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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to examine librarians’ 

opinions about media. Four questions are asked: What kind 
of different attitudes to new media has librarians had? How 
is new media discussed in relationship to each other in the 
debate? What mechanisms and underlying causes control the 
discourse for new media in public libraries? Does the 
discourse change over time, in that case, how? The 
theoretical background is theory about moral- and media 
panic and popular adult education. The media panic theory 
includes the idea that the same reaction occurs every time a 
new media is introduced. The theory about popular adult 
education is that the public need to be cultivated. The public 
libraries in general were an attempt to cultivate the public.  
The analysis is based on discourse analysis, which means 
that texts are analysed to find out whether there are valuating 
expressions in the texts, then these expressions are analysed. 
We have used Norman Faircloughs theories about discourse 
analysis for inspiration. We have selected and analysed 
articles from an internal library journal, Biblioteksbladet, to 
study the new media discourse among public librarians. The 
results show that there are mechanisms that affects and in 
some ways controls librarians’ opinions about media. We 
have been able to see that the librarians in many ways react 
like in the description of the media panic cycle. The 
expressions, the protection of the youth and the sensitivity 
argumentation are the same among librarians when they 
express their opinions about media. One of the most 
important ideological mechanisms that affect the librarians is 
the general education discourse, with its purpose to educate 
and foster the general public.  
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1 Inledning 
 
1. 1 Bakgrund 
 
Harry Potter är en känd figur och böckerna om honom har lästs och läses av många. I 
kölvattnet av Harry Potters popularitet är tanken att det ska bli en film för varje bok som 
publicerats. Hittills har det resulterat i två filmer och en tredje är på väg. För varje film 
som har haft premiär har det kommit ett dataspel som grundar sig på händelserna i 
filmen, som i sin tur grundar sig i en bok. Förutom dessa finns det officiella och 
inofficiella hemsidor med spel och chat. Detta ger en möjlighet för alla intresserade att 
ta del av och medverka i Harry Potters värld. Harry Potter är bara ett exempel på hur 
olika medier, gamla som nya, samverkar med varandra allt mer och i olika former. På 
fackspråk brukar begreppet mediekonvergens användas för att beskriva detta fenomen. 
 
Under kursen ”Barn och medier”, höstterminen 2002, blev vi intresserade av att studera 
konvergens, medier och ungdomar. Resultatet blev då en rapport som innehöll en studie 
och diskussion kring det som brukar kallas mediekonvergens. Som vi sett i exemplet 
ovan så innebär mediekonvergens att olika medier samverkar. I fallet ovan är det en 
bok, som blir en film, som blir ett dataspel osv. Variationerna verkar vara oändliga och i 
mitten finns användarna, de som ska använda och ta del av de olika nya medierna. 
Möjligheterna som mediekonvergens kan erbjuda beror till stor del på att tekniken är så 
pass utvecklad vad gäller film, data och kommunikation. Forskningen är relativt ny 
kring mediekonvergens. Idag är det ingen som verkar veta vart de nya möjligheterna till 
interaktion leder oss, som användare. Det som är intressant att se på är vad som händer 
med folkbiblioteken när det inte bara är boken som ska finnas till utlån, utan även en 
film, ett dataspel, och Internet med hemsidor där användare ska kunna chatta. Hur ska 
folkbibliotekarier förhålla sig till den kommunikationsutveckling som sker runtomkring 
oss? Visserligen finns det en del folkbibliotek som har börjat med att användare kan 
SMS: a eller e-posta meddelande om reservationer och försenade böcker men det är 
bara en del av vad nya medier kan användas till och används till. Det finns även en chatt 
för användare där man kan fråga folkbibliotekarien direkt. Mediekonvergensen och alla 
de möjligheter som nya medier innebär har inspirerat oss att studera nya medier i ett 
bibliotekssammanhang.  
 
Vi har funderat mycket kring vilka förhållningssätt som vår yrkeskår, folkbibliotekarier, 
har till nya medier. Vilka idéer och tankar ligger bakom kanske framförallt åsikterna 
kring ungdomarnas medieanvändning. Med jämna mellanrum kommer det 
larmrapporter om att ungdomar inte läser längre och att språket håller på att fördärvas 
av allt chattande och SMS:ande. Men samtidigt som en del av folkbibliotekarierna 
ondgör sig över att ungdomarna sitter och chattar på folkbibliotekens publika datorer så 
har en del folkbibliotek gått med i projektet ”chatta med bibliotekarie”. Vi tror att de 
nya medierna kommer att bli allt viktigare för kommunikation mellan människor. Det är 
även viktigt att de som växer upp i ett samhälle, lär sig samhällets sätt att kommunicera, 
och utvecklar de färdigheter som behövs för att kunna ta del av samhällsinformation, 
utbyta tankar och idéer med andra som inte är fysiskt närvarande. Det gäller att lära sig 
att läsa och skriva på nya sätt.  
 
Vi har funderat kring om det finns ett synsätt bland många folkbibliotekarier, där boken 
och läsning blir utkonkurrerade av nya medier. Vi tror att det kan vara intressant att 
belysa diskussionen kring nya medier för att se vad som faktiskt påverkar 



 6 

folkbibliotekariernas uppfattningar och därmed bli medvetna om vår egen roll, för att 
kunna arbeta professionellt. Vi tror även att det behövs mer diskussion kring nya medier 
inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Vi anser det vara intressant att se 
folkbibliotekariers syn på nya medier utifrån ett annat perspektiv än 
kvalitetsdiskussionen. Inställning till nya medier kan naturligtvis ändras över tid men vi 
vill ta reda på om olika typer av medier, tryckta och otryckta, har olika status på ett 
folkbibliotek som visar sig i diskussioner och även rent praktiskt vid inköp. Vi vill 
undersöka om det finns en tendens på folkbibliotek att betrakta boken i 
motsatsförhållande till otryckta, nya medier som video och datorer. Detta 
motsatsförhållande kan ses som ett konkurrensförhållande vad gäller ekonomiska 
resurser. Men vi vill även undersöka om det kan ligga en ideologi bakom en del av de 
åsikter som uttrycks. 
 
Ämnesområdet som vi har valt finns det litet skrivet kring. Den litteratur som finns är 
framförallt engelsk och dansk. Uppsatsen består av tre delar. Den första delen handlar 
om vilken inställning som finns i samhället till nya medier och vilka mekanismer som 
styr de nya mediernas roll i samhället. Den andra delen tar upp vilken roll synen på 
folkbildning har påverkat utvecklingen av folkbibliotek. Den tredje delen är en 
diskursanalys av ett antal utvalda artiklar från Biblioteksbladet.  
 
1. 2 Varför är diskursen kring nya medier intressant ur ett B & I-
perspektiv? 
 
Vi vill undersöka om det finns en idé om ett konkurrensförhållande mellan böcker och 
nya medier på folkbiblioteken. Anledningen till att vi vill studera detta är egna 
erfarenheter kring folkbibliotekariers yttranden, miljön på folkbibliotek och artiklar och 
debatter i interntidningar. Vi vill även undersöka vad idén om ett eventuellt 
konkurrensförhållande grundar sig i, vilka faktorer eller ideologier som kan finnas 
bakom. När folkbiblioteken grundades var det böcker och läsning som var 
folkbibliotekets verksamhet. Nya mediers uppkomst diskuteras därför utifrån boken och 
läsning som ett ramverk. Inom biblioteks- och informationsvetenskap talas det mycket 
och skrivs mycket om folkbibliotekarieyrket som en informationsprofession. Fokus är 
flyttat från böcker till information. Ur detta ljus är det även intressant att se på hur 
fältets folkbibliotekarier ser på medier i förhållande till vad forskningen kretsar kring. 
Vi anser att detta ämnesområde är intressant att studera för att visa på vad som händer 
kring nya medier och folkbibliotekarier dels på fältet och dels inom fo rskningen. 
 
1. 3 Syfte, problemställning 
 
Vår utgångspunkt för den här uppsatsen är att undersöka vilka tankar och idéer som 
finns bakom folkbibliotekariers syn på medier, framförallt nya medier. Vi vill studera 
vilka värderingar som finns i diskussionen kring boken kontra andra medier. Syftet blir 
därmed att utröna hur diskursen om medier i den interna biblioteksdebatten har sett ut 
under en tidsperiod. Utifrån detta syfte har vi ställt upp huvudfrågan: 
 
Vilka tankar och idéer finns bakom folkbibliotekariers syn på medier? 
 
Utifrån huvudfrågan kan vi ställa upp följande delfrågor: 
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• Vilka olika förhållningssätt till nya medier har funnits bland folkbibliotekarier i 
Biblioteksbladet? 

• Hur ställs olika nya medier mot varandra i debatten i Biblioteksbladet? 
• Vilka mekanismer, ideologier och bakomliggande faktorer styr diskursen kring 

nya medier inom folkbiblioteken? 
• Förändras diskursen kring nya medier över tid, i så fall hur?  
 

1. 4 Begrepp i uppsatsen 
 
I vår uppsats har vi sett att det finns begrepp som vi inte kommer att definiera närmare. 
Dessa är framförallt ”medier”, ”användare” och ”folkbibliotekarier”. Vi inser att dessa 
begrepp kan tolkas på flera sätt och att begreppen kan ha olika innebörd i olika 
sammanhang. Dock tror vi att det finns en poäng att låta begreppen vara dynamiska och 
flytande; i vår text väljer vi att resonera kring synen på dessa begrepp för att försöka 
klargöra deras betydelse i ett B & I- sammanhang. Vi ger oss därför inte på att närmare 
försöka ge begreppen en bestämd definition, utan ser till hur begreppen har tagit sig 
uttryck i olika texter. För tydlighetens skull försöker vi dock visa hur vi använder 
begreppen i uppsatsen.  
 
”Medier” är en bred term, i uppsatsen använder vi begreppet ”nya medier”. Dessa 
medier behöver dock inte vara nya i sin form, det kan exempelvis vara ett nytt 
användningssätt som gör att de uppfattas som nya av folkbibliotekarier och användare. 
Att mediet eller dess användningssätt uppfattas som nytt på något sätt och på grund av 
detta blir kontroversiellt, motiverar därför vårt sätt att tala om begreppet ”nya medier” i 
den här uppsatsen. Med denna beskrivning menar vi de medier förutom böcker som 
finns på folkbibliotek, som inte är tryckta, exempelvis videofilm, CD-ROM och 
dataspel. Vi inser att det finns tryckta medier, som betraktas i särställning från boken, t 
ex tecknade serier eller tidskrifter, men det är framförallt det otryckta materialet som 
sådant vi är intresserade av i den här uppsatsen. De flesta tryckta medier, som tidskrifter 
och tecknade serier, är idag så pass accepterade på folkbiblioteken att det inte längre 
finns en synlig debatt kring dessa. Likaså gäller det musik som i sig är en etablerad 
konstform och musik på folkbibliotek är idag inte kontroversiellt. Därför blir inte heller 
musikkassetter eller CD-skivor ämne för denna uppsats. Dessa ”gränsfallsmedier” som 
inte är böcker, men som inte heller ses som kontroversiella i sin form, faller därför 
utanför den definitionsram vi gör av begreppet nya medier. Det otryckta material som vi 
är intresserade av att studera i den här uppsatsen kallar vi för enkelhetens skull för ”nya 
medier”. Ett annat kriterium för de medier vi är intresserade av att undersöka är de 
medier som i någon mening kan användas med mediekonvergens, det blir då kanske 
framförallt videon och datorn som vi försöker att se vilka åsikter och meningar som det 
finns kring medier som samverkar.  
 
Begreppet ”användare” kan även det innehålla olika innebörder. I vår uppsats syftar vi 
på alla de människor som besöker folkbiblioteken och nyttjar dess tjänster. Det rör sig 
om barn, unga och vuxna, kvinnor och män, invandrare och handikappade samt andra 
grupper. Dessa användare omtalas även i vårt analysmaterial. Vi är medvetna om att 
olika grupper av ”användare” och ”biblioteksbesökare” skiljer sig åt i fråga om vilka 
behov grupperna kan ha av olika typer av biblioteksservice. 
 
När det gäller ”bibliotekarier”, ett begrepp som ofta används i uppsatsen, så låter vi 
begreppet ha en något bredare betydelse än enbart bibliotekarier med examen. Det är 



 8 

snarare all personal som arbetar på eller i anslutning till folkbibliotek, som ingår i den 
diskurs som vi avser att studera. Det är enbart folkbibliotekarier och inga andra 
bibliotekarier vi fokuserar på. Därmed blir begreppet ”folkbibliotekarier” en förenkling 
för att kunna sammanfatta gruppen av aktörer som rör sig och verkar inom 
folkbiblioteksfältet och som är påverkade av folkbibliotekens ramar. Det är dessa 
”folkbibliotekarier” som har uttryckt sina åsikter i de artiklar som vi har analyserat. 
Gränserna för vilka som är ”folkbibliotekarier” eller inte är svår att avgöra. När vi 
använder begreppet i den här uppsatsen syftar vi på dem som väljer att uttala sig i 
Biblioteksbladet. Genom att ta detta steg, menar vi att de som uttalar sig deltar som 
aktörer på folkbiblioteksfältet. Vi anser att de ingår i folkbiblioteksdiskursen eftersom 
de uttalar sig på denna arena och blir bemötta av t ex. bibliotekarier i debatten. Genom 
att delta i debatten menar vi att man ingår i diskursen kring folkbibliotekarier och nya 
medier, eftersom man aktivt väljer att skriva inlägg till denna diskussionsarena. I vårt 
empiriska material har vi bland annat stött på bibliotekarier som arbetar på 
folkbibliotek, studenter på Bibliotekshögskolan och journalister. Dessa grupper bidrar 
genom sina inlägg till debatten om nya medier på folkbibliotek och därmed till de 
faktiska bibliotekariernas inställning till medier. Vi har valt att se till vad som sägs i 
artiklarna som handlar om nya medier på bibliotek, förutsatt att uttalandena riktar sig till 
folkbibliotek och folkbibliotekarier, eller att uttalandena beskriver, diskuterar eller 
värderar nya medier på folkbibliotek. Det är folkbibliotekariernas inställning till nya 
medier vi vill ringa in i denna debatt. Andra aktörer än faktiska folkbibliotekarier med 
examen ingår i debatten och vi anser att dessa också är viktiga för hur debatten ser ut.  
 
Vi anser att det är intressant att se folkbibliotekariernas syn på de nya medierna och 
vilket förhållningssätt man har till olika medier. Vi vill framförallt se hur 
folkbibliotekariernas inställning och åsikter ser ut i debatten med andra 
folkbibliotekarier, studenter och journalister, för att nämna andra grupper. Vi är 
medvetna om att det finns en kvalitetsdiskussion på folkbiblioteken kring tryckta 
medier, där t ex tecknade serier varit i blåsväder. Inställningen till olika medier hos 
folkbibliotekarier kan alltså förändras över tid. Men vi tror att olika kategorier av 
medier har olika status på folkbiblioteken. Vi anar även att det finns en tendens på 
folkbibliotek att betrakta de tryckta medierna i motsatsförhållande till otryckta medier, 
där videofilm, AV-medier och datorer kan utgöra exempel. Detta motsatsförhållande 
skulle kanske kunna ses som ett konkurrensförhållande, där resurser måste tas från 
annan verksamhet för att kunna tillhandahålla nya medier. Genom att ha ett öppet 
förhållningssätt till vad medier är och vilka användarna är, tror vi att vår analys blir mer 
nyanserad och att vårt empiriska textmaterial i sig får tala till oss. 
 
1. 5 Informationssökning och urval av källor 
 
De olika källor vi använder oss av i uppsatsen har vi hittat på många olika sätt. I början 
av uppsatsarbetet samlade vi mycket information som rörde medier, bibliotek och 
diskursanalys generellt, utan att ha något speciellt fokus. Då använde vi 
bibliotekskatalogen Voyager och söktermer som ”medier”, ”moralpanik”, ”diskurs” och 
”diskursanalys”. Vi ville skapa en överblick över vad som fanns skrivet, men efterhand 
så hittade vi ett fokus och kunde då koncentrera oss på det material som rörde vårt 
diskursanalytiska förhållningssätt och som kunde komplettera detta. Detta material 
kunde vi arbeta vidare med. Vi sökte vidare i bibliotekskatalogen Voyager, i Libris, i 
databasen LISA och i Nordiskt BDI-index. Vid dessa mer fokuserade sökningar 
använde vi söktermer som ”diskurs”, ”moralpanik”, ”mediepanik”, ”discourse”, 
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”discourse analysis”, ”bibliotek + medier” för att nämna några. I Voyager hittade vi 
mycket av vårt material, bland annat Winther Jörgensens & Phillips översiktsverk om 
diskursanalys som teori och metod. Via Libris har vi kunnat fjärrlåna texter som bland 
annat används i vårt diskursteoretiska kapitel. LISA gav en del artiklar kring 
diskursanalys, av t ex Bernd Frohmann. Databasen Nordiskt BDI- index ansåg vi inte 
gav några relevanta träffar, materialet var ofta gammalt, för snävt eller för brett.  
 
I de källor vi hittat, har vi även upptäckt korsreferenser mellan de olika verken, samt 
nya referenser som vi kunnat söka vidare på. Då vi började skriva, fanns två 
magisteruppsatser1 vid BHS som behandlade diskursanalys och B & I på olika sätt. 
Dessa rör inte riktigt det område vi valt att rikta in oss på, d v s folkbibliotekarier och 
medier. Men eftersom dessa uppsatser innehåller exempel på diskursanalys som teori 
och metod inom B & I har vi valt att kortfattat presentera dem under avsnittet 4. 2 som 
handlar om diskurs, folkbildning och B & I. Magisteruppsatserna har fungerat som 
inspirationskällor, och i dessa har vi hittat bra referenser gällande diskursanalys som vi 
själva kunnat använda. Samtidigt som vi arbetat med att färdigställa uppsatsen har ett 
antal magisteruppsatser som behandlar olika medier på bibliotek publicerats. Dessa har 
vi inte kunnat ta med i vår informationssökning, eftersom vi avslutade vår 
materialinsamling kring april 2003. 
 
De andra källorna vi använt oss av är mest svenska, danska och engelska. När det gäller 
vårt mediekapitel har vi använt danskt material, eftersom vi inte hittat något svenskt 
som berör samma mediediskussion. Vårt diskursanalyskapitel är baserat på svensk och 
engelsk litteratur. Författare med finsk och tysk bakgrund förekommer också. 
 
Vårt empiriska textmaterial valde vi utifrån en tidsperiod vi trodde skulle ge möjlighet 
till ett diskursanalytiskt förhållningssätt. Vi har gått igenom inbundna årgångar av 
Biblioteksbladet, BBL, från pärm till pärm flera gånger utifrån vissa urvalskriterier för 
att få fram vårt empiriska material. Detta urval beskriver vi närmare i kapitel 7 som 
omfattar vårt analysarbete. 
 
Kapitlen 2 till och med 6 utgör vår teoretiska ram för uppsatsen. Vi har valt att 
inspireras av diskursanalys som teori och metod, då vi anser att detta är ett rimligt sätt 
att undersöka vilka inställningar som folkbibliotekarier haft till medier. Detta beskriver 
vi närmare i kapitel 5 och 6. För att skapa ett större teoretiskt sammanhang har vi valt ut 
teorier kring medier, mediepanik, moralpanik, modernitet, folkbildning samt diskurs 
och B & I, som vi anser komplettera vår diskursteoretiska ansats. Vi har valt att göra på 
detta sätt eftersom vår diskursanalytiska inriktning i sig inte erbjuder någon tidigare 
forskning kring just diskursanalys av medier på folkbibliotek. Därför låter vi dessa 
andra teorier utgöra ett komplement till den diskursanalytiska forskningen.   
 
Under avsnittet medier vill vi visa på teorier om fenomenet medier i förhållande till 
bibliotek som vi tror är av relevans för synen på medier bland folkbibliotekarier. Det är 
även en presentation av synen på medier i stort, i samhället. Vi har valt ut texter av 
författare som vi anser ringar in den del av forskningsfältet som har kopplingar till 
ämnet för den här uppsatsen och till B & I. Vi har valt Kirsten Drotners och Stanley 
                                                                 
1 Hedemark, Åse & Hedman, Jenny, Vad sägs om användare? : folkbibliotekens användardiskurser i tre 
bibliotekstidskrifter (Borås : Högskolan  i Borås, magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- 
och informationsvetenskap, 2002: 61) samt Sjölin, Mats, Bibliotekariens kunskap: en diskursanalys 
(Borås : Högskolan  i Borås, magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 
informationsvetenskap, 2002: 35) 
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Cohens teorier kring medier, modernitet, mediepanik och moralpanik som inledning. 
Framförallt Drotners teorier anser vi vara applicerbara inom B & I- fältet och i vårt fall 
folkbibliotek, även om dessa gäller samhället i stort. Drotner diskuterar bland annat 
utifrån användare och vem som har rätt att bestämma kulturella normer, vilket kan sägas 
vara ämnen som berör B & I. Det första avsnittet i detta teorikapitel handlar om 
fenomenen moralpanik och mediepanik. Den andra delen handlar om medier och 
modernitet. Det tredje avsnittet handlar om folkbildning och vad denna ideologi har fått 
för konsekvenser för utvecklandet av folkbibliotek i Sverige och för synen på medier 
idag bland folkbibliotekarier.  
 

2 Medier 
 
Under avsnittet medier är tanken att visa på teorier om fenomenet medier i förhållande 
till folkbibliotek som vi tror är av relevans för synen på medier inom folkbibliotek. 
Indirekt blir det även en presentation av synen på medier i samhället. Detta eftersom 
folkbiblioteket är en del av samhället och samhället en del av folkbiblioteket. Det första 
avsnittet kommer att handla om moralpanik och mediepanik. Den andra delen handlar 
om medier och modernitet. Det tredje avsnittet handlar om folkbildning och vad denna 
ideologi har fått för konsekvenser för utvecklandet av folkbibliotek och 
folkbibliotekariers åsikter om medier.   
 
2. 1 Moralpanik och mediepanik 

 
There remains the danger that as all literature shifts to high-intensity forms, 
requiring ever less intellectual effort or imagination on the part of the perceiver, 
concentration, creativity, and reasoning power will suffer. But I’m also aware that I 
have been hearing this kind of thing all my life - about comic books, movies, 
television and now multimedia 2  

 
Ovanstående citat av Charles Meadow, professor i kommunikationsvetenskap vid 
universitetet i Toronto, belyser den åsikt som de flesta av oss någon gång har uttryckt 
oftast i sammanhang om diskussionen kring nya medier och deras påverkan på 
framförallt barn och ungdomar. Under detta avsnitt presenterar vi ett fenomen som ofta 
uppstår i samband med nya medier. Den första delen handlar om grunden till 
mediepanik som fått beteckningen moralpanik. Efter avsnittet om moralpanik går vi 
vidare för att skriva om det modernare fenomenet mediepanik. Eftersom det inte finns 
så mycket skrivet eller forskat inom området så har vi valt att koncentrera oss på det 
som finns och det som är mest relevant. Den första delen baseras på Stanley Cohens 
texter och den andra delen på Kirsten Drotners texter. 
 
2. 1. 1 Moralpanik 
 
En forskare som tidigt skrivit om moralpanik var Stanley Cohen, professor i sociologi 
vid London school of economics. I boken Folk Devils and Moral Panics skriver han om 
det sociala fenomenet moralpanik och tillskriver medier en stor roll i den processen. 
Vad menar då Cohen att moralpanik är? Han menar att moralpanik uppstår med jämna 
mellanrum i samhället. Det uppstår när ett tillstånd, en händelse, en person eller en 
grupp blir definierat som ett hot mot samhällets nuvarande värderingar och intressen. I 

                                                                 
2 Meadow, Charles T., Ink into bits : a web of converging media. (Lanham, Md. ; London : Scarecrow 
Press, 1998), s. 107 
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massmedia blir skildringen stereotyp och i fronten för denna panik går de rätt tänkande 
människorna. Folkligt accepterade experter uttalar sina farhågor och ger även lösningar 
på vad som uppfattas vara ett problem. Olika möjligheter för att lösa problemet utreds 
och utvecklas. Tillståndet försvinner sedan. 3  
 
I sin bok tar upp exemplet med ungdomsgrupperna mods och rockers i Storbritannien 
och hur medierna beskriver dessa grupper och hur samhället reagerar utifrån medias 
framställning. Cohen drar den slutsatsen att i Storbritannien har moralpanikerna uppstått 
i samband med nya ungdomskulturer, samtidigt som han menar att ”ämnet” för en 
moralpanik inte behöver vara någonting nytt.4 Det kan vara ett fenomen som blir 
”upptäckt”. Cohen menar att mekanismer som styr moralpanikerna kan liknas vid en 
katastrofmodell som forskare har tagit fram för att visa på hur ett samhälle reagerar vid 
en naturkatastrof. Cohen menar sig ha hittat likheter med de olika tillstånden vid en 
moralpanik. Han menar samtidigt att inte alla stadier är lika intressanta och relevanta. 
Den modell som Cohen presenterar i sin helhet ser ut såhär: 
 

1. Varning: Farhågor uppstår, eventuellt av misstag, som är baserade på att ett 
tillstånd har uppkommit som kan innebära fara. Varningen avkodas och faran är 
så pass överhängande så att den tas på allvar. 

2. Hot: Människorna får information från andra och tecknen i sig själv av en 
annalkande katastrof, indikerar en överhängande fara. Känslan av förändring kan 
även här ignoreras alternativt att katastrofen aldrig äger rum.  

3. Kollision: Katastrofen slår till och döda, skadade och förstörelse blir den direkta 
effekten.  

4. Inventering: Samhället som har blivit utsatt för en katastrof börjar göra en 
preliminär bild av vad som har hänt och hur katastrofen har slagit. 

5. Räddning: Aktiviteterna i samhället är fokuserade på omedelbar hjälp för 
överlevande. Människor i det katastrofdrabbade samhället och internationella 
organisationer och länder skickar hjälp. 

6. Kompensation: Mer genomtänkta och formella aktiviteter vidtas för att 
underlätta för de överlevande. Översystemet tar över funktioner som 
katastrofsystemet inte kan utföra. 

7. Återhämtning: För en period återhämtar sig samhället antingen till sitt forna 
jämviktsläge eller uppnår en stabil anpassning till förändringarna som 
katastrofen kan ha burit fram. 

 
Med Cohens modell kan en slutsats vara att han ser nya samhällsfenomen som 
”katastrofer”. Inom dessa ”katastrofer” menar Cohen också att ord som annars kan vara 
neutrala, får en negativ klang och de blir även symboler för komplexa idéer och 
känslor.5 Han hävdar att inom moralpanikens mekanismer skapas negativa associationer 
till ord som tidigare var neutrala.  
 
2. 1. 2 Mediepanik 
 
Kirsten Drotner skriver om ett fenomen som hon betecknar mediepanik. Hon menar att 
det kan finnas osynliga bakomliggande faktorer. Hon anser att bakom debatten om 

                                                                 
3 Cohen, Stanley, Folk Devils and Moral Panics : the creation of  the mods and rockers. (New York : 
Routledge 2002),  s. 1 
4 Cohen s. 1- 12 
5 Cohen s. 27 
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mediepanikerna ligger en pessimistisk diskurs, som har inneburit att medier har 
tillerkänts en avsevärd social makt och utvecklingen av medier har blivit en förfallets 
historia. Mediepessimismen är framförallt rådande i uttalanden kring nya medier. I 
Drotners bok Medier och kultur konstaterar hon att ”varje gång sedan 1800 – talet som 
ett nytt medium har trätt fram på den sociala arenan, har det skapat såväl ekonomisk, 
social som kulturell konkurrens”. 6 I artikeln ”Modernity and media panics” skriver hon 
att från ankomsten av masscirkulerande böcker och tidningar till film och television, 
tecknade serier och tecknad film, har introduktionen av dessa medier orsakat en 
massreaktion i samhället.7  
 
I en senare artikel ”Dangerous media? Panic Discourse and Dilemmas of Modernity” 
diskuterar hon vilka mediepaniker som finns idag kring Internet och datorer. För det 
första så visar hon på att det finns många rykten som inte stämmer vad gäller Internet. 
För det andra så visar hon på att det finns både positiva och negativa känslor. Känslorna 
i sin tur beror på vilken funktion som datorer och Internet kan ha. Det positiva ligger, 
enligt Drotner, i att datorerna och Internet underlättar möjligheterna till lagring, 
hämtning och bearbetning av information. De negativa känslorna kan relateras till 
möjligheten att hämta bilder via Internet som visar sex och våld.8   
 
Det som Drotner själv har reagerat och blivit förvånad över är likheterna i debatterna 
kring olika medier, inte bara när det gäller argumenterandet utan även när det gäller 
ordvalet. De mediepaniker som Drotner har granskat liknar varandra på flera punkter. 
För det första är debattörerna oftast professionella förmedlare som alla innehar 
positioner i de existerande kulturella och sociala hierarkierna. Många anser sin position 
vara hotad genom de nya medierna. För det andra har debatterna varit förvånansvärt lika 
sedan 1800-talet. Fortfarande är det känsloargumenten som är de rådande inte förnuftet. 
Inte heller debattörernas ordval har ändrat sig nämnvärt från 1800-talet och framåt. 
Slutligen ”liknar mediepanikerna varandra när det gäller deras ändamål, som i regel är 
att skydda barn och ungdomar”.9 I utvecklingen ställs olika element mot varandra bland 
annat medier mot medier det vill säga ord gentemot skrift, bokkultur gentemot 
bildkultur.10 Mediepanik innebär att människor känner sig hotade i sin position i 
samhället av ett nytt medium som ingen vet riktigt hur det ska hanteras. Framförallt ska 
barn och ungdomar skyddas från mediernas negativa verkningar. 
 
Drotner menar att vi måste försöka se bakomliggande faktorer som driver 
mediepanikerna men hon är även noga med att poängtera att mediepanikerna inte är 
några bieffekter av kommersiellt massproducerade produkter eller teknologiska 
uppfinningar.11 De bakomliggande faktorerna menar hon är fråga om panikdiskurs och 
vem som i diskursen bestämmer kulturella normer och sociala kvalifikationer.12 Det 
Drotner menar håller på att ske, med utgångspunkt i Danmark, är att det är en 
förändring på gång inom diskursen. Från att det har funnits en reglering i vad som är 

                                                                 
6 Drotner, Kirsten, Medier och kultur : en grundbok i medieanalys och medieteori, övers. Stefan 
Sjöström;[fackgranskning: Göran Bolin och Stefan Sjöström]. (Lund: Studentlitteratur 2000), s. 61  
7 Drotner, Kirsten, Modernity and media panics. Media Cultures : Reppraising transnational media. 
(London: Routledge 1992), s.  42 - 62 
8 Drotner, Kirsten, Dangerous Media? Panic Discourses and Dilemmas of Modernity. Paedagogica 
Historica, 1999 vol. 35, no. 3, s. 594 - 595 
9 Drotner, Kirsten, Medier och kultur, s. 61 - 62 
10 Drotner, Kirsten, Medier och kultur, s. 63 
11 Drotner, Kirsten, Modernity and media panics, s. 46 
12 Drotner, Kirsten, Modernity and media panics, s. 50 
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god litteratur, har det blivit en mer demokratisk tanke kring kulturyttringar. Hon tar sin 
utgångspunkt i ungdomars syn på kultur och menar att de vet vad som är bra kultur när 
de ser det. Hon menar att konsekvensen av denna demokratisering, blir att den kulturella 
eliten inte längre har ensamrätt på att definiera kulturbegreppet. 
Demokratiseringsprocessen inom kulturdiskursen har gett olika diskurser inom 
kulturområdet som ligger i konflikt med varandra.13  
 
Trots konflikterna mellan olika kulturella diskurser menar Drotner att det ändå är 
likheterna i mediepanikerna som överskuggar det mesta av kulturens olika områden. 14 I 
artikeln ”Dangerous Media? Panic Discourse and Dilemmas of Modernity” för hon 
resonemanget kring de kulturella diskurserna och mediepaniker. Hon menar på att 
mottagandet av medier antingen varit i en pessimistisk eller optimistisk diskurs. Hon 
menar på att det även har skett en förändring inom diskursen mediepanik, från att ha 
varit elitistiskt pessimistisk till att ha blivit pluralistiskt optimistisk. Det vill säga från att 
en kulturelit har bestämt vad som är rätt och inte till att fler vill vara med och bestämma 
om vad som ska vara rätt kultur och inte. Det har blivit en förskjutning i rätten till kultur 
och kanske även rätten till medier.15 Drotner menar att mediepanikerna följer en 
trestegsmodell, ungefär som en saga, med en början utlöst av en händelse, en topp med 
en diskussion med offentlig eller expertinblandning och ett slut där diskussionen slutar i 
någon slags överenskommelse kring problemet. Hon menar att genom att studera 
processen kan vi få möjlighet att se hur medier påverkar samhället och ger även 
möjlighet att kunna reflektera över fundamentala sociala och kulturella problem.16  
 
Enligt Drotner så blir mediepanikerna mer än att bara varna för ett medium. Hon skriver 
att: ”mediepanikerna avspeglar därför indirekt en kulturkamp mellan generationer: vem 
har rätten att definiera vad som är en god kulturell kompetens”? Frågeställningen visar 
på det problematiska förhållandet som finns i samhället i synen på medier.17  
 
2. 2 Medier och modernitet 
 
Förutom att Kirsten Drotner diskuterar kring mediepanik så har hon i samband med 
detta även tagit upp och diskuterat mycket kring kommunikationshistoria, för att visa på 
mediernas roll i samhället.  
 
I en grundläggande genomgång så urskiljer hon fem faser i kommunikationshistorien: 
den muntliga kulturen, skriftkulturen, den tryckta kulturen, den audiovisuella kulturen 
och multimediakulturen. Det hon konstaterar är att ”fastän dessa fem begrepp betecknar 
kronologiska utvecklingsfaser, är det inte så att en fas avlöser den efterföljande, 
människor upphör ju inte att tala, bara för att de börjar skriva.”18 Det som sker i 
utvecklingen av medier, enligt Drotner, är att nya medieformer inkorporeras in i de 
sociala sammanhang där de gamla kommunikationsformerna redan ingår, samtidigt som 
nya möjligheter modifierar de gamla.19 
 

                                                                 
13 Drotner, Kirsten, Modernity and media panics, s. 52 
14 Drotner, Kirsten, Modernity and media panics, s. 52 
15 Drotner, Kirsten, Dangerous Media? Panic Discourses and Dilemmas of Modernity, s. 609 
16 Drotner, Kirsten, Dangerous Media? Panic Discourses and Dilemmas of Modernity, s. 596- 597 
17 Drotner, Kirsten, Dangerous Media? Panic Discourses and Dilemmas of Modernity, s. 590-610 
18 Drotner, Kirsten, Medier och kultur, s. 33 
19 Drotner, Kirsten, Medier och kultur, s. 33 
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Via den muntliga kulturen utvecklades alfabetet i det antika Grekland. Under 
medeltiden var klostren i centrum för kopiering och spridning av handskrifter och andra 
dokument. Denna skriftkultur grundades i latinet, som gjorde att det kunde bli 
internationell för en liten minoritet av lärda. På 1400-talet kom så den uppfinning som 
revolutionerande möjligheterna till spridning av information, boktryckarkonsten. Redan 
innan hade böcker tryckts. Det revolutionerande med Gutenbergs uppfinning var de 
rörliga typerna för bokstäverna i tryckpressarna. Denna innovation ledde till att den 
tryckta kulturen bredde ut sig. Under 1900-talet kommer så nästa epok, den 
audiovisuella kulturen, från fotografi och film via elektroniska medier som TV och den 
digitala datorn. Idag har dessa medier utvecklats snabbare och har börjat integrera mer 
med varandra, i det som idag kallas för multimedia. Multimedia består av medier som 
vart och en för sig förstärker specifika sinnen, som syn och hörsel. Idag använder de 
flesta av oss en stor uppsättning medier, där medierna tillsammans medverkar till att 
utveckla och utvidga våra samlade möjligheter till upplevelser.20 
 
I sin analys av mediehistorien använder Drotner sig av modernitetsbegreppet för att 
förklara utvecklingen i samhället i stort och hur medierna påverkas av moderniteten. 
Hon konstaterar att moderniseringen gäller i princip hela samhället inom det 
ekonomiska området, det sociala området, det politiska området och det demografiska 
området. Det ekonomiska området kanske kan anses vara ett av de viktigare, eftersom 
händelser inom detta påverkar ger en kedjereaktion och påverkar resten av samhället. 
Inom det ekonomiska området kom industrialiseringen att prägla hela den moderna 
samhällsstrukturen. Det gav en möjlighet till massproduktion på ett helt nytt sätt. 
Industrialiseringen påverkade det demografiska området på så sätt att det skedde stora 
omflyttningar, och i första hand att människor flyttade till de städer som kom att bli 
centrum för olika industrier. Dessa omflyttningar påverkar i sin tur människors sociala 
liv och deras kultur. Drotner menar att i och med den nya arbetskulturen skapades en 
indelning mellan fritid och arbete. Hon menar också att moderniteten är en dynamisk 
process som bygger på kapitalistiska grunder för profit.21 
 
Inom det kulturella fältet menar Drotner att det är sekularisering och individualisering 
som är grunden för moderniteten. Målet för denna utveckling, skriver hon, var bildning 
som även är ett kärnbegrepp i moderniteten. Bildningen sågs som ett frö som låg latent i 
alla människor, men fröet måste blomstra och få näring. Detta kunde endast ske genom 
bestämda former av kultur. Drotner konstaterar att det var böckerna som var kärnan i 
bildningskulturen. Detta ideal om bildning och humanitet, som två sidor av samma 
mynt, ledde till ett allmänt ideal om att alla människor skulle lära sig att läsa. 1842 
infördes den allmänna folkskolan i Sverige, vilket innebar att läskunnigheten hos den 
svenska befolkningen ökade drastiskt. Läskunnigheten var en förutsättning för att 
tryckta medier skulle kunna spridas i en ännu större omfattning än tidigare.22 
 
I modernitetsbegreppet ligger en tanke om fostran, med individualiteten som norm. Den 
individualistiska utvecklingen blir därmed viktig redan i tidig ålder. Efter den 
individualistiska utvecklingen är det viktigt med både kulturell och human utveckling 
hos individen. I det modernistiska samhället så är det de unga som har haft en pionjär 
kulturell position, enligt Drotner. Hon menar att istället för att ha ekonomisk makt så 
har det kulturell makt när det gäller kommersiell nöjeskultur. Det Drotner menar att 
                                                                 
20 Drotner, Kirsten, Medier och kultur, s. 33- 37 
21 Drotner, Kirsten, Modernity and media panics, s. 54 
22 Drotner, Kirsten, Medier och kultur, s. 42 - 43 
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ungdomarna gör är att de utmanar de redan existerande maktrelationerna i samhället. 
Utmaningen består i att ungdomarnas användning av medier skapar ”spin-off”-effekter. 
Hotet ligger enligt Drotner på en social nivå, där medierna är ett försök att återetablera 
generationers status quo, som nya generationer verkar underminera. Problemet, anser 
hon, blir här de ungas och deras medieanvändning som är att betrakta som ont. På en 
kulturell nivå, är ”panikerna” en del av en kulturell kamp. Den kulturella eliten kämpar 
för att införa den generationella konflikten. Drotner menar att de som har investerat i 
vad Pierre Bourdieu benämner som kulturellt kapital, är också de som är dess 
principiella offer ifall detta kapital förlorar sitt värde. Därmed kanske det inte är så 
överraskande, att bibliotekarier, lärare och kulturella kritiker har blivit instrument i 
iscensättningen av mediepaniker.23 
 
2. 3 Sammanfattning moralpanik och mediepanik 
 
Drotner har uttryckt en viss kritik mot Cohen. Den kritiken är nog framförallt grundad i 
att Cohen och Drotner har lite olika synsätt på moralpanik/mediepanik. Cohens teori är 
att det är massmedia som ligger till grund för moralpaniker. Det är massmedia som 
skapar moralpaniker enligt Cohen. Enligt Drotner så finns det mer bakomliggande 
faktorer än massmedia som ger upphov till mediepaniker. Drotner menar att det finns 
mekanismer i mediediskursen och modernitetsbegreppet som kan vara bakomliggande 
faktorer. Det Drotner vill peka på är alltså att det finns underliggande ideal som hela 
tiden spelar in och påverkar mediepanikerna. Dessa ideal är inte synliga men finns där 
ändå. Dessa underliggande ideal kanske framförallt visar sig i språket, som enligt 
Drotner är lika i de flesta mediepanikerna.  
 
Cohen har ställt upp moralpanikerna som en katastrof. Han använder sig även av en 
katastrofmodell som visar hur ett samhälle kan reagera vid en naturkatastrof. Även 
Drotner visar på ett visst mönster i mediepanikerna. Båda har alltså ett cykliskt tankesätt 
kring fenomenet. Det finns alltså ett cykliskt resonemang hos båda. Detta cykliska 
resonemang går både hos Drotner och hos Cohen ut på att det är samma sak som sker 
varje gång vid en mediepanik, samma reaktionsmönster, samma argument och samma 
människor som reagerar.  
 
Det som är lika hos båda är även det att de tillskriver ungdomar och ungdomskulturen 
en avsevärd roll i utlösandet av mediepanik och moralpanik. Cohen menar att det är 
ungdomskulturer som mods och rockers som omskrivs i media och därmed är förloppet 
igång. Drotner menar att det är ungdomarna som brukare av den kommersiella kulturen, 
som i förlängningen påverkar resten av samhället. Just kring studiet av åsikter kring 
medier kan dessa två forskares teorier kring moralpanik/mediepanik vara intressant att 
se på. Det blir ännu mer intressant om det som hos Drotner finns en diskurstanke och en 
tanke om bakomliggande faktorer som påverkar våra åsikter kring medier och dess 
brukare. 
  

3 Begreppet folkbildning 
 
Den litteratur vi valt kring folkbildning är framförallt den som har koppling till B & I. 
Både Joacim Hansson och Magnus Torstensson är verksamma inom B & I- fältet. 
Micael Björk har Kungliga biblioteket som utgångspunkt för resonemanget i sin 

                                                                 
23 Drotner, Kirsten, Dangerous media?  Panic Discourses and Dilemmas of Modernity, s. 614 - 615 
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avhandling. Jan Thavenius har ytterligare ett perspektiv att bidra med, då han diskuterar 
bildningsbegreppet i nutid och införlivar begreppet literacy. 
 
3. 1 Folkbibliotekens ideologiska utveckling 
 
Historien anses allmänt vara ett bra sätt för att kunna tolka och analysera skeenden i 
dagens samhälle. Vi har redan kort nämnt mediernas utveckling. Vi tror att genom den 
ideologiska utvecklingen av folkbiblioteken kan vi kanske se en av de faktorer, som 
kanske påverkar åsikterna kring medier. Det som vi har hittat av skrivet material, som 
analyserar folkbibliotekens ideologiska utveckling utifrån svenska förhållanden, utgår 
ifrån sekelskiftet, det vill säga kring 1900-talet. Eftersom vi inte har hittat något 
material som ligger längre fram i tiden så kan vi inte heller studera folkbibliotekens 
ideologiska utveckling längre fram i tiden. 
 
En forskare som diskuterar bildning ut ifrån ett modernistiskt perspektiv är Micael Björk 
som skrivit avhandlingen Upplösningens dialektik- bildningsmål och politisk modernitet 
i Sverige kring sekelskiftet . I den ligger utgångspunkten i bildningsmålen som en 
möjlighet att spegla den politiska utvecklingen. Björk menar bland annat att här spelar 
modernitetsbegreppet roll. Björk har i begreppet modernitet lagt in betydelsen, att det 
inte finns någonting i samhället att hålla fast vid. Det gamla styrelsemönstret, monarkin, 
bryts upp för den nya styrelseformen, demokratin. I konflikten mellan den gamla 
styrelseformen och den nya styrelseformen menar Björk att studiet av synen på bildning 
är ett sätt att blotta den osäkerhet och de förhållningssätt till det nya som verkar ha 
funnits. I en tid då arbetarrörelsen inte riktigt har nått sin storhetstid och då 
nationalbiblioteket, det Kungliga biblioteket, ska flyttas ut från slottet. Björk menar att 
”hela bildningsfrågan tycks alltså ha något obestämbart över sig. Varje ordningsföretag 
som utgår från böckernas värld kunde därför tyckas dömt att misslyckas på förhand”. 24  
 
I den samhällsutveckling som skedde i Sverige menar Björk att det uppstod en konflikt i 
bildningsfrågan. Bildning ansågs vara viktigt och ett måste, frågan är bara hur folket 
skulle bildas. Här kan författaren se två ståndpunkter i riksdagsdebatten som skedde vid 
den här tiden i samband med flytten av kungliga biblioteket. Den ena ståndpunkten i 
den politiska debatten var att folket inte skulle förkovra sig i någonting annat än 
bildande böcker som dessutom skulle läsas långsamt. Den långsamma läsningen 
poängterades som mycket viktig. Den andra politiska ståndpunkten var att, det är bra 
om folket läser och det spelar ingen roll vad, huvudsaken är att människan läser. I och 
med flytten av kungliga biblioteket, som är Björks utgångspunkt, kom diskussionen om 
bildning att kopplas ihop med diskussionen om bibliotek. Grundfrågan tycks vara enligt 
Björk, hur tillgängligt Kungliga biblioteket egentligen skulle vara för allmänheten. 
Skulle Kungliga biblioteket ha öppettider och tillgång till elektricitet så att den stora 
allmänheten kunde komma dit eller skulle det vara ett bibliotek för de klasser i 
samhället som redan var ”bildade”? 25 
   
En forskare som mer varit inriktad på folkbiblioteken och dess utveckling är Joacim 
Hansson som har forskat inom biblioteks- och informationsvetenskap och det har 
resulterat i både en licentiatavhandling och en doktorsavhandling. Hansson har i sin 

                                                                 
24 Björk, Micael, Upplösningens dialektik : bildningsmål och politisk modernitet i Sverige kring 
sekelskiftet 1900 (Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion, 2002), s. 162 
25 Björk, s. 162,  
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avhandling studerat folkbibliotekens ideologiska utveckling. I inledning av sin 
licentiatavhandling skriver Hansson: 
 

Det som är intressant är inte i första hand att analysera ett historiskt förlopp, eller 
några enskilda aktörers betydelse för folkbibliotekens utveckling, utan att undersöka 
vilket idéinnehåll som formuleras i ett antal dokument från en period, då 
folkbiblioteken institutionaliseras inom ramen för den offentliga sektorn som något 
annat än bihang till redan existerande institutioner, som kyrkan eller folkskolan.26  

 
Här handlar det om att folkbiblioteken på något sätt måste skapas som en egen tanke 
och idé. Författaren menar att ”ideologin bidrar till att forma en praktik och fungerar 
därigenom som en grund för ett systematiskt politiskt handlande”. 27 Ideologin blir enligt 
Hanssons synsätt diskursens ”mening”. Hansson nämner liberalismen som en 
utgångspunkt för den ideologiska utvecklingen i Sverige. Hansson skriver även han att 
det skedde stora samhälleliga förändringar i Sverige under slutet av 1800-talet. Det 
tidigare aristokratiska samhället luckrades upp till förmån för ett industrisamhälle. 
Författaren konstaterar även att om man betraktar ideologisk förändring ur ett brett 
samhälleligt perspektiv, så innebar industrialiseringen en stor strukturell omvälvning i 
befolkningsstrukturen och det innebar en helt avgörande betydelse för hela grunden i 
den politiska strukturen i Sverige, inte minst med de växande kraven på demokratisk 
legitimitet.28 I sin licentiatavhandling tar författaren upp tre olika typer av bibliotek som 
fanns eller utvecklades under tiden för undersökningen: sockenbibliotek, 
studiecirkelbibliotek och arbetarbibliotek. 
 
Den ideologiska grunden för sockenbibliotek kan komma från två håll. Dels i de 
kyrkobibliotek som upprättades redan under 1600-talet och dels i upplysningens idéer 
om folkbildning. 29 Folkskolestadgan antogs 1842 och i den trycktes det på vikten av att 
jämte skolans verksamhet även underlätta upprättandet av bibliotek, som stöd och 
komplement till den litteratur som användes internt för skolans arbete.30 Detta 
möjliggjorde en ökning av antalet sockenbibliotek som i sin tur fick konsekvenser för 
att läskunnigheten ökade vilket gjorde att det blev en marknad för tryckta medier såsom 
tidningar och böcker. I ett försök att motverka det ökade tidningsläsandet, vilket kyrkan 
ansåg vara en fara, började folkskoleinspektionen att publicera separata kataloger med 
litteratur. I en mer liberal folkbildningstanke, som kom vid denna tid, ingick att folket 
skulle läsa dels för att bilda sig men också läsa böcker för nöjes skull.31  
 
I debatten om bildningen tycks det finnas ett uppifrånperspektiv, von oben, och ett 
nerifrånperspektiv. Arbetarbiblioteken är ett exempel på det sistnämnda, där handlar det 
inte om den individuella bildningen utan en kollektiv möjlighet att öka 
klassmedvetenheten och i slutändan förberedelse för ett maktövertagande.32 
Ovanifrånperspektivet, som verkar vara det rådande, representerades av politiker och 
andra samhällsdebattörer. En av dem som debatterade utifrån ett ovanifrånperspektiv 
var, Valfrid Palmgren, enligt Hansson. 33  
                                                                 
26 Hansson, Om folkbibliotekens ideologiska identitet: en diskursstudie (Borås : Valfrid; Göteborg, Avd. 
för biblioteks- och informationsvetenskap, Univ., 1998) ,s. 9 
27 Hansson, s. 35 
28 Hansson, s. 54 
29 Hansson, s. 55 
30 Hansson, s. 56 
31 Hansson, s. 59 
32 Hansson, s. 69 
33 Hansson, s . 82 
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Palmgren anses vara folkbibliotekens grundare i Sverige. Hon hade fått sin inspiration 
från public libraries- idén i USA.34 Magnus Torstensson skriver i sin licentiatavhandling 
om utvecklingen av folkbiblioteken i Sverige i jämförelse med utvecklingen i USA, vid 
början av 1900-talet. Enligt Torstensson hoppades överheten att genom folkbiblioteken 
kunna uppnå bland annat följande: 
 

1. Folkbiblioteken krävs för att säkerställa samhällets lugna utveckling när 
rösträtten blir alltmer utvidgad. Det gäller att få en ”upplyst väljarmassa” och 
förhindra att de nytillkomna väljarna blir offer för ”skrupelfria agitatorer”. 

2. Genom folkbiblioteken kan man motverka superi, sedeslöshet, spelsalonger o 
dyl. Detta är lönsamt för samhället genom att det som offras på bibliotek sparas 
på minskade fängelsekostnader, sociala kostnader osv. 

3. Genom folkbiblioteken kan man motverka kolportage-, kökstrappe-, cigarrlåde-  
mm litteratur. Kärt barn har många namn. Detta är viktigt då litteraturen i fråga 
leder till ungdomens förvildning. 

4. Ett effektivt arbetsliv kräver goda folkbibliotek. Jordbrukaren, hantverkaren m fl 
behöver möjlighet att få förkovra sig i sina yrken. 

5. Folkbiblioteken behövs som en påbyggnad på folkskolan. Pengar nedlagda i 
folkskolan kan först ge utdelning genom att ungdomarna efter skolan kan 
fortsätta att läsa god och nyttig litteratur tillhandahållen genom 
folkbiblioteken. 35  

 
Torstensson anser sig ha ”funnit samma tidiga argument för folkbiblioteken i nordöstra 
USA vid mitten av 1800-talet som i de nordiska länderna kring sekelskiftet 1900”. 36  
 
3. 2 Bildningens problematik 
 
I boken Den motsägelsefulla bildningen problematiserar och diskuterar författaren Jan 
Thavenius bildningsbegreppet i det moderna samhället. En illustration av problematiken 
i bildningsbegreppet anser Thavenius visar sig i skolans läroplan. Han visar på det 
motsägelsefulla i att i skolans läroplan så hävdas det å ena sidan den klassiska 
bildningen som ideal och å andra sidan eget lärande och att eleverna ska kunna hantera 
nya medier. Dessa två diskurser anser han stå i motpol till varandra. Enligt författaren så 
är bildningsbegreppet typiskt för 1800-talet och stod i centrum ”för varje diskussion om 
individens och mänsklighetens utvecklande”. 37 Han menar även på att bildningen 
handlade om allsidighet och helhet och borde omfatta allt mänskligt. Det finns, enligt 
författaren, en föreställning om att bildningen kan höja människan från hennes 
egoistiska natur och göra henne opartisk, saklig och fördomsfri. Det finns även en 
uppfattning om bildningen som något universellt som alla kan utveckla.38 
 
Thavenius menar att bildning kanske inte längre nämns och begreppet används inte 
längre uttryckligen, så finns bildningsbegreppet ändå i nya termer i läroplanen. 

                                                                 
34 Hansson, s. 82 
35 Torstensson, Magnus, Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna : exemplet 
Sverige och några jämförelser med USA (Göteborg: Göteborgs univ., 1996), s. 13  
36 Torstensson, s. 13 
37 Thavenius, Jan, Den motsägelsefulle bildningen (Stockholm ; Stehag : B. Östlings bokförl. 
Symposium, 1995), s. 8 
38 Thavenius, s. 10-11 
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Thavenius försöker inte att se på vad bildning är utan vad det skulle kunna vara.39 
Förutom den ovannämnda skolplanen tar han även upp synen på läsning och den 
litterära kanon som har funnits inom ämnet svenska på gymnasieskolan. Det han ser 
som problem i det utbildningsideal som har existerat är att den moderna 
bildningsuppgiften var att bidra till att kulturen skulle bli mer homogen och skapa en 
form av gemensam kulturell identitet. Det anser han vara ett problem i dagens samhälle 
eftersom andra kulturer utesluts för att skapa gemensamma kulturföreställningar. En 
fråga som kan verka var intressant, som Thavenius ställer, är om bildning i vår tid kan 
definieras utan att man tar ställning till kulturens heterogenitet. 
 
Vidare menar Thavenius att ingen skola kan ställa sig utanför kulturarv och 
kunskapstraditioner. Kulturarv och kunskapstraditioner är inte av naturen given utan 
uppkommer i sociala och historiska sammanhang. 40 Han menar också att istället för att 
diskutera begreppet bildning så är det istället den engelska termen literacy som börjar 
användas allt mer. En passande översättning till svenska skulle kunna vara kompetens. 
Författaren anser att vi idag som individer måste ha utvecklat olika kompetenser för att 
passa in på marknaden. Thavenius nämner även Bourdieus begrepp kulturellt kapital, 
som en del av bildningsbegreppet. 
 
Precis som Drotner nämner Thavenius även rivaliteten mellan vad han benämner nya 
och gamla bildningsmedier, och han menar att det är ett ledmotiv för senmoderniteten. 41 
Han menar att medierna är både synliga och osynliga i diskussionen kring 
bildningsdebatten. De är osynliga i sin egenskap av omvälvande krafter i de pågående 
förändringarna i kulturen. Medierna är synliga när det gäller att det är ett potentiellt hot 
mot den nuvarande kulturen. 
 
Enligt Thavenius så utgör och representerar 1900-talets medier en främmande kultur 
gentemot skriftkulturen. Eftersom vårt samhälle från början är grundad på skriftkulturen 
och även bildningsidealet, börjar idéer nu röra på sig och vi har nya behov att definiera 
vår kunskap. Det kan vara en anledning till att begreppet literacy börjar bli ett alltmer 
gångbart begrepp i debatten. Författaren menar vidare att ”den dominerande diskursen 
om de moderna medierna förefaller innehålla den omvända literacy – myten: medierna 
innebär individuell, social och kulturell utarmning”.42  
 
3. 3 Sammanfattning bildningsbegreppet och ideologi inom 
folkbibliotek 
 
Hansson, Björk och Torstensson anser vi har en samstämmig syn på utvecklingen av 
folkbiblioteken i Sverige. Författarna är även överens om att samhällsutvecklingen vid 
den här tiden spelade en stor roll. De anser att folkbiblioteken framförallt grundade sig i 
en syn på bildning som överensstämmer med det konservativa synsättet som var 
rådande vid den här tiden. Folket skulle bildas för att hållas i schack, bildningen blev då 
en kontrollfunktion för att ha kvar den rådande samhällsordningen med ekonomiska, 
sociala och kulturella klasskillnader. Thavenius teorier ger tillsammans med en bild av 
folkbibliotekens utveckling en möjlighet att se vad som kan ligga under ytan när det 
gäller synen på medier bland folkbibliotekarier och på folkbibliotek. Vi tror att eftersom 
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folkbiblioteken enligt Torstensson grundades på en amerikansk värdering om bildning 
och Thavenius visar på den förändring och den svårighet som nu finns med att försöka 
omdefiniera bildningsbegreppet, så är det även detta som sker inom 
folkbiblioteksdiskursen när det gäller medier. Inte heller att förglömma är att Drotner 
har liknande resonemang som Thavenius och att även hon ser att det finns ett motstånd 
som ligger dolt bakom.  
 
Frågan om bildning och folkbibliotekens roll i samhället har ett visst mått av betydelse, 
men det är en diskussion med något större perspektiv och kanske finns det inte något 
slutgiltigt svar. Intentionerna med det här avsnittet har snarare varit att visa vad som 
kanske kan ligga till grund för folkbibliotekariers förhållningssätt till andra medier som 
ställs i motsatsförhållande till boken.  
 
Så här långt kan vi konstatera att bildningsidealet ligger som grund för tanken på ett 
bibliotek i allmänhetens tjänst, där det gällde att hindra en viss typ av läsning och 
uppmuntra en annan. Den bättre typen av läsning skulle lyfta individen och hon skulle 
blomstra som människa. Det finns en ideologi bakom folkbibliotekens utveckling, som 
vi ser det. Det överensstämmer med Drotners sätt att se bildningen som något där 
individen skulle blomstra. Det var kanske främst skolor och universitet som nämndes 
som bildningsanstalter men efter genomgången med Hansson, Björk och Torstensson 
anser vi att dessa idéer även låg bakom folkbibliotekstanken om även inte så uttalade 
som i skolsammanhang. Vi hävdar att detsamma gäller för folkbiblioteken, det ligger 
där även om det inte nämns och diskuteras. Bildningens idéer och föreställningar har 
inte mist sin aktualitet vilket gör det relevant att diskutera dessa. 43 
 
Begreppen bildning och folkbildning öppnar upp för en diskussion om vem eller vilka 
folkbibliotekens ska verka för. Denna diskussion om folkbibliotekens roll i samhället 
blir därför i detta ljus ingen enskild företeelse, utan hör samman med en större 
diskussion om kultur, bildning och frihet. Vi tror att denna idé om att folkbiblioteken 
inte var en fri skapelse från början, utan byggdes upp i ett speciellt syfte präglar 
folkbiblioteken som institution än idag. Det är med denna förförståelse som vi kommer 
att analysera artiklarna för att se om det är denna tanke som genomsyrar 
folkbibliotekariernas förhållningssätt till böcker och andra medier. 
 

4 Begreppen folkbildning och bildning och forskning 
inom B & I 

 
Under denna rubrik beskriver vi vad som diskuteras inom B & I- fältet när det gäller 
bildning och vilken forskning som finns kring detta. En forskare som har fått stor 
genomslagskraft inom forskningen kring bildning är Pierre Bourdieu. Vi har här valt att 
ta upp hans teorier om habitus. I den andra delen av avsnittet tänkte vi visa på vilka som 
har forskat om diskurs och bildning, som vi anser har en koppling till B & I. 
 
4 .1 Sociala fält, habitus och kulturellt kapital 
 
Vi har redan nämnt ovan att Thavenius menar att Bourdieus begrepp kulturellt kapital 
och habitus skulle kunna vara ett annat sätt att se på bildningsbegreppet. Med kulturellt 
kapital menar Bourdieu att grupperingar och indelningar sker i ett socialt rum, och att 
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aktörer och grupperingar fördelar sig utifrån ett kulturellt och ekonomiskt kapital.44 
Varje grupp har sin egen kultur som gruppen vill värna om. Det kulturella kapitalet är 
med andra ord de symboliska tillgångar som av en grupp i samhället får högt värde och 
som också erkänns av andra grupper. Thavenius menar att det kulturella kapitalet kan 
likställas med bildning. Detta är ett sätt att se på bildning där Bourdieu ger en möjlighet 
att tolka bildningens funktion som grund för symbolisk makt.45  
 
Med begreppet habitus menar Bourdieu att varje individ har en uppsättning förmågor 
och dessa tillsammans skapar ett habitus. Habitus är något som vi har utan att vara 
medvetna om det.46 Thavenius har tolkat habitus som ett system av dispositioner att 
tänka och handla på ett visst sätt som kan finnas hos individer och grupper.47 En 
funktion som Bourdieu anser att habitus har, är att visa på enhetlig stil som visar 
aktören eller en grupp av aktörer deras gemensamma gods och verksamheter.48  
 
Kulturyttringar sker via ekonomi och visar på vilken grupp i samhället som individen 
tillhör. Thavenius ger som ett exempel konst som en typisk kulturyttring som på ett 
markant sätt visar habitus i olika grupper. Det Bourdieu vill visa på är att för en grupp 
kan det finnas ett ekonomiskt intresse för konst, för en annan grupp kan det vara 
förmågan att avkoda och tolka konsten som är det viktiga. Thavenius använde 
Bourdieus teorier utifrån en användning av kompetensbegreppet i kombination med 
kulturellt kapital och habitus. Han menar också att ibland så likställer Bourdieu 
begreppet habitus med kulturella kompetenser. Kulturella kompetenser anser Bourdieu 
är ett medel för att tillägna sig av symboliska tillgångar. 
 
I Henrik Jochumsens & Casper Hvenegaard Rasmussens bok GØr biblioteket en 
forskel? kopplar författarna begreppen habitus och kulturellt kapital till 
folkbiblioteksanvändning och bildning. I boken skisseras en bild av biblioteket som en 
plats, institution och verksamhet med många olika användningssätt. Olika respondenter 
får beskriva sina föreställningar om biblioteket och hur de använder det. Främst ser 
respondenterna biblioteket som ett ställe där man lånar böcker. Men även fler bilder av 
biblioteket framkommer: 
 

• biblioteket som kulturinstitution, som förmedlare av kulturella upplevelser 
• ett ställe för upplysning och kunskap, med neutral informationsförmedling 
• en plats för livslångt lärande och fördjupning 
• social samlingsplats, som ett dagcenter eller föreningslokal 

 
Samtidigt som biblioteket är en plats för utlåning av böcker, vilket konstituerar 
biblioteket som verksamhet, så är det samtidigt så att biblioteket används till en mängd 
andra verksamheter. Det framkommer att framförallt ungdomar använder biblioteket 
som mötesplats, där upplevelser och social samvaro står i centrum. Biblioteket fungerar 
för andra som en kunskapsförmedling. Detta relateras även till att biblioteken har fått en 
ökad press på sig från utbildningscentrum och skolor, när elever och studenter arbetar 
med projekt där de själva är tvungna att söka information. 
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Bourdieus teorier om fält och habitus används av författarna för att studera användarna. 
Slutsatserna i boken är att användarnas kulturella och ekonomiska kapital har betydelse 
för hur användarna ser på biblioteket, men de sorterar även in sig själva, som aktörer på 
biblioteksfältet, i den kategori som har ett högt kulturellt kapital. Folkbibliotekarierna är 
därmed en del av den legitima kulturen, de har makten att definiera vad som är god 
smak inom ramen för det kulturella fältet.49  
 
Trots att boken beskriver danska bibliotek, tror vi att det finns många gemensamma 
nämnare med de svenska folkbiblioteken. Vi kan se folkbibliotekariens kulturella 
position som historiskt betingad, där bildningsbegreppets ideologiska ram delvis lever 
kvar. 
  
4. 2 Diskursanalys, folkbildning och B & I 
 
Fram till detta avsnitt har vi haft fokus på synen på bildning, utvecklandet av 
folkbiblioteken och vilken ideologi som ligger bakom det samt modernitet och medier. I 
det här avsnittet visar vi på att det finns ett samband mellan diskursteori och 
folkbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Det finns ännu ingen 
omfattande forskning kring detta. Hur de olika forskningsinriktningarna inom B & I ser 
på nyckelbegrepp som bibliotek, användare, information och bildning, och hur detta tar 
sig uttryck, behandlar ett antal författare. Språket, d v s hur dessa nyckelbegrepp 
behandlas i tal och skrift är i fokus. Vi har främst hittat material som har ett 
användarperspektiv som utgångspunkt, dels magisteruppsatser, dels forskning. Vi har 
valt att kort referera två magisteruppsatser där diskursanalys används inom B & I. Den 
första är Åse Hedemarks & Jenny Hedmans Vad sägs om användare? Folkbibliotekens 
användardiskurser i tre bibliotekstidskrifter.50 I denna uppsats används diskursanalys 
för att studera vilka diskurser som finns kring användare, vad som karaktäriserar dessa, 
hur användare kategoriseras på biblioteken och vad kategoriseringen får för 
konsekvenser. Författarna använder sig av textanalys då de studerar artiklar i ett antal 
bibliotekstidskrifter. De finner fyra olika användardiskurser, en folkbildningsdiskurs, en 
pedagogisk diskurs, en IT-diskurs och en marknadsekonomisk diskurs. Författarna 
upptäcker en skillnad mellan retorik och praktik i dessa diskurser, men gemensamt är att 
de får konsekvenser för hur användare blir behandlade på bibliotek. Författarna ser 
folkbildningsdiskursen som den dominerande diskursen och menar att den är en 
tradition med en tanke om fostran. Vidare bidrar denna diskurs till att producera och 
reproducera ojämlika förhållanden mellan användare och bibliotek. Folkbiblioteket som 
institution har historiskt en kulturell position som betonar vikten av kulturell och 
intellektuell utbildning. Denna folkbildningsdiskurs tas ofta för given i samhället och 
den innebär maktförhållanden som sällan ifrågasätts, menar författarna.  
 
Dessa slutsatser kring folkbildningens inverkan på biblioteken är intressanta för vår 
uppsats. Vi tror att folkbildningstraditionen har betydelse för bibliotekens verksamhet 
och bildning och folkbildning är centrala begrepp i vår uppsats. Synen på 
folkbildningen som diskurs är en intressant infallsvinkel som vi inspirerats av. I 
Hedemarks & Hedmans uppsats har vi hittat referenser som vi kunnat använda oss av, 
framförallt när det gäller diskursanalys. 
                                                                 
49 Jochumsen, Henrik & Hvenegaard Rasmussen, Casper, Gør biblioteket en forskel? (Köpenhamn: 
Danmarks Biblioteksforening, 2000), s. 24-25, 126-156 
50 Hedemark, Åse & Hedman, Jenny, Vad sägs om användare? Folkbibliotekens användardiskurser i tre 
bibliotekstidskrifter, (Borås: Högskolan i Borås, 2002, magisteruppsats vid BHS 2002 : 61)  
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Den andra magisteruppsatsen som använder diskursanalys inom B & I är 
Bibliotekariens kunskap: en diskursanalys av Mats Sjölin.51 Uppsatsen studerar 
bibliotekariens professionella kunskap genom att diskursanalytiskt undersöka två texter 
som rör bibliotekarieutbildning. Förfa ttaren medar att bilden av bibliotekariens kunskap 
formas av en social kontext. I uppsatsen visas med teorier kring kunskap hur olika typer 
av kunskap exkluderas ur diskursen. Författaren använder olika tematiska sätt att närma 
sig bibliotekariens kunskap och resultatet visar konsekvenserna av de diskursivt 
konstituerade kunskaperna, bland annat ett antagonistiskt förhållande mellan två 
diskurser.   
 
Denna uppsats visar på ytterligare ett sätt att använda diskursanalys inom B & I. Att den 
diskursivt konstituerade kunskapen inom bibliotekariekåren tillkommer i en social 
kontext blir intressant, eftersom folkbildningstraditionen skulle kunna vara en sådan 
social kontext. Vi kan utifrån båda dessa magisteruppsatser se folkbildningstraditionen 
som både en del av en social kontext och som något som kan bidra till att forma 
diskursen på folkbibliotek. Den diskurs som bibliotekarierna ingår i verkar få avgörande 
konsekvenser för både användare och bibliotekariernas egen kunskap. Att studera 
bibliotekarier och biblio tek med ett diskursivt förhållningssätt verkar i båda uppsatserna 
avslöja dolda maktstrukturer och hur dessa påverkar de områden och människor som 
biblioteken berör. Folkbildningen som diskurs kan vi se som en gemensam nämnare för 
Hedemarks & Hedmans uppsats och denna. Den blir en viktig hållpunkt som vi kan 
relatera till vår litteraturgenomgång om folkbildningens betydelse för biblioteken möter 
vårt diskursanalytiska förhållningssätt. Tidsperspektivet blir en skillnad mellan 
uppsatserna, då vår uppsats undersöker en tidsperiod som är före de i de andra 
uppsatserna. Fokusen i uppsatserna är olika, men hur diskursanalys har använts som 
teori och metod är det som varit intressant för oss. 
    
Bernd Frohmann och Sanna Talja får nedan utgöra exempel för vad diskursteori kan 
innebära inom ett användarperspektiv på B & I- forskning. Frohmann är professor vid 
Faculty of Information and Media studies vid universitetet i Western Ontario. Sanna 
Talja bedriver forskning kring bland annat informationssökningsbeteenden vid  
universitetet i Tampere i Finland. 
 
En användbar forskningsmetod för biblioteks- och informationsvetenskap är 
diskursanalys, och då framförallt den som Michel Foucault och hans efterföljare 
praktiserat, anser Bernd Frohmann. Metoden möjliggör analys av de sätt som 
information, användning av den och användarna i sig är diskursivt konstruerade och 
vem som har makten över detta. Diskursanalys har blivit en tvärvetenskaplig metod, 
precis som B & I och den är inspirerad av sociologisk metod, litteraturkritik, historisk 
analys och experimentella metoder. Frohmanns tolkning av Foucaults diskursanalys 
innebär att det är s k ”serious speech acts” som studeras, d v s uttalanden som skiljer sig 
från vardagligt tal och där den som uttalar sig har en maktposition. Genom att studera 
dessa ”serious speech acts” så är det möjligt att klarlägga hur t ex en institution förhåller 
sig till ett objekt eller en idé.  
 

                                                                 
51 Magisteruppsats vid BHS, 2002 : 35 Sjölin, Mats, Bibliotekariens kunskap: en diskursanalys, (Borås: 
Högskolan i Borås, 2002, magisteruppsats vid BHS 2002 : 35) 
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För att relatera detta till vår egen uppsats, så kan ju vårt utvalda empiriska material, 
artiklar ur Biblioteksbladet, sägas bestå av ”serious speech acts”, eftersom dessa 
innehåller uttalanden av bibliotekarier som skiljer sig från dagligt tal. Utsagorna säger 
något om hur biblioteken och bibliotekarierna som en del av dessa institutioner förhåller 
sig till medier som objekt och idé, samtidigt som det kan finnas något normativt i 
uttalandena, en underton av hur man bör förhålla sig till medier. Frohmann fokuserar 
mest på diskursen inom B & I-teori och här nämner han den kognitiva teoridiskursen 
där användaren står i fokus. Författaren menar att det här finns vissa ideologiska inslag i 
hur man inom denna diskurs ser på användare.52 Denna övergripande diskurs är något 
som vi anknyter till i vårt teorikapitel och i vår diskussion. 
 
Det teoretiska skiftet i biblioteks- och informationsvetenskap där fokus flyttas från 
informationssystem till informationsanvändare är enligt Frohmann ett utmärkt tillfälle 
att studera hur information, användare och informationsanvändning har fått diskursivt 
konstruerade identiteter. Skiftet stabiliserar knappast idéer och begrepp, snarare 
problematiseras ovanstående begrepp vilket gör det möjligt att se hur denna diskurs är 
konstruerad. Hur beskrivs användare som subjekt i användarcentrerad teori? Från vems 
perspektiv, ur vilket ljus och i vems intresse beskrivs deras kapacitet och möjlighet till 
agerande?  
 
Författaren beskriver efterkrigstidens tro på vetenskapen och viljan att kontrollera 
vetenskaplig information som ett intellektuellt kapital, allt i nationalstatens intresse. 
Detta påverkade synsättet på information överlag. Frohmann skriver även om att det 
sena 1900-talets kapitalism- och konsumtionstänkande letat sig in i biblioteksvärlden, 
det finns en tendens att betrakta information som en vara och användarna som 
konsumenter. 53 
 
Makten att tolka andra människors behov är ett politiskt instrument. 
Användarcentrerade perspektiv har därför även en politisk innebörd, vilket det behövs 
medvetenhet om inom B & I. Att problematisera information och informationsbehov är 
ett steg i detta medvetandegörande.54 Frohmanns tankar kan vi även knyta an till 
begrepp som bildning och modernitet, vilket är begrepp som rör information, 
folkbibliotek och biblioteksarbete. Dessa begrepp kan i sin tur sägas bli sammanlänkade 
av olika övergripande diskurser i samhä llet, som rör ekonomi, teknik, modernitet och 
utveckling, samt folkbibliotekens och användarnas platser i dessa diskurser. Detta 
skriver vi mer om i kapitel 6.5. 
 
Sanna Talja skriver också om de två forskningsinriktningarna som studerar 
informationssystem respektive användarens informationsbehov och båda perspektiven 
studeras ur bland annat sociokulturella perspektiv. Talja skriver att information 
produceras och tolkas i en sociokulturell kontext. Kunskap blir något som kollektivt 
konstitueras och delas av många. Talja ser därför problem när ett kognitivt synsätt 
relateras till detta. Hon menar att det finns en uppfattning om att man inom detta 
perspektiv studerar individen, ett subjekt vars informationsbeteende studeras. Detta 
krockar med ett sociokulturellt perspektiv där kunskap och informationsbeteende skulle 
vara socialt betingade företeelser. Det krockar även med uppfattningen att kunskap inte 

                                                                 
52 Frohmann, ”Discourse Analysis as a Research Method in Library and Information Science” Library 
and Information Science, 1994, 16 (2), s. 119-125 
53 Frohmann, s. 132-133 
54 Frohmann, s. 133-134 
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är något som kan konstrueras eller tolkas vare sig subjektivt eller objektivt, snarare är 
kunskap något som är intersubjektivt och producerat i ett gemensamt system av 
meningsskapande. Talja menar att man kan lösa detta problem genom att fokusera på de 
kunskapsformationer som skapas inom respektive fält. Då framträder en mer 
övergripande bild av både informationssystem och användare, båda som delar av en 
större diskurs.55 
 
4 .3 Sammanfattning  
 
Inom den forskning om folkbibliotekens ideologiska utveckling som skett kring svenska 
förhållanden verkar det som att de olika ”folkbiblioteken” har utvecklats utifrån olika 
ideologier. Den verksamhet som vi valt att studera, med grund i idén om public 
libraries, verkar vila på en ideologisk grund av liberalism. Diskussioner kring om folket 
skulle få läsa vad de ville eller om de skulle läsa bildande och god litteratur kan Björk 
se i diskussionerna kring Kungliga biblioteket och dess funktion i samhället. En av 
förespråkarna för folkbibliotek, Valfrid Palmgren, hade hämtat sina idéer från USA. 
Torstensson skriver att där hade folkbiblioteken fått en funktion att stävja bråk i 
arbetarklassen och se till att alla människor bildade sig.  
 
Bildning verkar vara en grundtanke för bildandet av folkbiblioteken. Thavenius 
diskuterar just bildning och vad det skulle kunna vara. Han menar att det kanske inte 
längre går att tala om bildning i traditionell mening utan att det istället kan ha blivit mer 
användbart att bruka termen literacy, som skulle kunna översättas till kompetenser. Det 
Thavenius ser som problem idag är att bidra till att kulturen skulle bli mer homogen och 
skapa en form av gemensam kulturell identitet. Här är frågan om vem som egentligen 
bestämmer över kulturen intressant. Kan det vara så att folkbiblioteken är grundade i en 
ideologi som hade bildningen som ideal och därmed har dessa tankar och idéer levt 
vidare?  
 
Ett sätt att studera bakomliggande idéer och tankar är att använda sig av diskursanalys. 
Frohmann är en författare som diskuterar just diskursanalys inom det biblioteks – och 
informationsvetenskapliga forskningsfältet. Han menar att det är s k ”serious speech 
acts” som studeras. I den här uppsatsen så skulle vårt utvalda empiriska material kunna 
sägas bestå av ”serious speech acts”, eftersom dessa innehåller uttalanden av 
bibliotekarier i en professionell tidning. Utsagorna kan säga något, tror vi, om hur 
folkbiblioteken och folkbibliotekarierna som en del av dessa institutioner förhåller sig 
till medier som objekt och idé, samtidigt som det kan finnas något normativt i 
uttalanden, en underton av hur man bör förhålla sig till medier. Frohmanns teorier är 
intressanta för den kontext som vi själva och den här uppsatsen befinner sig i. Hur B & 
I-fältet ser ur och vilken diskurs som är den övergripande har vi anledning att 
återkomma till i diskussionskapitlet. Taljas perspektiv kan relateras till Frohmanns, i 
och med att det också problematiserar begreppen information, informationsanvändning 
och informationsbeteende. Talja problematiserar även det kognitiva synsättet i relation 
till ett sociokulturellt, vilket är en intressant hållpunkt om man ser till den 
användarcentrerade diskursen inom B & I. 
 

                                                                 
55 Talja, Sanna,” Constituting ‘information’ and ‘user’ as research objects : a theory of knowledge 
formations as an alternative to the information man-theory” I  Information seeking in context proceedings 
of an international conference on research in information needs, seeking and use in differerent contexts 
14-16 August, 1996, Tampere, Finland (London: Taylor Graham, 1997) s. 67-80 
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Hedemark & Hedman menar att folkbildningsdiskursen som finns på biblioteken 
påverkar folkbibliotekariernas syn på användarna. Folkbildningstraditionen innefattar 
även maktstrukturer. Folkbildningsdiskursen skapar och upprätthåller ett ojämlikt 
förhållande mellan folkbibliotekarier och användare. Dessa exempel på hur 
folkbildningstraditionen kan ses som en diskurs och hur detta påverkar biblioteken 
tangerar även ämnet för vår uppsats. Sjölin undersöker hur bibliotekariens kunskap 
formas diskursivt och hur vissa typer av kunskap utesluts från diskursen. Sammanlänkat 
med tanken om folkbildningen som diskurs, är detta intressant att studera för oss då det 
handlar om hur diskursen på folkbibliotek ser ut och vad den får för konsekvenser.                                                                
 
Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen ser bibliotekariens position som historiskt och 
kulturellt betingad, något som vi kan hålla med om i relation till vårt kapitel om 
folkbildningens betydelse för bibliotekens historia. Bibliotekarien befinner sig alltså i en 
position där hon eller han har makten att avgöra vad som är god smak eller inte. 
Bibliotekarien har även makten att tolka kulturella normer och vad som är bildning. Ett 
bredare sociologiskt perspektiv på bibliotek kan vara en kompletterande bild av hur 
bildningsbegreppet och bibliotek hör samman. Jochumsens & Hvenegaard Rasmussens 
undersökning är ett sätt att visa vad olika användare tycker när det gäller att beskriva 
bibliotekets verksamhet. Det kan också vara en indikator på att pendeln svänger något. 
Från att det tidigare var bibliotekariens roll att definiera bibliotekets verksamhet är det 
alltså ett nytt perspektiv som verkar ta vid. Att se biblioteket ur användarnas perspektiv 
tror vi kan påverka folkbibliotekariernas syn på bibliotekets verksamhet och därmed 
kanske även synen på vad ”bildning” och ”information” är.  
 
Det vi kan se är att ”bildning” är ett begrepp som är i gungning i och med ett samhälle 
som kräver mer än bara den klassiska bildningen. Kanske är det så att vi som individer 
istället måste tänka på att odla våra kompetenser. Men hur kan vi då använda 
folkbiblioteket för att utveckla olika kompetenser? Både Björk och Drotner diskuterar 
bildning som ett ideal där människan skulle utvecklas och bli en helhet. Frågan var hur 
allmänheten skulle kunna bilda sig och på vilket sätt, som ett exempel kan bara visas på 
diskussionen om hur tillgängligt Kungliga biblioteket skulle vara. Kan det vara så att 
tillgången på mer information har gjort att bildningsbegreppet måste bli vidgat och 
innefatta mycket mer som t ex att kunna sovra bland all information, tänka källkritiskt, 
leta information själv. Om begreppet kompetenser ska användas istället så kanske det är 
så att folkbiblioteken måste hjälpa och guida låntagarna mellan olika sorters medier för 
den information som de vill ha, inte bara visa böcker som källor.  
 
Om det är så att folkbibliotekens ideologiska grund ligger i ett försök att stävja de lägre 
klasserna i samhället, så kanske det kan ligga en konflikt i att all information ska vara 
fri och vilken verkar egentligen vara folkbibliotekariernas syn på medier?  
 

5 Diskursivt förhållningssätt: diskurs som teori och 
metod 
 
Vi har i vår uppsats använt oss av diskursanalys som teori och metod. Vi är intresserade 
av att studera vad som händer när ett nytt medium introduceras i folkbiblioteksvärlden. 
Därför anser vi att diskursanalys är ett verktyg som kan hjälpa oss att få svar på våra 
frågeställningar. Vårt val av diskursteori blir därför inriktat på just diskursiv förändring 
då vi vill studera de bakomliggande faktorer som påverkar förändringen. Nedan går vi 
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igenom vad begreppet diskurs innebär, samt generellt vad diskursanalys innebär. Vi 
snävar in med vårt eget val av diskursteori, vilken utgörs av Norman Faircloughs texter. 
Det är här viktigt att poängtera att vi snarare valt att inspireras av texterna för vår analys 
än att följa dem till punkt och pricka. Att detta kapitel är så pass omfattande beror på att 
vi vill ringa in de idéer, termer, begrepp och ansatser som Fairclough använder, 
eftersom vi anser att texterna har relevans för vår undersökning. Vi beskriver vårt 
tillvägagångssätt vid vår empiriska undersökning. Vi försöker ringa in det centrala i den 
diskursanalytiska inriktning vi valt och vi försöker ge exempel utifrån en B & I- 
kontext, för att det teoretiska sammanhanget inte ska bli för svävande. Vi har använt oss 
av lite olika källor, som behandlar diskursanalys på varierande sätt. Vi presenterar dessa 
i texten på lämpliga ställen för att klargöra vår motivation till varför vi valt dem, samt 
för att ge reflektioner kring författarna. 
 
5. 1 Diskurs- vad är det? 
 
Winther Jörgensen & Phillips ger i sin bok Diskursanalys som teori och metod en 
överblick över olika skolor som behandlar diskurs som teori och metod, vi anser att 
denna bok fungerar bra som en ”ingång” till förståelse för diskursanalys. Som en 
inledning till diskursteori använder vi därför detta verk nedan.  
 
Diskursbegreppet har blivit populärt och används i många olika sammanhang med en 
mer eller mindre tydlig innebörd. Oftast innebär diskurs en idé om att språket är 
strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar i olika sammanhang. 
Vårt sätt att tala är enligt denna teoretiska ansats inte något neutralt sätt att 
kommunicera, språket hjälper snarare till att strukturera och forma vår uppfattning om 
verkligheten. Diskursanalys blir då sättet att analysera det språkbruk man använder för 
att tala om verkligheten. Generellt kan man säga att en diskurs är ett bestämt sätt att tala 
om och förstå världen. Det finns dock olika uppfattningar om vad diskurs faktiskt är, 
eftersom diskurs som teori är något tvärvetenskapligt och tillämpas inom flera 
forskningsdiscipliner i olika syften. Det finns således en rad olika ansatser i både 
diskursteori och diskursanalys som metod, dels angående definitioner av diskurs som 
sådan och vad det är som analyseras, men även om diskursens förhållande till andra 
diskurser. Det finns flera diskursanalytiska förhållningssätt, som både har likheter och 
skillnader.56 Dessa skiljer sig åt i vad som analyseras och hur detta analyseras.  
 
Diskursanalys som angreppssätt är inte bara en metod, det är en teoretisk och metodisk 
helhet. Diskursanalys innehåller således filosofiska premisser om språkets betydelse för 
vår konstruktion av världen. På det följer teoretiska modeller, vidare metodologiska 
riktlinjer för hur man tar sig an ett forskningsområde och slutligen specifik teknik för 
språkanalys. Teori och metod är alltså sammanlänkade och man måste acceptera de 
grundläggande antagandena för att kunna använda diskursanalys i en undersökning. 57 
 
Diskursanalys som helhet innebär några nyckelpremisser, det finns vissa centrala 
föreställningar om hur till exempel ”språk” och ”subjekt” ska förstås. Andra begrepp 
som ofta påträffas i samband med diskurs är ”makt” och ”ideologi”. Dessa begrepp 
återkommer vi till senare i uppsatsen. Den syn på språk som finns inom diskursanalys 

                                                                 
56 Winther Jörgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund:  Studentlitteratur, 2000) s. 
10-12 
57 Winther Jörgensen & Phillips, s. 10 



 28 

härstammar från strukturalistisk och poststrukturalistisk teori. 58 Även 
socialkonstruktionism influerar diskursanalys. Socialkonstruktionism innebär vissa 
grundantaganden, som diskursanalys bygger på:  
 
• En kritisk inställning till självklar kunskap: Detta innebär att vår kunskap om 

världen endast är tillgänglig genom att vi kategoriserar verkligheten för att förstå 
den. Kunskap eller sanning är således inte objektiv, utan en produkt av våra sätt att 
kategorisera och sättet att beskriva det vi upplever. 

 
• Historisk och kulturell specificitet: Detta andra antagande innebär att vi är präglade 

av historien, de sätt vi uppfattar världen på är historiskt och kulturellt präglade men 
dessa kan även ändras över tid. Diskursivt handlande är en form av socialt 
handlande, som bidrar till att konstruera denna sociala värld.  

 
• Samband mellan kunskap och sociala processer, samband mellan kunskap och 

social handling: Det finns även ett samband mellan kunskap och sociala processer, 
likaså mellan kunskap och social handling ur det socialkonstruktionistiska 
perspektivet. Kunskap skapas genom social interaktion, samtidigt som denna 
interaktion är beroende av våra handlingsmönster. Gemensamma sanningar byggs 
upp, det pågår en ständig kamp om vad som är ”sant” eller ”falskt”. I vissa kontexter 
blir en typ av handling naturlig och en annan avvikande. Olika världsbilder ger 
därför olika typer av social handling och därför får den sociala konstruktionen av 
kunskap konkreta sociala konsekvenser.59  

 
5 .2 Språk och diskurs 
 
Språket får en nyckelroll i diskursanalys. Ur ett diskursivt perspektiv är språket inte 
något neutralt. Med hjälp av språket skapar vi representationer av verkligheten. Språket 
speglar alltså inte bara en verklighet, utan bidrar till att skapa den. Vi ger världen 
betydelse och skapar mening på detta sätt. Språket konstituerar den sociala världen och 
det är ofta genom en förändring i denna diskurs, i dessa sätt att tala om världen på, som 
förändring sker även i det sociala. Diskursen både reproducerar och förändrar detta 
system. En händelse, t ex en naturkatastrof, kan uppfattas på helt olika sätt. Vissa 
kanske ser det som ett ”neutralt naturfenomen”, medan andra kan se det som ”Guds 
vrede”, andra kanske drar paralleller till ”miljöförstöring”. Utifrån dessa olika 
perspektiv blir det därför flera ”verkligheter” som existerar, beroende på vilken diskurs 
som råder, vilket sätt att tala om verkligheten som är det dominerande.  
 
Uppfattningen om att språket är ett system som inte är bestämt av den verklighet som 
det refererar till kommer ursprungligen från den strukturalistiska språkvetenskapen som 
utvecklades efter Ferdinand de Saussures nyskapande idéer från början av 1900-talet. 
Saussure menade att förhållandet mellan språk och verklighet är arbiträrt, det vill säga 
godtyckligt. Det finns inget hos världen i sig som bestämmer hur den ska uttryckas. Vi 
tilldelar världen och verkligheten betydelse genom sociala konventioner, där bestämda 
föremål förknippas med bestämda tecken. Dessa tankar kring språket har levt vidare, 
men de har modifierats av andra teoretiker. Bland annat kritiseras strukturalismens  
antagande om att språket är en oföränderlig struktur. Istället har teorier uppstått om att 
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språket istället kan ses som ett nät, där olika tecken står i olika positioner till varandra. 
Tecknens betydelser definieras i förhållande till andra tecken och de fixeras aldrig helt i 
en fastställd betydelse. Men vad får då tecknen att ändra position och innebörd? Här 
menar poststrukturalisterna, som kritiserade Saussures idé om språket som fixerat, att 
det är genom språkets användning som det skapas, reproduceras och förändras. Genom 
tal och skrift bygger människor alltså upp de diskursiva mönstren, men det är även så 
mönstren förändras.60 
 
5. 3 Michel Foucault  
 
Det är näst intill omöjligt att skriva om diskursanalys utan att nämna Michel Foucault. 
Han brukar ses som pionjären när det gäller diskursanalys. Det var han som började 
utveckla teorin och begrepp och genomförde en rad olika undersökningar. Han 
undersökte bland annat diskurs inom medicin och psykiatri. Alla diskursanalytiska 
förhållningssätt grundar sig på något sätt i Foucaults idéer. Foucaults arbeten i en tidig 
fas brukar relatera till arkeologi, medan hans senare arbeten betonar genealogi. 
Diskursteorin han utvecklade var en del av hans arkeologiska redskap, där han försökte 
klarlägga arkeologiskt regle rna för vilka utsagor som blir accepterade som meningsfulla 
och sanna i en bestämd historisk epok. Foucaults teorier har premissen att kunskap är 
socialt konstruerat och ”sanningen” är därför en diskursiv konstruktion där olika 
regimer anger vad som är sant eller falskt. De historiska reglerna för diskursen sätter 
snäva gränser för vad som kan sägas överhuvudtaget, utifrån detta perspektiv.61 
 
Foucault har ett mer abstrakt förhållningssätt till diskurs, än till exempel mer lingvistiskt 
orienterade teoretiker som senare utarbetat mer konkreta teorier och metoder. Foucault 
refereras ofta inom sociologi och hans teorier kan användas för att få ett socialt 
perspektiv på diskurs. De tidiga teorierna fokuserade diskurstyper som regler för hur 
kunskap konstruerades. I de senare genealogiska arbetena förflyttades fokus till 
relationen mellan makt och kunskap. Foucault talade även om begränsningar i 
möjligheterna inom en diskurs, som gäller regler för hur information definierar objekt, 
tankemönster, subjekt, koncept och strategier. Dessa begrepp bildar formationer inom 
diskurser, som formas och omformas av människors språk. Dessa diskursiva 
formationer säger något om hur diskursen är organiserad och hur den ändras.62  
 
I sina senare arbeten betonar Foucault begreppet makt. Med makt menar Foucault att 
makt är spritt över olika sociala praktiker men tillhör inte bestämda agenter. Makten är 
här inte endast förtryckande, utan även produktiv. Makten konstituerar diskurser, 
kunskap, kropp och subjektiviteter. Det är genom makt som vår sociala omvärld skapas, 
som objekt skiljs från varandra och får sina karaktäristiska relationer till varandra. 
Makten gör att omvärlden formas och omtalas på ett visst sätt, medan andra möjligheter 
utesluts. Här går kunskap och makt hand i hand. I diskursen bidrar dessa till att skapa de 
subjekt vi är och de objekt vi kan veta något om. Foucault menar även att vi inte kan ta 
oss utanför diskurserna och därför är det omöjligt att se en enda objektiv ”sanning”. 
Foucault analyserar därför de diskursiva  processer där diskurs och ”sanning” 
konstrueras. Subjektbegreppet är en annan av Foucault centrala idéer inom 
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diskursteorin. Subjektet är inte friställt eller självständigt agerande gentemot omvärlden. 
Språket och diskursen bidrar till att forma subjekten och deras positioner.63  
Begreppet diskurs har efter Foucault utvecklats av andra teoretiker, men att diskurser är 
något som sätter gränser för vad som ger mening och att sanning är något som skapas 
diskursivt, är generellt för de flesta andra diskursiva förhållningssätt.64  
 
5. 4 Diskursivt perspektiv och folkbibliotek  
 
Vi tror att språket har funktionen som diskurs även inom folkbiblioteksvärlden och att 
vi genom att studera det språk som används av bl a folkbibliotekarier kan se om det 
finns olika sätt att tala om folkbiblioteksvärlden, där begrepp som ”användare”, 
”medier” eller ”information” är centrala. Språket konstituerar hur verkligheten 
uppfattas. Vi vill alltså titta på hur detta språkspel ser ut i praktiken på folkbibliotek. 
Vad är det folkbibliotekarierna faktiskt säger och hur påverkar det andra 
folkbibliotekariers syn på biblioteken, verksamheten, böcker och medier? Vi tror att 
språk, kunskap och sociala processer hänger ihop, även inom folkbiblioteksvärlden. Det 
språk som folkbibliotekarierna använder, kanske därför påverkar andra områden. Den 
kunskap som folkbibliotekarier kan uppfatta som självklar, kanske inte är så självklar 
eller neutral, ur ett diskursivt perspektiv. Därför kan begreppen ”makt” och ”subjekt” 
relateras till vår folkbibliotekssituation. Vi kan här dra paralleller till folkbibliotekarier 
som subjekt, som handlar inom vissa ramar. Vi kan även ställa frågan om vem som har 
makt inom folkbiblioteksdiskursen att konstruera ”sanning”, eller makt att tala om 
världen på ett sådant sätt att det ses som sanning?  
 

6 Norman Fairclough  
 
Den inriktning inom diskursanalys vi har valt att inspireras av består av Norman 
Faircloughs teorier. Som vi tidigare nämnt vill vi att dessa teorier ska fungera som en 
bas med idéer, termer, begrepp och ansatser för att vi ska ha en teoretisk stomme för vår 
analys.  
 
Fairclough är professor i lingvistik (Language in Social Life) vid Lancasteruniversitetet 
i Storbritannien. Faircloughs teorier i förhållande till Foucault skiljer sig i det att 
Fairclough förutom maktbegreppet även studerar diskursiv förändring. 
 
6 .1 Diskurs och social förändring 
 
Vi har valt att använda oss av Discourse and Social Change, ett av Faircloughs tidiga 
verk, eftersom vi anser att den utgör en grund för den teoretiska förståelsen av kritisk 
diskursanalys. Den är i jämförelse med senare verk något mer abstrakt i sitt 
förhållningssätt till diskurs och diskursanalys. De mer övergripande teoretiska ramarna i 
denna bok gör det möjligt för oss att öppna upp för en friare tolkning där vi kan 
sammanlänka teorin med vår egen undersökning. 
 
Den inriktning inom diskursanalys som Fairclough förespråkar är intresserad av 
maktbegreppet, men även av diskursiv och social förändring. Vi anser därför att denna 
metod kan ge oss svar på våra frågor kring bibliotek, medier och diskurs i förhållande 
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till detta, hur diskursen ser ut och hur den förändras, samt vad det får för konsekvenser 
inom folkbiblioteksvärlden. I senare verk utvecklar Fairclough sin diskursteori, han ger 
fler konkreta exempel på hur diskursiva mekanismer fungerar. Även det metodologiska 
tillvägagångssättet är utvecklat i senare verk, framförallt i Language and Power, därför 
har vi valt att stödja vårt metodkapitel med denna bok.  
 
6 .2 Kritisk diskursanalys 
 
Fairclough har ett diskursteoretiskt angreppssätt som består av en uppsättning 
filosofiska premisser, teoretiska metoder, metodologiska riktlinjer och specifika 
tekniker för språkanalys. Detta kallar han för ”kritisk diskursanalys” men detta begrepp 
är även en benämning på en bredare inriktning inom diskursanalys i stort. Fairclough 
ser diskurs som en social praktik bland andra, det finns även flera diskurser parallellt 
med varandra. Fem drag är centrala för Faircloughs kritiska diskursanalys: 
 
• Sociala och kulturella processer har en delvis lingvistisk-diskursiv karaktär: 

Diskursiva praktiker varigenom man producerar texter och mottar, tolkar och 
konsumerar dessa, ses som en viktig form av social praktik som bidrar till att 
konstituera den sociala världen genom språket. Det är genom denna sociala praktik 
som förändring äger rum. Samtidigt förutsätter Fairclough att det finns samhälleliga 
fenomen som inte har en lingvistisk-diskursiv karaktär. Syftet med den kritiska 
diskursanalysen är att kasta ljus över den lingvistisk-diskursiva dimensionen hos 
sociala och kulturella fenomen och förändringar i senmoderniteten. Faircloughs 
diskursbegrepp omfattar inte bara tal- och skriftspråk, utan även bilder vilket kräver 
en speciell typ av tolkning. 

 
• Diskurs är både konstituerande och konstituerad: Diskurs som social praktik 

fungerar både konstituerande av den sociala världen, samtidigt som den konstitueras 
av andra sociala praktiker. Olika sociala praktiker står enligt Fairclough i ett 
dialektiskt förhållande till varandra. Detta innebär att en diskurs både kan vara 
konstituerande samtidigt som det finns möjlighet att andra sociala praktiker kan 
förändra den genom sitt inflytande.  

 
• Språkbruk analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget: Den kritiska 

diskursanalysen gör en konkret lingvistisk textanalys av språkbruket i social 
interaktion.  

 
• Diskurs fungerar ideologiskt: Inom kritisk diskursanalys betonas ideologi och de 

ideologiska effekter som diskursen har. Exempel på detta är att en diskurs kan bidra 
till att skapa och producera ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper. Det 
kritiska diskursanalytiska förhållningssättet riktar sig både mot de diskursiva 
praktiker som konstruerar bilder av världen, maktrelationer och sociala relationer, 
samtidigt som den riktar sig mot den roll som diskursen spelar för olika grupper. 

 
• Kritisk forskning: Kritisk diskursanalys har en position som politiskt engagerad i 

social förändring och är därför inget neutralt förhållningssätt. Resultaten av denna 
typ av analys ska kunna användas i förändringssyfte. Fairclough nämner här 
begreppet ”kritisk språkmedvetenhet”, som relaterar just till detta förändringsmål.65  
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Fairclough definierar kritisk diskursanalys som ett förhållningssätt som syftar till att se 
orsaks- och determinansförhållanden mellan diskursiva praktiker, händelser samt texter 
och bredare sociala och kulturella strukturer, relationer och processer. Kritisk 
diskursanalys ska undersöka hur sådana praktiker frambringas och formas ideologiskt 
av maktrelationer och kampen om makt. Fairclough menar även att själva 
ogenomskinligheten i dessa relationer mellan diskurs och samhälle är en faktor som i 
sig säkrar makt och hegemoni. 66 Kritisk diskursanalys är kritisk i den meningen att den 
syftar till att klarlägga den diskursiva praktikens roll i konstituerandet av den sociala 
världen med dess maktrelationer. Den kritiska diskursanalysen syftar därmed till 
förändring i riktning mot mer jämlika maktförhållanden. 67 
 
6 .3 Faircloughs tredimensionella modell 
 
Fairclough har ställt upp en teoretisk och metodologisk modell för diskurs som social 
praktik. Denna modell kan användas för empirisk undersökning. Modellen innehåller 
många olika begrepp som förbinds i ett komplext tredimensionellt tankeschema. 
Eftersom Fairclough har utvecklat sina teorier kring modellen under resans gång, 
märker vi tydligt att hans senare verk är mer specifika i hur t ex en analys kan 
genomföras. Vi använder dock den ursprungliga modellen, eftersom vi anser att den 
innehåller det mest essentiella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
                                Figur 1: Fairclough, Discourse and Social Change, s. 73 
 
Fairclough ser diskurs ur ett tredimensionellt perspektiv; text, vilket innebär såväl tal 
som skrift, diskursiv praktik och social praktik. Termen diskurs refererar han till i 
betydelsen språkbruk eller språkanvändning, sättet som används för att tala om 
verkligheten. Fairclough menar att språk är en form av social praktik, snarare än en 
individuell aktivitet eller en reflexbeteende beroende av situationen. I förlängningen 
innebär detta att diskurs är ett sätt för människor att handla gentemot världen och andra 
människor. Ur Faircloughs perspektiv innebär detta även att diskursen fungerar 
tillsammans med andra sociala strukturer och praktiker i ett dialektiskt förhållande. 
Diskursen formas och begränsas alltså av sociala strukturer och social praktik som till 
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exempel institutioner och normer. Samtidigt konstituerar diskursen sociala praktiker. 
Språket påverkar hur världen uppfattas och hur människor talar om verkligheten de 
upplever.68  
 
Vidare delar Fairclough in diskursens konstituerande effekter i tre delar, som speglar 
hans tredimensionella perspektiv på diskurs. För det första medverkar diskurs till att 
forma sociala identiteter och hur subjekt uppfattar sig själva och sin relation till 
omvärlden. Vidare påverkar diskursen hur relationer mellan människor skapas och 
uppfattas. Slutligen bidrar diskurs till att forma och begränsa hur kunskapsmönster och 
övertygelse bildas. Dessa tre effekter, eller språkliga funktioner, interagerar inom 
diskursen. 69 Diskursiv praktik är konstituerande i både konventionella och kreativa 
avseenden; den medverkar till att reproducera de tre diskursdimensionerna, samtidigt 
som diskursen medverkar till transformering, omformande av samhället. Fairclough 
betonar vikten av det dialektiska perspektivet för att inte något av dimensionerna ska 
hamna i slagsida, vare sig det gäller diskursens påverkan på sociala strukturer eller de 
sociala strukturernas påverkan på diskursen. 70 Dialektik i sin ursprungliga mening är ett 
sätt att ställa argument mot argument för att därigenom komma vidare till nya insikter.71 
I det här sammanhanget innebär dialektiken alltså en växelverkan mellan diskurs och 
kognitiv verklighet och den faktiska verkligheten med sociala praktiker. Världen 
existerar alltså inte bara som en objektiv verklighet eller som en mentalt skapad värld, 
utan är en kombination av båda.  
 
Sociala praktiker har en mängd variationer i hur dessa tar sig uttryck; ekonomiska, 
politiska, kulturella och ideologiska. Diskurs kan omfattas av dessa praktiker, men 
ingen av dessa kan reduceras till att vara enbart diskurs.72 Fairclough nämner även 
begreppet interdiskursivitet, vilket innebär den underliggande strukturen som är bas för 
diskursivt handlande. Interdiskursivitet omfattar olika diskursiva formationer. Olika 
genrer kan samspela, Fairclough ger exempel på TV-pratshower, som är konversation, 
underhållning och uppträdande samtidigt, vilket innebär många olika typer av 
språkbruk. Ett annat begrepp för interdiskursivitet är diskursordning. Diskursordningen 
är summan av de olika diskurstyper som används inom ett socialt område eller inom en 
social institution. Diskurstyperna består av diskurser och genrer. Med genrer menas här 
olika sätt att tala på inom olika sociala praktiker, till exempel en intervjugenre, en 
nyhetsgenre eller en reklamgenre. Exempel på diskursordningar är mediernas 
diskursordning eller sjukvårdssystemets diskursordning eller varför inte 
folkbibliotekens diskursordning. Inom dessa finns det olika diskurser som har olika sätt 
att skapa och tolka tal och skrift.  
 
I varje diskursiv praktik används diskurser och genrer på bestämda sätt.73 Fairclough 
använder vidare termen element när han talar om det som även kallas diskursformation, 
vilket går tillbaka till Foucaults teorier.74 Vi kan även se att termen 
”kunskapsformation”, som bl a Sanna Talja beskrivit, har likheter med begreppet 
diskursformation. Diskursens betydelse märks framförallt när olika diskurser ställs mot 
varandra, då människor möts och när människor inträder i nya sammanhang, där andra 
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diskurser råder. Det blir tydligt att man talar om verkligheten på olika sätt, att 
språkanvändningen skiljer sig, att artikulationen varierar. Då kan diskursiv kamp 
uppstå, man konkurrerar om sättet att tala om verkligheten och vilken diskurs som ska 
råda. Här kan en viss diskurs förstärkas, eller så transformeras diskurserna och ett nytt 
gemensamt sätt att tala om verkligheten uppstår.75  
 
Fairclough försöker sammanlänka tre olika analytiska traditioner i sitt tredimensionella 
perspektiv på diskurs. Dessa olika traditioner är enligt Fairclough nödvändiga för en 
mer helhetsmässig förståelse för diskurs som fenomen. Dessa speglar även relationen 
mellan text, diskursiv praktik och social praktik, vilka kräver olika metoder för analys.  
Den första analystraditionen riktar sig mot texter och är lingvistisk; man tittar på själva 
språket i en text. Den andra är mikrosociologisk; man studerar hur människor i sin 
vardag producerar ordning och mening i en diskursiv praktik. Den tredje analysformen 
är makrosociologisk; man undersöker hur social praktik är relaterat till sociala 
strukturer. Ofta är dessa processer som formar och omformar världen och uppfattningar 
om den omedvetna.76  
 
• Diskurs som text: Definitionen av begreppet text omfattar återigen både tal och 

skrift, enligt Fairclough. När man talar om text som sådan och vad som 
kännetecknar en text, så är det nästan omöjligt att utelämna i vilken kontext den har 
tillkommit i. Därför är gränserna mellan de olika avsnitten i analysen flytande. 
Textanalys är komplext, det finns många olika sorters analystekniker. Det kan även 
vara komplicerat att avgöra vilken betydelse en viss text ska tillmätas. Vidare måste 
man som analytiker förhålla sig till problematiken kring textens form och innehåll. 
Enligt Fairclough hänger dessa båda ihop och kan ge olika dimensioner åt texten. 
Det viktigaste är att se till vad som faktiskt finns nedtecknat, eller uttalat, som 
helhet.77 I samband med detta är det viktigt att förhålla sig till egen roll som 
analytiker och hur det påverkar tolkningen. Det finns en distinktion mellan textens 
potentiella mening och hur den tolkas.78  

 
• Diskursiv praktik: Diskursiv praktik involverar processerna som rör textproduktion, 

distribution och konsumtion, vilka varierar mellan olika diskursiva praktiker och 
med olika sociala förutsättningar. När det gäller textproducenten, så behöver det inte 
vara en enskild person, det kan vara flera personer som ha olika delaktighet i texten. 
Ett exempel på detta är institutioners textproduktion, däribland folkbiblioteken. 
Texter konsumeras även olika beroende på den sociala kontexten. En akademisk 
uppsats läses oftast inte på samma sätt eller i samma sammanhang som en roman, 
till exempel. I alla leden, från produktion till konsumtion, formar och begränsar 
diskursen hur en text blir till och mottas. Det är därför centralt i diskursanalys av 
detta slag att försöka förklara hur begränsningarna inom en diskursiv praktik kan 
kopplas till den sociala praktik som den diskursiva är en del av.79 

 
• Diskurs som social praktik: I den tredje dimensionen av diskursanalys finns 

diskursen som en av andra sociala praktiker. Här använder Fairclough begrepp som 
ideologi och hegemoni, vilka går tillbaka till marxismen och i Faircloughs fall till 
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teoretiker som Louis Althusser och Antonio Gramsci. Fairclough diskuterar diskurs 
i relation till ideologi och makt, och han placerar diskursen i ett sammanhang där 
makt handlar om hegemoni. Utvecklingen av maktrelationer blir därför en 
hegemonisk kamp. För att beskriva innebörden av begreppet ideologi refererar 
Fairclough till Antonio Gramsci, som skriver om ideologi som en form av praktiskt 
aktivitet, i vilken en filosofi finns med vissa implicita teoretiska premisser och en 
föreställning om världen som är implicit manifesterad i konst, rättsväsende, 
ekonomi och alla former av individuellt och kollektivt liv.80 

 
6 .4 Ideologi och hegemoni 
 
Fairclough menar att begreppet ideologi har tre viktiga implikationer. För det första har 
ideologi en materiell existens inom den praktik som finns inom t ex institutioner, vilket 
även innebär att den diskursiva praktiken tar sig materiella uttryck. För det andra har 
ideologi en viktig roll i konstituerandet av subjekt och subjektens relationer till 
varandra. För det tredje innebär det att institutioner, framförallt av statlig karaktär, både 
är en del av motståndet och bevarandet av en ideologi, vilket märks i kamp som inte är 
enbart diskursiv, t ex klasskamp, men även i den diskursiva kampen. Ideologi fungerar 
som ”socialt cement” och skapas i ett samhälle där det redan existerar 
dominansrelationer, baserade på till exempel klass eller kön. 
 
Fairclough skriver vidare att ideologi är meningsskapande och konstruktioner av 
verkligheten, såväl den fysiska verkligheten som sociala identiteter och relationer. 
Dessa konstruktioner är delar av diskursiva praktiker vilka bidrar till att upprätthålla 
ojämlika maktrelationer. Ideologi, med dess tanke- och handlingsmönster, inom 
diskurser blir ofta uppfattade som ”naturliga”, som ”common sense”.81 Detta utvecklar 
Fairclough även i Language and Power, där han betonar ytterligare att ideologi och dess 
effekter får störst verkningar när människor inte är medvetna om dess existens. Vidare 
skriver han att det alltid finns någon typ av ideologiska motsättningar inom en diskurs 
och därmed konflikter och kamp. Ideologisk uniformitet uppnås därför aldrig helt. 
Denna ideologiska kamp kan även vara en kamp mellan olika diskurstyper, där 
dominerande och dominerade diskurstyper kämpar om makten över de 
meningsskapande systemen. De dominerande diskurstyperna blir ofta ”naturaliserade” 
och ses som common sense eller oskrivna regler och sunt förnuft.82 
 
Ideologi är beroende av språket för att reproduceras och ideologi blir synligt både i 
händelser och strukturer, samt i det dialektiska samspelet som sker mellan dessa. Dock 
kan det vara svårt att dra en gräns mellan vad som är ideologiskt eller inte. Det finns ur 
detta diskursperspektiv knappast något diskursivt handlande som inte får konsekvenser 
för maktrelationerna. Här blir även synen på individen intressant, Fairclough ser inte 
individen som enbart passiv, även om människor oftast är omedvetna om de ideologiska 
dimensionerna i sin praktik. Därför är även motstånd möjligt. Fairclough menar även att 
det kan finnas flera konkurrerande ideologier, där människor kan bli positionerade på 
olika sätt, vilket kan leda till en medvetenhet om de ideologiska inslagen. Ur detta ljus 
blir betydelseförhandlingar något som alla människor blir delaktiga i. 83 Ideologi är även 
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något som vi tydligt har sett påverkat folkbibliotekens tillkomst och utveckling i 
Sverige. Bildningsidealet har varit en ledstjärna och har präglat folkbibliotekens 
verksamhet. Ur detta ljus blir det intressant att undersöka vilken eller vilka tänkbara 
ideologier som kan finnas inom folkbiblioteken idag. 
 
Fairclough har en något pragmatisk syn på ideologi och dess uttryck i texter. Dels 
menar han att samtidigt som texter i sin form och i sitt innehåll bär ideologiska spår, så 
kan man inte ”läsa av” ideologi från texter. Den mening en text skapar beror på hur den 
uttolkats och tolkningen kan variera. Därför kan det vara svårt att avgöra en texts 
ideologiska tyngd. Dock skvallrar den mening som kan uttolkas ur en text om 
författarens egna implicita antaganden och förutfattade meningar, den säger något om 
språkbruket som används i den kontext som den aktuella texten kommit till i. 
Fairclough ser även relationen mellan subjekt och ideologi som något pragmatisk. Å ena 
sidan är subjektets agerande en effekt av rådande ideologi, men å andra sidan kan 
samma subjekt agera på ett sätt som strider mot den rådande ideologin inom diskursen.  
 
Begreppet hegemoni är relaterat till ideologi, på det sättet att hegemoni innebär 
dominans inom olika domäner; kulturellt, ideologiskt, politiskt och socialt, för att ge 
några exempel. Hegemoni är att inneha den dominerande makten över till exempel ett 
samhälle eller en organisation, men den kan aldrig bli total utan kan bara uppnås delvis, 
med tanke på att det finns olika ideologier som konkurrerar om språk och handling.84 
Hegemoni omfattar även en förhandlingsprocess, där man uppnår betydelsekonsensus, 
hegemoni är alltså inte bara dominans. Det handlar om att komma överens om ett 
gemensamt språkbruk och normer för handlingar. Men hegemonin är därför aldrig heller 
stabil, eftersom motstånd mot rådande betydelseöverenskommelse kan ifrågasättas och 
en ny förhandling börjar. Här kan alltså en diskursiv förändring ske.85   
 
Hegemonibegreppet gör det möjligt att teoretisera kring förändringar i utvecklingen av 
maktrelationer, samtidigt som hegemonibegreppet kan förklara hur en diskurs 
upprätthålls. Hegemoni handlar om att integrera vissa idéer inom samhällets olika 
domäner, i språkbruk och handling. Den hegemoniska kampen kan ses tydligt 
framförallt inom institutioner.86  
 
6 .5 Diskursiv förändring  
 
Fairclough relaterar förändring inom diskurser till sambandet mellan diskursordningar 
och diskursiv praktik. Han menar att dessa två står i ett dialektiskt förhållande till 
varandra och att dessa påverkar varandra. Fairclough skriver vidare, att man å ena sidan 
måste förstå förändringsprocesser när de dyker upp i diskursiva tilldragelser. Å andra 
sidan behöver man orientera sig i hur reartikulationsprocesser, d v s att man börjar tala 
om verkligheten eller ett fenomen på ett nytt sätt, påverkar diskursordningen. 
Ursprunget till diskursiv förändring finns i konventionerna som textproducenter 
förhåller sig till, och när dessa ramar ifrågasätts eller problematiseras blir en diskursiv 
förändring möjlig. Ofta handlar detta ifrågasättande om åsiktsskillnader eller 
motsägelser. När dessa motsättningar uppstår, försöker människor ofta lösa dessa på ett 
kreativt sätt, genom att t ex använda gamla konventioner på nya sätt och på så sätt 
medverka i en diskursiv förändring. Gamla konventioner öppnar alltså trots sin 
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historiska bundenhet möjligheter för förändring för både textproducenter och 
texttolkare, med kreativiteten som förutsättning för gränsöverskridande.87 
 
Meningsskillnader eller motsägelser har i sin tur grund i människors sociala tillstånd, i 
strukturella motsägelser och i den kamp som finns på institutionella och sociala nivåer. 
Här kan diskursiv förändring alltså antingen bidra till att konservera tidigare 
förhållanden, eller bidra till en transformering av dessa. Hur och om människorna inom 
diskursen använder sin kreativitet beror enligt Fairclough på den sociala praktiken 
runtomkring. 
 
Diskursiv förändring lämnar spår i texter. En text som avslöjar diskurs i förändring 
innehåller ofta utsagor som står i motsägelse till varandra. Att dessa meningsskillnader 
kan förekomma inom diskursen speglar alltså en hegemonisk kamp. Även ett blandat 
och inkonsekvent språkbruk med t ex formella- icke formella ord, tekniska- icke 
tekniska ord, markörer för familjaritet eller auktoritet säger också något om att det finns 
skilda diskurstyper som står i motsättning till varandra. När texttolkare accepterar ett 
nytt sätt att tala om verkligheten, blir det nya sättet införlivat i diskursen, det blir 
”naturaliserat” eller osynligt och är inte längre kontroversiellt. Detta kan även ses som 
ett sätt att upprätthålla hegemonin.88 
 
När det gäller diskursordning, så menar Fairclough att texttolkarna samtidigt som de 
bryter ned gamla diskurskonventioner, så skapar de samtidigt nya diskursiva 
hegemonier. Dessa strukturella förändringar kan antingen påverka den ”lokala” 
diskursordningen, eller så kan den transcendera institutioner och påverka hela den 
sociala ordningen i diskursen. 89  
 
Fairclough skriver om att förändring gör att tendenser i samhället kan urskiljas som 
övergripande diskurser. Vidare menar han att genom att studera dessa tendenser, kan ett 
viktigt bidrag till samhällsdebatten om sociala förändringar göras. De övergripande 
diskurserna påverkar varandra i ett dialektiskt spel. Exempel på dessa övergripande 
diskurser är en marknadsekonomisk diskurs, en demokratisk diskurs och en 
teknologiserad diskurs. Fairclough menar att den demokratiska diskursen blivit 
etablerad med hjälp av människors kamp, men dess stabillitet är begränsad på grund av 
att det alltid finns någon typ av motsättningar inom en diskurs. Fairclough menar att den 
demokratiska diskursen har lett till minskade skillnader i maktförhållanden, till exempel 
mellan institutioners makt och den enskilda människan.  
 
Om den marknadsekonomiska diskursen skriver Fairclough att modeller och arbetssätt 
som tidigare använts inom marknadsekonomi har spridits även till andra områden. Den 
demokratiska diskursen och den marknadsekonomiska diskursen kan verka vara 
varandras motsatser, men är sammanlänkade bland annat genom en till synes lösare 
maktstruktur. En ökad demokratisering där den enskilda människan tillåts fatta fler 
beslut sammankopplas med en kundorienterad diskurs, där kunden och konsumenten 
står i fokus. Fairclough menar att maktskiftet till synes innebär utjämnanden av 
ojämlika maktförhållanden, men att maktstrukturer kan finnas dolda genom denna 
syntetiska eller simulerade demokratisering, där människor flyttas närmare varandra i 
strukturerna och där maktstrukturer förändras och inte blir lika tydligt hierarkiska.  
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Den teknologiserade diskursen är en diskurs där människor är medvetna om språkets 
makt och där språket används som just ett maktmedel för att ändra diskurser eller skapa 
nya. Exempel på denna diskurstyp är undervisning, rådgivning och marknadsföring. 
Ofta används den teknologiserade diskursen av institutioner. Denna typ av diskurs kan 
också ses som en typ av språklig och social kompetens, där de som behärskar teknikerna 
har lättare att påverka sin omgivning. 90  
   
6 .6 Faircloughs diskursanalys som metod 
 
En diskursanalys enligt Faircloughs metod innebär att den diskursiva praktiken är 
beroende av den sociala praktik som den är en del av. I sin tur innebär detta att man får 
se till den disciplin man själv är verksam inom, i vårt fall B & I, för att kunna ringa in 
den sociala praktik man vill studera, och för att formulera en problemställning i relation 
till detta. Utifrån detta visar man genom analysen på sambandet mellan diskursiv 
praktik och social praktik och i förlängningen kulturella och sociala 
utvecklingstendenser.91 
 
Faircloughs metodiska tillvägagångssätt är en textorienterad diskursanalys som består 
av tre traditioner. Fairclough gör en detaljerad textanalys med lingvistiskt perspektiv, 
vidare en sociologisk analys av social praktik, samt ett tolkande sociologiskt perspektiv, 
där vardagen betraktas som något som ses som något som människor själva skapar 
genom en uppsättning gemensamma normer och procedurer.92 Fairclough poängterar 
textens samband med kontexten, för att kunna skapa en förståelse för den diskurs som 
finns där. Fairclough menar att man behöver använda sig av fler än ett perspektiv, d v s 
ett tvärvetenskapligt arbetssätt för detta. I hans modell menar han att lingvistiken 
behövs för att kunna avläsa språket, den sociologiska analysen syftar till att studera 
sociala strukturer och processer, som människor ofta inte är medvetna om. Vidare är 
den sociologiska tolkningen till för att skapa förståelse för hur människor aktivt skapar 
en regelbunden värld med sociala praktiker. Detta innebär praktiskt sett att man först 
studerar textens egenskaper, vidare de skapande- och tolkandeprocesser som texten 
tillkommit i och som en yttre ram den bredare sociala praktik som den kommunikativa 
händelsen är en del av. 93  
 
Text och diskursiv praktik utgör olika dimensioner i modellen, därför ska dessa även 
skiljas åt när man gör en analys. Analysen av diskursiv praktik koncentrerar sig på hur 
textskapare bygger på redan existerande diskurser och genrer för att skapa en text och 
på hur textmottagare också använder samma diskurser och genrer för att tolka texten. 
Det finns ett samspel mellan texten och den diskursiva praktik som den kommit till i. 
Det är i den sociala praktiken som texten får denna formande och bekräftande innebörd.  
Det är även möjligt att flera diskurser samverkar, genom så kallad interdiskursivitet, i 
skapandet och tolkandet av olika texter. Här blir begreppet diskursordning aktuellt igen, 
en text kan förekomma på flera ställen, dock kan den ha olika utformningar beroende av 
omgivningen. 94 
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Det sista steget i den tredimensionella modellen blir att undersöka den sociala praktiken. 
Denna fungerar som en kontext, utifrån vilken man kan se de relationer som finns 
mellan den diskursiva praktiken och diskursordningen. Hur ser ”nätet” av diskurser ut? 
Hur fördelas och regleras dessa? Här kan man även se de delvis icke diskursiva, sociala 
och kulturella relationer och strukturer som skapar ett ramverk för den diskursiva 
praktiken. Ett exempel på detta är de institutionella och ekonomiska betingelser som 
utgör delar av kontexten för ett folkbibliotek. Utifrån studiet av dessa relationer finner 
man eventuell diskursförändring, ideologisk förändring och vilka konsekvenser detta får 
för de tre olika dimensionerna. Reproduceras tidigare diskurs och ideologi, eller är det 
fråga om en transformering? 
 
Faircloughs perspektiv skiljer sig från andra diskursanalytiska angreppssätt, som 
förutsätter en högre grad av stabilitet, genom att författaren är intresserad av förändring 
inom diskurs och social praktik.95 Fairclough reflekterar kring de forskningsresultat man 
kan förväntas få av diskursanalys som metod. Det han anser vara önskvärt är att man 
använder resultaten för det han kallar en kritisk språkmedvetenhet. Kritisk 
språkmedvetenhet ska ge människor insikt, del i den diskursiva praktik de ingår i och 
där de skapar och mottar texter, dels i de sociala strukturer och maktrelationer som 
diskursiv praktik formas av. Målet med detta, enligt Fairclough, är att människor ska bli 
medvetna om de ramar som sätter gränser för deras språkbruk och om de möjligheter 
som finns att göra motstånd.96  
 
6 .7 Reflektioner kring och sammanfattning av teori och metod 
 
Några kritiska kommentarer kring Faircloughs teorier är på sin plats här. Fairclough 
ställer upp en komplex modell för förhållandet mellan språkbruk och bredare sociala 
praktiker. Det största problemet är att Fairclough inte tydligt definierar vad som är 
diskursivt respektive icke diskursivt och var gränsen däremellan går. Inga riktlinjer 
finns heller kring för hur mycket tyngd som bör läggas vid social analys eller vilka 
former av sociologisk teori eller kulturteori som behövs. Vi har därför utifrån vårt eget 
behov, i enlighet med vårt syfte och våra frågeställningar, valt ut teori kring medier, 
folkbiblioteken och bildningsidealet och modernitet i den utsträckning vi funnit det 
relevant. Fairclough använder sig själv av en mängd sinsemellan väldigt skiftande 
teorier, både från lingvistik och från sociologi, men han gör ingen markering ifråga om 
hur hans egna teorier förhåller sig till andra samtida hypoteser.  
 
Även dialektiken som beskrivs är något luddigt beskriven. Det kan vara komplicerat att 
med Faircloughs teori hävda att något står i ett dialektiskt förhållande till något annat. 
Här handlar det i det närmaste om att dialektik blir en premiss inom detta ramverk av 
teori och metod, som man måste acceptera. Fairclough har även en tendens att bortse 
från subjektet, eller individens roll. Han har inte helt utelämnat den socialpsykologiska 
aspekten, eftersom han understryker att såväl sociala identiteter som relationer och 
kunskapssystem konstrueras av diskurser. De texter som utgör analysexempel i 
Faircloughs texter är just enskilda texter. Det kan vara svårt att utifrån dessa visa på hur 
diskurs påverkar subjekt, relationer och social praktik, eller att generera ny kunskap 
utifrån enskilda texter.97 Därför tror vi att vi genom att välja ut ett större antal texter för 
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empirisk undersökning, som har gemensamma beröringspunkter, på ett mer givande sätt 
kan använda oss av Faircloughs teori och metod.  
 
Vi försöker här relatera diskursteori till vår egen B & I- kontext, för att uppsatsens 
sammanhang ska bli tydligt. Fairclough skisserar diskursers olika nivåer, från text till 
diskursiv praktik till social praktik. Dessa nivåer samspelar sinsemellan. Vi kan se detta 
samspel mellan diskurser, diskursiv praktik och social praktik inom 
folkbiblioteksvärlden.  
När det gäller texter som del av diskursen, kan vi se den interna bibliotekspressen som 
ett exempel, där aktörer på folkbiblioteksfältet uttalar sig om verksamheten och 
yrkeskåren i sig. Vidare drar vi paralleller till de olika diskurstyperna som kan finnas på 
folkbiblioteken. Det finns ju olika sätt för folkbibliotekarier att uttrycka sig i olika 
sammanhang: ett referenssamtal med en användare, eller folkbibliotekariernas interna 
diskussioner med fackuttryck, vidare tryckt information från folkbiblioteket till 
användare och de sambindningslistor som folkbibliotekarierna själv använder för 
medieinköp. Alla dessa sätt att använda språk kan vi se som den diskursiva praktiken, 
sättet som folkbibliotekarierna talar om verkligheten på.  
 
Vi tror att kontexten, eller den sociala praktiken, har en viktig roll för hur en diskurs ser 
ut och vilka konsekvenser diskursiva handlingar får för de olika diskursnivåerna. 
Folkbibliotek omges av ramar som kulturpolitik, ekonomi och användare, vilka spelar in 
för folkbibliotekets möjligheter i sin verksamhet. Dessa ramar påverkar säkerligen hur 
folkbibliotekarier uppfattar folkbibliotekets position och verksamhet i samhället. 
Sociala praktiker har en mängd variationer i hur dessa tar sig uttryck; ekonomiska, 
politiska, kulturella och ideologiska. Diskurs kan omfattas av dessa praktiker, men 
ingen av dessa kan reduceras till att vara enbart diskurs. Detta kan vi tydligt relatera till 
folkbibliotek, som vi tror är en sammansättning av ovanstående sociala praktiker och 
diskurs. Ett exempel bland många är att folkbiblioteket talar om och definierar sin roll 
som ett alternativ gentemot vad en bokmarknad och mediemarknad kan erbjuda, 
samtidigt som marknadens ekonomiska termer och sätt att tala om verkligheten letar sig 
in på folkbiblioteken. Det talas ibland om ”kunder” som en synonym till användare eller 
låntagare. 
 
Ideologi och dess betydelse för folkbibliotekens utveckling har vi berört i tidigare 
kapitel. Faircloughs beskrivning av ideologiers funktioner som ”socialt cement”, som 
konstituerande av den rådande ordningen kan vi se i folkbibliotekens historia, vilket t ex 
Joacim Hanssons texter beskrivit i kapitel 3. Fairclough skriver att människor oftast är 
omedvetna om ideologiers förekomst. Därför kan det vara möjligt att spåra ett 
ideologiskt innehåll hos folkbiblioteken genom att studera språket som används av 
aktörer på folkbiblioteksfältet. Hegemoni handlar om vem som har den dominerande 
makten. En möjlighet är ju att det finns flera ideologier, vilka tar sig uttryck i 
meningsskillnader kring t ex hur folkbibliotekarier bör förhålla sig till medier. Här kan 
då, enligt Fairclough, en hegemonisk kamp börja, där de olika parterna kämpar om 
rätten att definiera betydelsen av vissa ord eller företeelser. Vi kan se exempel på sådan 
hegemonisk kamp i debattartiklar i interna bibliotekstidskrifter, där olika parter uttalar 
sig om sin syn på t ex medier. Denna kamp kan resultera i diskursiv förändring. 
Antingen bygger parterna vidare på redan existerande ramar och här kan hegemonin ha 
betydelse för upprätthållandet av den tidigare ordningen. En annan möjlighet är att 
något nytt skapas, kanske i samspel mellan de olika diskursiva nivåerna. I båda fallen 
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har en diskursiv förändring ägt rum, som kan få konsekvenser för de andra 
diskursnivåerna.  
 
Fairclough menar att kritisk språkmedvetenhet är ett önskvärt resultat av diskursanalys.  
Att klarlägga maktstrukturer och ideologi kan vara ett steg mot förändring och en mer 
jämlik ordning. I Faircloughs teori metod finns en vilja att förändra. Detta kan även ha 
en politisk dimension, som vi ser det. Exempel på detta kan i samband med 
folkbibliotek vara bildningsbegreppets innebörd i historien, och vad det haft för 
konsekvenser för folkbiblioteken utifrån folkbibliotekariernas medvetenhet, åsikter och 
handlande. Vi kan se en ansats till denna kritiska språkmedvetenhet i de exempel på 
diskursana lys inom B & I vi tidigare beskrivit, där t ex ett användarperspektiv och sättet 
folkbibliotekarier talar om användare kan ha ideologiskt innehåll. Medvetenheten om 
detta kan i sig bli en förutsättning för förändring, tror vi.  
 

7 Analys: urval, verktyg och tolkning  
 
Fairclough ställer upp ett antal sätt att genomföra en diskursanalys på, alltifrån 
teoretiska modeller till specifika lingvistiska angreppssätt och frågor för en textanalys. 
Vi tar fasta på vissa viktiga hållpunkter som vi bearbetar själva utifrån vår egen 
undersökning. Det är återigen de tre nivåerna text, diskursiv praktik och social praktik 
som det rör sig om.   
 
Vårt textanalytiska angreppssätt handlar om att se hur olika aktörer inom 
folkbiblioteksfältet uttrycker sig i skrift. I texten kan vi se på hur aktörerna själva 
upplever sin sociala omgivning och sociala relationer och hur de beskriver denna utifrån 
sitt eget subjektiva synsätt. Det kan handla om hur aktörerna själva ser på sin roll inom 
folkbiblioteksvärlden och ibland därmed även vad de anser att andra aktörer ska ha för 
roll där. Språket, eller själva vokabulären, som används för att uttrycka detta analyserar 
vi med de ovanstående diskursnivåerna som inspirationskälla, för att se vilka tankar, 
idéer och värderingar som kan finnas i texterna. Språket är ett redskap för att skapa, 
återskapa eller förändra den sociala verkligheten, för att återknyta till diskursteorins idé 
om språket. Grammatiken i texterna analyserar vi dock inte, eftersom vi inte är ute efter 
ett djuplodande lingvistiskt perspektiv utan snarare valt att inspireras av idéerna och 
begreppsramen i Faircloughs texter. Ordval och språkbruk undersöker vi, eftersom 
denna aspekt av språket kan skvallra om hur olika aktörer medvetet eller omedvetet ser 
på sin omgivning, i till exempel positiva eller negativa termer, eller vad som refereras 
till utanför själva texten. De textuella strukturerna säger även de något om texternas 
plats i den verklighet de tillkommit och mottas, vem som säger vad och hur ordets makt 
kontrolleras.  
 
I den utsträckning det är relevant försöker vi visa på exempel där modellen med de tre 
diskursnivåerna fungerar som en bra grund och en inspirationskälla för att tydliggöra 
hur en diskurs kan identifieras. Det är ju inte säkert att alla textavsnitt i BBL tydligt kan 
relateras till alla nivåer i modellen. Vi försöker knyta an analysresultaten till nivån av 
diskursiv praktik, för att klarlägga hur diskursen kring folkbibliotekarier och medier ser 
ut och formas. Den sociala praktiken finner vi det lite svårare att kommentera eftersom 
det kräver en större undersökning av annan karaktär samt kulturteori eller sociologisk 
teori. Vi försöker så långt vi anser det vara möjligt diskutera detta utifrån den B & I- 
kontext vi rör oss i. Vi återknyter även analysresultatet till vårt bakgrundskapitel och 
vår teori i diskussionskapitlet för att kunna dra slutsatser kring diskursens olika nivåer 
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och öppna upp för diskussion och fler frågor som är värda att kasta ljus på. På detta sätt 
försöker vi täcka in alla delarna i det diskursanalytiska förhållningssätt vi utgår ifrån, 
från text till diskursiv praktik och social praktik. 
 
7. 1 Urval 
 
Först valde vi om vi skulle använda en eller flera tidskrifter till vår analys. Vi började 
med att se vilka svenska tidskrifter med någon koppling till folkbibliotek som fanns, t 
ex Bibliotek i samhälle, Biblioteket i fokus, Ikoner, Biblioteksbladet. Eftersom 
Biblioteksbladet kan ses som den mest interna tidskriften valde vi att börja bläddra i 
den, då det framförallt var intressant för oss att se vad som sagts om medier inom själva 
folkbibliotekariekåren. Biblioteksbladet, BBL, har funnits som tidskrift för 
folkbiblioteken sedan 1916, och distribueras till alla folkbibliotek i Sverige. 
Kontinuiteten i utgivningen anser vi utgör en bra grund för att kunna studera diskursen i 
debatten om medier. Vi kan dock inte veta hur mycket BBL läses av folkbibliotekarier 
och vi är medvetna om att mediedebatten och åsikter om medier finns utanför BBL, 
men dessa kan vi endast spekulera kring. Trots detta så är BBL ett organ för Svensk 
Biblioteksförening (tidigare SAB) och därför har tidskriften rimligen ett visst inflytande 
inom folkbiblioteksvärlden som en auktoritet. Texterna i BBL kan därför ha ideologisk 
tyngd inom folkbiblioteksfältet och för folkbibliotekarier och därför är det intressant att 
se hur diskursen ser ut här. De folkbibliotekarier eller andra aktörer som väljer att uttala 
sig i BBL vill troligen bli uppfattade som seriösa och vi kan anta att de vill vända sig till 
en lika seriös läsarkrets. Att bara välja BBL har vissa nackdelar. Det kan ju vara så, att 
det finns flera diskurser i andra tidskrifter som avviker från BBL : s och dessa får vi ju i 
så fall bortse från, med risk för att vi då även väljer bort diskurser som kan vara 
intressanta för en mer holistisk bild av mediedebatten. 
 
Efterhand, när vi bläddrat i ett antal årgångar av BBL, kom vi fram till att det fanns så 
pass mycket material, enbart i denna tidskrift, att det räckte för vår analys. Därefter 
bestämde vi oss för att försöka begränsa oss i tid, för att undersökningen skulle bli 
rimlig att genomföra, med tanke på analysresultatets validitet och reliabilitet. Vi är även 
intresserade av att se om och hur diskursen förändras. Tiden blir då en viktig faktor, 
därför valde vi att låta analysmaterialet spänna över en längre tidsperiod. Vi har tittat 
igenom alla nummer mellan 1970-1999.  
 
Vi har läst artiklarna utifrån vår analysmodell som består av tre olika värden: 
experiential value, relational value och expressive value. En utförligare beskrivning av 
dessa kommer i kapitel 7.2. Vår urvalsprocess har bestått av flera steg. Första steget var 
att läsa igenom BBL under vår valda tidsperiod 1970-1999. Vi markerade de artiklarna 
som vi ansåg vara relevanta. Nästa steg var att kopiera alla markerade artiklar, för att 
kunna läsa dessa ännu mer ingående. Vi läste alla artiklar igen och markerade ut stycken 
utifrån vår analysmodell. De artiklar som inte innehöll någon av de värdekategorier som 
fanns i vår analysmodell, valde vi bort. Vår period var 1970-1999, men den sista artikel 
vi har med publicerades 1995. 
  
Det kriterium vi valt ut artiklar med rör sig snarast om en form/innehåll-diskussion. Det 
är alltså inte enbart debattinlägg vi valt, utan alla typer av artiklar och notiser som 
behandlar medier utifrån ett form/innehåll-perspektiv. Kring de medier som kan anses 
som accepterade, t ex musik som är en etablerad konstform, förekommer det snarare en 
diskussion kring innehållet och kvalitén, snarare än att själva mediets form ses som 
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kontroversiellt. Det är när ett medium omskrivs som kontroversiellt på grund av sin 
form, i egenskap av att det skiljer sig från boken, som vi ser artikeln ifråga som relevant 
för analys. I artiklarna kan även mediernas innehåll och kvalitet diskuteras, men det är i 
första hand diskussionen om formen vi fokuserar på i vårt urval. Artikelförfattarna 
själva är inte det mest intressanta utan det är texterna och de uttalanden som finns där 
som är intressanta. Här är det dock på sin plats att vi återkommer till vårt resonemang 
om hur vi definierar gruppen ”folkbibliotekarier”. Som vi nämner i kapitel 1.4 om 
begrepp i uppsatsen, ingår även vissa andra grupper av aktörer såsom studenter och 
journalister i vårt urval av empiriskt material. Merparten är dock folkbibliotekarier. De 
andra aktörer som valt att uttala sig i BBL anser vi ingå i och forma diskursen kring de 
faktiska folkbibliotekariernas inställning till nya medier. Därför har vi med uttalanden 
som inte är gjorda av folkbibliotekarier, men som ändå tydligt deltar i debatten och 
eventuellt påverkar folkbibliotekariers inställning till nya medier.  
 
Av alla artiklar som handlar om medier såg vi att ett stort antal faktiskt innehöll debatt 
kring eller värdering av nya medier. Ur denna aspekt anser vi att vi har ett relativt 
representativt urval. Vi ansåg att vårt empiriska material skulle bli alldeles för 
omfattande om vi skulle ta med alla artiklar vi hittade. Därför har vi koncentrerat oss på 
just de artiklar som innehåller debatt, diskussion eller åsikter om nya medier. Utifrån 
vår teoretiska bakgrund och våra frågeställningar ansåg vi att dessa artiklar var 
tillräckligt många och omfattande för att kunna ge oss svar på våra frågor. Utifrån 
Fairclough, som skriver att när meningsskiljaktigheter uppstår, är det ett bra tillfälle att 
studera om en diskursiv förändring äger rum, har vi motiverat vårt urval eftersom det 
bland annat är förändring i diskursen vi vill studera. 98  Stanley Cohen menar att det inte 
nödvändigtvis behöver vara ett nytt medium som skapar diskussion, men att vissa 
händelser i omgivningen för att ett medium ”upptäcks” eller uppfattas som nytt och på 
något sätt kontroversiellt, vilket vi beskrivit i kapitlet om moralpanik, 2.1.1.99 
Dessa idéer från våra teorikapitel bidrar också till hur vi gjort vårt urval. Vi tror att 
artiklar där diskussion, meningsskiljaktigheter, debatt och beskrivningar av medier av 
olika slag äger rum ger oss en möjlighet att studera vilka tankar och idéer som ligger 
bakom folkbibliotekariers inställning till medier och att vi kan få svar på våra 
frågeställningar genom det urval vi gjort.  
 
I de artiklar vi valt ut innehåller de allra flesta uttalanden av bibliotekarier, vilket 
beskrivs tydligt i texterna. Förutom detta så är det BBL : s egna reportrar, BBL :s 
redaktion, journalister som intervjuar bibliotekarier, medlemmar i SAB:s arbetsgrupper 
eller studenter vid BHS som uttalar sig. Vi anser att det är rimligt att anta att de flesta av 
dem som uttalar sig är verksamma som bibliotekarier, utifrån texternas beskrivningar av 
dem som uttalar sig. Ovanstående grupper anser vi kan räknas in i diskursen kring 
folkbibliotekariers inställning till nya medier, eftersom de deltar i debatten och på så vis  
påverka folkbibliotekarierna. Många av artiklarna har karaktär av rapport från det egna 
verksamhetsområdet, ofta med diskussions om nya medier. Här är det ofta BBL : s egna 
reportrar som intervjuar, vid något fall en journalist som låter bibliotekarier uttala sig.  
BHS-studenterna räknar vi in i diskursen, eftersom de vill bli bibliotekarier och väljer 
att uttala sig i BBL för att påverka andra folkbibliotekarier. 

                                                                 
98 Fairclough, Norman, Discourse and Social Change, s. 96 
99 Cohen, Stanley, Folk  devils and moral panics : the creation of the mods and rockers. (New York : 
Routledge, 2002),  s. 1-12 
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De artiklar vi valt bort har varit kortare notiser, referat av utredningar, referat och 
diskussioner om debattböcker, samt andra artiklar av rent beskrivande karaktär. Vi har 
ansett att dessa texter inte bidragit till att ge oss svar på våra frågeställningar.  
 
 
7. 2 Analysverktyg  
 
Dimensions of meaning Values of features Structural effect 
 
Contents 
Relations 
Subjects  

 
Experiential  
Relational  
Expressive  

 
Knowledge/beliefs 
Social relations 
Social identities 
 

Figur 2: Fairclough ”Formal features: experiential, relational and expressive values” 
 
Som analysverktyg har vi inspirerats av ovanstående modell ur Faircloughs bok 
Language and Power.100 Vi anser att den ger en bra utgångspunkt med de tre 
diskursnivåerna och vi får en möjlighet att placera in artiklarna i BBL i ett sammanhang, 
i deras egenskap av texter. Vi har arbetat om modellen något, för att ge mer konkreta 
exempel på motsvarigheter i våra texter om folkbibliotekarier och medier. Vi ha r även 
valt ut en enskild del av modellen, som vi anser vara mest relevant för vår analys. 
Modellen belyser olika steg i Faircloughs eget tillvägagångssätt, där han formulerar ett 
antal kritiska frågor av lingvistisk karaktär för att kunna analysera texter. Vi anser dock 
att en lingvistisk analys av textmaterialet i BBL faller utanför ramen för denna uppsats, 
eftersom det blir en mer djupgående språklig analys än vad vi är ute efter. Vi tar dock 
fasta på dessa frågors huvudinnehåll, som illustreras i ovanstående modell, samt 
försöker spegla detta utifrån våra frågeställningar i vår omarbetade modell. Vi 
kommenterar språkliga företeelser som t ex ordval, språkbruk och värdeladdade 
beskrivningar i analysmaterialet, just för att visa på att vi är medvetna om lingvistikens 
plats i Faircloughs teori och metod och att det är en del av den diskurs vi vill analysera.   
 
Vi har valt mittkolumnen i ovanstående modell till vår egen analysmodell, eftersom vi 
anser att den representerar själva texten i relationen text-diskursiv praktik-diskurs som 
social praktik. De övriga delarna i modellen ger en förståelseram för vilka nivåer en 
texts innehåll kan anta. Kolumnen till höger innehåller nivåerna diskursiv praktik och 
diskurs som social praktik. Dessa väljer vi att kommentera i diskussionen utifrån de 
resultat vi får genom analysen.  
 
Vi har försökt relatera de tre kategorierna av kännetecken (features), experiential value, 
relational value och expressive value, till våra egna texter och den problemformulering 
vi vill ha svar på. Vi översätter för vår egen skull dessa begrepp och utvecklar dem i vår 
egen modell för att klargöra vad vi anser att de kan betyda i B & I- kontexten. 
Fairclough skriver i Language and Power 101om dessa begrepp:  
 
• experiential value- begreppet beskriver textproducentens upplevelse, intryck eller 

erfarenhet av hur den naturliga eller sociala världen är representerad. Det handlar 
alltså om kunskap eller tro, idéer och ideologi. Vi översätter detta som 
upplevelsemässigt/erfarenhetsmässigt värde. Under denna rubrik kan vi i texterna se 

                                                                 
100 2001, s. 93 
101 2001, s. 93ff 
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hur författarna själva beskriver sina upplevelser av, intryck av, erfarenheter av och 
sin syn på medier. 

 
• relational value- detta begrepp handlar om sociala relationer och hur dessa statueras 

via texten in i diskursen. Vi översätter detta som relationellt värde. I texterna tittar 
vi alltså på hur författare sätter olika objekt i relation till varandra, i t ex 
argumentationssyfte. Det kan handla om att motivera en egen åsikt, om medier, 
genom att jämföra med andra fenomen för att styrka det egna argumentet. Det kan 
även handla om mer omedvetna polariseringar mellan objekt hos författarna, som 
kan avslöja författarens åsikter och utgångspunkter kring medier.  

 
• expressive value- begreppet har att göra med subjekt och social identitet. Expressive 

value handlar om hur textproducenter i vid bemärkelse (ut)värderar de delar av 
verkligheten som hon eller han relaterar till i texten. Vi översätter detta begrepp som 
expressivt värde. Denna kategori visar på hur textproducenter själva beskriver eller 
uttrycker sin verklighet och det är genom denna kategori som vi i texter kan spåra 
värderande uttryck kring medier, både positiva och negativa, samt hur medier 
beskrivs överlag.  

 
Dessa tre kategorier av värderande kännetecken i texter bildar alltså grunden för vår 
egen analysmodell. Det är utifrån dessa tre kategorier som vi analyserar vårt empiriska 
material från BBL. Denna modell är ett stöd för vår tolkning, för att det ska finnas en 
tydligare struktur i hur vi behandlar vårt material. Samtid igt anser vi det viktigt att 
texterna i sig ska få ett fritt spelrum, så att vi som uttolkare är öppna för att se vad som 
faktiskt finns i textmaterialet, för att kunna få fram ett resultat som är balanserat.  
 
7. 3 Tolkning 
 
Det är på sin plats att vi här skriver några rader om vår egen roll som tolkare av texter.  
Martyn Denscombe är professor i Social Research vid De Montfort University i 
Leicester.  Denscombe skriver i Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt 
inom samhällsvetenskaperna att textanalys kan ses som en kvalitativ forskningsansats. 
Med en kvalitativ ansats finns ett intresse för hur människor förstår saker och skapar 
betydelser. Beteendemönster, kulturella normer och olika typer av språk uttrycker olika 
gruppers sociala aktiviteter. Kvalitativa data är produktionen av en tolkningsprocess, 
data blir därför producerade medan de tolkas och används i ett forskningsarbete. Här 
blir uttolkarens roll en kritisk punkt, som det är viktigt att vara medveten om vid arbete 
med en kvalitativ metod.102 
 
Begreppet tolkning kan ha en dubbel betydelse. En betydelse är att utvinna mening eller 
betydelse ur texter. En andra betydelse är det steg i forskningsprocessen som tar vid där 
själva textanalysens resultat skall tolkas och dess betydelse för uppsatsens 
frågeställningar utkristalliseras. Tolkning ingår i praktiskt taget varje textanalys, dock 
på olika nivåer och är i olika grad komplex. Göran Bergströms & Kristina Boréus bok 
Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys har gett oss en 
bra överblick över olika sätt att analysera texter. Tolkning är en central företeelse i alla 
analyssätt.103 I vår uppsatssituation kan vi, i enlighet med Bergström & Boréus, urskilja 
                                                                 
102 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken , 2000, s. 243-244 
103 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, Textens mening och mak : metodbok i samhällsvetenskaplig 
textanalys,  (Lund: Studentlitteratur, 2000) s. 20-24. 
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fem viktiga beståndsdelar, som har betydelse för vår tolkning av texterna: texten, 
kontexten/diskursen som finns i en kontext, avsändaren, mottagaren och uttolkaren (vi 
själva). Vår strategi rör sig snarare om att relatera de texter vi tolkar till en diskurs, än 
att fokusera på särskilda individer eller aktörer i diskursen.104 
 
Hermeneutiken är läran om läsning och tolkning. Här blir begreppet den hermeneutiska 
cirkeln aktuellt. Detta kan förstås som att en text tolkas både utifrån texten som helhet 
och genom att tolka helheten utifrån delarna. Innebörden av ett visst begrepp kanske 
måste förstås utifrån helheten. När begreppets innebörd klarnar, kanske hela texten 
faller i nytt ljus. Inom hermeneutiken framhålls även att tolkning är omöjlig utan en 
förförståelse. Som uttolkare har vi vissa erfarenheter eller föreställningar som påverkar 
vårt sätt att förstå och tolka en text. En text kan få olika betydelser beroende av att olika 
subjekt ger den olika tolkningar i olika historiska situationer. Det är omöjligt att 
rekonstruera exakt vad författaren velat säga med texten, likaså hur andra mottagare 
förstått texten. Vi kan inte bortse från oss själva som samhällsvarelser. Poängen blir 
därför att uttolkaren använder sin samtida kunskap och erfarenheter i ett samspel med 
de erfarenheter som den ursprungliga texten har.105 Här blir därför en medvetenhet om 
vår egen förförståelse en viktig punkt att relatera till de tolkningsresultat vi gör i vår 
textanalys.  
 
Det är säkert tydligt sedan uppsatsens början att vi har ett antal premisser som vi arbetar 
efter. En är att vi tror att det finns en diskurs inom folkbiblioteken och 
folkbibliotekariernas syn på medier. En annan är att det kan finnas ideologier och 
maktstrukturer som påverkar debatten kring medier, att vissa uttalanden väger tyngre än 
andra och att detta i sin tur påverkar hur diskursen utvecklas. Jon Hellesnes, professor i 
filosofi vid Universitetet i Tromsö, skriver om denna typ av antaganden eller premisser 
och refererar vidare till filosofen Paul Ricoeur. Att vi har som utgångspunkt att det kan 
finnas dolda ideologier och maktstrukturer kan alltså relateras till det Ricoeur kallar 
misstankens hermeneutik Detta är en beteckning för ett tolkande uppletande och 
avslöjande av ideologi, falskt medvetande och kamp för särintressen. Sådant kan finnas 
där man minst anar det, i ”vardagliga” uttalanden, i ”höga” moraliska strävanden, i 
”politiska neutrala” utredningar o s v. Vidare anser Hellesnes att misstankens 
hermeneutik är befogad. Den är oundgänglig om målsättningen är att övervinna 
kulturellt självbedrägeri och därmed få till stånd mer genomskådliga förhållanden. Men 
vissa problem finns med misstankens hermeneutik. Den kan aldrig bli allomfattande, 
eftersom ideologikritiken inte kan upplösa allt, utan att själv bli uddlös som kritik. Vi 
försöker därför se vår metods begränsningar och möjligheter. Vi tror att en kritisk 
språkmedvetenhet kan vara ett sorts balanserat resultat av vår metod, som även kan ge 
oss de svar vi söker genom vår problemformulering. 
 
Vår studie är en kvalitativ studie. Detta innebär att resultaten inte är generaliserbara men 
vi anser att vissa slutsatser kan dras, som kan vara intressanta även i andra liknande 
sammanhang. Eftersom vi enbart studerar en bibliotekstidskrift kan vi inte säga något 
om eventuella andra diskurser i andra tidskrifter. Vi kan heller inte dra några 
allmängiltiga slutsatser kring vilket genomslag en åsikt utryckt i en tidskrift har på 
fältet.  
 

                                                                 
104 Bergström & Boréus, s. 24-25 
105 Bergström & Boréus, s. 26 
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8 Empiriskt resultat 
 
Under det här avsnittet kommer vi att presentera vårt resultat i enlighet med de teorier 
och metoder som vi presenterat i föregående avsnitt. Vi har valt ut citat, som vi anser 
belysa olika uttalanden som på något sätt berör medier, för att göra vårt empiriska 
material överskådligt. Detta har gjorts utifrån de olika kategorierna om kännetecken i 
texter som finns i vår analysmodell. Vi är medvetna om att sammanhanget kan ha en 
betydelse för hur ett citat uppfattas, men i så stor utsträckning det är möjligt har vi 
försökt att välja ut citat som speglar de enskilda texternas helhet. När det gäller 
anonymisering av personerna som uttalar sig i artiklarna, resonerar vi som så, att en 
anonymisering inte är nödvändig eftersom texterna redan är publicerade och därmed 
offentliga. På de ställen där namn på personer förekommer, har vi valt att ta med dem i 
den löpande texten. 
 
Vad gäller tidsaspekten i våra frågeställningar, det vill säga huruvida om och hur 
diskurs förändras över tid, har vi som vi beskrivit tidigare avgränsat det empiriska 
materialet i en tidsperiod på cirka 30 år. Vi har även läst artiklarna i kronologisk 
ordning och gör ett urval av citat därefter. I och med denna ordning har vi möjlighet att 
kommentera tidsaspekten utifrån vår teori där Stanley Cohen och Kirsten Drotners 
tankar om en moral/mediepanikcykel finns, i kapitel 2. Även vårt diskursteoretiska 
kapitel ger oss underlag att diskutera ett tidsperspektiv, eftersom den förändring vi är 
intresserade av att studera logiskt sett måste omfatta en viss tid. De texter som Norman 
Fairclough använder som analysexempel i t ex Language and Power är enskilda texter 
och där kan det vara svårt att se huruvida det finns en diskurs som påverkar aktörer och 
omgivning. Genom att vi valt texter som är sammanhängande i form av en kontinuerligt 
utgiven tidskrift har vi en möjlighet att studera diskursen och hur och om den förändras. 
De artik lar som vi valt ut väljer vi att presentera i kronologisk ordning i en bilaga. I 
redovisningen av det empiriska materialet är det dock utifrån vårt analysverktyg som vi 
presenterar citaten.  
 
Vi har även valt att dela in citaten i olika teman för att underlätta läsningen: nya medier, 
ekonomi, användare, folkbildning och utveckling/modernitet. Dessa teman har vi sett 
framträda tydligt när vi läst texterna åtskilliga gånger och vi har även sett att de har 
betydelse för hur medier diskuteras och framställs i texterna. Därför får de lika stor 
betydelse som själva analysmodellen. Under varje tema har vi ställt upp citaten efter vår 
analysmodell. Vi tror att detta underlättar för läsaren och visar mer nyanserat 
folkbibliotekariers inställning till medier. Vi är medvetna om att det kan vara något 
otydliga gränser mellan de olika temana. Vi är även medvetna om att citaten kan 
innehålla flera av analysmodellens delar. Ett citat kan alltså passa in under fler rubriker 
eller teman. I slutändan är det vår tolkning som varit avgörande för vart citatet har 
placerats. Vi tror att genom att göra på detta sätt, kan vi se både delarna och helheten. 
Detta kan vi återknyta till den s k hermeneutiska cirkeln, där delarna och helheten 
tillsammans bildar en grundval för tolkning. Vi lägger lika stor vikt vid analysverktyget, 
de teman vi funnit vid läsningen av materialet samt tidsaspekten. Vi försöker att 
resonera kring vårt empiriska material utifrån alla dessa aspekter. 
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8. 1 Nya medier 
 
Under denna rubrik har vi satt in citat som belyser nya medier, ur olika aspekter.  
 
8. 1. 1 Erfarenhetsmässigt/upplevelsemässigt värde (experiential value) 
 
Här vill vi visa på olika intryck av de nya medierna utifrån olika författares 
argumentation kring medier och hur författaren känner och upplever detta.  
 
”alla de uttrycksmedel, som vi benämner audiovisuella hjälpmedel, har nu vuxit i antal och formar, så att 
en bibliotekstjänsteman som jag tycker mig leva i en AV – djungel. Förfrågningar hos kollegor, lärare, 
AV – föreståndare, föreningsfunktionärer och arrangörer övertygar mig om att jag inte ensam trevar mig 
fram i djungeln. AV – området ter sig splittrat för mig, produktionsmässigt, förvaringsmässigt, 
organisatoriskt och samarbetsmässigt.”(2) 
 
Författaren anser att det saknas kunskaper om de nya medierna och om den fysiska 
hanteringen av dessa. Ordet ”djungel” tyder på att det finns ett distanserat 
förhållningssätt till medier. Uttalandet tyder på att fler känner sig lika vilsna och att de 
nya medierna är ett problem.   
 
Det är inte bara den organisatoriska delen som diskuteras. Det är även vilka funktioner 
de nya medierna ska ha som informationskanaler. I detta citat belyses problematiken 
med videogrammen: 
 
”Bredvid den ekonomiska rollen har videogrammen en alldeles speciell funktion, den ideologiska. Om vi 
definierar ideologi som ’vårt vardagliga sätt att uppleva världen och oss själva’ kan vi säga att film, TV, 
videogram i det stora hela förmedlar en speciell grupps uppfattning av verkligheten, nämligen den 
härskande klassens moral, övertygelse, religion, tankar och upplevelser.”(12) 
 
Här kan vi se en klar ideologitanke kring medier i stort, både nya och äldre, där uttryck 
som ”klass” antyder att det finns en stark politisk ideologi. Videon ses som ett 
maktinstrument för en grupp, som folkbibliotekarierna inte själva anser sig tillhöra. I 
samma artikel skrivs även att:  
 
”Även om mediautbudets påverkan på konsumenten är omdiskuterad kan vi utan vidare säga att 
programmen konserverar och förstärker rådande förhållanden. Det förment objektiva programutbudet 
med förrädiskt dolda värderingar gör att tittaren inte reflekterar över programinnehållet.”(12) 
 
Synen på nya medier relateras här till att användarna ska skyddas från videogrammens 
påverkan. Detta uttrycks som en kunskap författaren tillägna t sig genom egen 
erfarenhet.  
 
Vi kan även se en lite mer positiv inställning till de nya medierna i samhället men 
notera att det fortfarande handlar om medierna i samhället. De nya medierna accepteras 
motvilligt och med en kvalitetsdiskussion:  
 
”Vi är alltså med raska steg på väg in i en tid då ett överflöd av bilder kommer att konkurrera om platsen 
på våra TV-skärmar. Det är en situation som öppnar både möjligheter och problem.”  
 
” Problemen först. Överflöd är inte i och för sig något positivt. Man måste fråga: överflöd av vad? 
Viktigare än mängden av bilder är kvalitén på innehållet. När det gäller videogrammen, vet vi att det 
utbud som finns i dag genomsnittligt håller en beklämmande låg kvalité, trots att det allra mest som bjuds 
ut är filmer som har passerat filmcensuren.” 
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”Men det finns ingen anledning att svartmåla. Bland de tusen filmerna finns mycket som är bra, och 
inslaget av kvalitetsfilm växer” (18) 
 
”… pläderar för ett starkt bokbibliotek. Språket är hotat för många barn. Språket, orden, boken. Barn 
lever dagligen i timmar med visuella medier, TV, video, serier. Inte bara de grövsta videofilmernas våld 
och skräp oroar nu utan mängden stillasittande och stillatittande tid som stjäl tid inte bara från läsning 
utan från att leka, prata, spela fotboll och umgås med andra. Botemedlet är inte att anpassa barnbiblioteket 
till ett passivt liv med musik och sagor i hörlurar, filmvisningar, video och lockande seriealbum. Nu gäller 
det att försvara språket och för barnbibliotekarierna att försvara och föra ut boken.”(24) 
 
Här kan vi se ett uttryck för en ideologi där språket ska försvaras och att det är 
folkbibliotekariernas roll att göra detta. Visuella medier associeras med ett innehåll av 
våld och skräp vilket får en negativ klang. Barnen är i fokus som en grupp som ska 
skyddas enligt författaren.    
 
”… att det är ett gigantiskt missförstånd att tro att man kan få kunskap via TV och datorer. Det kan man 
inte, man kan bara få information och det är något annat. ’Information är bitar av kunskap som är formade 
så att de kan överföras till andra. Men för att kunskap ska uppstå måste informationen smältas, införlivas. 
Och för det behövs samvaro: analys, samtal, dialog.’ Biblioteken kan underlätta kunskapstillägnande 
genom att tillhandahålla böcker, tidsskrifter, tidningar och inte minst personal som kan inspirera och 
uppmuntra människor att läsa, hjälpa dem att hitta och också våga hjälpa dem att välja. Det tryckta ordet 
är ett suveränt medium för analys, sammanhang och exakt beskrivning – något som behövs oerhört väl i 
mediesamhället.” (31) 
 
Här finns en liknande ideologisk tanke där användare ska kunna få kunskap genom 
folkbiblioteken och det tryckta ordet ska ge denna kunskap. Folkbibliotekspersonalen 
ska framförallt arbeta med det tryckta ordet. Det verkar finnas en tro på vad som är 
”rätt” och ”fel” kunskap och den skriftliga kunskapen ses här som den rätta. Det finns 
ett behov av att upprätthålla denna kunskap gentemot andra nyare medier. 
 
”Videogrammen kommer att medföra att det totala tittandet ökar- på läsningens bekostnad. Till detta kan 
inte biblioteken medverka. Barnbiblioteken är en av de mycket få institutioner som i dagens bildsamhälle 
värnar om det talade och skrivna ordet.”(20) 
 
Här presenteras en tro, där författaren skriver in sig och folkbiblioteken i en grupp, som 
har ”rätt” kunskap, som folkbibliotekarierna måste värna om. Författaren beskriver detta 
nedan som sina egna erfarenheter: 
 
”För att behålla den trovärdigheten och visa att barnbiblioteken vill fortsätta kampen för bra böcker till 
alla barn, måste vi satsa alla våra resurser för att slåss för boken- inte låna ut videogram, om än dessa är 
aldrig så kvalitativt högstående.”(20) 
 
Vidare skriver samma författare att det handlar om ”trovärdighet” och ”kamp” för ”bra 
böcker” och återigen ser vi uppfattningen om det tryckta ordets överlägsenhet. 
Barnbibliotekarien har en uppfattning om vad som är ”bra” böcker och att inte ens 
kvalitativt högstående videogram kan ingå i folkbiblioteksbeståndet. 
 
8. 1. 2 Relationellt värde (relational value) 
 
Här vill vi visa på vilka relationer som uttrycks mellan olika medier, nya som äldre samt 
relationer mellan böcker och nya medier.  
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”Den rörliga bilden och ljudet har för de flesta människor en helt annan genomslagskraft än det tryckta 
ordet. Det är därför kanske farligare med ett dåligt eller nedbrytande innehåll på än kassett än i en 
bok.”(10) 
 
Här ser vi argumentation för boken. Argumenten är att kassetter är ”farliga” eller 
”dåliga”, enligt författarens åsikt. Denna åsikt motiveras med genom en jämförelse med 
boken. 
 
”- Alltför ofta har ny teknik setts som ett hot mot boken. Jag har alltid tyckt att det är en konstlad hotbild. 
Bibliotekens uppgift är att värna om boken, det tryckta ordet och läsandet. Men med ny teknik kan 
biblioteken komplettera boken, erövra andra kvaliteter och nå nya grupper. Dessutom har nya medier 
varit marginella företeelser i bibliotekens verksamhet.”(37) 
 
Författaren anser att ”hotbilden” av ”ny teknik” är konstlad, eftersom detta ses som en 
”marginell företeelse” och därför inte utgör något egentligt hot mot boken. Här ställs 
boken i motsatsförhållande till ny teknik.  
 
”Avsikten är att pröva (…) och jämföra film och videokassett i programverksamheten för barn, 
bildkassettens användbarhet vid spontan verksamhet i små grupper på barnavdelningen, om bildkassetten 
ger uppslag till lek och aktivitet och bidrar till begreppsbildningen, (…) och det viktigaste att pröva 
bildkassettens anknytningsmöjligheter till böcker och övriga medier i barnbiblioteket samt om 
utnyttjandet av t ex en viss facklitteratur ökar i anslutning till bildkassettvisningen.”(8) 
 
Här uttrycks andra argument kring nya medier. Det finns ett värde i nya medier, 
förutsatt att dessa kan samverka med folkbibliotekets övriga verksamhet. Åsikten som 
framkommer är att om böcker går att använda i samklang med nya medier finns det rum 
för att acceptera de nya medierna. Användningen av de nya medierna ses ur ett 
instrumentellt perspektiv, d v s att medieanvändningen ska syfta till något annat, de ska 
aktivera användarna. 
 
”Precis som bokurval är det viktigt att hålla en kvalitetslinje vid urval av program. Många bibliotek köper 
massmarknadslitteratur utan urskiljning vilket i sin tur kan medföra att videogram kan få en enorm 
genomslagskraft på dessa bibliotek.”(12) 
 
Här relateras videogram på folkbibliotek till en ”kvalitetslinje”. Denna åsikt motiveras 
med att urvalet av böcker bör följa en ”kvalitetslinje” och därför bör även 
videogrammen göra detta för att passa in i folkbibliotekets verksamhet. Precis som med 
böcker blir det en fråga om urskiljning vid inköp. Relationen mellan böcker och video 
är att båda ska vara av kvalitet. Denna kvalitet står, enligt författaren, i motsats till vad 
”massmarknaden” tillhandahåller.   
 
”Man bör inte placera videogrammen i någon slags särställning till andra medier, som vi anser bör fortsatt 
vara kostnadsfria för allmänhetens bruk via folkbiblioteken.”(19) 
 
I detta citat framkommer en annan åsikt inom diskursen. Videogrammen ses här som 
likställda med ett accepterat medium, den tryckta boken, och bör därför behandlas på 
samma villkor. Likställningen innebär att författarens åsikt är att även video ska vara 
kostnadsfritt, argumenten handlar om en likställning mellan olika medier, nya som 
gamla, i folkbibliotekens verksamhet.  
 
”…, tyckte han [Fellenius, förf.anm.] att vi måste ställa oss frågan om det verkligen var rimligt att 100 
procent av bibliotekens mediaanslag går till böcker och 0 procent till videogram. Och äntligen kom den – 
motrepliken som vi väntat på: Alternativet till dåliga videofilmer behöver inte vara bra videofilmer – det 
kan vara en god bok.”(26) 
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Här jämförs videogram med böcker och för att stärka argumenten för boken, används 
ekonomin som ett argument för att det inte är rimligt att ha videogram på folkbibliotek. 
Argumenten är även att böckerna fortfarande finns kvar i en högre kvalitativ ställning 
än videogram. 
 
8. 1. 3 Expressivt värde (expressive value) 
 
Under den här rubriken sorterar vi in citat som på olika sätt beskriver eller värderar nya 
medier, antingen på ett neutralt, positivt eller negativt sätt. 
 
”Användningen av videogram känns ganska klar. Videokassetter kommer antagligen att omfatta främst 
undervisningsmaterial, bildskivorna underhållning för privatkonsumtion.”(10) 
 
Författarens verklighet relaterar till videogram antingen som instrument för 
undervisning alternativt för privatkonsumtion och underhållning. Författaren beskriver 
detta som en självklarhet och förhåller sig neutral till denna utveckling. 
 
”Risken är att video ersätter andra verksamhetsformer. Detta utan att skapa något kvalitativt nytt. Det blir 
bara en breddning som kommer de redan privilegierade till del.”(12) 
 
Här ses video som en ”risk” och detta är negativt laddat. I denna verklighet finns det 
redan ”kvalitativa verksamhetsformer” som ”hotas” av videon. Det finns även en ansats 
att värna om dem som inte är ”privilegierade”. 
 
”Detta är bara några av alla de användningsområdena där TV – kassetten på grund av sin lätthanterlighet 
kan tänkas ge bibliotekens besökare bra information och service och mö jligheter till ett mer aktivt 
utnyttjande av ett medium som ofta beskyllts för passivisering och slötittande.”(11) 
 
I detta citat upplevs en annan verklighet som utvärderas som positiv, t ex med ordet 
”lätthanterlig”. I denna verklighet har det nya mediet av andra ”beskyllts” för att vara 
”passiviserande”, vilket författaren upplever som negativt eftersom denne endast 
uttrycker positiva erfarenheter.  
 
”(…)Mer band är alltså faktiskt det enda vi just nu efterlyser för att vårt försök skall fungera ännu bättre, 
men redan nu tror jag att vi kan se hur TV-kassetten rätt använd kommer att bli ett bra och aktiverande 
medium i vårt arbete med barnen i biblioteket.”(9) 
 
Författaren uttrycker här att förutsättningarna för att TV-kassetter ska ses som något 
positivt, så måste dessa användas ”rätt”. I och med detta visar författaren en uppfattning 
att det kan finnas ”fel” sätt att använda kassetter och att detta är negativt. I grunden 
finns det en negativ inställning som blir positiv till medier förutsatt att de används ”rätt” 
och under kontrollerade former.  
 
8. 2 Ekonomi 
 
Ekonomi har vi märkt, har en betydande del i diskussionen. I de flesta texter finns det 
mer eller mindre tydliga diskussioner kring nya medier och ekonomi. Vi har därför valt 
att ha en del citat som belyser detta.  
 
8. 2. 1 Erfarenhetsmässigt/upplevelsemässigt värde (experiential value) 
  
”…Utan ökade resurser ingen AV-utlåning. Frågan blir helt och hållet ett politiskt ansvar.”(17) 
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Intrycket författaren har är att utan ökade resurser finns det ingen möjlighet för 
folkbiblioteken att ha AV-medier. Det blir ett ”politiskt ansvar” att tillskjuta mer 
pengar.  
 
”Videotekniken borde vara utmärkt i bibliotek och då i synnerhet videogram i form av kassetter. Utan 
ordentligt understödd försöksverksamhet i statlig regi kommer landets folkbibliotek inte att ha råd att 
satsa på videogram i någon större omfattning, sen må det komma aldrig så många utredningar som talar 
om hur bra biblioteken skulle vara som distributörer och förmedlare av de nya medierna. ”(19) 
 
Även i detta citat betonar författaren politikernas ekonomiska ansvar för videogrammen 
i folkbiblioteken. Erfarenheten är att det inte spelar någon roll hur många utredningar 
som görs kring nya medier och folkbibliotek, det är pengar som måste avsättas till den 
verksamheten. Här kan vi se att nya medier ställs utanför den ordinarie verksamheten 
som består av böcker. 
 
8. 2. 2 Relationellt värde (relational value) 
 
”De frågor det lilla (och ofta resurssvaga) biblioteket ställer är: - Skall vi utan ökade resurser (i fråga om 
såväl personal- som mediaanslag) gå in i en ny medievärld? Sker det då på bokens bekostnad? - Har vi i 
kommunerna utanför storstäderna ett kulturansvar för AV-media?”(17) 
 
Ovanstående citat innehåller ett antal retoriska frågor om hur folkbiblioteken bör 
förhålla sig till nya medier rent ekonomiskt. Frågan är hur ett litet resurssvagt 
folkbibliotek ska kunna ha ett ansvar för AV – medier, när det inte finns pengar. Frågan 
om det sker på bokens bekostnad, blir en motivering mot AV – medier, om inte pengar 
skjuts till, d v s ”utökade resurser”. Här jämförs dels olika medier med varandra, boken 
ställs i motsatsförhållande till nya medier, men även landsbygd mot stad. Detta tyder på 
att det finns olika ekonomiska ramar i olika kommuner. Detta ser författaren som ett 
problem.   
 
8. 2. 3 Expressivt värde (expressive value) 
 
”Videogrammen skall leda till vinst. Företagen är ständigt tvingade att utveckla nya produkter för att 
överleva konkurrensen.”(12) 
 
Här finns en negativ ton, där videogrammen kopplas till ”företag”, ”konkurrens” och 
”vinst”.  
 
”Videogrammen är en konsumtionsartikel. Den privata användningen i hemmen är den viktigaste 
marknaden [i Sverige förf. anm.] om några år.”(12) 
 
I samma artikel associeras videogram med ”konsumtionsartikel”, och ”privat 
användning”, vilket får en negativ klang. Det finns en distans till det nya mediet, hos 
författaren.  
 
”Har vi tur och pengar – kan vi från 1990 låta låntagare låna hem såväl gamla klassiska svenska 
spelfilmer som barnprogram, dokumentärfilm och kortfilm inom olika ämnen på video!”(39) 
 
I en annan artikel finns en verklighet som ser en framtidsvision där videon faktiskt har 
sin plats på folkbiblioteken. Det finns en positiv inställning och det beskrivs som en 
möjlighet för folkbiblioteken att tillhandahålla ”klassiska svenska spelfilmer” t.ex.  
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8. 3 Användare 
 
En viktig del av folkbibliotekets verksamhet är användarna, dessa finns även med i 
texterna och i diskussionerna kring olika nya medier. Vi ser tydligt att användarna 
används som ett argument för eller emot nya medier i folkbiblioteket. 
 
8. 3. 1 Erfarenhetsmässigt/upplevelsemässigt värde (experiential value) 
 
”- Samtidigt så måste jag erkänna att vi från bibliotekets sida i viss utsträckning lyckats nå nya grupper 
med hjälp av UR:s program.”(22) 
 
Författaren har en negativ inställning, men är beredd att ändra uppfattning om nya 
medier om det kan vara till gagn för biblioteksverksamhetens möjlighet att locka nya 
användare.   
 
”Utan djupare kunskaper blir man en passiv användare helt i händerna på teknikerna. Som aktiv och 
kunnig användare kan man dels klara de problem som dyker upp och dels ha synpunkter på och bedöma 
både hårdvara och mjukvara.”(45) 
 
En upplevelse finns av att användarna själva måste ha kunskaper för att hantera nya 
medier på ett ”bra” sätt. Ord som ”passiv” beskriver en erfarenhet av att användare som 
inte är aktiva blir offer för tekniken, medan ord som ”aktiv” är positivt laddas. Det är 
alltså önskvärt från författarens synvinkel att användarna ska vara ”kunniga”. 
 
8. 3. 2 Relationellt värde (relational value) 
 
”Erfarenheter av produktioner för hörselskadade tyder på att videogrammet kan bli ett lika viktigt 
hjälpmedel för döva som ljudbandet för blinda.”(10) 
 
 
Argumentationen är här att video kan bli ett ”hjälpmedel” för döva, precis som 
ljudbandet är för blinda. Man ser en möjlighet att försöka likställa videogram med andra 
hjälpmedel för behövande grupper.  
 
”Invandrarnas informationsbehov skulle till en del kunna lösas om folkbiblioteken försågs med TV – 
kassetter som behandlade aktuella och för invandrarna, såväl vuxna som barn väsentliga ämnen.”(11) 
 
Även här finns en vilja att se videogram som ett hjälpmedel. Åsikten är att det vore bra 
om video fanns för att kunna lösa informationsförmedlingen till en viss grupp. Här finns 
även en underliggande ton av att folkbiblioteken ska vara till för alla användargrupper.  
 
”Personalen på biblioteket har följt barnens reaktioner och tagit tillvara på möjligheterna att fortsätta 
programmens tema, t ex genom teaterlek, målning och att titta i böcker.”(10) 
 
Ovan framkommer en instrumentell syn på nya medier i samband med barnverksamhet. 
De nya medierna ska här syfta till att aktivera barnen, det finns en uppföljningstanke 
under kontrollerade former.    
 
”Barnen ser gärna om ett TV – program flera gånger i rad och kommenterar mer framför TV – skärmen 
än framför filmduken. De blir över huvud taget mer aktiva vid kassettvisningarna.”(11) 
 
Videovisning jämförs med folkbibliotekets traditionella filmvisning på duk. 
Erfarenheten visar att barnen blir mer aktiva vid kassettvisning än vid filmvisning, 
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vilket ses som positivt. Det positiva är att barnen blir mer ”aktiva” och det ses som 
positivt om det nya mediet leder till aktivitet. Ordet ”aktiv” har en positiv klang. 
 
8. 3. 3 Expressivt värde (expressive value) 
 
”Kanske kan videokassetten ge en möjlighet att på ett smidigt sätt klara av det stora behovet av 
’filmvisningar’ för barn.”(10) 
 
I texten relateras det till att barnen ska få möjlighet att titta på film men att den praktiska 
verkligheten gör det svårt. Där skulle videon i positiv bemärkelse lösa dessa problem 
med ”behovet” av filmvisningar. Det finns en positiv inställning till video som en 
lösning på ett praktiskt problem.  
 
”Förskolebarnen har lätt att få information via TV. TV – mediet är välbekant för dem och det behövs inte 
lika mycket tekniska arrangemang som kring en filmvisning.”(11) 
 
Även här finns ett uttryck för TV som en lösning för att kunna tillgodose barnens rätt att 
få tillgång till TV. Även här finns en positiv inställning där de nya medierna används 
för att lösa praktiska förmedlingsproblem. I denna verklighet finns det ingen upplevelse 
av TV som ett kommersiellt, passiviserande medium. Istället ses TV som en praktisk 
lösning för folkbiblioteksverksamheten för barn.  
 
”Vuxenutbildningen bör kunna väsentligt förbättras om man för de enskilda studerande t.ex. kan erbjuda 
kurser på TV-kassett för avlyssning i folkbibliotekens lokaler t.ex.”(11) 
 
Även här finns en önskan att lösa praktiska problem i folkbiblioteksverksamheten. 
Författarens beskrivning av sin verklighet visar på en åsikt där TV-kassetten kan 
komma till nytta i praktiken, denna gång för vuxna som användargrupp. 
 
”Varför TV-kassett? Nog är det viktigt att ett folkbibliotek ger allmänheten möjlighet att pröva sådana här 
nya medier som ständigt dyker upp. (…) Är det kanske ett utmärkt hjälpmedel för att lära barn att kritiskt 
se på TV? Är det ett bra hjälpmedel för vuxenundervisningen?”(7) 
 
Här ser vi en mer skeptisk inställning hos författaren till om TV-kassetter kan vara till 
nytta. Dock finns en ansvarstanke, att ”folkbiblioteken ger allmänheten möjlighet” att 
pröva nya medier. Det finns en negativ grundinställning genom en något nedsättande 
formulering som ”sådana här”, vilket verkar vara en önskan om att distansera dessa nya 
medier från folkbiblioteksverksamheten. Verkligheten som författaren relaterar till 
innebär att folkbiblioteket ska satsa på saker som är ”bra” för användarna, exempel som 
”att se kritiskt på TV” eller ”hjälpmedel i vuxenundervisningen” tyder på detta.  
 
8. 4 Folkbildning 
 
En del av vår teori tar upp folkbildning som en stor del av folkbibliotekariernas 
övergripande mål.  
En bestämd uppfattning om vad som är bildning och varför bildning är viktigt går 
igenom i folkbildningstanken. Folkbildningen har i sin tur påverkat folkbiblioteken och 
folkbibliotekariernas arbete och här kan vi se spår i artiklarna av både bildnings- och 
folkbildningstanken. 
 
8. 4. 1 Erfarenhetsmässigt/upplevelsemässigt värde (experiential value) 
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”Då om inte förr, får biblioteken möjlighet att ägna sig åt kärnproblemet: Hur ska man på bästa sätt 
utnyttja videotekniken för låntagarnas räkning?”(10) 
 
Här finns en upplevelse av att videon tidigare inte varit till någon nytta i verksamheten, 
och nu är det dags att ta tag i ”kärnproblemet”. Det finns en ideologisk tanke om att 
detta ska ske för ”låntagarnas räkning”. Det antyder att folkbibliotekarien känner ett 
ansvar för att använda den nya tekniken så att låntagarna får ta del av denna. 
 
”- Biblioteken är en resurs för samhället och det är viktigt att nya medier introduceras, för att biblioteken 
ska kunna bibehålla sin folkbildande roll. (...)”(37) 
 
I detta citat finns det en tydlig ideologisk tanke om folkbibliotekens folkbildande roll. 
Synen på nya medier blir att de är en del i denna folkbildningstanke. Författarens 
upplevelse är att om inte folkbiblioteken tar in dessa nya medier är det ingen annan som 
tar ett folkbildande ansvar för dessas introduktion i samhället.  
 
”Hur kan videogrammen användas i folkbiblioteken? Hur kan v ideogrammen hjälpa 
studiecirkelverksamheten och folkbildningens övriga aktiviteter? Vilken roll kan folkbiblioteken få som 
distributör av videogram?”(11) 
 
Även här finns en tro på videogrammen som en möjlig del av folkbildningen, som 
folkbiblioteken ansvarar för.    
 
”Att ligga lågt med verksamhet för barn inom detta område är absolut inte tillrådligt. Det är av största 
betydelse att barn lär sig använda och genomskåda mediet som sådant, och där borde biblioteken i 
samarbete med skolorna kunna göra stora insatser. (…) Direkt fel vore att blunda för videon som ett 
medium med plats i barnverksamheten på våra bibliotek .”(19) 
 
Tron på folkbildningstanken finns här också. Det finns en tro på folkbiblioteken som 
rätt forum för att lära barnen att ”genomskåda” det nya mediet. Skolan och 
folkbiblioteken skulle tillsammans kunna lära barnen detta. Författarens intryck eller 
upplevelse är att folkbiblioteken har ett tydligt ansvar för detta och att det ”vore direkt 
fel” att blunda för videon som ett medium som finns i barnens vardag.  
 
”(…) det skulle vara direkt fel av biblioteken att inte på något sätt aktivt gå in i en verksamhet som skulle 
kunna ge barnen en chans att bättre förstå det bildspråk, som bl a videon förmedlar.”(19) 
 
Även här finns det en idé om folkbiblioteken som en ansvarstagande och uppfostrande 
institution. Folkbiblioteken måste lära barnen och ge dem ”en chans” att bättre förstå 
videon som ett bildmedel. 
 
”Vår uppgift är ju bl a att erbjuda kvalitativa alternativ, ändå är det min erfarenhet att det är svårt att 
entusiasmera låntagarna för våra ’motsvarigheter’ till Lace och Rambo.”(30) 
 
Författaren har en upplevelse om kvalitetens betydelse för folkbildningen, men att 
användarna inte är intresserade av denna tanke.  
 
”Vi skall ju inte uppmuntra till slentrianmässigt tittande utan arbeta för god barnkultur. ”(34) 
 
En upplevelse finns här av att nya medier används ”slentrianmässigt”, vilket författaren 
är negativt inställd till. Författaren har även en idé om vad som är att ”arbeta för god 
barnkultur” och antyder att det är folkbibliotekens självklara uppgift. 
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”Biblioteken kan alltså i likhet med vad som gäller för litteraturen ta ett speciellt ansvar för den film som 
inte har stort marknadsvärde, men väl ett konstnärligt, tekniskt eller debattskapande innehåll som många 
bör få en möjlighet att ta del av. Att biblioteken skulle erbjuda UR: s program på video var ganska 
självklart med tanke på bibliotekens folkbildningstradition, men frågan om spelfilm var svårare.”(41) 
 
En tidigare erfarenhet är att folkbiblioteken redan en gång har haft video i sin 
verksamhet, program som producerades enkom för detta syfte. Det finns en ideologisk 
tanke om att folkbibliotekarierna bör ta ansvar för den film, precis som med boken, som 
inte kommer ut på en större marknad. Med tanke på ”folkbildningstraditionen” var det 
lättare att ta in UR – program än spelfilm. Men det finns ändå en grundtanke hos 
författaren om vad som är folkbildning och att film som ”inte har ett stort 
marknadsvärde” bör ha sin plats på folkbiblioteken.  
 
”Personalen ska hjälpa barnen till kunskap, upplevelser och förströelse. Det är något annat och mer än 
förmedling av information och distribution av böcker. Mediets form spelar mindre roll, personalens 
engagemang, mediernas tillgänglighet, hjälpmedel av alla slag och miljön är däremot avgörande för om 
det arbetet ska lyckas”(40) 
 
Denna text uttrycker en tanke om folkbiblioteken som ett rum där det finns möjlighet 
för barnen att ta del av olika nya medier och böcker och deras innehåll. Det viktiga är att 
personalen hjälper barnen till ”kunskap, upplevelse och förströelse”. Det finns en 
underliggande tro på folkbiblioteken som en möjlig väg att lära ut, men att det inte 
spelar någon roll vilket medium som används, utan det är innehåll och miljö som är 
viktigt. Det finns en tanke att folkbiblioteken ska göra någonting mer än att ”förmedla 
information” och ”distribuera böcker”.  
 
8. 4. 2 Relationellt värde (relational value) 
 
”Biblioteken kommer för videogrammen att bli alternativet till ’kioskförsäljningen’, precis som för 
boken. Vi måste se till att biblioteken får bättre möjligheter att sköta den uppgiften.”(10) 
 
Här jämförs videogrammarknaden med den marknad som finns för böcker. 
Folkbiblioteken ser här en möjlighet att erbjuda kvalitet i motsats till marknaden. 
Relationen blir att folkbiblioteken står för något bättre än vad marknaden gör. Inom 
denna kvalitetsnorm finns uppfattningen att även videon borde ingå. 
 
”Många förespråkare för videogrammet framhåller den goda effekten som bild och text har för 
inlärningsförmågan. Med tanke på detta och den stora betydelse som bilden har idag i samhället, reklam, 
serietidningar, TV – program, är det skrämmande att vi aldrig fått lära oss att läsa bilder. Precis som vi 
måste öva oss i att förstå skriven text, måste vi öva oss i att tyda bilder. Bilden påverkar annars 
betraktaren utan att hon är medveten om de värderingar som förmedlas.”(12) 
 
Här jämförs skriftkulturen med bildkulturen. Båda tillmäts stor vikt och det finns en 
underliggande ansvarstanke om att människor borde lära sig att tyda bilder, på samma 
sätt som text. 
 
”Ett bibliotek som köper videoutrustning måste ställa upp med personal som gör det möjligt för 
människor att utnyttja tekniken och lämpliga lokaler. Personalen skall aktivt arbeta för att nya grupper 
skall förmedla sina erfarenheter, inspirera, stödja dem.”(12) 
 
Här finns ett uttryck för vad det innebär att folkbiblioteken har video. Det räcker inte 
med att bara köpa in video utan det finns en ansvarstanke, där personalen måste hjälpa 
användarna för att använda mediet rätt. Ord som ”arbeta aktivt” illustrerar detta. Även 
här finns en argumentation kring video och ”nya grupper”. Genom att ha video kommer 
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det ”nya grupper” till folkbiblioteket och det är dessa som personalen ”aktivt” ska 
arbeta för.  
 
8. 4. 3 Expressivt värde (expressive value) 
 
”- Jag var väldigt rädd för video över huvud taget och hade väl svårt att skilja mellan TV:s och UR:s 
målsättningar med sina program. – Idag kan jag acceptera att man använder video i utbildningssyfte. 
Dessutom är det ju stor skillnad mellan de kommersiella videoprogrammen och UR:s program.”(22) 
 
I detta citat beskriver författaren sin verklighet där ”rädslan” är i fokus. Det uttrycks en 
negativ inställning till video om den inte används i utbildningssyfte och även där finns 
det tveksamheter och farhågor hos författaren. Det finns en uttalad värdering mellan 
kommersiella program och UR:s program. 
 
”Något som både personalen och låntagarna önskar sig är spelfilmer. – Efterfrågan på god spelfilm är 
mycket stor. Här finns verkligen möjlighet att visa vad vi menar med att bekämpa den ytliga 
kommersialismen. Ett urval klassikerfilmer skulle kunna fylla såväl en utbildande som underhållande 
funktion och alltså väl försvara sin plats, menar personalen. ”(35) 
 
I denna utvärdering av folkbibliotekens verksamhet menar författaren att det finns en 
möjlighet att ”bekämpa den ytliga kommersialismen” vilket antyder att författaren är 
negativt inställd till kommersialism. Författaren antyder att det är folkbibliotekets 
uppgift att bekämpa den ytliga kommersialismen, genom att tillhandahålla det som ses 
som ”god spelfilm”. ”Klassikerfilmerna” associeras till både ”utbildning” och 
”underhållning” vilket går i linje med folkbibliotekets verksamhet, enligt författaren. 
 
”De filmer Filminstitutet erbjuder [inom projektet, förf. anm.] är sådana, som antingen har svårt att nå ut 
genom de vanliga kommersiella kanalerna eller redan är färdigexploaterade. Biblioteken blir alltså inte 
konkurrenter till de kommersiella uthyrarna utan komplement. Det innebär till exempel, att mångas gamla 
dröm om att biblioteken ska kunna låna ut filmklassiker nu kan bli verklighet. Sådana filmer har vanligen 
inte något kommersiellt intresse längre.”(39) 
 
Det antyds här att låna ut filmklassiker är ”en gammal dröm”, vilket visar på att frågan 
kan ha diskuterats en tid. De filmer som inte längre har något ”kommersiellt intresse” 
skulle kunna uppfylla denna dröm om utlån av film på folkbibliotek. Betoningen på 
filmklassiker antyder att man dels inte ska tillhandahålla kommersiella filmer och dels 
inte ska konkurrera med ”den kommersiella marknaden”. Folkbiblioteken ska skapa sig 
en egen nisch, inom filmutlåning. Betoningen på ordet ”filmklassiker” antyder att de 
värderas högre än annan film. 
 
8. 5 Utveckling och modernitet  
 
Folkbibliotekets utveckling är också något som diskuteras. Det handlar då om att 
offentliga verksamheter diskuteras utifrån privata företagstermer, demokrati och den 
tekniska utvecklingen. Fairclough menar att dessa tre teman är övergripande diskurser i 
samhället, vilket vi skrivit innan, under avsnitt 6.5. 
 
8. 5. 1 Erfarenhetsmässigt/upplevelsemässigt värde (experiential value) 
 
”Den som första gången är med på en AV – konferens blir lätt förkrossad redan i inledningen. Det 
tekniska överflödet och inriktningen på teknik, på apparatur av alltmer imponerande komplicerad karaktär 
gör att förstagångaren ganska omgående bara har ett ord att säga ’fantastiskt’. Han sitter snällt av 
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föreläsningar (undantagslöst mycket professionellt upplagda, med visuella hjälpmedel av alla slag) och 
har fullt upp att göra för att ens tillnärmelsevis uppfatta alla finesser.”(6) 
 
Författaren upplever här tekniken som något som är under utveckling och att det är svårt 
att hänga med i denna. Ord som ”tekniskt överflöd” och ”apparatur av alltmer 
komplicerad karaktär” tyder på detta.  
 
”Det är uppenbarligen inte heller någon hejd på vad biblioteken kan göra (och enligt många ska göra) i 
AV – sammanhang.”(6) 
 
I detta citat upplever författaren en tveksamhet kring vad AV kan göra på 
folkbiblioteken. Det finns en undran kring utvecklingen och i vilket sammanhang 
folkbiblioteken kommer in i denna. Dels finns ingen ”hejd” på vilken utveckling 
folkbiblioteken skulle kunna ha ”och enligt många ska ha”. Vi kan utläsa en skepsis hos 
författaren gentemot detta.  
 
”Det gäller att aktivera de klentrogna – men det gäller möjligen också att dämpa de första entusiasterna, 
inte minst med nödvändigt tal om ekonomiska frågor (AV är dyrt) och frågor om prioriteringar i 
biblioteksarbetet.”(6) 
 
Här upplever författaren att det finns olika motstridiga uppfattningar kring AV-medier 
och att lösningen vore att samsas kring en gemensam ståndpunkt eller att ha 
gemensamma ”prioriteringar i biblioteksarbetet”. Detta verkar uttrycka en farhåga för 
att folkbiblioteken kan bli splittrade i debatten och att det gäller att samarbeta istället för 
att de ”klentrogna” bromsar och ”entusiasterna” drar iväg. Här pekas det också på den 
ekonomiska aspekten och vikten av att inse kostnaderna, ”AV är dyrt”.   
 
”Bibliotekarien som förmedlare av medier?  Visst borde detta vara riktigt. AV-medierna borde vara en 
resurs i våra bibliotek idag men är det inte.”(14) 
 
Här finns ett intryck hos författaren att nya medier skulle kunna vara en resurs i 
folkbiblioteken, och ordet ”förmedlas” antyder att dessa skulle kunna vara en lika stor 
del av folkbibliotekets verksamhet som t ex böcker. Ordet ”resurs” antyder att de nya 
medierna skulle kunna användas och brukas inom ramarna för folkbibliotekens 
verksamhet, författaren uttrycker även en sådan önskan att folkbibliotekarien skulle 
göra någonting mer, vara en ”förmedlare av medier”.  
 
”Men på längre sikt måste målet ändå var att AV-medierna blir en så integrerad del av verksamheten att 
vi inte behöver särbehandla dem utan bara kan tala om medier.”(16) 
 
Författaren har här en tydlig uppfattning om vad som bör vara målet med de nya 
medierna på folkbiblioteket.  
 
”Vi kan ha olika uppfattning om det är önskvärt att vi är på väg mot ett samhälle som präglas av ett 
överflöd av elektroniskt förmedlade bilder. Vi kan dock inte göra särskilt mycket för att hejda den 
utvecklingen. Däremot kan vi genom vårt sätt att använda tekniken begränsa riskerna och främja de 
positiva möjligheterna. (…) Är biblioteken beredda att ta sin del av ansvaret när vi går in i det 
elektroniskt förmedlade bildöverflödets tidsålder?”(18) 
 
Citatet visar på en upplevelse av rädsla, genom att använda uttryck som ”hejda 
utvecklingen”, och ”begränsa riskerna”. Däremot finns det en tro på att ”främja de 
positiva möjligheterna”. Att folkbiblioteket skulle kunna ta det ”ansvaret”. Det finns ett 
uttryck för en rädsla men ändå en förhoppning om att allt kan ställas till rätta, när man 
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kan bemästra tekniken. Frågan ställs retoriskt där vi upplever att författaren anser att 
folkbiblioteken bör ta ”ansvar”, det är deras uppgift. Det ses även som en framtidsutsikt 
att samhället går in i ”bildöverflödets tidsålder” och det måste folkbiblioteken förhålla 
sig till. 
 
”- Men jag är fortfarande tveksam till införandet av video på bibliotek. Jag är rädd att det är ett steg på 
vägen, att dörren redan är halvt öppnad till att biblioteken också skall ta hand om videoutlåning. – Vi 
behöver verkligen en genomgripande debatt om video på bibliotek. Om hur vi egentligen skall ha det. Vi 
är redan tagna på sängen.”(22) 
 
Även här uttrycks en rädsla för en utveckling som inte går att hejda, författaren skriver 
”att dörren redan är halvt öppnad” och att det behövs en ”genomgripande debatt”. 
Någon sorts önskan om samstämmighet finns. Här är det inte lika klart att 
folkbiblioteken ska ta del av utvecklingen, mer en fråga om hur man ska förhålla sig till 
video. Utvecklingen är redan här, vilket kan läsas in i citat som ”vi är redan tagna på 
sängen”.  
 
8. 5. 2 Relationellt värde (relational value) 
 
”Skall videogram ingå i bibliotekens mediebestånd? Om biblioteken inte tar hand om programmen, vem 
gör det då? Säger biblioteket ja, vem skall betala? Skall man ta från bibliotekets mediaanslag? Skall 
videon gå ut över böckerna? (21)” 
 
Här relateras video till en mängd olika omständigheter, som ekonomi och mediebestånd. 
Frågorna som ställs blir en argumentation mot videon och den sista frågan belyser en 
farhåga om vad som egentligen är folkbibliotekens uppdrag. Åsikten motiveras genom 
att om videon måste ingå i beståndet, måste det finnas ekonomiska resurser för detta, 
och det borde inte få gå ut över böckerna. Argumentationen kring ekonomi, känns 
central, ”vem skall betala”. Videon som medium vägs rent ekonomiskt.  
 
”- ytterst handlar det om vi skall ha bibliotek eller medietek i framtiden säger Kerstin”(22) 
 
Här ser vi en åsikt hos författaren som motiveras av ett antingen-eller- förhållande 
mellan ”bibliotek” och ”medietek”.  Dock visar termen ”medietek” att nya medier har 
en genomslagskraft som folkbiblioteken måste förhålla sig till. Det blir en debatt om 
vilken utveckling folkbiblioteken ska ha.  
 
”Vid dagens slut föreföll de flesta benägna att svara nej på både den första och andra frågan. Detta 
illustrerar väl den kluvenhet, ofta förenad med olust, som många känner inför tanken att plocka in detta 
nya medium i biblioteksverksamheten.”(26) 
 
Även här finns en stor tveksamhet, som uttrycks genom ord som ”olust” och 
”kluvenhet” och ”känner”. Här finns det känsloargument, genom att använda uttryck 
som ”många känner” och ”inför tanken”. Det upplevs som att det inte är bra att plocka 
in ”detta nya medium” i folkbiblioteksverksamheten. Åsikten motiveras genom känsla 
och jämförs med att det redan finns en existerande verksamhet där detta nya medium 
skulle ”plockas in”.  
 
”När det gäller nya media menar utredningen att folkbiblioteken skall inta en öppen attityd. Men de nya 
medierna kommer aldrig att göra boken överflödig och det är i första hand det tryckta ordet som 
biblioteken bör arbeta med. Litteraturen måste vara kärnan även i framtidens bibliotek.”(27) 
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Här finns en egen åsikt om att nya medier inte får gå ut över böckerna. De nya medierna 
ställs i relation till boken och det tryckta ordet och författarens jämförelse anspelar på 
att det finns en klar väg att gå. Ord som ”överflödig” och ”i första hand det tryckta 
ordet” visar på vilken riktning författaren vill att folkbiblioteken ska gå. ”Litteraturen 
måste vara kärnan” visar på en argumentation för att folkbiblioteken bör arbeta med 
böcker i första hand. Det relationella förhållandet blir att boken står högre än andra 
nyare medier i folkbiblioteksverksamheten. 
 
”De kommunala bibliotekens uppgift är att erbjuda ett heltäckande utbud av förekommande medier. Utan 
att vara alltför trendkänslig vågar jag tro att folkbiblioteken kommer att betrakta videofilmen som nästa 
stora utlåningsattraktion. Jag tror det är dags att man snart tar ställning till videofilmer på biblioteken. 
Varför inte börja med kravet: En hylla videoklassiker på varje bibliotek .” (36) 
 
Detta utvecklingsscenario visar på att viss video kan få finnas på folkbibliotek. Men då 
måste det jämställas med bokens kvalitetskrav. Samtidigt så ses videon som en 
”utlåningsattraktion”, som antyder att folkbiblioteken behöver utvecklas och att det 
kanske inte bara räcker med böcker. Det verkar finnas bakom detta uttryck en 
företagsargumentation för att locka nya användare till folkbiblioteken. Även ordet 
”trendkänslig” tyder på detta. 
 
”Frågan om biblioteken ska göra allt följer av svaret på frågorna ovan, för videoutlåningen är egentligen 
bara en nödvändig anpassning av vår verksamhet till samhällets utveckling. En tid köptes inte deckare till 
biblioteken, sedan inte serier, och nu inte videogram. Valet borde vara enkelt.”(41) 
 
Även här finns en utvecklingstanke kring nya medier i förhållande till tidigare 
kvalitetsdiskussioner och att detta är en ”nödvändig anpassning” för folkbiblioteken. En 
jämförelse finns med andra medier för att visa på den utveckling som folkbiblioteken 
haft innan och att verksamheten hela tiden utvecklas i fö rhållande till ”samhället”.   
 
8. 5. 3 Expressivt värde (expressive value) 
 
”Det blir givetvis en sporrande uppgift för AV – grafiredaktören och redaktören för Svensk AV – 
förteckning att definiera vad AV – media är och registrera dem på ett vettigt sätt; vi har ju numera 
mellanformer i s.k. paket: bok – bild- band – film – skiva. Men nog ska det kunna klaras av i dessa ADB 
– och rymdfarartider.”(2) 
 
Verkligheten som beskrivs här antyder att medier är problematiska att ”registrera på ett 
vettigt sätt”. Det finns dock inga hinder för att lyckas med detta, snarare är det en 
utmaning. 
 
”Deras [politikernas, förf. anm.] syn på videons möjligheter var förvånansvärt positiv. Ingemar Josefsson 
bad oss särskilt att beakta videons möjligheter att nå ut till de unga. Ta som utgångspunkt hur de unga ser 
på tekniken, föreslog han. De unga har alltid levt med den, inte sett den långsamt växa fram. För dem är 
tekniken självklar. Dock gäller det förstås att använda videon på de villkoren biblioteken har, inte på den 
kommersiella marknadens villkor.” (26) 
 
I detta citat visas en uppfattning om att det sker en utveckling hela tiden genom stycken 
som ”de unga har alltid levt med den”. Att utvecklingen av teknik är självklar, men det 
krävs att folkbiblioteken har den på sina egna villkor. Det finns en negativ klang i ord 
som ”kommersiella marknaden”. 
 
”Det visar att biblioteket är väl med i mediautvecklingen. Man vill vara med. Och det är glädjande. 
Biblioteken står mitt i media - och informationsvärlden. Här sker en snabb och dynamisk utveckling. Vill 
biblioteken vara en aktiv samtida part i den världen finns inga alternativ. Det gäller att bilda sig på 



 61 

området och anpassa utvecklingen till sina egna förutsättningar. Det framsynta biblioteket skapar också 
förutsättningar för att delta i utvecklingen.”(42) 
 
Här finns en bestämd uppfattning om vad som är en positiv utveckling för 
folkbiblioteken. Även här relateras folkbiblioteken till en utveckling i stort i samhället, 
som beskrivs som positiv och där folkbiblioteken kan ha en aktiv roll. Ord som ”inga 
alternativ” visar på att folkbiblioteken måste hantera denna utveckling. Uttrycket ”till 
sina egna förutsättningar” tyder på att folkbiblioteken ska integrera detta i sin 
målsättning. 
 
”Informationsteknologin har gjort sitt definitiva intåg på bibliotek, museer och skolor. Men vad ska den 
nya tekniken användas till? ”(45) 
 
Här ställs frågan hur folkbiblioteken ska förhålla sig till den utveckling som de facto har 
skett. Uttryck som ”gjort sitt definitiva intåg” visar på att den redan finns där men att 
ingen har reflekterat över vad den ska vara tekniken ska vara till.  
 
9 Analysresultat 
 
Artiklarna i tidsperioden vi valt att studera sträcker sig över ungefär 30 år. Under denna 
tidsperiod utspelar sig en intensiv debatt kring video, som på denna tid var ett nytt 
medium. Därför handlar många av artiklarna om video, men detta är inget medvetet val 
från vår sida. Att videon förekommer i så många artiklar blir snarast ett exempel på hur 
ett nytt medium diskuteras och debatteras. Hade vi valt en annan tidsperiod kunde 
debatten ha kretsat kring något annat nytt medium.  
 
Det framkommer i artiklarna i analysen att det finns en osäkerhet kring hanteringen av 
nya medier på folkbibliotek. Frågorna om hur, vad och varför är många. Det finns 
uttalanden som tyder på att folkbibliotekarierna ser de nya medierna som en del av 
samhället, ur ett politiskt perspektiv. Dels ges beskrivningar av en mäktig massmarknad 
som ligger bakom tillverkning och spridning av nya medier, dels nämns folkbiblioteken 
som en institution med ett politiskt ansvar. På flera ställen diskuteras kommunernas 
ansvar att ge tillräckligt med pengar till folkbiblioteken så att dessa ska kunna följa med 
i utvecklingen och tillhandahålla nya medier. Ekonomi verkar vara ett av de tunga 
argumenten i diskussionerna om nya medier, oavsett vilken inställning man har till 
dessa nya medier.  
 
Folkbiblioteket som offentlig verksamhet diskuteras och här ser vi hos 
folkbibliotekarierna dels en vilja att följa med i utvecklingen, bl a med företagsmetoder 
som marknadsföring eller skyltning för att locka användare. Andra uppfattningar om 
denna utveckling är att folkbiblioteken bör lära sig att genomskåda de nya medierna och 
förhålla sig kritiska till dessa.   
 
För att anknyta till vår diskursteori ser vi här att folkbibliotekens diskurs ingår i ett 
sammanhang, där det finns andra sociala praktiker som påverkar folkbiblioteken. 106 
Detta samhälleliga sammanhang verkar folkbibliotekarierna tydligt uppleva. 
Omgivningens utomstående sociala praktiker kan ha en mängd variationer i hur dessa 
tar sig uttryck; ekonomiska, politiska, kulturella och ideologiska. Det finns alltså en 
mängd faktorer som samspelar och påverkar utifrån. Det politiska ansvar som 
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folkbibliotekarierna verkar uppleva att folkbiblioteken har kan alltså vara en del av det 
dialektiska spelet mellan diskurs och sociala praktiker som Fairclough beskriver. Även 
de olika diskursnivåerna i Faircloughs modell nr 1 (kapitel 6.3 i uppsatsen) illustreras 
här.  
 
Generellt verkar det finnas ett accepterande av att de nya medierna finns i samhället och 
att användare frågar efter dem på folkbiblioteken. Samhällsutvecklingen och ett tryck 
från allmänheten verkar sporra diskussionen om nya medier på folkbiblioteken. Det 
verkar finnas en vilja hos folkbibliotekarierna att förhålla sig till de nya medierna på 
något sätt. Användarna verkar vara en del i argumentationen. Olika användargrupper 
diskuteras i förhållande till nya medier, bland annat barn, vuxna och invandrare. 
Användargrupper får betydelse för uppfattningen om det politiska ansvar som 
folkbiblioteken upplevs ha. Det finns de folkbibliotekarier som tar avstånd ifrån nya 
medier och uppmanar andra att göra detsamma. Här ser vi en moralisk strävan, det 
verkar ofta handla om att folkbiblioteken ska skydda vissa användargrupper, framförallt 
barn, från de skadliga effekter som nya medier anses ha. I denna moraliska strävan kan 
vi utifrån vår teori ana en ideologisk bakomliggande tanke, där det finns ”rätt” eller 
”fel” sorters kunskap om nya medier. Ideologier fungerar meningsskapande och 
uppfattas ofta som ”common sense” och blir ett naturaliserat förhållningssätt för dem 
som ingår i en diskurs.107  
 
Kring tanken med folkbibliotekens politiska ansvar verkar det även finnas uppfattningar 
om vad som är ”rätt” respektive ”fel” kunskap i detta sammanhang. Olika 
folkbibliotekarier verkar ha olika uppfattningar om vad de vill att folkbiblioteken bör 
erbjuda sina användare. Det ses som positivt att kunna nå nya användargrupper med nya 
medier som t ex video. När det gäller användningen av nya medier verkar det finnas 
uppfattningar om vad som är ”rätt” eller ”fel” användningssätt. Ord som ”aktiv och 
kunnig” respektive ”slötittande” kan relateras till detta. Här kan vi i vår tolkning göra en 
koppling till Foucaults, och även Faircloughs, ifrågasättande av kunskap som anses 
självklar108. Foucaults teorier har premissen att kunskap är socialt konstruerat och 
”sanningen” är därför en diskursiv konstruktion där olika regimer anger vad som är sant 
eller falskt. Vi uppfattar här att det finns skilda åsikter kring vad som är ”rätt” eller ”fel” 
kunskap och här kan vi dra paralleller till att det kan finnas olika diskursformationer 
med olika ideologier inom folkbibliotekens diskurs. De värderande orden ”aktiv och 
kunnig” respektive ”slötittande” är ord som bidrar till att forma en viss uppfattning 
kring nya medier och vi ser att dessa ord kan ha ideologisk betydelse.  
 
Att de nya medierna påverkar användare verkar vara något givet för de flesta som 
uttalar sig. Hur och i vilken utsträckning de nya medierna påverkar diskuteras, ofta i 
relation till hur böcker påverkar användare. Det förekommer jämförelser mellan 
bildmedier, t ex video och textmedier, som t ex böcker. Även i jämförelserna finns det 
olika uppfattningar. De som verkar vara positiva till nya medier pekar på att det behövs 
en kvalitetsdiskussion för dessa nya medier, precis som vid bokinköp. De som verkar 
vara negativt inställda till nya medier hänvisar till att bilder påverkar snabbare än text 
och att folkbiblioteken ska värna om boken och läsning, inte uppmana till videotittande. 
De nya medierna ses alltså både som ett hot mot boken av vissa, medan andra ser 
möjligheter att behandla nya medier på samma sätt som böcker behandlas. Här ser vi två 
                                                                 
107 Fairclough, Discourse and Social Change (1992) s. 86-87 
108 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, (Lund: 
Studentlitteratur, 1999) s. 19, samt. s. 66-70. [Se kapitel 5.3 och 6.2 i uppsatsen.] 
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olika diskursformationer inom diskursen, som verkar sträva efter att påverka, dominera 
och skapa en övergripande diskurs för alla folkbibliotekarier.  
 
Det förekommer jämförelser mellan olika typer av medier, gamla som nya. Dels jämförs 
olika tryckta medier som böcker av olika slag med varandra, t ex deckare och 
kvalitetslitteratur, dels jämförs de nya otryckta medierna med de tryckta medierna. När 
otryckta medier jämförs med varandra, är det t ex videofilm som jämförs med 
hjälpmedel för döva. Här används alltså en nyttoaspekt i argumentationen, att video 
skulle kunna fungera som hjälpmedel i folkbibliotekets verksamhet. En annan syn på 
nya medier verkar vara instrumentell, användningen av de nya medierna ska stimulera 
till något annat. Det kan röra sig om videofilm för barn, som ska stimulera till 
bokläsning, teckning eller teater. Hos vissa folkbibliotekarier framkommer en önskan 
om att vilja lära användarna att förhålla sig kritiska till användningen av nya medier, t 
ex videotittande.  
 
En kvalitetsdiskussion kommer in bland argumenten om nya medier och folkbildning. 
Kvalitet och kvalitetsarbete verkar värderas högt av folkbibliotekarierna, samtidigt som 
en folkbibliotekarie säger att kvalitetsurval inte alltid är vad användarna intresserar sig 
för. Trots detta verkar det finnas en vilja att ”ta ansvar” för medierna precis som med 
böcker, oavsett om man vill ha nya medier på folkbiblioteken eller anser att 
folkbiblioteken medvetet bör hålla nya medier på avstånd. Bakom detta verkar en idé 
om folkbiblioteken som ett alternativ till vad marknaden har att erbjuda. Det verkar 
finnas en stor osäkerhet hos många av folkbibliotekarierna i artiklarna kring 
folkbiblioteken och utvecklingen. Det framkommer på många ställen att 
folkbibliotekarierna upplever att utvecklingen går fort, att det är svårt att hänga med. I 
samband med att utvecklingen diskuteras, framkommer att det finns uppfattningar om 
ett konkurrensförhållande mellan nya medier och böcker, mellan otryckta och tryckta 
medier. I ett fall relateras de nya medierna till kvalitetsdiskussionen kring serier och 
deckare för att peka på vilken väg som är den önskvärda. 
 
Diskussionerna som förs innehåller många frågor kring hur folkbiblioteken bör förhålla 
sig till nya medier. Ofta verkar det finnas en medvetenhet om att det existerar olika 
uppfattning i frågan, vilket syns i ”å ena sidan- å andra sidan- utformade” 
diskussionstexter. Det är både positiva och negativa bilder som målas upp av 
folkbibliotekarierna, med ord som ”ansvar”, ”bildöverflöd”, ”videoklassiker”, ”risker”, 
”möjligheter”.  
 
I de ovanstående olika sätten att tala om nya medier, hur ämnet artikuleras, kan vi 
utifrån diskursteorin se att dessa olika åsikter, som motsäger varandra i de olika 
artiklarna, verkar vara ett tecken på att en diskursiv förändring håller på att ske. 
Fairclough skriver att en text som avslöjar diskurs i förändring innehåller ofta utsagor 
som står i motsättning till varandra. Att dessa meningsskillnader kan förekomma inom 
diskursen speglar alltså en hegemonisk kamp. Även ett blandat och inkonsekvent 
språkbruk med t ex formella- icke formella ord, tekniska- icke tekniska ord, markörer 
för familjaritet eller auktoritet säger också något om att det finns skilda diskurstyper 
som står i motsättning till varandra. Ursprunget till diskursiv förändring finns i 
konventionerna som textproducenter förhåller sig till, och när dessa ramar ifrågasätts 
eller problematiseras blir en diskursiv förändring möjlig. Ofta handlar detta 
ifrågasättande om åsiktsskillnader eller motsägelser. När dessa motsättningar uppstår, 
försöker människor ofta lösa dessa på ett kreativt sätt, genom att t ex använda gamla 
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konventioner på nya sätt och på så sätt medverka i en diskursiv förändring. Gamla 
konventioner öppnar alltså trots sin historiska bundenhet möjligheter för förändring för 
både textproducenter och texttolkare, med kreativiteten som förutsättning för 
gränsöverskridande.109  
 
Detta kan vi relatera till de uttalanden som jämför nya medier, t ex videofilmen, med 
hjälpmedel som redan finns, i syfte att peka på att videofilm kan ha en plats i 
folkbiblioteket. Även de folkbibliotekarier som vill ha en kvalitetsdiskussion hänvisar 
alltså till de konventioner som redan finns inom diskursen, för att införliva nya medier 
och därmed kan diskursen transformeras. Denna förändringsprocess över tid kan vi se 
eftersom vi även läst artiklarna i kronologisk ordning. Först har olika 
meningsskiljaktigheter kring ett medium varit synliga i debatter och diskussion, senare 
har vi sett att folkbibliotekarierna i diskussionerna börjar relatera mediet som diskuteras 
till den övr iga folkbiblioteksverksamheten. Detta sker ofta på ett sätt där gamla sätt att 
arbeta, t ex kvalitetsarbete vid urval av böcker, börjar ses på ett nytt sätt där som går att 
applicera på det nya mediet. Exempel på detta är diskussioner där ord som 
”kvalitetsfilm” eller ”filmklassiker” är synliga.  Ett annat exempel där tidsaspekten och 
diskursiv förändring är intressant att se är de artiklar i slutet av den tidsperiod vi valt ut. 
Där börjar nämligen datorer att förekomma som ett nytt medium. Eftersom dessa 
artiklar är få till antalet kan vi inte dra några generella slutsatser kring dessa, men en 
infallsvinkel skulle kunna vara att datorernas intåg på folkbiblioteken bildar en ny 
tidscykel. Utifrån Cohens och Drotners teorier om mediepanikens cykliska uppbyggnad 
samt Faircloughs teorier om diskursiv förändring, är det dock inte helt omöjligt att 
samma typ av debatt som följde videon även skulle kunna börja om med datorerna. 
 
En bestämd uppfattning om vad som är bildning och varför bildning är viktigt går 
igenom i folkbildningstanken. Folkbildningen har i sin tur påverkat folkbiblioteken och 
folkbibliotekariernas arbete och vi kan se spår i artiklarna av både bildnings- och 
folkbildningstanken. 
 
Att folkbiblioteken och deras verksamhet ska finnas till för låntagarnas räkning är en 
uppfattning som verkar finnas bland många folkbibliotekarier och de nya medierna ska 
därför få en lämplig plats inom denna verksamhet för låntagarnas räkning. En annan 
uppfattning är att folkbiblioteken är en resurs för samhället och att folkbiblioteken bör 
ta in nya medier för att kunna behålla sin folkbildande roll och därmed sitt ansvar för 
samhällets medborgare. Återigen framkommer åsikten där det poängteras att 
folkbiblioteken måste förhålla sig till nya medier på något sätt, med folkbildningen och 
samhällsutvecklingen som argument för detta. Det finns en vilja hos några 
folkbibliotekarier att lära användarna att genomskåda nya medier, eller att använda dem 
på ”rätt” sätt.  
 
Framförallt när nya medier diskuteras i samband med folkbildning blir det tydligt att 
folkbiblioteken har en ideologisk bakgrund, som folkbibliotekarierna refererar till även 
när det gäller nya medier. ”Folkbildningsansvar” är ett ord med tydlig ideologisk 
innebörd. Däremot verkar åsikterna gå skilda vägar när det gäller vad folkbildning 
innebär i förhållande till nya medier. En grupp av folkbibliotekarier verkar värna om 
boken och läsning i ett folkbildande syfte. En annan grupp av folkbibliotekarier verkar 
vilja införliva nya medier i folkbildningstanken. Här kan vi alltså se en hegemonisk kamp 
mellan de två blocken kring vad folkbildning är, men i första hand kring vad 
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folkbiblioteken bör arbeta med. Att en grupp av folkbibliotekarier börjar tala om vad 
folkbildning innebär, i samband med nya medier, på ett nytt sätt vittnar om att en 
diskursiv förändring kan äga rum. 
 

10 Diskussion 
 
I detta kapitel har vi för avsikt att diskutera och besvara frågeställningarna samt koppla 
våra analysresultat till teorin. Vi kommer även att ge en sammanfattning och förslag till 
fortsatt forskning inom området. 
 
10. 1 Vilka olika förhållningssätt till nya medier har funnits bland 
folkbibliotekarier i Biblioteksbladet? 
 
I våra analysresultat finns det ett förhållningssätt till nya medier som dels antyder en 
osäkerhet och kanske även en del okunskap hos folkbibliotekarierna. Det verkar finnas 
en vilja att på något sätt förhålla sig till nya medier, frågan är hur. Detta kan vi relatera 
till vad Drotner kallar argumentation med känsla istället för med fakta. Det finns även 
en nyttoaspekt med nya medier som mycket gärna framhålls och även 
folkbibliotekariernas ansvar för att lära användare att hantera det nya mediet. I vårt fall 
råkade valet av tidsperiod sammanfalla med den videodebatt som rådde. Videon som 
medium får utgöra exempel på hur ett nytt medium kan skapa debatt och panik inom 
folkbiblioteksfältet. Men som vi redan sett i litteraturen går många s k 
mediepanikdebatter genom samma reaktionsstadier. Det sätt som debatten har förts på 
och även argumentationen är densamma som i tidigare debatter kring nya medier.  
 
Det finns en ekonomisk aspekt som är tydlig i synen på nya medier. De folkbibliotekarier 
som argumenterar emot, ser att nya medier kan konkurrera ut boken, genom att det kostar 
mycket mer att ha många medier inom samma verksamhet. Folkbibliotekarierna menar 
att det är politikernas ansvar att skjuta till mer pengar till folkbiblioteken för att nya 
medier ska få en plats. 
 
Nyttoaspekten är tydlig och förhållningssättet är att folkbibliotekarierna ska lära 
användarna att hantera ett nytt medium. Samtidigt finns det i en del artiklar en osäkerhet 
kring nya medier och folkbibliotekarierna vet inte riktigt hur de ska förhålla sig. I 
debatten utkristalliserar sig två läger, ett som är skeptiskt till att folkbiblioteken ska 
hantera nya medier och ett som är mer positivt till nya medier. Av båda lägren används 
folkbildningsidén som argument både för och emot på olika sätt. Det finns uppfattningar 
om vad som är ”rätt” respektive ”fel” kunskap om nya medier och deras 
användningssätt. Den folkbildningsideologi som finns bland folkbibliotekarierna hör på 
intet vis samman med ett enskilt medium utan finns på ett övergripande ideologiskt 
plan. Å ena sidan tolkas denna ideologi som att läsning och böcker ska stå i centrum och 
att allt som kan komma att utvidga alternativt tränga ut boken är av ondo. Å andra sidan 
finns det de folkbibliotekarier, som försöker få in nya medier under argumentationen 
kring nyttoaspekten och att allmänheten ska ha en chans att ta del av nya medier. Det 
förhållningssätt som överlag märks mest i diskussionen är det första. Det intressanta ur 
diskursperspektivet är här att folkbildningstanken används som argument av företrädare 
för båda ståndpunkterna. Det är folkbildningstanken som utgör ramen för åsikterna och 
det är även med hjälp av denna ram som diskursen förändras, genom nya tolkningar av 
folkbildningens innebörd.  
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Att folkbildningstanken starkt påverkar folkbibliotekarier är tydligt. Detta kan vi koppla 
till vårt kapitel om folkbildning och bildning.  Även Hedemark & Hedman skriver om 
folkbildningen och biblioteken och de menar att folkbildningen i sig är en diskurs i sig 
på biblioteken, som påverkar folkbibliotekarierna.110 Detta ser vi även i vår 
undersökning. När det gäller folkbibliotekariernas uppfattning om vad som är ”rätt” 
respektive ”fel” kunskap kan vi se likheter med resultaten i Sjölins uppsats, där viss 
kunskap införlivas och viss kunskap utesluts i diskursen kring folkbibliotekariernas 
kunskap.111 
   
10. 2 Hur ställs olika medier mot varandra i artiklarna? 
 
Vi har i artiklarna sett att det finns ett konkurrenstänkande bland folkbibliotekarierna när 
det gäller böcker i relation till nya medier. Det finns en tendens i artiklarna att beakta 
faran med att användarna kommer att läsa mindre och att nya medier kommer att 
konkurrera med folkbibliotekens tidigare verksamhetsområden. Det nya medium som vi 
framförallt läst diskussionen kring, videon, ses framförallt som ett kommersiellt medium 
och därmed anses det inte behöva finnas inom folkbiblioteket. Men det finns också en 
folkbildningsaspekt där folkbiblioteket skulle kunna tillhandahålla kvalitetsfilmer. Det 
konkurrenstänkande sättet, böcker vs nya medier, blir en konkurrens när det gäller 
ekonomiska resurser. Eftersom det inte går att införa nya medier hur som helst, 
personalen ska ta ansvar för den apparatur som finns på folkbiblioteken och den tiden 
måste tas någonstans ifrån. Det blir då en fråga om vilken roll folkbiblioteken ska ha, att 
tillhandahålla alla medier eller det som anses vara ”bättre”, nämligen det skrivna ordet i 
pappersform. Alternativet är att tillhandahålla det som anses vara kvalitet, oavsett om det 
är ett tryckt eller otryckt, nytt, medium det är fråga om, gentemot det som anses vara 
masskommersialistiskt skräp. Folkbiblioteken ses som en resurs att sprida det som inte 
har konkurrenskraft på marknaden. Därmed lyser folkbibliotekens nyttoaspekt igenom 
och även bildningsidealet. Nya medier ställs emot varandra i artiklarna och i vårt fall är 
det framförallt videon, TV och i slutet av vår undersökningsperiod även datorer och 
datorspel. Men det är inte bara formaten som ställs emot varandra utan även de nya 
mediernas innehåll, ekonomiska aspekter, utrymme och tid för att tillhandahålla nya 
medier. Själva nyttoaspekten är en fråga som gärna diskuteras. 
 
Fairclough beskriver att ett dialektiskt spel fungerar i relation till de tre olika 
diskursnivåerna som vi utgår ifrån i uppsatsen, se kapitel 6.3.112 Här ser vi en koppling 
till debatten om nya medier, där olika nya medier ställs mot gamla och mot böcker och 
värderas utifrån detta. När de nya medierna ställs i motsats- eller konkurrensförhållande 
till varandra, uppstår ett dialektiskt spel, där olika argument ställs mot varandra. 
Tillsammans formar de olika åsikterna en ny väg. Konkurrens- och motsatstänkandet 
mynnar ut i att gamla konventioner används, som kvalitetsdiskussioner, för att kunna 
förhålla sig till de olika nya medierna i förhållande till boken. Diskursen i sig bildar en 
ram för utvecklingen och vilka ”nya” vägar som är möjliga att slå in på. Vi kan se att det 
dialektiska spelet rör sig över textnivån i Faircloughs modell nr 1 och över nivån av 
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diskursiv praktik. På textnivån jämförs nya medier med böcker i text, som vi sett i BBL. 
Nivån av diskursiv praktik ser vi som producerandet av debattexter, läsandet av dessa 
samt alla samtal och diskussioner som troligen förts kring nya medier och kring själva 
debatten under vår undersökningsperiod.  
 
10. 3 Vilka mekanismer, ideologier och bakomliggande faktorer styr 
diskursen inom folkbiblioteken? 
 
Den folkbildningstanke som ligger till grund för folkbibliotekens grundande finns i mångt 
och mycket kvar, vilket vi sett i vårt arbete med den här uppsatsen. De ideologiska tankar 
som folkbildningen omfattar syns tydligt i de uttalanden om medier av olika 
folkbibliotekarier som vi studerat. Det är tydligt att folkbildningstanken utgör en ram för 
diskursen och hur nya medier hanteras och omtalas i folkbiblioteksverksamheten. Detta 
ideal speglar på många sätt en gammal syn på folkbibliotek och användare. Vi kan se hur 
detta gamla synsätt krockar med den övriga samhällsutvecklingen, med nya mediers 
tillkomst, och den gamla synen blir otidsenlig. Genom att diskussioner och debatter 
uppstår kring hur folkbibliotek och folkbibliotekarier bör förhålla sig till nya medier, 
uppstår även en maktkamp. Denna maktkamp utmynnar i att de gamla konventionerna 
med folkbildning och kvalitetsarbete öppnar för möjligheter att hantera nya medier inom 
de gamla ramarnas strukturer. 
 
Thavenius citerar Pierre Bourdieu, som menar att alla människor har ett kulturellt kapital. 
Detta kulturella kapital kan vi relatera till begreppen bildning och folkbildning som har 
stor betydelse i den här uppsatsen. De personer som har ett högt kulturellt kapital har 
alltså mer makt på det kulturella fältet än andra.113 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 
kopplar det kulturella kapitalet till folkbibliotekariens position och menar att denna är 
historiskt och kulturellt betingad. Folkbibliotekarierna har ett relativt högt kulturellt 
kapital och har därför makt att avgöra vad som är ”god smak” och makt att tolka 
bildningsbegreppet. 114 Detta har vi i vårt analysresultat sett många exempel på. Flera 
tillfällen finns då folkbibliotekarier uttalar sig om vad som t ex är ”god barnkultur” eller 
vilken kultur som folkbiblioteken ska värna om: bokkultur eller film, skräpkultur eller 
kvalitetslitteratur. Exemplen är många och folkbibliotekariens kulturella position blir 
tydlig här, likaså vilken makt folkbibliotekarierna har att forma folkbibliotekens utbud. 
Även synen på användarna är intressant, användarna verkar oftast uppfattas som en skara 
med lägre kulturellt kapital och dessa ska därför via folkbibliotekens resurser bli mer 
bildade. 
 
Ideologi har enligt Fairclough tre viktiga implikationer. Ideologi får en materiell existens, 
ideologi formar subjektens roller i relation till varandra, vidare är institutioner både en del 
av ideologins upprätthållande och en del av motståndet mot den. Ideologi fungerar 
meningsskapande, lite som ett socialt cement och uppfattas därför som ”common sense”, 
något som är naturligt eller sunt förnuft. Inom institutioner pågår en ideologisk kamp och 
därför kan aldrig ideologisk uniformitet uppnås helt.115 Den första implikationen av 
ideologi, den materiella existensen, kan vi se blir en följd av folkbibliotekariernas 
                                                                 
113 Thavenius, Jan, Den motsägelsefulla bildningen, (Stockholm : Stehag : B. Östlings bokförl. 
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Biblioteksförenings förlag, 2000) s. 24-25, 126-156 
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resonemang kring nya medier. De normer eller idéer som styr vilka medier som ska 
finnas på folkbiblioteket ser vi, får rent fysiska konsekvenser såsom inköpspolicy och 
vilket bestånd som faktiskt finns på folkbiblioteken. Beståndet speglar alltså idéerna 
bakom inköpen. När det gäller den andra implikationen av ideologi, där den formar 
subjektens roller i relation till varandra, kan vi se detta uttryckas i många av artiklarna. 
Här ser vi till exempel en kamp om orden, där olika folkbibliotekarier uttalar sig om 
vilken roll folkbiblioteken bör ha när det gäller nya medier, därmed även vilken roll 
folkbibliotekarierna ska ha. Vilka roller de olika subjekten, eller folkbibliotekarierna, ska 
ha berörs även av den tredje implikationen, där en kamp pågår om vems eller vilkas idéer 
som ska vara norm. Ideologins funktion som meningsskapande är även den tydlig i vårt 
analysresultat. På flera ställen framkommer det att folkbibliotekarier ser viss kunskap 
som självklar, naturlig eller som sunt förnuft. Att folkbibliotekarierna refererar till denna 
kunskap som självklar blir ett led i debatten som skvallrar om ideologins funktion som 
socialt cement, det finns ett ”vi” som tilltalas som består av andra folkbibliotekarier. 
 
Hegemonibegreppet som innebär dominans av vissa idéer kan relateras till detta. Den 
ideologiska kampen blir en kamp om hegemonin inom biblioteksfältet, en kamp om vilka 
värderingar eller idéer som ska råda.116 De diskussioner och debatter som finns i 
analysmaterialet är ett tydligt exempel på att det finns en viss dominans av t ex 
folkbildningsidén, men att denna dominans inte kan ta över helt eftersom flera andra 
åsikter gör sig gällande. Bland annat finns det folkbibliotekarier som väljer att tolka 
folkbildningstanken på nya sätt som skiljer sig från den gamla betydelsen. 
 
Hedemark & Hedman beskriver i sin uppsats folkbildningen som diskurs och 
maktstruktur.117 Vi kan relatera detta till våra egna upptäckter kring folkbildningens roll 
för nya medier och folkbibliotek. Vi kan se folkbildningstanken som en tydlig röd tråd i 
debatterna kring nya medier och vi kan även se att folkbildningstanken bildar en 
maktstruktur, där ”rätt” kunskaper om nya medier väger tyngst.  Vi kan även se 
kopplingar till Sjölins uppsats om bibliotekariens kunskap. Vissa typer av kunskap om 
nya medier och deras användningssätt verkar uppfattas som ”rätt” kunskaper, medan 
andra typer av kunskaper uppfattas som ”fel”.   
 
Vi kan alltså se en maktkamp mellan olika folkbibliotekariers idéer om inställningen till 
olika nya medier och till böcker och deras plats på folkbiblioteken. Det är tydligt att 
folkbibliotekariernas position är historiskt och kulturellt betingad, i och med 
folkbildningstankens starka förankring i folkbibliotekens historia. Det är även tydligt att 
folkbibliotekarierna är medvetna om att de har ett högt kulturellt kapital. Detta gör att de 
har makt att påverka vad som är den kulturella normen, exempelvis vilka medier som 
anses vara bra eller dåliga för folkbiblioteken och för användarna. Men maktbegreppet 
kan ses ur fler perspektiv. Enligt Foucault innebär maktbegreppet inte bara något 
negativt. Han menar att makt även kan vara produktiv och den kan skapa nya 
tankemönster. De subjekt som befinner sig inom diskursen påverkas av denna, de är inte 
fristående.118 Exempel på produktiv makt skulle kunna vara då vissa folkbibliotekarier 
börjar omtolka folkbildningsbegreppet till att omfatta även nya medier och att 
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folkbiblioteken har ett ansvar att tillhandahålla även nya medier för biblioteksbesökarna. 
Denna maktanvändning i form av nytolkning leder bland annat till att andra gamla 
konventioner börjar användas för de nya medierna, såsom kvalitetsdiskussioner. 
 
10. 4 Förändras diskursen kring nya över tid, i så fall hur? 
 
Tidsaspekten blir viktig utifrån den medieteori och den diskursteori vi valt att inspireras 
av. Eftersom vi varit intresserade av att studera förändring, har vi även haft med tiden 
som en faktor för vår undersökning. Vi har i vår teori funnit flera likheter när det gäller 
tidsfaktorn. Det gäller Cohens och Drotners teorier om mediepanikcykeln, som genomgår 
olika stadier över ett tidsspann. Ett nytt medium dyker upp, skapar tumult och införlivas i 
den gamla ordningen eller förkastas. Vi ser likheter med denna cykliska tidsaspekt i 
Faircloughs teorier om diskursiv förändring. Den diskursiva förändringen sker ofta då en 
konflikt eller debatt uppstår och språket blir ett medel för förändring. I vårt fall rör det sig 
om hur folkbibliotek och folkbibliotekarier bör förhålla sig till nya medier. Här uppstår 
även en maktkamp, som kan utmynna i att de gamla konventionerna med folkbildning 
och kvalitetsarbete öppnar för möjligheter att tala om och hantera nya medier inom de 
gamla ramarnas strukturer. 
 
Den modell vi sammanfattat som illustrerar mediepanik, i kapitel 2.3, ser vi har tydliga 
likheter med den cykliska förändring som diskursiv förändring innebär. De olika 
stadierna i modellen beskriver vad som händer och hur människor reagerar när ett nytt 
medie gör sitt intåg, dels i samhället men även i vår situation med folkbiblioteken. Den 
förändring som sker har strukturella likheter med en diskursiv förändring. Vi relaterar 
nedan modellen mer tydligt till biblioteksvärlden och folkbibliotekarier. Modellen är 
cyklisk, men den sträcker sig inte över någon bestämd tidsperiod. I vårt analysmaterial 
kan vi se en period omfattande ca 15 år, där videon som nytt medium diskuteras. 
 
1. Varning: I vår analys ser vi att farhågorna kring ett nytt medium upptäcks, till 

exempel i avsnitt 8.1. 1. Citaten ur artiklarna visar på att videon upplevs som en 
annalkande fara. Diskussionen i citaten handlar om att varna andra för faran. 

2. Hot: När de första varningssignalerna har kommit, uppstår en diskussion i 
biblioteksvärlden. Folkbibliotekarierna diskuterar på vilket sätt videon kan vara bra 
eller inte. Kommunikation mellan olika parter uppstår, där olika åsikter gör sig 
gällande. Här utmynnar det i en språklig maktkamp, vilken vi ser handlar om vem 
som ska dominera diskursen kring medier. Vilken åsikt skall utgöra ramen för hur det 
nya mediet ska uppfattas? 

3. Kollision: Det nya mediet gör på allvar sitt intåg i samhället i stort. Det är inte längre 
för dyrt eller otillgängligt utan de flesta människor kan komma i kontakt med t ex 
video, Internet. Under detta ”katastroftillstånd” i cykeln uppstår ofta en reaktion som 
innebär att någon bör skyddas från eventuella risker som det nya mediet innebär. I 
vårt analysmaterial är det barn och ungdomar som enligt vuxna och folkbibliotekarier 
inte bör utsättas för exponeringen av allt vad det nya mediet kan visa. I diskursen är 
det här främst känsloargument och inte rationella argument som råder, ett tillstånd av 
panik eller oro råder bland många av de berörda folkbibliotekarierna.  

4. Inventering: En mer nykter syn inträder på det nya mediet. En preliminär bild av 
dagsläget upprättas. En process påbörjas där det nya mediet börjar få sin plats i 
förhållande till samhället och andra äldre medier. Några folkbibliotekarier börjar se 
att det nya mediet kan ses ur ett kvalitetsperspektiv 
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5. Räddning: Det gäller för folkbibliotekarierna att kunna hantera det nya mediet så att 
det används under kontrollerade former. Utbildning för folkbibliotekarierna för att 
kunna demonstrera det ”nyttiga” innehållet i ett medium för användarna 

6. Kompensation: Folkbibliotekarierna vill genomskåda det nya mediet och lära 
allmänheten att använda det på ”rätt” sätt så att ingen blir påverkad av det nya mediet 
på ”fel” sätt. Exempel kan vara att se på TV kritiskt, att välja ”videoklassiker” istället 
för våldsfilm, användarutbildningar, diskussion om källkritik mm. 

7. Återhämtning: Det nya mediet blir en del av bibliotekets verksamhet, diskussionen 
flyttar fokus från det nya mediets form till dess innehåll. I vårt analysmaterial kan vi 
se den kvalitetsdiskussion som uppstår som en del av denna återhämtning, som ett sätt 
att hantera nya medier. 

 
Tiden har alltså betydelse för hur diskursen förändras. Det tar tid att införliva nya medier 
inom de gamla ramarna och detta sker cykliskt som i modellen ovan. Enligt Drotner 
genomgås samma stadium igenom varje gång det kommer ut ett nytt medium i samhället, 
se kapitel 2 i uppsatsen. Vi har bara studerat en cykel men det verkar som att samma 
stadier upprepas cykliskt om och om igen.  
 
Fairclough beskriver hur de gamla konventionerna kan användas på nya sätt för att 
införliva en ny idé, eller i vårt fall ett nytt medium, i en verksamhet eller institution. Vår 
undersökning sammanföll med den videodebatt som fanns på 1970-och 1980-talen. I 
slutet av den tidsperiod vi valt börjar datorerna dyka upp på folkbiblioteken med flera nya 
användningssätt. Det gäller bland annat CD-ROM och datorspel. Vi kan ana att dessa nya 
användningssätt kan leda till nya diskussioner bland folkbibliotekarier om 
folkbibliotekens ansvar. Detta kan i sin tur generera en ny mediepanikscykel och nya sätt 
att tolka folkbildningsidéerna inom diskursen. Detta har vi dock inte empiriskt underlag 
nog för att kunna kommentera närmare. 
 
10. 5 Slutsatser och diskussion 
 
Folkbiblioteket är en del av samhället, en institution i samhället som både påverkar och 
påverkas av omvärlden. Som vi redan har nämnt så menar Fairclough att det finns 
övergripande samhällsdiskurser som genomsyrar allt. Dessa är demokrati, ekonomi och 
ett medvetet, tekniskt användande av diskurser. Dessa genomsyrar naturligtvis även 
folkbibliotekets verksamhet. Vidare menar Fairclough att ideologi fungerar som ett 
”socialt cement”. I vårt fall med folkbibliotekariernas syn på nya medier kan vi se 
folkbildningstraditionen som ett sådant socialt cement. Fairclough menar vidare också att 
statliga institutioner både är en del av motståndet och bevarandet av ideologin. I vår 
analys av artiklar i BBL har vi kunnat se dels en bevarande funktion, folkbiblioteket ska 
tillhandahålla kvalité oavsett vilka medier det rör sig om, tryckta som otryckta, dels en 
tanke om att det är boken som är folkbibliotekens uppgift och inga andra, nya medier. 
När bildningstanken kom under 1800-talet ansågs boken vara det som skulle få 
människan att gro och bli en bildad människa. Idag sätts bildningsbegreppet i gungning 
av de nya medierna, vilket också borde innebära att folkbibliotekens roll i samhället är i 
gungning. Det är inte längre självklart att folkbiblioteken endast ska koncentrera sig på 
böcker. 
 
Thavenius menar att istället för bildning kan det vara mer passande att idag tala om 
kompetenser. För folkbiblioteken skulle detta kunna innebära att boken och bildningen 
inte sätts  främst, snarare ska folkbiblioteken kunna tillhandahålla allt det som människan 



 71 

behöver för att utveckla sina olika kompetenser. Inom B & I nämns ibland begrepp som 
mediekompetens, i samhället i stort hör man ibland begrepp som emotionell kompetens 
(EQ) och social kompetens. Thavenius menar också att det finns kulturell kompetens. 
Dessa olika kompetenser är intressanta att diskutera i förhå llande till folkbibliotekens 
roll. Jochumsen & Hveenegard Rasmussen beskriver folkbiblioteket som en institution 
med många olika roller, alltifrån informationscentra till kulturcentrum och mötesplats.119 
Att tala om att tillmötesgå dessa olika funktioner folkbiblioteket har för olika användare 
kan vi koppla till Thavenius teori om kompetenser. Som vi ser det uttrycker båda 
författarna att folkbibliotekets uppgifter kan vara flera olika och inte enbart den tidigare 
som bestått av böcker och läsning.  
 
Varje gång ett nytt medium har blivit tillgängligt för en större publik så menar både 
Cohen och Drotner att moralpanik eller mediepanik dyker upp. Dessa panikfenomen 
uppträder på samma sätt varje gång de sätts igång. Det skulle man kunna säga är cykliska, 
med samma reaktionsmönster och argumentation varje gång. En av huvudingredienserna 
i en mediepanik är att ungdomens ska skyddas från det nya fenomenet som kan leda till 
katastrof. Ungdomar är å andra sidan oftast de som lär sig och tar till sig nya medier 
snabbast. Vi tror att den bildningstanke som ligger till grund för folkbibliotekens 
verksamhet inte självklart anammas av ungdomar idag.  Här kan vi se att folkbiblioteket 
har en möjlighet att utveckla sin verksamhet för att kunna få både ungdomar och äldre att 
utveckla sina olika kompetenser. En individ som har mediekompetens kanske skulle 
kunna utveckla sin kulturella kompetens och vice versa. Är folkbibliotekets verksamhet 
fortfarande för låst vid att tillhandahålla böcker för utlån och ett styvmoderligt 
förhållande till nya medier, som t ex censur av användande av Internet-datorer? Eller är 
det ett utslag av den ekonomiska diskursen där allt ska gå med vinst och att man därför 
satsar på sina traditionella kärnverksamheter? Ekonomin är ett tungt argument, vilket vi 
sett i vårt empiriska material, men samtidigt har vi sett att den traditionella tolkningen av 
begreppet folkbildning styr folkbibliotekariernas syn på medier. Vi anser att en 
medvetenhet om de faktorer som spelar in är en förutsättning för att kunna diskutera och 
förändra folkbibliotekens verksamhet. 
 
Folkbibliotekens roll i samhället anser vi hör samman med diskussionen kring 
folkbibliotekariernas kulturella och intellektuella kapital och deras position i ett system 
av kulturella normer verkar vara tydligt influerad av folkbildningstanken. Här kan det 
vara intressant att anlägga ett maktperspektiv på folkbibliotekarier och folkbildning. 
Folkbibliotekarierna påverkar bibliotekens verksamhet genom sin syn på nya medier och 
användare. Folkbibliotekarierna har den kulturella makten att bestämma vad som ska vara 
norm för bibliotekets verksamhet. Folkbildningstanken verkar vara djupt rotad 
ideologiskt och påverkar folkbibliotekariernas åsikter kring nya medier på olika sätt. 
 
Att folkbildningstanken ligger till grund för folkbibliotekens verksamhet är tydligt. 
Folkbibliotekens ideologiska arv återspeglas tydligt i det analysmaterial vi undersökt. Det 
verkar finnas en tydlig önskan bland folkbibliotekarierna om att verka för allmänhetens 
bästa. Där meningarna går isär verkar det handla om vad folkbildning faktiskt är, hur 
begreppet folkbildning ska tolkas i ett sammanhang där ett nytt medium gör entré. 
Folkbibliotekarierna verkar splittras i två läger, där ett tolkar folkbildning som läsning av 
böcker. Nya medier ses i konkurrensförhållande till boken och folkbibliotekarierna 
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upplever här att de måste värna om boken och dess folkbildande roll. Det andra lägret 
menar att ett nytt medium kan ge ett innehåll som är likvärdigt böckernas, men att formen 
skiljer sig. Själva formen hos det nya mediet kan poängteras som en nyttoaspekt, för att 
betona mediets betydande roll i folkbibliotekets folkbildande verksamhet och möjligheten 
att nå en bredare publik. 
 
Folkbildningstanken ser vi som en tydlig underliggande ideologi i folkbibliotekariernas 
förhållningssätt till medier i BBL. När nya medier diskuteras ser vi tydligt panikinslag 
och känsloargument. De många meningsskiljaktigheterna tyder på att en diskursiv 
förändring äger rum. De som har en mer traditionell uppfattning om vad folkbildning är 
står emot de som vill införliva medier i folkbildningsuppgiften. Vi ser en tydlig 
maktkamp om vilka åsikter som ska dominera linjerna för verksamheten. Diskussionerna 
blir ett dialektiskt spel, som utkristalliserar sig i en kvalitetsdiskussion. Denna 
kvalitetstanke blir ett sätt för de båda åsiktslägren att mötas i det att de gamla 
konventionerna för diskursen används på ett nytt sätt. Kvalitetsdiskussioner kring böcker 
utgör en del av dessa gamla konventioner och att utnyttja detta i samband med nya 
medier gör att en diskursiv förändring sker. Folkbibliotekarierna har börjat tala om nya 
medier på ett nytt sätt, vilket kommer att forma biblioteksverksamheten. 
 
Vi ser en professionell relevans för folkbibliotekarier i att vara medvetna om de 
mekanismer som gör att mediepanik uppstår och de mekanismer som styr en diskurs. Vi 
anser att det är viktigt att förhålla sig kritisk till sin omgivning, att inte acceptera kunskap 
som självklar. I vissa lägen känner vi, som folkbibliotekarier, att vår position som 
intellektuella är hotad, i tider av ekonomiska besparingar gäller det att försvara 
folkbiblioteket och dess verksamhet. Folkbibliotekarierna tvingas göra val där de beslutar 
vad som ska sparas in på och här kan en värdering av bibliotekets olika verksamheter, 
böcker, nya och gamla medier vägas mot varandra. Valet av vad som ska sparas in på blir 
inte självklart ett neutralt val, om vi ser detta utifrån vår empiri. Att inkorporera nya 
medier kan vara ett försök att få kontroll över innehållet i nya medier och bedöma vad 
som är bra och inte. Visserligen kan andra hantera medier, men vi tror att 
folkbibliotekarierna gärna vill poängtera sin källkritiska kunskap. Åsikterna kring vad 
folkbiblioteken bör ha för verksamhet är många. Att nya medier bör ingå 
folkbildningsidealets ramar är en åsikt, likaså att se till vad användarna vill ha och 
behöver för att kunna verka i ett demokratiskt samhälle. I dagens samhälle blir 
folkbibliotekariens roll som en försvarare av det fria ordet allt viktigare. 
Folkbibliotekarierna kan använda sin kunskap för att vara en kritisk röst och försvara 
varje människas rätt till det fria ordet.  
 
För den fortsatta forskningen kan det vara intressant att t ex studera flera mediecykler 
över ett längre tidsspann. Likaså kan det vara intressant att studera diskussionen kring 
Internet, multimedia, dataspel, chatt och flera andra företeelser som debatteras just nu. 
Det kan även vara intressant att fortsätta att föra en konstruktiv debatt på folkbiblioteken 
om nya medier och varför det finns olika medier, tryckta som otryckta, på 
folkbiblioteken. Vad ska folkbibliotekens verksamhet bestå av? Vilkas intressen är det 
som styr och hur ser kvalitetsdiskussionen ut? Vi anser att diskursanalys som teori och 
metod öppnar för möjligheter inom B & I- forskningen. De källor vi använt oss av som 
behandlar detta ger uppslag till fler ämnen som kan undersökas diskursivt, inte bara när 
det gäller folkbibliotek och medier. Folkbildningstraditionen som maktstruktur och dess 
påverkan på folkbiblioteken är ytterligare en aspekt som kan leda till frågor för fortsatt 
forskning. 
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11 Sammanfattning 
 
Huvudsyftet med den här uppsatsen är att undersöka folkbibliotekariers syn på medier, 
framförallt medier som kan ses som nya på något sätt. För att kunna göra det valde vi 
diskursanalys som metod på ett antal artiklar ur Biblioteksbladet. De inledande 
frågeställningarna är: 
 

• Vilka olika förhållningssätt till nya medier har funnits bland folkbibliotekarier i 
Biblioteksbladet? 

• Hur ställs olika nya medier mot varandra i debatten i Biblioteksbladet? 
• Vilka mekanismer, ideologier och bakomliggande faktorer styr diskursen kring 

nya medier inom folkbiblioteken? 
• Förändras diskursen kring nya medier över tid, i så fall hur?  

 
Uppsatsen består av flera olika teoriområden kring medier och folkbibliotek. Det första 
avsnittet handlar om synen på medier i samhället, och om moral/mediepanik. Detta 
fenomen handlar om att det finns ett visst mönster som upprepar sig varje gång det 
kommer ett nytt eller återupptäckt medium i samhället. Genom att studera processen 
kring medier, så menar Drotner, att vi kan få möjlighet att se hur medier påverkar 
samhället.  
 
En annan del av vår teori är den kring folkbildning och folkbibliotek. Genom att ta del 
av en diskussion i början av 1900-talet som handlade dels om att folk skulle kunna få 
läsa vad som helst, bara dem läste eller att folk bara skulle läsa bildande romaner. Det 
verkar som att i debatten om bildning var det ovanifrånperspektivet som var det 
rådande. Idag är bildning är inte ett helt enkelt begrepp. Thavenius tar upp alternativet 
att istället för bildning kalla olika kunskaper för literacy, vilket skulle kunna översättas 
till kompetens. Vi har nya behov av att definiera kunskap. 
 
Enligt Thavenius kan Bourdieus begrepp kulturellt kapital och habitus vara ett annat sätt 
att se på bildningsbegreppet. I en dansk undersökning så visade det sig att 
folkbiblioteket inte enbart var ett ställe där det lånades böcker utan det skedde även 
mycket annan verksamhet där, vilket användarna uppskattade. Det spelar även roll 
vilket habitus och kulturellt kapital användarna har för deras syn på biblioteket.  
 
Förutom teorier kring bildning, folkbibliotekens ideologiska utveckling, och medier och 
modernitet så har vi också teorier kring diskursanalys. Vi har valt att använda 
diskursanalys både som teori och metod. Diskurs innebär att språket är strukturerat i 
olika mönster som våra utsagor följer. Diskursanalys blir därmed att analysera 
språkbruket. Språket har en nyckelroll i diskursanalys. Med hjälp av språket skapar vi 
representationer av verkligheten. Foucault som anses vara pionjären för diskursanalysen 
har i sin senare verk mer och mer betonat begreppet makt. Han menar att makten bildar 
diskurser och kunskaper.  
 
I vår metod har vi valt en annan diskursteoretiker, Norman Fairclough. Den inriktning 
som Fairclough står för förespråkar maktbegreppet men även diskursiv och social 
förändring. Fairclough själv, kallar sin metod för kritisk diskursanalys. I korthet 
innefattar den filosofiska premisser, teoretiska metoder, metodologiska riktlinjer och 
specifika tekniker för språkanalys. Faircloughs metod innebär en detaljerad textanalys 
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med lingvistiskt perspektiv, vidare en sociologisk analys av social praktik, och ett 
tolkande sociologiskt perspektiv.  
 
Vi har som nämnts ovan valt att analysera ett antal tidskrifter ur Biblioteksbladet (BBL). 
Vi valde BBL av den anledningen att den är ett organ för Svensk Biblioteksförening och 
borde därmed ha ett visst inflytande. Vi tror också att texterna i BBL kan ha en 
ideologisk tyngd inom biblioteksfältet. I artiklarna uttalar sig även studenter och 
journalister, men vi anser att dessa ingår i diskursen och påverkar folkbibliotekariernas 
inställning till nya medier, därför har vi valt att ha med dessa artiklar. 
 
Vi har valt ut artiklar som innehåller debatt eller åsikter kring nya medier. Utifrån 
Fairclough, som menar att meningsskiljaktigheter och diskussion kan vara ett tecken på 
diskursiv förändring, motiverar vi vårt urval av just dessa artiklar. Vi har läst artiklarna 
kronologiskt och även delat in artiklarna i olika teman: nya medier, ekonomi, 
användare, folkbildning och utveckling/modernitet. Det vi kan se i resultatet är att det 
finns en osäkerhet kring hanteringen av medier. Det är många frågor om hur, vad och 
varför. Det finns både en ekonomisk tanke och en diskussion kring medier och olika 
användargrupper. Det finns även en diskussion om folkbibliotekens politiska ansvar. 
Nya medier jämförs med andra medier och det finns även en kvalitetsdiskussion, där 
folkbibliotekarierna verkar vilja ta ”ansvar” för både böcker och andra medier. Vi kan 
se att det finns en bestämd uppfattning om bildning och varför det är viktigt. Många 
anser också att folkbiblioteken är till för användarna och då ska även det som efterfrågas 
finnas tillgängligt. En annan uppfattning är också att tillhandahålla de nya medierna i 
folkbildningssyfte. Det verkar finnas en kamp mellan olika grupper om vad som är 
folkbildning.  
 
I vår diskussion återkopplar vi till frågeställningarna som vi har i uppsatsen. På den 
första frågan om vilka förhållningssätt till medier som har funnits bland 
folkbibliotekarier kan vi se en argumentation med känsla istället för fakta. Det finns 
även en nyttoaspekt. I en del artiklar kan vi även se en ekonomisk aspekt där boken 
konkurreras ut av andra medier, eftersom det kostar mer att ha flera olika medier inom 
samma verksamhet. Nyttoaspekten är tydlig. Användarna ska lära sig att hantera nya 
medier.  
 
Hur de olika medierna ställs mot varandra i artiklarna är ganska tydligt. Det finns ett 
konkurrenstänkande bland folkbibliotekarierna, boken mot nya medier. I de nyanser 
som syns är alternativet att alla medier på folkbiblioteket ska vara av kvalitet oavsett 
form.  
 
De bakomliggande mekanismerna och  ideologiska faktorerna som vi tror styr diskursen 
inom folkbiblioteken kan vi se i folkbildningstanken. Det är tydligt att den utgör en ram 
för diskursen. Den gamla folkbildningstanken kan vi se krockar ibland med 
utvecklingen i samhället.  
 
Om diskursen förändras över tid var vår sista frågeställning. När det gäller reaktioner på 
nya medier ser vi ett cykliskt förlopp, inom mediepanikens ramar.  
 
Vår slutsats är att folkbildningstanken finns som en underliggande ideologi i 
folkbibliotekariernas synsätt till medier i de undersökta artikla rna i BBL. Vi kan se en 
tydlig maktkamp om vilka åsikter som ska dominera diskursen för verksamheten. 
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Diskussionerna visar sig bli en diskussion om kvalitet. Folkbibliotekarierna har dock 
börjat tala om medier på ett nytt sätt, vilket kommer att forma biblioteksverksamheten.      
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