del av fritiden, 
utan krav på konsumtion. Det talas både om att biblioteket ska förmedla kultur till Västerås 
invånare och att biblioteket ses som vårdare av kulturarvet. Exempel på ett uttryck för 
denna diskurs är där det talas om invånarnas välbefinnade och utveckling genom kulturen:  
 

Bibliotek och kultur i övrigt ses ofta som viktiga motorer i förutsättningen för god 
tillväxt. (BP, s 5)  
   
Här kan en starkare profilering av befintligt kulturliv och ett satsning på utveckling av 
det i högre grad ge ett komplement till "ingenjörskulturen" och tydliggörande av 
humanistiska värden som kan behövas för att människor ska uppleva Västerås som en 
ännu bättre stad att arbeta och/eller leva i. (BP, s. 5)  
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Utsagor som dessa vittnar om en syn på kulturen som ett starkt argument för Västerås stads 
utveckling och invånarnas välbefinnande. En ytterligare iakttagelse vi gjort är hur uttryck 
om kultur och kulturupplevelser förekommer i samband med talet om mötesplats: 
 

[…] utveckla biblioteket som mötesplats, fysiskt och virtuellt 1. Mellan människan och 
ordet men också bilden, musiken med mera  – upplevelsen av vad någon annan 
människa vill förmedla […]. (BP, s. 7) 
 

Den här utsagan är ett exempel på hur mötesplats och kulturcentrum hör samman. 
 
Användardiskurs   
   
En sista övergripande diskurs identifierades, en användardiskurs. Nodalpunkter visar att  
bemötandefrågor utgör en viktig del av bibliotekariernas arbete, vidare visar ett flertal 
utsagor i ett flertal roller att bibliotekets användare står i centrum i sättet att tala och skriva i 
det undersökta materialet. Diskursen kanske inte framstår som särskilt uttalad men den 
ligger inbyggd i en mängd utsagor i ett flertal av de identifierade rollerna. Västeråsarna, 
kurder, barn och ungdomar, elever, brukare, stökiga ungdomar, nya målgrupper och alla är 
några av de uttryck för användare som vi funnit i utsagor. Dessa benämningar på användare 
är ofta i gruppform, uttryck för enskilda individer ges inte utrymme i det empiriska 
materialet. Ofta förknippas benämningar på användare med vad biblioteket kan bistå denne 
och den fysiska miljön ses även som central i sättet att tala om användarna. Det talas i de 
flesta fall positivt om användaren och ett flertal utsagor beskriver hur biblioteket kan bistå 
och stötta, att biblioteket finns till för användaren. I samband med utsagor om användare 
nämns även bibliotekets viktiga sociala funktion, främst som mötesplats, och utsagor 
vittnar om att det inom detta område pågår ett ständigt förbättringsarbete. Ett flertal utsagor 
om en utveckling av mötesplatsen visar arbetet som läggs ner på bemötandefrågor och 
biblioteket som socialt rum: 
   

Bemötandefrågorna är centrala för att biblioteket ska vara attraktivt. Ett proffesionellt 
bemötande handlar både om personalens kompetens och biblioteksmiljöerna. (KR, s, 
18)  
   
Två medarbetare genomgår en utbildning för att kunna handleda interna kurser om 
bemötande. (KR, s. 17)  
   
Bemötandefrågor har tagits upp på flera olika sätt i personalen. Frågor som vad är god 
service, hur bemöts förstagångsbesökaren på våra bibliotek, hur bemöts man i 
receptioner och diskar har diskuterats i personalgrupperna. (KR, s. 17)  
   
Under februari månad genomfördes renovering av bibliotekets lokaler på Skiljebo. 
(KR, s. 17)  

   
Som vi redan nämnt behandlar vi i uppsatsen ”folkbibliotekets roller” som en flytande 
signifikant och dessa fem diskursiva formationer kan skönjas till sättet det talas om 
bibliotekets roller. Märkbart är att de diskursiva formationerna ges olika stort utrymme, den 
demokratiska diskursen är den som får mest utrymme och står även oemotsagd. Vi vill här 
återigen poängtera att diskurserna inte är så uppradade så som vi får dem att framstå. De 
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går in i varandra och fungerar stundom parallellt eller som i symbios med varandra. Denna 
uppräkning av diskurser är dock ett sätt att visa på vilket sätt diskurserna interagerar i vårt 
material. I figur 3 som visas nedan illustreras hur de olika diskurserna går in i varandra:  

  
   

   

Figur 3. Illustration av  identifierade diskurser  med relationer dem emellan. Egen 
bearbetning. 
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5. Våra resultat med diskussion  
   
I det här kapitlet ämnar vi återknyta till våra frågeställningar med avsikt att besvara dem. 
Uppsatsens syfte var att identifiera och beskriva de roller som uttrycks kring ett 
folkbibliotek i dess styrnings- och planeringsdokument samt intervjutranskriptioner. Vi har 
tidigare i uppsatsen nämnt att dessa dokument har stor inverkan på bibliotekets utformning 
och för personalen. Frågeställningarna var följande: 
 

• Hur benämns ett folkbiblioteks roller i en kommuns styrnings- och 
planeringsdokument rörande biblioteksverksamheten? Vilka centrala punkter kan 
förbindas med bibliotekets roller?  

 
• Vilka, om några, motsättningar går att skönja i frågan om folkbibliotekets roller? 

    
• Vilka diskurser uttrycks om ett folkbibliotek på lokal nivå?  

 
För översiktlighetens skull har vi formulerat de tre frågorna som rubriker i avsnitten 5.2, 
5.3 samt 5.4. Vidare dras i dessa avsnitt paralleller till den tidigare forskningen. Vi inleder 
dock med ett avsnitt med ett allmänt resonemang om studien. 
   
5.1 Reflektioner kring resultat,  metodval och val av empiriskt material.  
   
Valet av diskursteori anser vi har svarat väl för uppsatsens syfte. Diskursteorin har gett oss 
verktyg till att undersöka hur det talas och skrivs om ett folkbiblioteks roller på lokal nivå. 
Vi har tidigare nämnt att det finns flera alternativa metoder för att undersöka material som 
vårat men diskursteorin med dess begrepp, exempelvis nodalpunkter, har för oss varit en 
viktig utgångspunkt i identifieringen av roller och diskurser. Då vi ställt oss bakom 
antagandet att språket formar verkligheten anser vi att det sätt bibliotekets roller benämns i 
styrnings- och planeringsdokument, samt i vårt fall även de roller som uttrycks i 
intervjutranskriptioner, bidrar till att forma det praktiska arbetet på biblioteket.  
   
Valet av det empiriska materialet har för oss inneburit att vi kunnat göra ett nedslag i hur 
det talas och skrivs om roller vid denna relativt aktuella tidpunkt. Vi är medvetna om att ett 
empiriskt material valt utifrån en annan kommun, eller insamlade dokument och intervjuer 
från ett flertal svenska kommuner hade kunnat ge ett annat resultat. Studier där ett flertal 
exempelvis biblioteksplaner undersökts finns, men då vi påbörjade uppsatsarbetet kunde vi 
inte finna någon djupare studie gjord på ett flertal insamlade dokument och därutöver 
intervjuer med nyckelpersoner från en och samma kommun, vi fann därför ett intresse i att 
undersöka just detta. För  våra resultat har vi funnit stöd i vår referenslitteratur, men även 
skillnader. Vi har dock under arbetets gång bildat en allt tydligare hypotes som vi anser 
borde testas på ett större material, något vi återkommer till i kapitel 6. 
  
Värt att resonera kring är även valet att intervjua tre, av oss valda, nyckelpersoner kring 
biblioteksverksamheten i Västerås. Resultatet hade kunnat komma se annorlunda om vi 
istället valt att intervjua utövande praktiker på enheten. Vi anser att vi med de utvalda 
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nyckelpersonerna ändå fick med en praktisk utövare i och med intervjun med 
bibliotekschefen som till skillnad från de övrigt intervjuade har en stor medverkan i den 
fysiska verksamheten. Det hade varit av intresse att göra denna undersökning enbart ur 
praktikernas syn men vi anser att det för vårt syfte svarade bättre med de intervjuerna vi 
utförde.  
   
Vid en övergripande blick på studiens resultat finner vi att de olika rollerna vi identifierat 
går in i varandra och överlappar varandra. Många av utsagorna innehåller, som vi nämnt 
tidigare, benämningar på flera roller och dessutom passar flera utsagor i olika roller. Vid 
analysarbetet har vi valt att i den mån det är möjligt indela rollerna i grupper och de i 
resultatet framkomna rollerna är en produkt av vårt diskursanalytiska arbete. Vi är 
medvetna om att vårt sätt bara är ett  av flera möjliga sätt att göra en indelning. De roller vi 
identifierat anser vi oss ha belägg för och vi har försökt visa det genom att ha ett flertal citat 
från utsagor som styrker resultatet, vi har på så sätt försökt öka studiens genomskinlighet 
som Sahlin menar är viktigt vid diskursanalytisk forskning.  
   

5.2 Hur benämns Västerås stadsbiblioteks roller i dokumenten och 
intervjuerna och vilka nodalpunkter förbinds till dessa roller? 
 
Under analysarbetet identifierades sju roller. Vi vill här upprepa att innebörden av en roll 
uppstår först när dess benämning upprepats flera gånger på ett flertal olika ställen i 
materialet. De roller vi identifierat och namngett är en roll som kunskaps- och 
informationsförmedlare, en demokratisk roll, en marknadsföringsroll, en samverkansroll, en 
läsfrämjande roll, en roll som kulturcentrum samt en mötesplatsroll. I samband med 
identifieringen av rollerna identifierade vi även en mängd nodalpunkter vilka vi satt 
samman i ekvivalenskedjor, och dessa har bidragit till ett tydliggörande av vilka diskurser 
som finns att skönja i materialet. Vi kommer således inte gå in närmare på nodalpunkterna i 
detta avsnitt, de bör snarare ses som ett diskursanalytisk verktyg som vi tidigare i uppsatsen 
redovisat.  
   
När vi jämför de sju roller vi identifierat för Västerås stadsbibliotek med Anderssons & 
Skot-Hansens fyra huvudfunktioner för folkbibliotek, kulturcentrum, kunskapscentrum, 
informationscentrum och socialt centrum, finner vi att forskarnas fyra funktioner i högsta 
grad finns representerade inom de roller vi funnit. Vi har däremot valt att göra indelningen 
på ett annat sätt med utgångspunkt från hur roller uttrycks i våra undersökta styrnings- och 
planeringsdokument. Utöver Andersson och Skot-Hansens huvudfunktioner har vi 
identifierat följande tre roller: En roll som uttrycker att biblioteket ska samarbeta med 
andra, en som anger att biblioteket ska marknadsföra sig för att nå nya målgrupper och en 
som uttrycker att biblioteket ska arbeta för att främja läsning och läslust. 
 
 
 
 
 
Kunskap och information som centrala delar av folkbibliotekens arbete  
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Märkbart vid identifikationen av rollen som kunskaps- och informationsförmedlare är att 
uttrycken kunskap och information förekommer i samma utsagor. Att de uttalas 
tillsammans kan troligtvis bero på att både kunskap och information ses som två naturliga 
delar av biblioteket, det ges heller i det empiriska materialet inget vidare utrymme för 
förklaringar eller reflexioner. Det kan vara anledningen till att det inte uttrycks specifikt 
vilken sorts kunskap och information som menas utan det som betonas är att biblioteket ska 
vara förmedlare av dessa.  
   
Andersson och Skot-Hansen nämner i sin studie från 1994 att den basala uppgiften för de 
undersökta biblioteken är förmedling av böcker men även att tillgängliggöra kommunal och 
statlig information till medborgarna (s. 248). Vi fann i vår studie att förmedlingen av 
information fortfarande har en uttalad viktig position även om själva medierna till viss del 
förändrats. I de undersökta styrnings- och planeringsdokumenten talar man bland annat om 
informationssökningstjänster och informationssökningskompetens. Vidare synliggörs i 
utsagor ett för bibliotekarierna pedagogiskt arbetssätt. Bibliotekets ansvar för västeråsarnas 
livslånga lärande förs fram, något som överensstämmer med Audunsons forskning, där det 
framkommer att en viktig roll för biblioteket är att vara ett instrument i det livslånga 
lärandet (2001, s. 221). Han menar att det går att motivera att skattemedel går till 
biblioteksverksamhet då folkbiblioteket, som vi tidigare nämnt, ses som ett redskap för 
bland annat folkbildning och utbildning. Vidare menar Audunson att ytterligare ett motiv 
kan vara den instrumentella problemlösningen för bland annat näringsliv (2001, s. 210). 
Detta visas tydligt i vår studie när det talas om att biblioteket ska erbjuda 
informationstjänster till småföretagare i Västerås.   
   
Hur det talas om biblioteket som kunskaps- och informationsförmedlare är i sig ingen ny 
företeelse. Överlag tenderar de identifierade rollerna att inte sticka ut och de kan knappast 
anses vara kontroversiella. Ferm anser att flera av de ord hon valt ut från nationella 
kulturpolitiska måldokument och jämfört med kommunernas övergripande måldokument  
är ord som är vanliga i politiska dokument och hon  hävdar att de "[...] påminner om slitna 
uttryck och kan ibland betecknas som politiska klyschor." (s. 23). Denna företeelse ser vi 
relativt frekvent återkommande i vårt empiriska material då flera utsagor är av sådant slag 
att de kan ses som uttryck som på intet sätt ter sig nytänkande utan snarare har blivit så pass 
fastställda att de kan ses som just klyschor. En möjlig förklaring till detta ges vid en 
intervju med nämndstrategen i en diskussion om Överenskommelsen, i vilken 
nämndstrategen menar att punkterna i dokumentet är ganska vitt skrivna för att "man inte 
liksom ska kväva initiativ och idéer [...] utan att det ska finnas en frihet för att liksom hitta 
en utveckling" (intervju, nämndstrateg). Nämndstrategen menar vidare att dokumentet först 
och främst ska ange inriktningen på verksamheten.   
   
Folkbiblioteket som demokratisk arena   
   
Den demokratiska rollen var den roll vi omgående såg utkristallisera sig i vårt empiriska 
material. Folkbibliotekens demokratiska roll utgör på många sätt ryggraden hos biblioteken. 
Den demokratiska rollen är även den som i störst grad genomsyrar alla de sju identifierade 
rollerna och likheter med vad som framkommit i vårt resultat ser vi även denna tendens i 
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tidigare forskning. Jonsson (s. 116) visar att det i exempelvis den pedagogiska diskursen 
finns en önskan hos beslutsfattarna att regler och andra restriktioner minimeras så att 
besökarna själva kan välja hur de vill använda biblioteket, genom att påverka inköp av 
media till biblioteket, och att besökarna ska mötas av en miljö som tillfredsställer deras 
behov. Förhoppningen är att de härigenom ska lära sig hur samhället fungerar och bli 
inspirerade att vilja vara delaktiga medborgare i samhällets gemenskap. Denna idé går i 
linje med vår undersökning där ett flertal utsagor innehåller uppmaningar att biblioteket ska 
bidra till demokratiprocessen, vara en demokratisk arena och stödja informations- och 
yttrandefrihet. Visserligen uttrycks inte specifikt att användarna ska vara med på detaljnivå 
för exempelvis inköp av medier men vi kan ana att så är fallet vid utsagor som: "[...] Det 
handlar inte så mycket längre om att hantera böckerna/medierna utan att göra innehållet 
tillgängligt, på det sätt som den enskilde användaren behöver." (PB, s. 7). Liksom i 
Jonssons undersökning uttalas i en av våra intervjuer att biblioteket ska ha en generös 
inställning till besökarna och att hinder ska tas bort, inte bara med hjälp av teknik utan 
framför allt med bra bemötande. Detta skulle, enligt Jonsson, leda till att besökarna blir mer 
inspirerade att vilja delta aktivt i ett demokratiskt samhälle, något som nås genom att 
biblioteket är öppet för alla och att ingen blir hindrad på grund av social, ekonomisk, etnisk, 
könsmässig eller annan tillhörighet (Jonsson, s. 117). Ett uttryck om en önskan om alla 
medborgares medverkan i demokratiprocessen ser vi även speglas i en intervju med en av 
nyckelpersonerna där utsagan handlar om att biblioteket är mötesplatsen för alla. Vidare 
syns att då biblioteket fungerat som vallokal och att politiska debatter anordnats i 
anslutning till valet, att biblioteket mer kunnat förknippas med sitt demokratiska uppdrag 
bland allmänheten.   
   
Precis som Audunson (2001, s. 210), som ser biblioteket som ett redskap för demokrati och 
att detta är ett viktigt principiellt motiv för en skattefinanserierad biblioteksverksamhet, är 
det märkbart att Västerås stadsbiblioteks demokratiska roll skulle kunna vara ett viktigt 
motiv till att ha ett starkt och väl fungerande stadsbibliotek. Synligt i de flesta av våra roller 
är utsagor som tyder på att biblioteket ska vara exempelvis en mötesplats för alla oavsett 
bakgrund, social ställning och handikapp, samt att biblioteket ska verka för att minska 
klyftorna mellan olika grupper i samhället. Särskilt framträdande i utsagorna uppfattar vi 
uppdraget för biblioteket att minska IT-klyftan i samhället, en debatt som Jochumsen och 
Rasmussen menar tog fart i början av 1990-talet då biblioteken skulle arbeta för att 
motverka att ett informationsteknologiskt A- och B-lag uppstod. Det debatterades även då 
hur biblioteken skulle medverka till att minska segregationen mellan infödda och 
människor med annan etnisk bakgrund. Forskarna ansåg att den här debatten hade sin 
utgångspunkt inte bara i bibliotekens traditionella upplysningsroll men att båda uppdragen 
även skulle stärka  bibliotekens samhälleliga legitimitet, vilket även Audunson (2001) tar 
upp. Detta kan vi förmoda är minst lika viktigt även idag för Västerås stadsbibliotek och vi 
tror det är viktigt att arbetet följs upp och förmedlas till de politiskt valda. I intervju ansåg 
politikern att "vi i politiken måste bli duktigare på att göra, att vidareutveckla", angående 
uppföljningsarbete, och tog som exempel upp uppdraget att biblioteket ska vara öppet för 
alla och verka för demokratisk fostran (intervju, politiker). Som vi ser det bör både 
politikerna och bibliotekets ledning ha ansvar för detta arbete.  
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Det vi kallar mötesplatsroll liknar den funktion som Andersson & Skot-Hansen benämner 
socialt centrum (s. 19). I funktionen socialt centrum har de inkluderat uppsökande 
verksamhet gentemot utsatta grupper, medan vi betraktat utsagor om uppsökande 
verksamhet som tillhörande den demokratiska rollen. Det här är naturligtvis en fråga om 
hur forskaren bestämmer sig för att dela in och avgränsa rollerna, men ett socialt centrum, 
eller social roll, inbegriper förstås alla invånare, och då inte minst de grupper som av olika 
skäl har svårt att tillgodogöra sig information och kultur i samhället. Vad utsatta grupper 
innebär kan förstås diskuteras, men äldre och handikappade kan vara möjliga grupper, samt 
människor med annat modersmål än svenska som kan möta hinder på biblioteket om de inte 
behärskar språket. Utsagan om att ge alla besökare en känsla av att vara viktiga och 
välkomna, så att biblioteken inte segregerar (BP, s. 7) skulle mycket väl kunna placeras 
inom mötesplatsrollen men vi har valt att till skillnad från Andersson och Skot-Hansen att 
låta den ingå i den demokratiska rollen, då vi anser att den har en tydligt uttalad 
demokratisk aspekt.   
   
Starkare varumärke genom profilering   
   
Ett annat, mer konkret, sätt för biblioteket att bli synligt i samhället och för de politiska 
beslutsförfattarna är arbetet med marknadsföring, och utsagorna tyder på marknadsföring 
av biblioteket som ett viktigt redskap för att komma i kontakt med nya målgrupper. 
Märkbara är även de utsagor som vittnar om vikten för biblioteket att även synliggöra sig 
bland dem som inte brukar besöka biblioteket fysiskt, bland annat genom ett ökande 
användande av sociala medier. Viktigt för biblioteket kan vara att genomföra en noggrann 
omvärldsbevakning, om det vill upprätthålla och öka sin synlighet, samtidigt som det kan 
vara värt att ha i åtanke att marknadsföring ekonomiskt sett leder till att resurser satsas på 
en verksamhet som hade kunnat läggas exempelvis på en utökning och förbättring av 
bestånd eller olika arrangemang.   
   
En tendens inom marknadsföringsrollen är att det talas om att biblioteket ska profilera sig, 
något som kan leda till en tydligare bild kring biblioteket. Nilsson hävdar att det idag finns 
vissa bibliotek som har utfört marknadsplaner och strategier för publikarbete. I 
Kvalitetsredovisningen nämns att stadsbiblioteket arbetar med en marknadsplan, så vi ser 
att biblioteket med sin tilltänkta profilering kan vara på väg att utveckla liknande strategier. 
Biblioteket kan ha mycket att vinna på genom att bygga upp sitt varumärke genom 
exempelvis profilering eftersom det skulle kunna bidra till bland annat en större synlighet i 
det mediabrus som biblioteket idag är en del av. I princip alla människor vet idag vad ett 
bibliotek är men vi tror att det råder en viss oklarhet kring att biblioteken idag erbjuder 
mycket mer än enbart litteratur och en profilering skulle kunna bidra till att minska denna 
oklarhet.  
   
När det gäller både marknadsföringsrollen, och till viss del även samarbetsrollen, uttrycks 
ett behov för biblioteket att synas på många ställen i samhället samt att visa att det är en 
självklar aktör i det civila samhället, vars tjänster och verksamhet alla invånare har åtkomst 
till. Genom att marknadsföra sin verksamhet och samarbeta med andra aktörer visar 
biblioteket även för politiker och styrande att det finns ett stort förtroende för och behov av 
biblioteket ute i samhället och att det finns en stor efterfrågan på biblioteksverksamhet, 
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vilket därmed skulle motivera tilldelningen av finansiella resurser. Detta kan liknas vid 
Audunsons principiella motiv, den instrumentella problemlösningen, där han menar att 
biblioteket ska vara ett redskap inte bara för invånarna i deras vardagsliv och utbildningen, 
men även för näringsliv och förvaltning (Audunsson 2001, s. 210). Ett exempel på det är att 
näringslivet och staden behöver en attraktiv kulturverksamhet och inte minst 
biblioteksverksamhet som ett medel att locka till sig ny arbetskraft och nya invånare, vilket 
uttrycks på några ställen i vårt empiriska material. Jochumsen och Rasmussen tar också upp 
debatten om behovet av synlighet för biblioteket, visserligen inte någon nyhet i 
biblioteksvärlden, detta blev gemensamt för både handel och kulturverksamhet i början av 
2000-talet i Danmark efter att en ny bibliotekslag trädde i kraft och en osäkerhet infann sig 
om fördelningen av ekonomiska medel. Eller som han säger: "Derfor har synlighed i det 
politiske system længe været et hjertens/smertens-barn for biblioteksledere." Han menar att, 
de synlighetshungrande bibliotekarierna inte varit sena med att hoppa på 
varumärkestrenden. Däremot anser de att biblioteksfältets intresse såväl av att använda sig 
av marknadsföring som dess svårigheter med att överföra det i praxis är ganska typiskt för 
folkbiblioteket i början av 2000-talet, mycket beroende en viss identitetskris och brist på en 
enhetlig samsyn gällande organisationens värdegrund (Jochumsen & Rasmussen, s. 188). 
Med ett som vi uppfattar viktigt syfte men ändå en ganska blygsam omfattning ser vi  
marknadsföringsrollen utsagor om inte bara kampanjer och deltagande vid exempelvis 
event och konferenser, utan även arbete med stadsbibliotekets grafiska profil, skyltar och 
profilkläder. En intressant reflexion gör Niclas Lindberg (2010), generalsekreterare i 
Svensk biblioteksförening, när han hävdar att det ändå är boken och lånandet som är 
bibliotekets största varumärke. Han menar att till exempel SOM-institutets undersökningar 
visar att det som lånas är det som är fast förankrat i människors medvetande (s. 57).   
   
Något som kan anses ha anknytning till marknadsföring och marknadstänkande i allmänhet 
är sponsring. Vi har noterat att det ingenstans i materialet nämns något om sponsring, en 
företeelse vi uppfattat som kontroversiell inom biblioteksvärlden. Kan en neutralare, mer 
oberoende väg, för biblioteket vara ett utökat samarbete med olika aktörer i det lokala 
samhället? Vi tror att det inom biblioteksvärlden finns farhågor för att, om man släpper in 
sponsorer i en demokratisk biblioteksverksamhet, en viss del av självbestämmanderätten 
förloras. För att sätta in vår studie i ett större, internationellt perspektiv, kan vi denna fråga 
hänvisa till den brittiske kulturanalytikern McGuigan som har en kritisk inställning till 
sponsring när han påstår att all sponring inom kulturområdet, liksom inom andra områden, 
påverkar relationen mellan den sponsrade verksamheten och det sponsrande företaget då ett 
sponsrande företag alltid drivs av ett vinstintresse (s. 44-45). Det är en möjlig förklaring, 
anser vi, till att det inte uttrycks något om denna fråga i utsagorna. Däremot ser vi tydliga 
tecken på att den valda vägen är samarbeten i olika former mellan biblioteket och andra 
aktörer, vilket vi diskuterar vidare nedan.  
   
Biblioteket - en samarbetspartner  
   
Vi såg i ett tidigt skede av analysen att en mängd utsagor uppvisade olika uttryck för 
samverkan, och omfattningen av den var nog den mest överraskande upptäckten vi gjorde. 
Visserligen finns det, vilket vi kände till på förhand, en lång tradition för biblioteket att 
samarbeta, inte bara med andra bibliotek inom och utom länsgränserna, utan även med 



52 
 

exempelvis skolor. Det har länge varit en självklar uppgift för bibliotekarier att hålla 
bokprat och undervisa i bibliotekskunskap för skolklasser. Redan i 
folkbibliotekssakkunnigas betänkande från år 1949 slås fast att biblioteket "[...] skall 
samverka med alla andra organisationer, som har kulturell verksamhet på sitt program: 
skolor, universitet, muséer, folkbildningsorganisationer, föreningar [...]" (Nilsson, s. 172). 
Det uttalas, som sagt, om en stark önskan i det empiriska materialet om att samverkan ska 
ske i olika former. Det talas om samarbeten både innanför och utanför bibliotekets väggar, 
med både enskilda aktörer och föreningar, studieförbund, organisationer och andra 
institutioner. Det påtalas att det virtuella samarbetet även ska utvecklas än mer enligt 
utsagor. Nilsson nämner att biblioteksvärlden tidigt anammade och lärde sig använda 
webbtekniken på Internet eftersom den redan före Internets genombrott hade ett 
traditionellt nätverkstänkande kring bland annat fjärrlån (ibid., s. 173). På många ställen i 
dokumenten talas det om samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer, så kallat ABM-
samarbete, ett samarbete som har tydlig anknytning till utsagor om ett kulturarvsbevarande. 
Nilsson hävdar att de tre olika institutionerna har en god utgångspunkt för samarbete tack 
vare flera gemensamma perspektiv (ibid., s. 161).   
   
Samarbeten med olika aktörer i samhället kan ofta leda till någonting positivt för 
biblioteket men Andersson och Skot-Hansen menar även att samarbeten mellan mellan 
bibliotek och andra aktörer kan få en bakslagseffekt. Detta har de märkt exempelvis i en 
intervju där det framkommer att vid samarbeten lägger politiker märke till biblioteket vilket 
i sin tur kan leda till politikerna ifrågasätter om arbetet på biblioteket sköts ordentligt 
(Andersson & Skot-Hansen, s. 244). Detta strider mot vad som framkommit i vårt resultat, 
vi hävdar att det tydligt märks i utsagor att det finns en stor tilltro till bibliotekariernas 
kompetens kring frågor rörande samarbeten. Vi kan skönja en vinn-vinn situation för å ena 
sidan biblioteket och å andra sidan de föreningar, studieförbund och andra institutioner som 
biblioteket samarbetar med. De båda parterna ges tillfälle att visa upp sin verksamhet på 
varandras olika arenor, aktörerna på båda sidor delar med sig av olika kunskaper och 
speciella kompetenser vilket ger "good-will" för alla inblandade. Denna roll tycks framstå 
som mycket betydelsefull för bibliotekets dagliga arbete och det tycks som om biblioteken 
eftersträvar fler samarbeten med fler aktörer. Vidare anser vi, som vi nämnt ovan, att fler 
samarbeten på sikt skulle kunna leda till att sponsring av bibliotek blev en mindre aktuell 
fråga. Ett område där just samarbete med både olika skolformer och andra förmedlare 
förekommer rikligt är inom det vi kallar den läsfrämjande rollen, något vi diskuterar vidare 
nedan. 
   
Läsfrämjande arbete  
   
Tydligt i utsagor uttalas vikten av att biblioteket har en läsfrämjande roll, särskilt när det 
gäller att främja barn och ungdomars läsvanor eftersom barn och ungdomar uttrycks vara 
bibliotekets viktigaste målgrupp.  
  
I denna roll går det att skönja en slags kamp där biblioteket tilldelar sig självt en viktig 
position som motsats till ett allt snabbare teknikutvecklat samhälle och en vardag där 
mediabruset utgör en svår terräng. I en utsaga nämns begreppet snuttifiering och det sägs 
att snuttifiering och förytligande ska motverkas genom samarbete mellan arkiv, bibliotek 
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och museer, så kallat ABM-samarbete (BP, s. 6). Människor, och speciellt barn och 
ungdomar, ges inte eller tar sig inte tid att läsa och fördjupa sig tillräckligt i längre texter, så 
att själva innehållet och meningen går förbi. Eller motsatsen, om man fördjupar sig i en bok 
kan förmåga till medkännande, empati och inlevelse öka.   
    
Kulturcentrum - en grundläggande funktion hos folkbiblioteken  
   
En viktig förutsättning för att biblioteket ska kunna ha den läsfrämjande roll vi diskuterat i 
föregående avsnitt är att biblioteket har en väl förankrad roll som kulturcentrum. Det skulle 
kunna innebära att innehållet i biblioteket ska vara inspirerande och lättillgängligt för alla 
människor, inte minst barn och ungdomar. Vi ser många utsagor i dokumenten där det talas 
om att biblioteket ska vara inspiratör, likaså talas på flera ställen om ordet och berättandet. 
Glädje och inspiration skrivs tillsammans, det ska vara lustfyllt att besöka biblioteket och 
det ska vara ett naturligt val på fritiden. Vi finner stöd för denna roll hos ett flertal forskare, 
bland andra Andersson och Skot-Hansen. Nilsson hävdar att det var under 1970-talet som 
bibliotekets roll som kulturcentrum kom att utvecklas, inte bara med böcker och tidskrifter 
utan också ljud- och bildmedier, samt många utåtriktade kulturaktiviteter som till exempel 
teaterföreställningar, konserter, filmvisningar och utställningar (s. 172) och ett flertal 
utsagor vittnar om bibliotekets något till synes självklara roll som kulturcentrum. Flera 
utsagor vittnar om arrangemang av olika slag, bland annat nämns program och aktiviteter 
för yngre barn, läsecirklar/bokpresentationer för vuxna och arrangemang med författare. 
Värt att notera kring detta är att vissa arrangemang tycks ingå i bibliotekets 
marknadsföring, vilket syns i utsagor som "[...] 10 tillfällen med externa aktiviteter där 
biblioteket marknadsförs" (KR, s. 10), samt i utsagor som behandlar bibliotekets 
medverkan vid bland annat Barnens dag och Bokens dag vilket sker i samverkan med andra 
aktörer (KR, s. 10).   
   
Andersson och Skot-Hansen (s. 17-19) anser att rollen som kulturcentrum är en av 
folkbibliotekets fyra grundläggande funktioner i lokalsamhället, men de nämner även en 
debatt som pågått under 1980-talet i de nordiska länderna om huruvida det är 
kulturförmedlare eller informationsförmedlare som är den viktigaste funktionen för ett 
folkbibliotek (ibid., s. 13). Vi ser dock inte i våra undersökta dokument något som tyder på 
ett motsatsförhållande mellan dessa roller, utom i viss mån det vi nämner i avsnittet om 
antagonism, men dokumenten visar inte för oss var de största ekonomiska resurserna läggs. 
Många utsagor tyder på att denna roll har den vikt som krävs för det som Audunson 
benämner överordnat principiellt motiv för att använda finansiella resurser på folkbibliotek, 
och han drar utifrån sin undersökning slutsatsen att människor även i ett högt utvecklat 
IKT-samhälle behöver bibliotekarier som kulturförmedlare (Audunson 2001, s. 222).     
   
Folkbiblioteket som offentligt vardagsrum  
  
Det talas ofta i den allmänna biblioteksdebatten om biblioteket som mötesplats och utsagor 
kring bibliotekets roll som en plats för Västerås invånare att mötas på återfinns på ett flertal 
ställen i de undersökta dokumenten och i intervjuerna. Det betonas att det är en offentlig 
plats till vilken alla människor har tillgång utan några krav. Vidare understryks vikten av 
innehållet på biblioteket, och vikten av både en ändamålsenlig och trivsam fysisk miljö och 
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ett professionellt bemötande hos personalen. Utsagorna kring mötesplatsrollen ligger i linje 
med Anderssons och Skot-Hansens funktion som socialt centrum där forskarna beskriver 
begreppet "værested" (s. 19), eller en plats att vara på.  
   
Gällande mötesplatsens fysiska utformning noterar vi Nilssons beskrivning av biblioteken 
under 1970-talet och decennierna därefter som "det förverkligade folkhemmets offentliga 
vardagsrum med heltäckande mattor och belysning som mildrades av raster." (s. 175). Det 
satsades mycket på inredningar som skulle få besökarna, särskilt barn, att känna sig som i 
en hemmiljö. Denna miljö förändrades så småningom efter datorernas och Internets intåg, 
då mindre läs- och sittplatser mer började spridas ut mellan bok- och tidskrifthyllor, och 
särskilda studierum inrättas, menar Nilsson (s. 176). Utvecklingen har, som vi erfarit, sedan 
dess präglats av att inte längre bara böckerna ska vara i centrum. Som bekant är ju 
datorplatser ett mycket viktigt inslag. Ett exempel på utsaga där arbetet med bibliotekets 
fysiska miljö framhålls är: 
 

Upplevelserummet på Önsta-Gryta skapades också under våren där en ny fondtapet ger 
en känsla av att befinna sig mitt ute i naturen (KR, s. 17).  

   
Vidare ser vi även i utsagor uttryck för att biblioteket ska att vara det offentliga 
studierummet vilket är i likhet med Jonssons påstående kring att biblioteken av tradition 
alltid varit en offentlig institution och att alla människor själva kan bestämma över sin 
vistelse där, så att var och en kan  skapa sin egen bildningssituation. Genom att information 
och kunskap är fritt tillgängliga, menar han att detta faktum har en historisk betydelse för 
bibliotek som det än i dag kan uppfylla. Han påstår vidare att alltmer av vuxnas lärande 
sker utanför de traditionella utbildningsinstitutionerna (Jonsson, s. 195f), och även om detta 
påstående gjordes vid början av 2000-talet tror vi det fortfarande det stämmer i allra högsta 
grad. Här har mötesplatsen även en roll i det som populärt brukar kallas "det livslånga 
lärandet". Utsagor om detta har vi gett exempel under rollen som kunskaps- och 
informationscentrum, men det sägs också "Se över miljön vid huvudbibliotekets 
studieplatser" och "Möjliggöra attraktiva enskilda och grupparbetsplatser på filialer" (KR, 
s. 22), vilka visar på vikten av en bra och ändamålsenlig fysisk miljö. Lindberg menar att 
det är viktigt är att visa, ifall biblioteken skulle bli ifrågasatta, att det privata användandet är 
bibliotekens styrka, och att det har ett värde i sig och att väldigt många som besöker 
biblioteken gör något annat än lånar (s. 56-65).    
   
Studien har ämnat undersöka vilka roller som kan identifieras vid ett bibliotek på lokal 
nivå. Vid en närmare jämförelse märker vi att resultaten inte skiljer sig nämnvärt från andra 
lokala bibliotek som vi studerat i vår tidigare forskning, även på nationell och internationell 
nivå kan vi finna likheter. Lokala utmärkande drag utmärks av precisa exempel på 
exempelvis aktörer i samhället, men det behöver inte vara speciellt för just Västerås 
stadsbibliotek. Snarare tror vi att de sju identifierade rollerna kan anses vara något som 
återfinns vid en mängd folkbibliotek både i Sverige och i västvälden, dock kan det läggas 
olika stor vikt på dem. Den roll som skulle kunna utgöra något av ett undantag är 
samverkansrollen och hur det skulle kunna forskas vidare kring den beskrivs i kapitel 6.   
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5.3 Vilka, om några, motsättningar går att skönja i frågan om 
folkbibliotekets roller?   
 
Samstämmighet kring folkbibliotekets roller 
   
Det empiriska materialet innehöll inte någon större mängd antagonismer vilket förvånade 
oss till en början, trots att vi redan innan analysens utförande hade fått klart för oss att det 
råder en viss enighet inom kultursektorn, men att dokumenten och intervjutranskriptionerna 
skulle visa på en sådan samstämmighet överraskade. Anledningen till att de analyserade 
dokumenten inte uppvisar några tydliga motsättningar kan bero på att de är skrivna utifrån 
ett och samma perspektiv, ett politiker- och tjänstemannaperspektiv, och vi misstänker att 
dessa dokument inte är rätt forum för antagonismer eller rymmer några större debatter. Vid 
intervjuernas genomförande framkom att dokumenten är mycket genomarbetade och 
diskuterade, då en kontinuerlig dialog förekommer mellan nämndstrategen och 
bibliotekschefen, och även med den politiska nämnden. Samstämmigheten exemplifieras 
väl via dessa citat: 
 

Sen tycker jag att just inom den här nämnden och biblioteksfrågor så tycker jag att det i 
huvudsak är rätt så stor samstämmighet. Det är liksom inte en så kontroversiell fråga 
så... Man känner väl allmänt, så känner jag i den här nämnden, att det är ett liksom ett 
rätt stort stöd för biblioteket. Man ser det som en viktig infrastruktur så att säga i 
samhället, däremot så är det en så självklar verksamhet så att man diskuterar den inte 
så ofta i nämnden, för att den är liksom en basverksamhet som man har. (intervju) 

 
Alltså,  jag känner ju att [bibliotekschefen; vår ändring] och jag jobbar väldigt bra 
tillsammans och vi har en samsyn och vi liksom känner att vi jobbar åt samma håll. 
Och det är ju jättebra. När man känner att man har den, att det funkar bra, i den 
relationen. Jag tror att det blir bäst så. (intervju) 

 
Dokumenten, som är skrivna av personer som vittnar om denna samstämmighet kring 
folkbiblioteket, behandlar dessutom en relativt kort tidsperiod, vilket i och för sig inte 
behöver hindra att olika syn på inriktning framkommer. Resultatet hade troligen kommit att 
se annorlunda ut om vi exempelvis hade analyserat artiklar i olika tidskrifter som debatterat 
bibliotekets roll i samhället eftersom det är ett forum som rymmer debatt på ett annat sätt än 
vårt empiriska material. De antagonismer vi identifierat är få men ändå väl värda att 
diskutera.    
 
I kapitel 4.2 framkom en motsättning mellan två roller som försöker samarbeta inom 
samma arena: rollen som kunskaps- och informationsförmedlare och den bevarande och 
värnande delen av rollen som kulturcentrum. Detta skulle kunna förklaras med Nilssons 
påstående att det i samtliga ABM-institutioner pågår en kamp mellan ett utåtriktat och 
kundorienterat arbete och ett inåtvänt, samlingsorienterat arbete. Nilsson menar dock att 
folkbiblioteken på lokal nivå inte egentligen har ett bevarande uppdrag på samma sätt som 
till exempel nationalbibliotek, muséer och arkiv, och att det redan är en till övervägande del 
utåtriktad institution (s. 161). Tecken på att motsättningen inte är så stark på Västerås 
stadsbibliotek kan ses i utsagorna om Stiftsbiblioteket och Västmanlandssamlingen vars 
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samlingar uttryckligen ska digitaliseras, tillgängliggöras och marknadsföras. Detta är 
exempel på att ny teknik används i ett bevarande och förmedlande syfte. Konsekvensen om 
motsättningen inte beaktas kan dock bli att resurser, både ekonomiska och 
utrymmesmässiga, används utan att bidra till att ett historiskt betydelsefullt material blir 
tillgängligt för invånarna, då det i biblioteksplanen uttrycks att biblioteken ska ge 
människor möjlighet att se helheter och utvecklingslinjer med hjälp av blicken i 
backspegeln (BP, s. 4).  
   
När det gäller den antagonism mellan den demokratiska rollen och mötesplatsrollen kring 
bibliotekets besökare är det förmodligen en relativt vanlig konfliktsituation gällande 
offentliga platser i samhället. Det handlar alltså om att vissa grupper ibland skrämmer bort 
andra besökare eftersom människor kan känna obehag då de ska gå in på biblioteket i en 
stökig miljö vilket hindrar dem från att besöka biblioteket. I dokumenten talas det om ett 
utvecklat samarbete med närområdet och det lokala föreningslivet, något som kan anknytas 
till Jochumsens och Rasmussens studie, där 1990-talets "sociokulturella" bibliotek innebar 
att social- och kulturpolitik kombinerades alltmer. Forskarna ger som exempel 
genomförande av olika projekt där bibliotekets mötesplatsfunktion utvecklades vilket 
innebar det kunde vara svårt att skilja mellan ett bibliotek och fritidshem. Författarna 
påpekar att projekten ofta inte kunde fortgå på grund av brist på ekonomiska medel, vilket 
de beklagar, eftersom de även kom att få stor betydelse för integrationen av nya etniska 
minoriteter i det danska samhället (Jochumsen & Rasmussen, s. 170f). Det här ser vi som 
ett exempel att biblioteket inte kan vara isolerat från samhället runt omkring utan hur 
viktigt det är att lösa problem så att alla människor kan fortsätta att använda biblioteket.  
    

5.4 Vilka diskurser uttrycks om ett folkbibliotek på lokal nivå?  
 
De diskursiva formationer vi identifierar vittnar alla om diskurser som funnits i en 
bibliotekskontext under en längre tid. De diskurser som identifierats i uppsatsens resultatdel 
kan alla ses som objektiva diskurser, det vill säga diskurser som är så pass etablerade att de 
inte ifrågasätts i någon större grad (Winther Jörgensen & Phillips, s. 43). Kontingensen 
kring dessa objektiva diskurser har glömts bort men det innebär inte att dess till synes 
självklara plats aldrig kan komma att förändras eftersom nya artikulationer kring dessa 
diskurser kan komma att uppstå. De identifierade diskurserna vilar på en tradition som 
sällan ifrågasatts och historiskt sett kan de fem identifierade diskurserna ha vunnit så pass 
mycket grund att somliga av dem även kan ses som hegemonier. Den diskurs som det i det 
empiriska materialet råder störst samtycke kring och som till störst del utgör en hegemoni 
är den demokratiska diskursen, demokratiska aspekter syns tydligt även i andra diskurser, 
exempelvis informationsdiskursen.  
 
Demokrati genom information   
 
Begreppet information syns i flera utsagor och förekommer inom flera roller. Vi har flera 
gånger försökt påvisa hur utsagor går in i varandra och att de kan leva som i symbios med 
varandra, något som i allra högsta grad är fallet inom informationsdiskursen. Förutom i 
rollen som kunskaps- och informationsförmedlare talas det även om information inte minst 
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i den demokratiska rollen där det framhävs att invånarnas informations- och yttrandefrihet 
ska värnas och där biblioteket aktivt ska medverka till detta. Information och demokrati är 
förenade på det sätt att information är en viktig demokratisk aspekt, något som syns tydligt 
i utsagor. Audunson framhåller folkbiblioteket som ett redskap för demokrati, genom att det 
är då invånarna får tillgång till kunskap och information som de blir rustade att delta i ett 
demokratiskt arbete (2001, s. 210).  
 
Att informationen ska förmedlas både vid fysiskt besök på biblioteket genom böcker och 
elektroniskt material, och virtuellt via bibliotekets webbplats, märks i utsagorna. Audunson 
menar i anknytning till detta att genom att invånarna får en jämlik tillgång till IKT 
(informations- och kommunikationsteknologi), främjar biblioteket jämlikhet och motverkar 
att nya klasskillnader uppstår. Information till stadens invånare är till stora delar ett 
demokratiskt verktyg. 
   
Demokrati i sättet att tala om bibliotekets roller 
   
Den demokratiska diskursen, som vi tidigare nämnt, är den mest framstående av alla 
diskurser. Den finns underliggande i alla de identifierade diskurserna och utsagor om 
bibliotekets demokratiska roll med tillhörande nodalpunkter är centrala i hela det empiriska 
materialet. Tillsammans med informationsdiskursen syns den extra tydligt då användarna 
genom information ska kunna delta i det demokratiska samhället. I materialet fokuseras i ett 
flertal utsagor på jämställdhet, extra tydligt är det i utsagor om den digitala klyftan. Flera 
utsagor vittnar om det som Jochumsen och Rasmussen benämner demokratisk IT-diskurs, 
vilken uttrycker att biblioteket ska medverka till att minska den digitala klyftan i samhället 
och ge en större del av befolkningen tillgång till elektronisk information (s. 176). Vidare 
talas i utsagor om att kommunikation med invånarna alltmer ska ske på webben, vilket gör 
att fler människor kan ta del av bibliotekets tjänster.  
 
Det talas om att Västerås invånare, eller alla, ska ha tillgång till biblioteket. Vi har tidigare 
visat att diskurser utestänger andra diskurser och i sättet att tala kring allas demokratiska 
rättigheter genom biblioteket tycks härstamma ur den långa traditionen av biblioteket som 
bildande. Hedemark och Hedman fann detta sätt att benämna användare vanligt i 
beskrivning av bibliotekets mål och visioner (s. 38). Vi finner inga utsagor i vårt empiriska 
dokument där ett demokratiskt arbete beskrivs på ett mer konkret sätt utan snarare består 
utsagorna av ett fastställande av bibliotekets viktiga förankring i demokratin. Detta 
svepande sätt att beskriva det demokratiska arbetet på leder till en syn på biblioteket som 
bildande, bibliotekspersonalen vet vad som är rätt och fel för dem som besöker biblioteket.  
   
Den demokratiska diskursen blir även synlig genom sättet det talas om biblioteket som en 
viktig mötesplats för människor med olika kulturell bakgrund. Detta är i linje med 
Audunsons (2005) tankar, när han påstår att det är viktigt för en demokrati i en 
mångkulturell kontext att det finns vad han kallar lågintensiva mötesplatser där människor 
kan vara i närheten av varandra utan krav på aktivitet, till skillnad från högintensiva, 
exempelvis skola och arbetsplats, där det krävs att människor själva är aktiva. Att vara en 
lågintensiv mötesplats passar för ett bibliotek som i sin traditionella roll redan fungerar som 
sådan, och med begreppet avser han en arena där människor från olika kulturer får ta del av 
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varandras intressen och värderingar och att detta främjar kommunikation och tolerans 
mellan människor (Audunson 2005, s. 429f).  Det talas i ett flertal utsagor om människor 
med annat modersmål än svenska, hur de ska få tillgång till information och material på sitt 
modersmål. Något mer konkret arbete nämns inte utan utsagorna vittnar om mer svepande 
beskrivningar på ett arbete som måste göras.  
   
Den pedagogiska diskursen - en miljö med stöd för lärande  
   
Många utsagor vittnar om ett pedagogiskt arbetssätt på biblioteket. Nodalpunkterna visade 
ett pedagogiskt tillvägagångssätt som ett sorts ledord för bibliotekspersonalen. Även i 
denna diskurs talas det som önskvärt att arbetet på biblioteket sker på ett pedagogiskt sätt. 
Jonsson ser folkbiblioteket som en pedagogisk miljö, om man med pedagogisk menar 
påverkan, där biblioteket skapar förutsättningar för påverkan av människor, förutsättningar 
för människors lärande, genom att underlätta för invånarna att tillägna sig kunskap eller 
förströelse, för att bilda eller utbilda sig (s. 107). Vi uppfattar inte att bibliotekets roll i sig 
är pedagogisk utan mer att det ska vara ett stöd eller en sorts plattform för lärandet på olika 
sätt och olika nivåer, men att bibliotekspersonalen ska ha ett pedagogiskt arbetssätt 
gentemot besökarna. 
 
Att biblioteket ska vara ett självklart val som offentligt studierum uttrycks tydligt inom den 
roll vi kallar mötesplatsrollen, och detta ser vi som ett mycket talande exempel för den 
pedagogiska diskursen. För att biblioteket ska kunna ses som ett offentligt studierum krävs 
kompetent personal och funktionella miljöer för att kunna tillgodose den efterfrågan som 
skulle kunna tänkas finnas bland bibliotekets besökare.  
 
Inom rollen som kunskaps- och informationsförmedlare har vi gett flera exempel på detta 
pedagogiska arbetssätt, bland annat genom att biblioteket ska ha ett brett utbud av tjänster 
och ligga i framkant när det gäller ny teknik. Att biblioteket ska arbeta mer pedagogiskt 
med besökarna i samarbete med andra aktörer så att det verkar för att minska den digitala 
klyftan är en viktig aspekt. Även i sättet att tala om biblioteket som vägledare syns tydligt 
biblioteket som besittare av makt som besökarna inte har. En utsaga som vittnar om en 
sorts folkbildande retorik där det talas om biblioteket som vägledare för invånarna är den 
där det talas om bibliotekets långa tradition av vägledning: 
 

Bibliotekens framtida roll stämmer på många sätt med den roll som biblioteken länge 
haft: att [...] vägleda [...]. (KR, s. 4).  
 

 I retoriken kring att tala om biblioteket som vägledare syns en fostrande syn på 
användarna, men om bibliotekspersonalen ska agera vägledare i en bred terräng av 
information borde kanske ytterligare ett ledord för fortsatt arbete vara att problematisera? 
Hedemark och Hedman hänvisar till forskning som visar att lärande och kunskap inte är 
någonting som finns automatiskt i en individ, snarare är de intellektuella och fysiska 
redskap en människa förmår ta till sig centrala (s. 41). Ett viktigt arbete för 
bibliotekspersonalen skulle således kunna vara att problematisera de redskap för inlärning 
som finns, så att det pedagogiska inslaget innebär att inlärningen sker efter individens egen 
förmåga. 
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Kulturdiskurs – en meningsfull fritid  
   
Den kulturdiskurs som kan skönjas i det empiriska materialet vittnar om att kulturen på 
många sätt är central kring sättet det talas om ett folkbiblioteks roller. Nodalpunkterna 
visade att det inom kulturdiskursen tycks finnas två viktiga funktioner: att värna och att ge 
Västerås invånare en meningsfull fritid genom kultur. Diskursen om kultur som medel för 
en meningsfull fritid finner vi även hos Audunson (2001) som menar att folkbiblioteket 
bidrar till en meningsfull och utvecklande fritid för bibliotekets besökare (s. 210).  
Litteraturen förs fram som en viktig beståndsdel men även andra kulturupplevelser får 
utrymme i utsagorna. Att kulturen ska bidra till att berika invånarnas fritid är i sin tur ett av 
argumenten till att folkbiblioteket ska ges ekonomiska resurser menar Audunson. Vidare 
ser han en något fostrande roll hos biblioteken då det i hans studie framkommer att 
biblioteken ska sprida kultur och kunskap som invånarna bör känna till (Audunson 2001, s. 
216). Märkbart i utsagorna från vårt material är att det inte uttrycks något från denna så 
välkända diskussion kring ”god” kultur. Någon framträdande kvalitetsdiskurs när det gäller 
exempelvis litteratur och medier är således inte synligt i materialet, vi ser det endast i någon 
enstaka utsaga: "[...] tillhandahålla ett allsidigt mediebestånd av god kvalitet och 
aktualitet" (ÖK, s. 1).  Däremot uttalas i utsagor att "Mediebeståndet i Västerås 
stadsbibliotek ska förstärkas och utvecklas", och att "det digitala biblioteket ska 
vidareutvecklas med nya typer av media [...]" (BP, s. 11), och det talas även i en intervju 
om att personalen "ska ha en enorm kunskap om litteratur och annan media [...]." (Intervju).  
 
En möjlig förklaring till avsaknad av kvalitetsdiskurs skulle kunna vara att de undersökta 
styrnings- och planeringsdokumenten inte är rätt forum för en sådan diskussion eller för 
angivande av riktlinjer, och troligt är att en diskurs om kvalitet kopplat till kultur inte är 
rådande för närvarande i vårt material. En viss anknytning till en kvalitetsdebatt inom 
kulturpolitik har Skot-Hansen när hon tar upp begreppet begivenhetskultur, där upplevelsen 
och att man var där, är viktigare än insikt och begrundan. Populära publiksuccéer innebär 
inte automatiskt dålig kvalitet, men hon nämner att den danska offentliga kulturpolitiken 
under 1990-talet kritiserades för att alltför ofta använda publiktal som kvalitetsmätning 
(Skot-Hansen, s. 9). Överfört till biblioteksverksamheten kunde det betyda att biblioteket 
först och främst skulle köpa in de populäraste storsäljande böckerna men någon rådande 
diskurs kring inköp av media eller kvalitet är inte synlig i materialet. 
 
Utsagorna vittnar snarare om att Västerås invånare kan få en berikad fritid på biblioteket 
men utan att i större grad gå in på vad som kan tänkas vara berikande för besökarna. Vi har 
inte identifierat utsagor som vittnar om exempelvis efterfrågestyrning när det gäller 
bibliotekets utbud, tjänster och kulturevenemang, något som däremot Nybergh & Odin 
funnit i sin studie av biblioteksplaner, och de menar att detta är ett genomgående krav för 
de undersökta biblioteken vid arbete enligt marknadsförings- och 
marknadsundersökningprincipen. Även Talja fann en efterfrågerepertoar i sin studie av 
policydokument och intervjuer med användare på 1990-talet. Mer framträdande i vårt 
material är sättet att tala om invånarnas behov utan att vidareutveckla vilken sorts kultur 
detta skulle kunna tänkas vara. I målen uttrycks att det finns ett behov av att: "Utveckla 
kommunikationen med medborgare och brukare i syfte att öka kunskapen om behoven [...] 
(Mål). En annan utsaga tyder också på detta ökade behov: "Därför måste biblioteket vara 
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lyhört för de behov som finns hos studerande på många olika nivåer." (KR, s. 21). En viss 
lyhördhet finns således i dokumenten men det relativt breda begreppet kultur ges inget mer 
konkret utrymme i det undersökta materialet. 
 
En fostrande ton i användardiskursen  
   
Vidare identifierade vi en diskurs där användare på ett eller annat sätt utgjorde grunden i 
sättet det talas om biblioteket. Vi finner likheter, men även skillnader, i det resultat som 
framkom i Hedemark och Hedmans studie, bland annat framkommer det även hos dem ett 
sätt att tala om ungdomar som störande eller bråkiga. Då vi enbart har hittat ett fåtal utsagor 
som vittnar om denna något negativa syn på användare menar vi inte att detta sätt att se på 
användare ligger till grund för denna diskurs, men sättet att tala om användare är även 
synligt i utsagor från vårt material. Större likheter finner vi i sättet att inte individualisera 
bibliotekets besökare utan istället ge dem benämningar som alla eller västeråsare. 
Hedemark och Hedman menar att detta sätt att benämna användare härstammar från en 
folkbildningsretorik och att dessa benämningar är särskilt synliga i biblioteks övergripande 
mål eller visioner. Eftersom vårt empiriska material till stor del utgörs av just sådana 
dokument har vi till största del funnit dessa stora, övergripande benämningarna på 
användare. Om vårt empiriska material hade bestått av exempelvis intervjutranskriptioner 
från intervjuer med bibliotekarier hade vi förmodligen fått vittna om utsagor med mer 
praktiska och koncisa benämningar på användare.  
   
Vidare hänvisar Hedemark och Hedman till forskning som hävdar att detta sätt att benämna 
användare som en stor massa anses vara fostrande eftersom en samhällelig elit har skapat 
en institution där medborgarna får ta del av en utvald högkvalitativ kultur. I Hedemark och 
Hedmans identifierade pedagogiska diskurs ser de utsagor som vittnar om en syn på 
användaren som oförmögen att själv bestämma som är rätt eller fel för denna (s. 40f). 
Utsagor av denna typ har vi inte kunnat identifiera i vårt material men tendenser till en 
fostrande syn på användarna ser vi tydligt genom sättet att tala om biblioteket och dess 
personal som besittare av kunskap som inte besökaren har och det ligger i bibliotekets 
ansvar att med ett pedagogiskt arbetssätt undervisa Västerås invånare. Vi ser även utsagor 
som tyder på en viss frustration över att inte nå ut till den eftertraktade målgruppen barn 
och ungdomar:  
   

Kampen om barns tid är hård idag, och undersökningar visar nationellt, att barns tid för 
att läsa böcker minskar medan den tid de ägnar datorspel och Internet ökar. (BP, s. 6)  

   
Utsagor som denna tyder på en till viss del fostrande retorik från bibliotekets sida då 
läsning anses vara en bättre fritidsaktivitet än exempelvis datorspel och Internet. I samband 
med att läsförståelsen bland barn och ungdomar minskar ser sig biblioteket som den 
institution som kan komma att bidra till en lösning av problemet kring den minskande 
läsförståelsen.  
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Avslutning   
   
Vi har funnit att det i vårt empiriska material uttrycks sju roller för stadsbiblioteket samt 
fem övergripande diskurser. Denna bredd kan ses som en styrka för biblioteket men 
Jochumsen och Rasmussen hävdar att folkbiblioteket som kulturinstitution med sina många 
funktioner, riskerar att bli både sårbart och alltmer osynligt på grund av en ökande mängd 
kultur- och underhållningsutbud i samhället (s. 10). De har identifierat en diskurs som de 
benämner rymlighetens diskurs. Egentligen, menar de, ska den ses som en samlande 
beteckning för att ett flertal diskurser lever i fredlig samexistens och inte kolliderar med 
varandra, men där rymlighet även kan innebära att människor med olika kulturell bakgrund 
möts på biblioteken så att de blir mer kulturellt mångfaldiga. Detta faktum, menar vi, 
kanske istället kan innebära en styrka för biblioteket så att det får en allt viktigare roll för 
invånarna genom att många människor med olika bakgrund och sysselsättning kan få 
tillgång till något meningsfullt på biblioteket utifrån sina varierande behov. Jochumsen och 
Rasmussen finner även en diskurs som framträder alltsedan början av 2000-talet, en 
dynamiskt fokuserad och upplevelseorienterad diskurs. Denna diskurs kännetecknas av att 
det inte enbart handlar om vad biblioteket ska göra utan också varför detta ska göras, vilket 
enligt författarna innebär att förutom att biblioteken intar en mer värdeorienterad kurs bör 
en ny upplevelsedimension inkluderas (s. 204f). För stadsbibliotekets del medför det, tror 
vi, att dess inriktning hela tiden noga bör utvärderas och diskuteras. Med tanke på den 
bredd av roller vi identifierat i materialet bör en utvärdering av bibliotekets arbete vara 
central för dess utveckling, så att bredden just blir en styrka. 
 
För att visa på den bredd vi funnit i det undersökta materialet avslutar vi med en översikt 
med exempel från vårt resultat: 
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Figur 4. Sammanfattning av resultat. Egen bearbetning. 
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6. Slutsatser 
   
Frågorna som ställdes i denna uppsats var: 
 

• Hur benämns ett folkbiblioteks roller i en kommuns styrnings- och 
planeringsdokument rörande biblioteksverksamheten? Vilka centrala punkter kan 
förbindas med bibliotekets roller?  

 
• Vilka, om några, motsättningar går att skönja i frågan om folkbibliotekets roller? 

    
• Vilka diskurser uttrycks om ett folkbibliotek på lokal nivå?  

 
De sju roller som identifierats och namngetts är en roll som kunskaps- och 
informationsförmedlare, en demokratisk roll, en marknadsföringsroll, en samverkansroll, en 
läsfrämjande roll, en roll som kulturcentrum samt en mötesplatsroll. Beträffande 
nodalpunkter hänvisar vi, i stället för att åter räkna upp dem här, till analyskapitlet 4.1, där 
de återfinns i fetstil i ekvivalenskedjor i förbindelse med respektive roll. 
 
De motsättningar vi tyckt oss skönja är en motsättning mellan två roller som försöker 
samarbeta inom samma arena: rollen som kunskaps- och informationsförmedlare och den 
bevarande och värnande delen av rollen som kulturcentrum. Vidare kan vi skönja en viss 
motsättning mellan den demokratiska rollen och mötesplatsrollen kring bibliotekets 
besökare.  
 
De fem övergripande diskurser, eller diskursiva formationer, som uttrycks är en 
demokratisk diskurs, en pedagogisk diskurs, en kulturdiskurs, en informationsdiskurs samt 
en användardiskurs.  
 
Uppsatsens resultat vittnar om att Västerås stadsbibliotek är en komplex verksamhet och att 
arbetet på biblioteket förs på en bred front. Trots att studien till omfånget är relativt liten 
visar resultatet att folkbibliotekets roll på lokal nivå inte helt oproblematiskt låter sig ringas 
in, vilket borde få konsekvenser för personalen på biblioteken. Denna studie kan också 
omöjligt antas visa alla de roller som ute på den praktiska enheten tilldelas ett bibliotek, 
förmodligen finns det roller som inte låter sig påskinas i vårt material men som ändå har 
betydelse på biblioteket. 
   
Det som varit mest slående är sättet det talas och skrivs om att utveckla olika 
samarbetsformer på biblioteket. Samverkansrollen tar stor plats i det undersökta materialet 
och kan enligt oss utgöra ett alternativ så att verksamheten i framtiden undgår att bli 
beroende av sponsorer. Samverkan och marknadsföring är två nyckelbegrepp som kan bidra 
till att biblioteket blir synligt i samhället och kan vidare leda till till att nya grupper får upp 
ögonen för biblioteket, vilket kan vara en viktig del i att tillräckliga resurser satsas på 
biblioteksverksamheten. Den traditionella verksamheten får heller inte glömmas bort men 
då utsagor kring vikten av bibliotekets traditionella uppdrag syns tydligt i materialet ser vi 
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inte det som hotat. Snarare skulle mer utrymme kunna ges till exempelvis utvärderande 
arbete i flera av dokumenten. 
   
Vidare är det märkbart att det tycks råda en stor samstämmighet kring bibliotekets 
utformning inom kultursektorn. Det empiriska materialet innehåller inte, eller ges inte 
utrymme, för vidare diskussioner eller reflektioner. Dokumenten består till stor del av 
många svepande formuleringar med tyngdpunkten på ett demokratiskt arbete. 
Samstämmighet råder kring bibliotekets demokratiska roll i samhället. 
   
En undersökning som denna vilken utgår från ett politiker- och tjänstemannaperspektiv kan 
inte ensam avgöra huruvida det arbete som redovisas i dokumenten motsvarar de politiska 
målen utan det är utvärderingar och andra resultatmätningar som är avgörande för det 
fortlöpande arbetet och framför allt att regelbundna användarundersökningar görs, och att 
även personalens erfarenheter och tankar tas tillvara. Det är viktigt att sådant arbete som 
uppfattas ge resultat inom samverkans- och marknadsföringsarbetet permanentas och annat 
avvecklas, även om det kan vara svårt att mäta. Bibliotekets verksamhet har mycket att 
tjäna på att vara bred, vidare behövs kontaktytor med det omgivande samhället för att det 
ska kunna vara ett självklart och viktigt inslag i invånarnas vardag, så att det det finns något 
för alla. Tillgängligheten till verksamheten är central, vidare att en lyhördhet finns för 
önskemål från bibliotekspersonalens sida.   
 

6.1 Reflexion kring studiens giltighet och förslag till fortsatt forskning 
   
Vi har tidigare i uppsatsen antytt att kommuners biblioteksplaner och andra styrnings- och 
planeringssdokument gällande biblioteksverksamhet kan se relativt lika ut i dess innehåll. I 
vår tidigare forskning framkom i flera studier att styrnings- och planeringsdokument 
tenderade att vara innehållsmässigt lika. Det som tycks skilja dem åt är att olika idéer om 
bibliotekets funktioner ges olika mycket utrymme i dokumenten. Exempelvis hävdar 
Nilsson att de riktlinjer som finns för bibliotek i mångt och mycket är de samma, även om 
de uttrycks på olika sätt. Vidare finner Antonsson och Aspernäs att biblioteksplanerna har 
en stor likhet sinsemellan vad gäller idéinnehåll. Liknande slutsatser framkommer hos 
Nybergh och Odin. Även Ferm påvisar de innehållsmässiga likheterna mellan olika 
kommuners måldokument gällande folkbiblioteksverksamhet. Det verkar således finnas en 
konsensus kring vad folkbiblioteken står för, eller skall stå för, i samhället. Utifrån 
ovanstående resonemang kan vi göra vissa antaganden angående vår studies 
allmängiltighet. En studie av detta slag som vi genomfört kan ha en viss allmängiltighet då 
det resultat som framkommer i vår undersökning förmodligen kan visas vara giltiga även i 
andra kommuners kulturpolitiska dokument rörande folkbiblioteket, och inte enbart dem 
gällande Västerås. Att undersöka detta vidare vore intressant. Ett förslag till fortsatt 
forskning skulle därför kunna vara att utvidga studien, exempelvis genom att undersöka den 
kedja av dokument vi i vår studie kallar styrnings- och planeringsdokument genom att 
samla in källor från andra svenska kommuner. Intressant vore även att göra motsvarande 
undersökning beträffande exempelvis sjukhusbibliotek, forskningsbibliotek eller 
skolbibliotek. 
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Denna studie har, som vi nämt ett flertal gånger, visat på den bredd som tycks råda kring 
arbetet på ett bibliotek. Då vi analyserat ett relativt stort omfång texter har vi inte haft 
någon avsikt att studera det vi funnit på detaljnivå, arbetet hade helt enkelt blivit för 
omfattande för en magisteruppsats. Därför ser vi det som intressant att forska vidare kring 
en eller flera av de identifierade rollerna, exempelvis den roll som vi förvånades mest över: 
samarbetsrollen. I en djupare studie över exempelvis samarbetsrollen föreslår vi att 
forskaren studerar hur ett eller flera bibliotek samarbetar med andra aktörer i lokalsamhället 
för att påvisa vilka positiva eller negativa konsekvenser detta får. I vårt arbete har vi enbart 
kunnat identifiera de olika rollerna, fördjupning hade förstås varit önskvärd men det var 
inte vår ambition. Uppsatser som behandlar just en företeelse på ett bibliotek är intressanta 
inslag inom B&I-forskningen och vårt förslag är därför att göra en djupdykning i en eller 
flera av våra identifierade roller.  
   
Vi har inte utifrån undersökningen tagit oss an uppgiften att avgöra om de kulturpolitiska 
målen efterföljs och återfinns i resultatet av verksamheten, att avgöra sanningshalten i ett 
empiriskt material är heller inte fördelaktigt vid ett diskursanalytiskt arbete, men vi tycker 
oss kunna skönja att ambitionen från bibliotekets sida varit att målen från Kultur- idrotts- 
och fritidsnämnden speglas i det dagliga arbetet. Om de uppfylls och till hur stor del låter 
sig bäst avgöras i andra undersökningar med fördel genom intervjuer med 
bibliotekspersonal, för att komma närmare praktikernas syn, men även i en 
användarundersökning.  
 
Ett annat förslag är att man jämför nuvarande roller med hur det talades om roller vid ett 
specifikt bibliotek till exempel 15-20 år tidigare. Vår tanke från början var att göra en sådan 
undersökning men vi insåg snart att det material från 2010 som vi hade var tillräckligt 
omfattande för en magisteruppsats så vi lade den idén åt sidan. En sådan undersökning 
skulle bidra till ett intressant nedslag i hur bibliotekets roll förändrats under åren.  
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Sammanfattning  
   
Studiens syfte är att identifiera och beskriva roller för ett folkbibliotek i en svensk kommun 
genom att undersöka hur de uttrycks i fyra styrnings- och planeringsdokument för 
verksamheten vid Västerås stadsbibliotek år 2010, samt i intervjuer med tre valda 
nyckelpersoner. I uppsatsen undersöks även huruvida det kan synas motsättningar i fråga 
om bibliotekets roller. Vidare studeras vilka övergripande diskurser eller diskursiva 
formationer som kan skönjas i materialet. Den metodologiska ramen består av Laclau och 
Mouffes diskursteori samt deras termer. Analysen är inspirerad av en modell för analys 
utarbetad av Hedemark och Hedman som vidareutvecklats för att passa studiens syfte.  
   
Följande sju roller för Västerås stadsbibliotek identifierades i dokumenten och intervjuerna: 
En roll som kunskaps- och informationsförmedlare, en demokratisk roll, en 
marknadsföringsroll, en samverkansroll, en läsfrämjande roll, en roll som kulturcentrum 
och en mötesplatsroll. Genom att vi valt ut viktiga ord och uttryck utifrån vad som skrivs 
och sägs kring bibliotekets roll och därefter sammanställt dessa i kedjor har följande fem 
övergripande diskurser, eller diskursiva formationer, utifrån materialet identifierats: En 
demokratisk diskurs, en pedagogisk diskurs, en kulturdiskurs, en informationsdiskurs samt 
en användardiskurs. Dessa diskurser kan i hög grad ses som objektiva diskurser då de 
uppfattats som självklara under en längre tid. Kring frågan om motsättningar mellan 
folkbibliotekets roller identifierades enbart ett fåtal. Dessa framstod inte som så tydliga, 
förmodligen beroende på att det empiriska materialet utgår från ett politiker- och 
tjänstemannaperspektiv.    

Vi fann Västerås stadsbibliotek vara en komplex verksamhet och arbetet med verksamheten 
tycks utföras på bred front. Vidare fann vi att det som uttrycktes kring roller för biblioteket 
i materialet framstod som till stor del samstämmigt. Den roll som överraskade oss mest var 
samverkansrollen och denna tillsammans med marknadsföringsrollen tror vi är två roller 
vilka i framtiden kan medverka till att biblioteket förblir synligt i samhället och så att 
tillräckligt med resurser satsas på biblioteksverksamheten. Den demokratiska rollen fann vi 
vara den som var mest framträdande och självklar.  

Till framtida forskning föreslås bland annat en djupare forskning kring samverkansrollen 
för att undersöka vilka positiva eller negativa konsekvenser den kan innebära för 
verksamheten vid ett folkbibliotek. 
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