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

professional discourses that can be identified in the public 
library field. My main focus is to look at the professional 
views on the added value of public library. Questions posed 
in this study are: how does the professional language look 
when it comes of speaking and reasoning about the public 
librarys added value and function, which discourses can be 
identified in the professional language about the public 
library, what could the discourses entail for the future of 
public library?  

 

The empirical data consist of four interviews where the 
respondents have been constituted by public librarians. The 
theory and method used is a discourse analysis from where 
the discourse theory of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe 
have been utilized. In my analysis I have interpreted what is 
said by the librarians about the added value of the public 
library. From there I have been able to identify four 
discourses: market economy discourse, social entrepreneur 
discourse, democratic meeting place discourse and changes 
discourse. My conclusion is that the future public library 
holds changes and challenges where the role of the public 
librarian will be more strongely influenced by a market-
driven mentality. Also I have concluded that it is of 
importance that public librarians are prepared for the 
challenges that are and the challenges that are yet to come. 
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1. Inledning 
 
Sedan lång tid tillbaka har folkbiblioteken varit viktiga i rollen som kulturinstitutioner, 
bildningsinstitutioner, inlärningsmiljöer och miljöer för jämlikt deltagande samt som 
tjänsteleverantör och bevarare. Idag lever vi i ett globaliserat samhälle som har en väl 
utvecklad informationsteknik, vilket på internationell-, nationell- och regional nivå 
öppnar upp för diskussioner om folkbiblioteket i framtiden. Det finns inte längre 
instanser som har monopol på informationsflödet, utan gemene användare kan hemifrån 
med enkelhet tillskansa sig informationen den söker. Vilket leder till att dagens 
folkbibliotek har börjat förändras och är oftast mer än en tillhandahållare och bevarare 
av information. Dagens samhälle, med dess kontinuerliga flöde av information, bjuder 
folkbiblioteket på en utmaning vad gäller arbetet med att synliggöra sin verksamhet och 
att göra den aktuell och intressant för allmänhetens behov. 
 
I artikeln Så kan svenska bibliotek överleva, författad av miljöpartiets kulturpolitiska 
talesperson Tina Ehn, belyses problematiken kring dagens förändrade medievanor och 
biblioteksanvändning i relation till de utmaningar folkbiblioteket ställs inför vad gäller 
att möta förändringarna som sker i dagens media- informationssamhälle. För alla 
organisationer som tillhandahåller tjänster, service eller produkter är det viktigt att följa 
med samhälleliga trender där privata aktörer allt mer träder in på en offentlig arena.1 Ett 
konkret exempel finns inom vård och omsorg där kommunerna allt oftare väljer att 
privatisera. Själv arbetar jag inom den offentliga sektorn och det är med egen erfarenhet 
som jag kan säga att användningen av marknadsekonomiska termer som effektivisering, 
statistik, profilering, kund, marknadsföring och liknande, börjar bli allt vanligare inom 
den offentliga sektorn.  Att den privata sektorn börjar göra inträde på den offentliga 
sektorn är inte, med stöd i tidigare forskning, någonting unikt för just vård och omsorg, 
utan min uppfattning är att den också påverkar och omskriver folkbibliotekets 
verksamhet. Det är med detta som bakgrund som mitt intresse för uppsatsens problem 
har vuxit fram. Det finns en problematik mellan intresset av att förena det privata med 
det offentliga, framförallt eftersom de rör sig inom helt skilda diskurser. Jag söker efter 
att skapa en förståelse för hur folkbibliotekarien talar om och upplever sin verksamhet i 
ett samhälle som alltmer influeras av den privata sektorn där en företagsmässig prägel 
på offentlig verksamhet börjar komma bli ett ideal. 
 
I enlighet med Ehn är det nödvändigt för folkbibliotekets överlevnad att följa med i 
rådande trender och på det viset hålla sig aktuella. Med detta menar jag inte att 
folkbiblioteket alltid ska köpa in den senaste teknologin eller den senaste deckaren, utan 
detta innefattar också andra behov i samhället som folkbiblioteket kan fylla. I boken Vi 
vantrivs i det postmoderna menar sociologen Zygmunt Bauman att vi idag lever i ett så 
kallat upplevelsesamhälle, där individen söker den själsliga och intellektuella 
tillfredsställelsen, den personliga utvecklingens resa. Ett sökande efter att uppleva 
någonting annorlunda från verkligheten i vardagen. Vilket leder till att 
tillhandahållandet av produkter, tjänster eller service, oftast inte längre är tillräckligt 
intresseväckande i sin ”naturliga” form utan behöver ett värde som inte går att 

                                                
1 http://www.newsmill.se/artikel/2012/09/27/s-kan-svenska-bibliotek-verleva,hämtad: 2012-11-06 
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konkretisera (Bauman 1999, s. 126). Det jag talar om är ett upplevt värde som jag i 
uppsatsen fortsättningsvis kommer att kalla för mervärde, vilket är ett begrepp som är 
skapat i den privata sfären, närmare bestämt, ur en marknadsekonomisk kontext. 
 
Ett exempel på hur folkbiblioteket kan arbeta med mervärde ger Henrik Jochumsen och 
Casper Hvenegaard Rasmussen i sin bok All that…and books to! med The Cerritos 
Library, som säger sig vara framtidens upplevelsebibliotek, där upplevelser 
kommodifieras, produktifieras, och iscensätts i form av musik och historiska teman 
(2008, s. 9). Detta är ett exempel på hur ett folkbibliotek medvetet arbetar med 
marknadsekonomiska verktyg och utifrån upplevelsesamhällets sökande efter det unika, 
samt att de marknadsför sig själva som framtidens upplevelsebibliotek. På det viset 
profilerar man sig genom skapandet av ett mervärde till sin verksamhet.  
 
Detta är en kort introduktion till vad min uppsats kommer att behandla och mer 
ingående information kring begrepp som mervärde och kommodifiering ger jag i 
uppsatsens analysnyckel.  
 

1.1. Syfte, problemställning och avgränsning 
 
Uppsatsens övergripande syfte är att skapa kunskap om folkbibliotekariers upplevelser 
och sätt att resonera kring hur samhälleliga förändringar påverkar folkbibliotekets 
verksamhet idag. För att avgränsa sätter jag folkbiblioteket i en marknadsekonomisk 
kontext där jag behandlar och kritiskt reflekterar över begrepp som kommodifiering, 
upplevelseekonomi och mervärde i relation till folkbiblioteket.  
 
För att avgränsa ämnet ytterligare anlägger jag fokus på hur folkbibliotekarien resonerar 
kring det aktiva arbetet med att skapa mervärde på material, tjänster och service. Detta 
innebär att ett användarperspektiv utesluts helt. Således berör också studien ett 
folkbibliotek i förändring och framtid men eftersom uppsatsens syfte inte är att 
undersöka folkbibliotekets utvecklingskurva kommer inte vikt på ett historiskt 
perspektiv anläggas. För undersökningen har jag genomfört en diskursanalys på 
empiriskt material som samlats in via fyra intervjuer. 
 
 
De frågor jag söker svar på i min studie ser ut som följer: 
 
 

Hur ser det professionella talet ut vad gäller sättet att resonera kring 
folkbibliotekets mervärde? 

 
Vilka diskurser kan identifieras i det professionella talet om folkbiblioteket? 

 
Vad säger diskurserna om folkbibliotekets framtid? 
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1.2. Val av teori och metod 
 
I undersökningen använder jag mig av en kvalitativ metod, vilket är en undersökning 
som karaktäriseras av att den är deskriptiv och djupgående. I Martyn Denscombes 
Ground rules for social research: guidelines for good practice beskrivs den kvalitativa 
metodens primära intresse vara av motiven, konstruktionen av verkligheten, 
perceptionen och livserfarenheten (2010, s. 133-135). I boken Social research methods 
säger Alan Bryman att forskaren håller en nära position till det studerade och med dem 
som studeras. Vikt läggs på kontextuell förståelse av socialt beteende (2008, s. 385-
387).  
 
Materialet i undersökningen bearbetas utifrån en diskursanalytisk metod som uppfattar 
verkligheten som en social konstruktion och där språket har en central betydelse. 
Diskursanalysen är en tvärvetenskaplig ansats som kan användas och arbetas med på en 
rad olika vis. Detta medför att en tydlig avgränsning och formulering bör göras, på 
vilket sätt ansatsen ska användas samt ur vilket perspektiv. I min undersökning 
använder jag mig av Ernesto Laclau och Chantal Mouffes begreppsapparat. 
 

1.3. Disposition 
 
Det första kapitlet påbörjas med en kort inledning, som följs av en problembeskrivning, 
med syftet att motivera studien samt bidra med att skapa inblick och förståelse för 
problemet. Vidare presenteras syftet som utmynnas i tre frågeställningar. I samma 
kapitel tar jag även upp aspekter såsom avgränsningar och redogörelser för de 
förförståelser som jag haft om problemområdet och som också har legat till grund för 
mitt intresse kring problemet. 
 
I kapitel två redogör jag för mina teoretiska utgångspunkter, som inleds med en 
analysnyckel där jag presenterar, beskriver och tolkar fem stycken olika begrepp, med 
syftet att undvika missförstånd mellan mig och läsaren i analysdelen. Vidare redogör jag 
för den tidigare forskningen inom ämnet. 
 
Det tredje kapitlet utgörs av en noggrann beskrivning av hur jag har gått tillväga i mitt 
uppsatsarbete. I detta kapitel presenterar samt beskriver jag diskursanalysen som metod 
som sedan följs av hur jag gått tillväga med det praktiska arbetet med insamlandet av 
det empiriska materialet.    
 
I Kapitel fyra tillämpas metod och teori på det empiriska materialet i en analys. 
 
Kapitel fem består av en diskussion och reflektion kring resultatet. Jag försöker också 
dra generella slutsatser rörande min studie och de frågeställningar som ställts. De 
slutsatser som dras relateras till den forskning som det redogjorts för i kapitel två. Här 
redogör jag också för mina förslag till framtida forskning.  
 
Som avslutande del ges en sammanfattning av studien. Här återges alla delar i stora 
drag. Avsnittet syftar till att ge en överskådlig blick av studien, dess genomförande samt 
resultat och slutsatser. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
 

2.1. Analysnyckel 
 
Under studiens och analysens genomförande är det vissa ord och begrepp som är 
speciellt aktuella och återkommande. Många gånger kan de uppfattas som mångtydiga, 
beroende på inom vilket ämne eller diskurs de talas. Genom att använda en så kallad 
analysnyckel förklarar jag hur dessa används i uppsatsen, med syftet att undvika 
missförstånd eller feltolkningar. 
  
1. Individen 
 
2. Kommodifiering 
 
3. Mervärde 
 
4. Upplevelseekonomin 
 
5. Social entreprenör 
 

2.1.1. Individen 
 
I uppsatsen anlägger jag inte ett användarperspektiv men i talet med bibliotekarien om 
folkbiblioteket kan yttrandet kring individen inte helt uteslutas. Under arbetets gång har 
jag vid flertal tillfällen stött på en problematik som involverar hur individen mest 
lämpligen benämns. Det kan röra sig om användare, besökare, låntagare, kund och 
brukare, alla vilka representerar någonting specifikt i en specifik diskurs. Som exempel 
på vad jag menar kan besökaren tas, vilken syftar till en individ som vill uppleva 
någonting. Vid användningen av ordet besökare är miljön i centrum. Används istället 
definitionen låntagare är materialet och dess tillgänglighet i fokus. Problematiken som 
jag ser är att benämningarna är situationsbaserade. Vid en tidpunkt laborerade jag med 
att kalla dem för potentiella besökare men det blev också problematiskt då besökare kan 
syfta till enbart sinnesförnimmelser och inte det konkreta användandet av biblioteket, 
vilket är en avgränsning jag inte söker i studien. Med ambitionen av att hålla en hög 
grad av neutralitet har jag valt att använda benämningen individer, då jag anser den vara 
en definition med hög grad av neutralitet och som är gångbar i alla de diskurser som 
identifieras i mitt empiriska material. 
 

 2.1.2. Kommodifiering 
 
Kommodifiering är ett mångfacetterat begrepp som kan betyda att någonting 
förtingligas, att nästan vad som helst kan transformeras till en vara, en produkt. I 
samband med kommersialiseringens popularitet och upplevelseekonomins aktualitet 
föds ett begrepp som kommodifiering. Min erfarenhet är att kommodifiering är speciellt 
aktuellt i samband med turism och marknadsekonomi. Detta dels eftersom kulturer, 
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kulturarv, geografiska platser, byggnader och liknande ofta paketeras i en attraktiv 
förpackning i syfte att locka turisten/kunden. Många forskare är överens om att det sker 
någonting i den kultur som konsumeras av turister/kunder, men det behöver 
nödvändigtvis inte innebära en alltför dramatisk förändring. I forskningsartikeln 
Authenticity and commodiziation in tourism menar Erik Cohen att turism kan bidra till 
att en kultur bevaras. Enligt honom når kommodifieringen ofta en kultur som inte 
blomstrar utan snarare är på väg att försvinna. Kommodifiering kan innebära att en 
plats, kultur, fenomen, service, tjänst eller liknande konkretiseras genom att det 
tillskrivs ytterligare värden och görs mer attraktiv för turisten/kunden. Då kan det gå 
tillväga på så vis att man försöker komma underfund med vad en speciell plats kan 
erbjuda som är svår att finna någon annanstans. Det unika skall ”grävas” fram och lyftas 
upp. Detta kan vara någonting som upplevs som vardagligt men i rätt förpackning eller 
sammanhang kan upplevas som originell och attraktiv för individen (1998, s. 371-375). 
 
Kommodifiering är ett begrepp som har kommit att skapas på en marknadsekonomisk 
arena och sätts ofta i relation till omsättning av kapital. Jag anser att detta inte är en 
nödvändig och absolut artikulation av kommodifiering utan jag anser att den också är 
tillämpbar på en offentlig arena, som i det här fallet är biblioteksfältet, där omsättning 
och likvida medel byts ut mot individens intresse och tid. Det är i en sådan diskussion 
som folkbibliotekets verksamhet passar in, där det pågår debatter kring dess fortlevnad, 
hur statistiken och metoden för att locka individen att komma till biblioteket ska 
förbättras.  
 

2.1.3. Mervärde 
 
Den betydelse av begreppet mervärde som jag använder mig av i uppsatsen definieras 
utifrån Håkan Forssblads och Mats Magnussons beskrivning i Marknadsföring i teori 
och praktik. I boken säger författarna att produkter, tjänster eller service ofta behöver 
tillskrivas ytterligare värden, ett symboliskt eller imaginärt värde som är ett upplevt 
värde av produkt, tjänst eller service, vilket innebär att tillhandahållaren knyter en 
upplevelse eller sinnesförnimmelse av något slag till det som man erbjuder. Ett begrepp 
som mervärde, även också kallat för metavärde, är skapat ur den marknadsekonomiska 
sektorn där man ser värden som konkurrensmedel (2000, s. 169). Jag vill inflika att även 
om Forssblads och Magnussons beskrivningar av mervärde helt och hållet är 
marknadsekonomiska så är deras förklaring av begreppet, med viss modifikation, 
applicerbar inom andra fält också. I nästa stycke beskriver jag mer ingående om hur jag 
använder och definierar begreppet mervärde på biblioteksfältet, med viss modifikation, 
utifrån Forssblad och Magnusson.  
 
I uppsatsen uppfattar jag mervärde som det ytterligare värde som folkbiblioteket 
tillskriver sin verksamhet. Rent teoretiskt innebär mervärde att ett varumärke, som i det 
här fallet är folkbiblioteket, har fått större och större betydelse. Ett mervärde är ett ökat 
eller förhöjt värde på en produkt, tjänst eller service. Det är ett begrepp som leder till att 
kravet på verksamheten som helhet ökar. För att ha möjligheten till att kunna skapa 
mervärde måste verksamheten ha en kultur, i vad marknadsekonomiska termer kallar för 
företagskultur, men i det här fallet är talet om en organisationskultur mer lämplig. 
Denna organisationskultur måste individen kunna identifiera sig med, här sätts också 
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etik och värdegrunder i centrum. Detta görs genom att använda sig av marknadsföring, 
som innefattar alla åtgärder som syftar till att skapa och behålla en kund (Forssblad & 
Magnusson 2000, s. 18-23). Min tolkning av begreppet mervärde är att den är en 
förlängning eller komplettering till kommodifiering på det vis att kommodifieringen 
konkretiserar genom att produktifiera, och där mervärde sedan koncentrerar sig på att 
skapa hållbara relationer mellan organisation och individ.  
 

2.1.4. Upplevelseekonomin 
 
B. Joseph Pine och James H. Gilmore var först med att ingående beskriva termen 
”experience economy”, i Sverige ofta kallat för upplevelseekonomi. I sin artikel 
Welcome to the experience economy ser en sammanfattande beskrivning av hur 
upplevelse används på den marknadsekonomiska sektorn samt dess nära relation till 
mervärde:  
 

An experience occurs when a company intentionally uses services as the 
stage, and goods as props, to engage individual customers in a way that 
creates a memorable event. Commodities are fungible, goods tangible, 
services intangible, and experiences memorable  
          
    
       (Pine & Gilmore 1998, s. 98) 

 
Medan tidigare ekonomiska tillhandahållande av varor, produkter och service är externa 
gentemot köparen, är upplevelse istället någonting ytterst personligt som enbart 
existerar i minnet hos en individ som har blivit engagerad på ett emotionellt, psykiskt, 
intellektuellt eller andligt plan. Pris, kvalitet och service kan vid många tillfällen inte 
längre vara tillräckligt i den växande globaliserande konkurrensen, där utbudet växer 
explosivt. Därför försöker många verksamheter att knyta en upplevelsedimension till 
produkter. Detta fenomen gäller inte enbart den privata sektorn utan det innefattar också 
statliga och kommunala arenor. En upplevelseekonomisk mentalitet (Andersen, 
Jochumsen & Rasmussen 2008, s. 159). 
 
Upplevelser har alltid varit centrum för underhållningsbranschen, ett faktum som Walt 
Disney och bolaget han startade kreativt har exploaterat. Men idag sker inte 
exploateringen av upplevelser enbart i underhållningsbranschen utan idag har konceptet 
kring försäljning av upplevelser spridit sig till många olika typer av företag. Om det här 
skriver Pine och Gilmore följande:  
 

Today the concept of selling experiences is spreading beyond theaters 
and theme parks 
 

         (Pine & Gilmore 1998, s. 99) 
 
Som diskuterades i förra avsnittet om mervärde, är det oftast inte tillräckligt att sälja en 
produkt i sin rena form utan att ytterligare värde knyts till den. Produkten har svårt att 
stå för sig själv, exempelvis kan tillhandahållaren behöva knyta en upplevelse till 
produkten för att den skall uppfattas som unik och åtråvärd för konsumenten. Pine och 
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Gilmore tar upp restauranger som exempel på hur upplevelser knyts till en produkt. 
Hard Rock Cafe är ett exempel på hur själva maten används som rekvisita till själva 
upplevelsen, vad som har kommit att kallas för ”eatertainment” (Pine & Gilmore 1998, 
s. 99). Detta fenomen går även att finna inom bibliotek- och informationsvetenskapen 
och som forskaren John E. Buschman beskriver i sin bok Dismantling the public sphere 
: situating and sustaining librarianship in the age of the new public philosophy, genom 
att beskriva processer som han väljer för att kalla ”edutainment” och ”Infotainment”, 
med vilka menas att bildning och information har undergått en transformation i form av 
en kommodifiering. Buschman menar att bildning och information på så vis har blivit 
förfinad och gjorts mer rolig, mer underhållande och enklare att smälta och ta till sig än 
vad den ursprungliga bildningen och informationen egentligen är. Det litterära 
materialet har blivit glamoriserad och förskönad med syftet att information, historia, 
litteratur och verklighet ska vara enklare att läsa eller se på samt enklare att förstå och ta 
till sig. Detta är ett diskussionsämne som har blivit aktuellt i och med teknologins 
framväxt eftersom tillsammans med den har det kommit en hel uppsjö med edutainment 
och infotainment som degraderar kunskap (2003, s. 78-83). 
 
Som sagt, den teknologiska utvecklingen spelar en stor roll inom upplevelseindustrins 
växande efterfrågan (Pine & Gilmore 1998, s. 99). Den nya teknologin öppnar upp för 
nya dimensioner och genrer av upplevelser, det kan vara i former av interaktiva spel, 
sociala medier och webben 2.0 som exempel, alla aktuella inom dagens folkbibliotek. I 
den här kontexten vill jag ta med ett citat från databolaget Intels dåvarande 
styrelseordförande Andrew Grove:  
 

We need to look at our business as more than simply the building and 
selling of personal computers. Our business is the delivery of information 
and lifelike interactive experiences 

    
          (Ur: Pine & Gilmore 1998, s. 99) 
 
I citatet framhåller Grove vikten av att följa samhällsutvecklingen, vilket kan innebära 
att man får frångå gamla traditioner och möjligen även värderingar, just för att kunna 
leva kvar. Folkbiblioteket är inte längre, som Grove också syftar till, en byggnad full 
med böcker och andra källor av information, utan idag är den så mycket mer.  
 
För att sätta in upplevelseorienteringen i en folkbibliotekskontext ger Casper 
Hvenegaard Rasmussen, Henrik Jochumsen och Dorte Skot-Hansen ett exempel på i 
boken Biblioteket i byudviklingen - oplevelse, kreativitet og innovation, där författarna 
säger att folkbiblioteket alltmer går från lånebibliotek till upplevelsebibliotek. Det är en 
studie där folkbibliotekets rena tillhandahållande av litteratur, rollen som bevarare, 
folkbildare och informationshanterare inte står i fokus, utan författarna har istället valt 
att se närmare på det arbete som folkbiblioteket lägger på formen och presentationen av 
sin verksamhet. En studie som ser närmare på hur folkbiblioteket allt mer går från att 
vara en institution till att fylla en uttalad funktion som mötesplats, upplevelsecentrum 
eller kulturcentrum (2011, passim).  
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2.1.5. Social entreprenör 
 

A good entrepreneur never gives up 
 

(Sabeer Bhatia, i Clark 2009, s. 9) 
 
Begreppet entreprenör är mångtydigt med olika inriktningar, därav anledningen till 
varför den presenteras i analysnyckeln. I min uppsats är det typen social entreprenör 
som kommer att användas och i det här avsnittet beskriver jag hur den ska förstås i 
uppsatsen. Jag använder inte entreprenörskap i en renodlad form utan dess innebörd 
anpassas efter ämnesområdet.  
 
I en offentlig sektor börjar det alltmer komma in marknadsekonomiska termer som 
effektivisering, statistik, privatisering och liknande. Inom biblioteksfältet kan en 
privatisering uppfattas som extremt och osannolikt men idag kan inom den offentliga 
sektorn en trend skönjas, där det finns ett sökande efter en mer företagsmässig prägel på 
verksamheten, och det är här som ett socialt entreprenörskap kan göra inträde. I boken 
The social entrepreneur revolution : Doing good by making money, making money by 
doing good, beskriver Martin Clark vidare för den position som sociala entreprenören 
har i samhället. Clark menar på att den sociala entreprenören har ett filosofiskt och 
praktiskt tillvägagångssätt som grundar sig i effektivitet och rättvisa, en mentalitet som 
på många sätt överensstämmer med vad den offentliga sektorn ofta söker idag. Vidare 
menar Clark att den sociala entreprenören är tillämplig inom den offentliga sektorn på 
så vis att den inte är alltför extrem i sitt tillvägagångssätt, så som en privat aktör kan 
upplevas vara. Resonemanget förtydligar han med en modell som på ett överskådligt 
sätt visar på hur den sociala entreprenören placeras som ett nav för olika sektorer i 
samhällets hjul.  
 
Bild 1: Modellen är utformad av Martin Clark som illustrerar hur den sociala 
entreprenören agerar inom flera olika sektorer: den privata sektorn, offentliga sektorn 
och välgörenhetssektorn.  
 

 
 

(Ur: Martin Clark 2009, s. 14, The social entrepreneur revolution :             
Doing good by making money, making money by doing good) 
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Den sociala entreprenören har, som modellen visar, egenskaper från varje del av de 
sektorer som finns med. För den sociala entreprenören är välgörenhet en viktig del, 
varav den i modellen har en del i välgörenhetssektorn. Den sociala entreprenören lägger 
också stor vikt vid effektivitet och målinriktade lösningar, vilka är egenskaper som ses i 
den privata sektorn, samt att den beskrivs ha en värdegrund och intresse för 
allmännyttan som överensstämmer med den offentliga sektorns.  
 
Avslutningsvis tolkar jag Clarks beskrivning av den sociala entreprenören som 
innovativ, kreativ, framåtanda, visionär, att kunna se och arbeta med möjligheter, 
envishet, uppmärksam på omvärldens behov samt en bidragare till någonting positivt till 
samhället (2009, s. 11-13).   
 

2.2. Tidigare forskning 
 
I det här avsnittet redogör jag för tidigare forskning inom ämnet. Huvudsakligen består 
litteraturen som behandlas av forskning som bedrivits i annat land än Sverige. Detta ser 
jag inte som något problem då forskningen som jag hanterar har alla en sak gemensamt, 
de har genomförts utifrån ett västerländskt- angloamerikanskt perspektiv. Med stöd i det 
Sanna Talja skriver i introduktionen av sin bok Music, culture and the library. An 
analysis of Discourse, att de professionella normerna och standarderna av svenska 
bibliotek imiterar de angloamerikanska institutionerna (2001, s. 3-5). Inom mitt 
problemområde, antar jag, att den västerländska kulturen är relativt homogen och som 
står inför liknande utmaningar nu och i framtiden. 
 

 2.2.1. Folkbibliotekets offentliga- och kommersiella värde 
 
I sin forskning lyfter Buschman fram att många folkbibliotek mer och mer anammar en 
företagsekonomisk ideologi där de kommer allt närmare att konkurrera med den privata 
sektorn. Han tycker sig kunna ana hos biblioteksarbetarna ett handlingsmönster som 
domineras av filosofin adapt or die. Buschman säger att folkbiblioteket alltmer anpassar 
sig till den ideologi som dominerar det affärsekonomiska fältet. Han hänvisar till Mark 
Day som lyfter fram folkbibliotekets starka kopplingar till den privata sektorn. Han 
lyfter fram exempel på kärnkoncept som står att finna inom det affärsekonomiska fältet 
så som konsument, anställd, manager etc. Detta är begrepp och benämningar som står 
att finna överallt inom den privata sektorn men som har kommit att anammas alltmer av 
den offentliga sektorn. Inom biblioteksfältet sker skiftningar från att kalla besökare till 
kund, bibliotekarien kallas för informationsspecialist etc. Man har också inom fältet 
kommit att med lättare attityd acceptera kommodifieringen av bland annat information 
(2003, s. 85-87). 
 
Buschman nämner James Govan som myntat begreppet Entrepreneurial librarianship 
och Mark Day som säger att litteratur är ett arbete med information som en produkt, 
driven av marknaden (2003, s. 91). Anette Eliasson och Eiler Jansson säger i Konsten 
att synliggöra bibliotek : ett halländskt projekt 2009-2010 att folkbiblioteken är en 
hybrid av organisationstyper då de dels finansieras med skattemedel, dels är politiskt 
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styrda och ses som en del av kommunens organisation som ska vara till för alla, dels 
alltmer uppmuntras att erbjuda relevanta tjänster på en marknad i konkurrens med andra 
aktörer (2011, s. 13). 
 
En av de roller som folkbiblioteken har är, enligt folkbiblioteksforskaren Bob 
Usherwood i Equity and Excellence in the Public Library: Why ignorance is Not our 
Heritage, att tillhandahålla specialiserad, nischade och liknande material som 
kommersiella intressen är oförmögna eller ovilliga att tillhandahålla (2007, s. 46). 
Folkbibliotekets sanna värde kan inte mätas enbart i termer som statistik och inspektion. 
Usherwood ser att det finns ett behov av att reflektera över folkbibliotekets offentliga 
värde som offentlig sfär tillsammans med en del andra värdegrunder så som exempelvis 
det kulturella-, historiska-, sociala-, symboliska-, estetiska- och spirituella värdet. Inför 
framtiden varnar Usherwood folkbiblioteken att om det på kontinuerlig basis bör ställas 
frågan om vad verksamheten har för syfte, mål, roll och funktion i samhället i relation 
till begrepp som utbildning, information, kultur och fritid. Om det inte görs säger 
Usherwood att det finns en hög risk för att folkbiblioteken är dåligt förberedda och till 
och med inkompetenta till att hantera de utmaningar som kommersialismen skapar, 
vilket då kan leda till att det inte kan göras mer än att anpassa sig till en företagsagenda 
(Usherwood 2007, s. 47-49).  
 
Buschman säger att teknologi och multimedia är tillgångar som omdefinierar 
biblioteken, istället för att vara en plats för forskning och informationssökning så börjar 
biblioteken alltmer likna någon slags, som han kallar det för, underhållningscenter. Han 
säger att förmågan till forskning, läsning och reflektion, alltså för biblioteken att 
fungera som en demokratisk offentlig sfär, existerar inte i en sådan här typ av institution 
som han beskriver. Han drar det så långt att han påstår att vara i biblioteket är som att 
studera i ett varuhus (2003, s. 72-74). Usherwood har i sin forskning ett konkret 
exempel på hur man i Storbritannien har realiserat den här tanken kring att sammanföra 
folkbiblioteket med ett varuhus. För några år sedan öppnade Coventry council ett nytt 
bibliotek inne i ett Tesco köpcenter. Det som var positivt med denna strategi var att det 
öppnade upp möjligheten för bättre öppettider, det blev mer lättillgängligt som 
automatiskt ledde till en ökad användarkrets. Detta är absolut positivt men som vanligt 
finns det en baksida. Genom att placera biblioteket i ett köpcenter så skapas en 
problematik kring framförallt image och identitet. Vad är folkbiblioteket egentligen och 
är det pålitligt? Genom att vara placerad i förhållande till en av Storbritanniens största 
handelskedjor så blir det en fråga om neutralitet vad gäller material och service 
(Usherwood 2007, s. 45). 
 
Buschman synliggör en, vad han kallar för, ond cirkel. Detta hjul fungerar som så att 
bidragen fryses eller skärs ner, förutom för den teknologibaserade tillgångarna som 
lever upp till den ”nya” ekonomin. Bidragen prioriterar den tekniska utvecklingen 
eftersom det just nu är populärt vilket leder till att biblioteken blir nödgade till att 
spendera medel på detta just för att hålla sig flytande och för att fortsätta få bidrag. Han 
anser sig kunna skönja en homogenitet hos biblioteken idag som, enligt honom, väljer 
säkra och förutseende typer av innehåll. Biblioteken försämrar kvalitén för den 
offentliga sfären i deras skifte och prioriteringar vad gäller underhållnings resurser och 
produkter av den ”nya” ekonomin. I en sådan här kontext fungerar inte biblioteken som 
en demokratisk plats förutom för undersökning och reflektion, och de för inte rationella 
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diskurser eller potential för diskurser när de fungerar som en förlängning av 
mediaunderhållningens inflytande just för att kunna överleva. När biblioteken ser alltför 
mycket åt efterfrågan och anpassar sig alltmer efter konsumtionssamhället blir resultatet 
att biblioteken alltmer ses om underhållningscenter, en plats med ekonomiskt och inte 
demokratiskt värde och att det är en plats där man identifierar potentiella kunder som 
försvagar bibliotekens personifiering av den offentliga sfärens värde (Buschman 2003, 
s. 72-76). Han drar saken till sin spets genom att kalla dagens bibliotek för 
”Mclibraries”, säger att det existerar en slags McDonaldisering av biblioteken 
(Buschman 2003, s. 100). 
 
En trend inom politiskt styrda organisationer har de senaste åren varit att uppmanas 
efterlikna handlande organisationer, alltså, vinstdrivande aktörer som exempelvis en 
bokhandel. I konkurrens med andra marknadsaktörer som har en mycket större del av 
sin identitet som handlande organisationer och som kan styra sina resurser efter detta 
kan folkbiblioteken med sina dubbla identiteter få svårt att hävda sig. Då gäller det att 
vara medveten om båda sorters legitimitet och framhäva båda när man bygger upp sin 
profil och till exempel kommunicerar med de politiska beslutsfattarna. Så kallade 
politiska organisationer behöver inte producera produkter eller tjänster. Istället för att 
hitta sin nisch åt en begränsad målgrupp bör en politisk organisation försöka 
tillfredsställa många olika grupper, som har olika förväntningar och krav på 
organisationen. En politisk organisation får därför sin legitimitet genom att spegla 
omvärldens sammansättning, normer och värderingar i sin egen organisation 
(Buschman 2003, s. 13). Folkbibliotekets tjänster och utbud utvecklas i takt med 
medieförändringar och medievanor. Bibliotekens starka identitet som politiska 
organisationer, som bland annat bygger på den stabila demokratiska traditionen och 
biblioteksfältets värdegrund, blandas samman med nyare krav på att de ska ha en 
identitet och legitimitet som handlande organisationer (Eliasson & Jansson 2011, s. 14-
16). 
 
Som svar på hur trenden kan vändas och hur folkbiblioteken kan föras åt en annan 
mindre kommersiell inriktning erbjuder författarna Jochumsen och Hvenegaard 
Rasmussen. De skriver om bibliotekariens förändrade roll, att det finns en allt större 
press utifrån. Bland annat den tekniska utvecklingen har bidragit till denna press då det 
innebär större konkurrens i och med ökad tillgänglighet av information och kultur. 
Folkbibliotek måste enligt författarna bygga nya relationer där det också sägs att 
institutionens gränser bryts ner. Det finns nya krav på folkbiblioteket som skapare av 
meningsfulla upplevelser, samtidigt som det diskuteras om de frångår sin 
kärnverksamhet allt för mycket. Det råder debatter huruvida fokus på upplevelser i 
folkbiblioteket underminerar utlåning av material och folkbibliotekets förankring i 
upplysningstanken. Ett så kallat cutting edge, som i den här kontexten innebär att hänga 
med i stadens kulturdrev. Folkbiblioteket är på väg ut ur ”garderoben” och denna 
utveckling har i hög grad också betydelse för folkbibliotekets roll i förhållande till 
stadsutvecklingen, cultural planning (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2008, s. 
168-212). 
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2.2.2. Kommersialism eller Professionalism? 
 
Professionella attityder angående den kommersiella nödvändigheten är en integrerad del 
av debatterna om folkbibliotekens ”sanna” uppgift. Ska de uppfattas som fundamentala 
rättigheter av medborgarskap och allmännytta, eller som produkter som ska distribueras 
i enlighet med marknadens efterfrågan/maskineri? Usherwood skriver att han i sin 
tidigare forskning redan då kunde identifiera en ökande tonvikt hos folkbibliotekarier på 
kommersiella- i förhållande till professionella värden och att detta är en trend som under 
de senaste åren har vuxit alltmer. I Usherwoods forskning har han använt sig av en 
enkät med öppen struktur då informanterna har kunnat svara på frågorna med egna ord. 
I relation till kommersialism så har han fått in en del intressanta svar där många 
folkbibliotekarier ser positivt till kommersialismen där man säger sig måste acceptera 
att vi lever i en kultur där den kommersiella sektorn har stort inflytande på individen. 
Många nämner också att det är viktigt för folkbiblioteket att anamma den kommersiella 
biten för att kunna hålla sig relevanta och överleva. I enkätsvaren lyfts det också fram 
att det är viktigt att anamma språket samt idéerna som står att finna hos den privata och 
handelsdrivande sektorn. I den här kontexten talas det också om att man bör kunna 
erbjuda bra produkter i attraktiva förpackningar, ett ord som används för den här typen 
av produkter kallar många folkbibliotekarier själva för pap eller så kallat fluff. I sin 
forskning har Usherwood konstaterat att det finns en önskan som delas av många 
folkbibliotekarier, men långt ifrån en majoritet, att vara en del av den kommersiella 
sektorn. Många planerar för hur likvida medel ska tjänas in och där termen låna byts ut 
mot hyra. Bara för att många verksamma inom biblioteksfältet ser positivt på 
konsumtionskulturen betyder det inte att det också finns många som är kritiska till den 
riktning som folkbiblioteket, enligt Usherwood, har tagit. Många kritiker menar att 
folkbibliotekets roll som utbildare, informationscentrum, livslångt lärande och så vidare 
blir instabil när man väljer att prioritera att bygga verksamheten på en skiftande grund 
som den kommersiella marknaden många gånger är (2007, s. 39-41). 
 
I sin forskning lyfter Usherwood också fram den mer filosofiska sidan av 
folkbibliotekets förändring. Han ser att det allt oftare har börjat användas ord och termer 
från den marknadsekonomiska sektorn. Blivit vanligare att det anammas uttryck som 
kund istället för besökare eller användare. Att benämna en besökare eller användare 
som kund skapar enligt Usherwood en del fundamentala problem för framförallt vad 
gäller folkbibliotekets funktion och mening och hur arbetet skall gås tillväga. Vidare 
menar han att de termer och begrepp som används påverkar och styr attityderna och 
relationerna mellan bibliotekarie och besökare/användare. Genom att använda sig av en 
så kallad kundfokusering kan det på det vis leda till att beslut och aktiviteter hos 
folkbiblioteken som ska genomföras görs huvudsakligen efter kundens efterfrågan och 
det är denne som bestämmer värdet. Det leder till mentaliteten att ”kunden har alltid 
rätt”. Till en början kan detta se bra och förnuftigt ut men det är heller inte realistiskt 
och framförallt kvalitetssäkert då, som Usherwood också säger, kunden inte alltid har 
tillräcklig kunskap att bedöma varje aspekt av en service. Om man handlar enbart 
utifrån vad kunden vill ha och arbetar utifrån vad som efterfrågas leder detta till att det 
blir majoriteten som prioriteras och där minoriteter och individer åsidosätts (2007, s. 44-
46).  
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3. Metod 
 
I min studie använder jag en diskursanalys för att undersöka det professionella 
bibliotekstalet. För insamling av empiriskt material har intervjumetoden använts, vilket 
är en metod som bygger på insikten om att verkligheten är en social konstruktion, vilket 
stämmer väl överens idémässigt med det teoretiska ramverk som jag valt att arbeta 
utifrån. Inom det diskursanalytiska fältet tolkas inte de utsagor som berättas i 
intervjuerna som att de bär på ett klart och tydligt budskap. Istället tas det hänsyn till all 
den information som respondenten delar med sig av för att sedan analyseras och utifrån 
den finna signifikanta mönster av kontinuitet och variation (Talja 2001, s. 23). 
 

3.1. Diskurs 
 
I uppsatsen har jag valt att behandla det empiriska materialet utifrån en 
socialkonstruktionistisk ansats. Vilket innebär att verkligheten uppfattas som en social 
konstruktion och alltså inte som objektiv. I den sociala konstruktionens struktur har 
språket en central betydelse där språket inte bara ses som ord som speglar eller 
begreppsliggör en objektivt existerande verklighet, utan det består av flertal diskurser 
som antingen lever sida vid sida eller konkurrerar med varandra och som aktivt bidrar 
till att skapa en dynamisk verklighet (Hansson 1998, s. 15). Diskursanalytiker är inte 
intresserade av att undersöka huruvida det talade- eller skrivna språket ger en ”adekvat” 
bild av verkligheten eller att klarlägga och belysa bakomliggande sanningar av vad 
människor egentligen menar. Istället ligger diskursanalysens intresse i att undersöka hur 
verklighet är representerad i texter och konsekvenserna av olika sätt på vilken 
verkligheten representeras. I en diskursanalys är ambitionen att studera ordinära sätt att 
tala på i konkreta texter och institutioner. Målet är att hantera synsätten som presenteras 
i institutionen i ett bestämt historiskt moment genom att analysera talet och det skrivna. 
Diskursanalysen systematiserar olika sätt att tala så att de grundläggande antaganden 
från vilka de är baserade blir synliga (Talja 2001, s. 10). 
 
I boken Människovetenskaperna. Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori 
skriver Søren Kjørup att diskursanalysen bygger på strukturalistisk och 
poststrukturalistisk språkfilosofi, vilka hävdar att vårt tillträde till verkligheten alltid går 
genom språket. Diskursanalysens uppfattning om språk kommer ur lingvisten, och en av 
strukturalismens grundare, Ferdinand de Saussures idéer om ett språksystem. Han 
delade upp språket i två delar. Det första var språksystemet som representerade det 
abstrakta system av grammatik, regler och koder som är nödvändiga för 
kommunikation. Den andra delen av språket är talet som representerar själva yttrandet 
(1999, s. 309-311). 
 
Mitt fokus ligger på att närmare undersöka hur diskurser kan organisera och konstruera 
vår verklighet och uppfattningen om denne. Vad som är aktuellt att se närmare på är vad 
som sägs om fenomenet, hur det sägs och hur det skulle kunna sägas. Författarna 
Marianne Jørgensen och Louise Phillips beskriver i Diskursanalys som teori och metod 
att diskursanalysen syftar till att systematisk beskriva vår kunskap om världen, att den 
kan ses som en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp. Denna helhet 
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kan ofta vara kopplad till någon bestämd aktivitet, tid eller plats. Olika typer av dialoger 
och sociala uttryck beror på när, hur och i vilken situation man för tillfället agerar inom. 
Diskurs rymmer idén om att språket är strukturerat i olika mönster som våra utsagor 
följer när vi agerar inom olika sociala situationer under en bestämd epok. Vidare är 
diskursanalys sedan på motsvarande sätt analys av dessa mönster. Diskursanalys är en 
rad tvärvetenskapliga och multidisciplinära ansatser som används på många olika 
sociala områden i många typer av undersökningar. Olika positioner ger sina förslag och 
försöker också i viss mån att erövra begreppen diskurs och diskursanalys med just sina 
definitioner. Sammanfattningsvis kan sägas att en diskurs är ett bestämt sätt att tala om 
och förstå världen, eller ett utsnitt av världen (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7). 
 

3.1.1. Kritik mot diskursbegreppet 
 
I det här avsnittet reflekterar jag kring den kritik som riktats mot diskursanalysen som 
metod. Med syftet att belysa om att det finns en medvetenhet hos mig om att det 
existerar både för-och nackdelar med diskursanalysen och att det är någonting som jag 
varit uppmärksam på när jag genomfört analysen. 
 
Diskursanalysen har ofta kritiserats för att vara en alltför relativistisk metod. Det vill 
säga att om allt bara är konstruktioner kan allt uppfattas som sanning och verklighet. Ett 
motargument är att diskursanalysens syfte inte är att avslöja en absolut vetenskaplig 
sanning. En diskursanalytiker är inte intresserade av att undersöka en adekvat bild av 
verkligheten utan intresset ligger snarare i att se hur den kan representeras i talade- eller 
skrivna texter (Talja 2001, s. 10). Forskaren kan utifrån teori och metod tolka den 
insamlade texten men det möjliggör inte för ett fixerat resultat där inga andra tolkningar 
eller uppfattningar är möjliga.  
 
Diskursanalytiker är ofta själva förankrade i just de diskurser som denne analyserar. I en 
diskursanalys är forskaren, under alla omständigheter, alltid förankrad i en eller annan 
diskursiv strukturering. Även om arbetet ständigt går ut på att distansera sig från dessa 
diskurser och kartlägga dem som ”de är”, så finns det i diskursanalysen ingen möjlighet 
att i forskarrollen komma utanför diskurserna och från en rent objektiv position avtäcka 
den rena sanningen (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 56). Själv ser jag inte det här 
som ett problem, inte i en kvalitativ forskning. Min epistemologiska övertygelse är att 
all forskning har olika grad av subjektivitet, ingen vetenskaplig ansats kan komma med 
en obestridlig sanning då forskning tar en subjektiv riktning redan vid ämnesvalet. I min 
undersökning söker jag skapa kunskap kring hur en verklighet kan se ut och hur det kan 
tolkas och för detta ändamål är diskursanalysen lämplig. 
 

3.1.2. Diskursteori 
 
När författarna Winther Jørgensen och Phillips redogör för diskursbegreppet utgår de 
från tre inriktningar/ansatser: Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori, Norman 
Faircloughs kritiska diskursanalys och diskurspsykologi. I min studie har jag valt att 
arbeta ur Ernesto Laclau och Chantal Mouffes teorier kring diskurs. I diskursteorin 
existerar det inte enbart en diskurs utan flera. Winther Jørgensen och Phillips menar att 
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Laclau och Mouffe uppfattar alla sociala praktiker som diskursiva, vilket betyder att det 
inte bara är text och tal som finns utan också att diskursen är materiell och att diskursen 
är fullständigt konstituerande för vår värld. Diskursteorin syftar till en förståelse av det 
sociala som diskursiv konstruktion där alla sociala fenomen i princip kan analyseras 
med diskursanalytiska redskap (2000, s. 25-27). Det är utifrån detta teoretiska 
perspektiv som jag anser diskursteorin vara en lämplig metod i min uppsats. Det är en 
teori som är inspirerad av marxistiska influenser där fokus ligger på socialt samspel och 
där de bland annat talas i termer som diskursiv kamp, antagonism, artikulation och 
hegemoni (2000, s. 7-9).  
 
I doktorsavhandlingen Diskurser om informationssamhället – Analys av några 
offentliga texter skriver Björn Eliasson om antagonismen och hur den fungerar som 
diskursteorins begrepp för konflikt där den diskursiva kampen är den antagonism som 
hela tiden råder mellan olika tillgängliga diskurser när de försöker bli artikulerade som 
den diskurs som tillfälligtvis har hegemoni. Med det kan sägas, att det finns ständigt 
flera olika diskurser som ligger ”i luften” som skulle kunna bli gällande, men som på̊ 
grund av olika maktstrukturer är, vid ett visst ögonblick, endast en av dem som 
artikuleras och blir den som uppnår hegemoni (2005, s. 35). Flera diskurser kan agera 
inom samma terräng utan att ge upphov till en antagonism. Problematiken uppstår först 
när diskurserna blockerar den andra. Det är där diskurserna stöter ihop som man kan 
finna antagonister (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 55). Diskursen är en tillfällig 
tillslutning som fixerar betydelsen på ett bestämt vis, men den bestämmer inte att 
betydelsen ska vara fixerad på just det sättet i all framtid. Med Laclau och Mouffes 
begrepp griper artikulationerna på kontinuerlig basis in i och formar 
betydelsestrukturerna på oförutsägbara vis. Diskurserna är partiella struktureringar i 
samma obestämbara terräng, som aldrig blir helt genomstrukturerad. Därför kan det 
alltid föras en kamp om hur strukturen ska se ut, vilka diskurser som ska härska och 
vilken betydelse som de enskilda tecknen ska tillskrivas (Winther Jørgensen & Phillips 
2000, s. 36-38).       
 

3.1.3. Begreppsapparat 
 
Under den här rubriken kommer jag att redogöra för Laclau och Mouffes 
begreppsapparat, som kommer att ligga till grund för den diskursanalytiska metoden. I 
de diskursanalytiska angreppssätten är teori och metod sammanlänkade och bygger på 
en strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi, vilka hävdar att vårt tillträde till 
verkligheten alltid går genom språket.  
 
Laclau och Mouffes diskursteori består i första hand av en teoretisk begreppsapparat där 
det egentligen inte beskrivs några direkta riktlinjer för hur i praktiken en diskursanalys 
ska genomföras. Detta kan försvåra men också öppna upp för en stor frihet till att själv 
kunna välja delar av diskursteorin som uppfattas som lämpliga att tillämpa på sitt 
material samt att utforma en användbar metod för det man själv arbetar med.   
 
En diskurs uppfattas som en fixering av betydelse inom ett bestämt fält. Alla tecknen 
som står att finna i en diskurs är moment. En tämligen vanlig beskrivning hos litteratur 
inom ämnet är att dessa kan beskrivas som knutar i ett fisknät. Deras betydelse fixeras 
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genom att de skiljer sig åt från varandra på bestämda sätt. Nästa begrepp som kommer 
användas i analysen är nodalpunkter som är ett privilegierat tecken kring vilket de andra 
tecknen ordnas och från vilket de får sin betydelse. Diskursen etableras genom att 
betydelse utkristalliseras kring några nodalpunkter. Diskursen etableras som en totalitet, 
där varje tecken är entydigt fastställt som moment genom relationerna till andra tecken. 
Detta gör den genom att utesluta alla andra möjliga sätt som de kan vara relaterade till 
varandra på (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 33).  
 
Ytterligare en term som presenteras i teorin och som jag använder mig av i analysen är 
en ekvivalenskedja. I diskursanalysens genomförande försöker knuttecken lokaliseras, 
som exempelvis nodalpunkt, mästersignifikanter och myter, i analysen används 
nodalpunkter. I det konkreta materialet lokaliseras nodalpunkterna och därifrån börja 
utröna hur diskurserna är diskursivt organiserade. Detta görs genom att man sorterar ut 
vilka tecken det är som förekommer tillsammans och som sedan knyts ihop i kedjor som 
på det viset bildar en ekvivalenskedja. En nodalpunkt utgörs av tomma tecken innan de 
genom ekvivalenskedjor sätts i relation med andra tecken som ger dem innehåll 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 56-57).  
 
Alla de möjligheter som diskursen utesluter kallar Laclau och Mouffe för det diskursiva 
fältet, eller det konstitutiva yttre. Det diskursiva fältet är alltså diskursens yttre, allt det 
som den utesluter. Men just för att en diskurs alltid konstitueras i förhållande till ett 
sådant yttre, riskerar den alltid att undergrävas av detta yttre, det vill säga dess 
entydighet kan rubbas av andra definitioner av tecknen. Det är i den här kontexten som 
begreppet element gör inträde som är de tecken som inte slutgiltigt har fått sin mening 
fixerad, de tecken som är mångtydiga. Med detta begrepp omformuleras 
diskursbegreppet: en diskurs försöker göra elementen till moment genom att reducera 
deras mångtydighet till entydighet. Med diskursteoretiska begrepp är diskursen en 
tillslutning, closure, ett tillfälligt stopp i tecknens betydelseglidning. Men tillslutningen 
är aldrig fullständig, övergången från element till moment är aldrig helt avslutad. Den 
entydiga diskursen kan aldrig fixeras så fullständigt att den inte kan undergrävas och 
förändras av det diskursiva fältets mångtydighet. Exempelvis ordet kropp säger 
egentligen ingenting utan ordet kan användas på många olika vis och diskurser. 
Däremot om den sätts i relation till andra tecken så ger den mening.  Denna process sker 
genom vad Laclau och Mouffe kallar för artikulation (Winther Jørgensen & Phillips 
2000, s. 34).  
 
Diskursteorin har ett begrepp för de element som i särskilt hög grad är öppna för 
tillskrivningar av olika betydelser, nämligen flytande signifikanter. Flytande 
signifikanter är de tecken som olika diskurser försöker ge innehåll åt på just sitt sätt. 
Nodalpunkterna är flytande signifikanter, men medan begreppet nodalpunkt hänvisar till 
en kristalliseringspunkt i den enskilda diskursen hänvisar begreppet flytande signifikant 
till kampen om viktiga tecken som förs mellan olika diskurser. Kropp är således en 
nodalpunkt i den medicinska diskursen och en flytande signifikant vad gäller 
förhållandet mellan den medicinska diskursen och alternativa behandlingskurser. 
Diskursen strävar efter att avskaffa mångtydigheter genom att göra elementen till 
moment med hjälp av en tillslutning. Men denna strävan lyckas aldrig helt eftersom de 
betydelsemöjligheter som diskursen förskjuter till det diskursiva fältet alltid hotar med 
att destabilisera entydigheten. Alla moment förblir därför potentiellt mångtydiga, det 
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vill säga momenten är alltid potentiellt element. Konkreta artikulationer reproducerar 
eller ifrågasätter de gällande diskurserna genom att fixera betydelsen på bestämda sätt. 
På grund av den alltid potentiella mångtydigheten är varje muntligt eller skriftligt 
uttryck, i viss mån, en artikulation eller nybildning. För även om uttrycket bygger på 
tidigare fixeringar av betydelser, alltså bygger på diskurser där tecknen har blivit 
moment, så är ett uttryck aldrig bara en upprepning av något redan etablerat. Varje 
uttryck är därför en aktiv reducering av betydelsemöjligheter eftersom det sätter tecknen 
i vissa relationer till varandra och inte i andra (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 
35). 
   
Diskursteorin pekar på att fokusera de konkreta uttrycken i deras egenskap av 
artikulationer. Vilka betydelser etablerar de genom att sätta elementen i bestämda 
förhållanden till varandra, och vilka betydelsemöjligheter utesluter de? Artikulationerna 
undersöker förhållandet till diskurserna genom att ställa frågan, vilken diskurs eller 
vilka diskurser bygger en konkret artikulation på, vilka diskurser reproducerar den? 
Som konkret ingång till dessa frågor identifieras diskursers nodalpunkter, vilka tecken 
har en privilegierad status, och hur definieras de i förhållande till diskursens andra 
tecken? När de tecken som är nodalpunkter har identifierats undersöks hur andra 
diskurser definierar samma tecken på alternativa sätt. Det vill säga, att börja klarlägga 
vad det är för sorts kamp som förs om betydelsebildningen. Detta görs genom att se på 
de olika former av innehåll som ges åt de flytande signifikanterna. Därvid kan efter 
hand diskursernas delvisa strukturering av bestämda domäner kartläggas. Vilka 
betydelser kämpar om att definieras, flytande signifikanter, och vilka betydelser är 
relativt fixerade och oemotsagda, moment (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 36-
37). 
 

3.2. Undersökningens genomförande 
 
I Sigmund Grønmos Metoder i samhällsvetenskap kan läsas att det inom 
samhällsvetenskaperna skiljs mellan empiriska och normativa studier, där den empiriska 
studien har tonvikt på fakta och söker undersöka vad som är de faktiska förhållandena i 
samhället. Där fokus ligger på hur ett fenomen kan se ut och upplevas. Till skillnad från 
den empiriska studien har den normativa studien istället sin utgångspunkt i värderingar 
och söker svar på frågor som behandlar hur saker och ting bör vara (2006, s. 23). 
Eftersom frågeställningen söker svar på en individs perspektiv på fenomenet är den 
empiriska studien mest lämpad. Med detta som bakgrund har jag använt mig av 
intervjumetoden för insamling av material. I texten som följer presenterar jag hur den 
här metoden har fungerat, tillvägagångssättet samt belyser problematik som förekommit 
under insamlingen av data. 

3.2.1. Urvalsstrategi 
 
Uppsatsens fokus är folkbibliotekarien och i undersökningen har jag valt att intervjua 
fyra bibliotekarier, verksamma på fyra olika stadsbibliotek. Bibliotek som varierar både 
vad gäller storlek, upptagningsområde samt att de är belägna i fyra olika län. 
Motiveringen för val av bibliotek är att jag har nästan till ingen erfarenhet av 
biblioteken sedan tidigare samt att de geografiskt ligger inom ramen för vad som är 



 

 18 

rimligt för mig att fysiskt ta mig för att kunna genomföra intervjuerna ”ansikte mot 
ansikte”. 
 
I forskningsstudier skiljs det mellan informant och respondent, där det förstnämnda ofta 
används när den som utfrågas ger information om andra aktörers bakgrund, status, 
handlingar och åsikter. Respondent används oftast när forskaren söker svar på källans 
egna upplevelser, åsikter och handlingar (Grønmo 2006, s. 124). I min studie är det 
källans egna upplevelser av fenomenet som jag söker svar på, alltså, används i texten 
som följer benämningen respondenter.  
 
Tillvägagångssättet har varit ett strategiskt urval, ett så kallat purposive sampling, vilket 
handlar om att strategiskt välja ut specifika deltagare för studien. Som forskare försöker 
man identifiera de deltagare som man uppfattar bäst kan delge studien den mest 
värdefulla datan/informationen. Barbara M. Wildemuth skriver i Applications of social 
research methods to questions in information and library science att det vid urvalet bör 
funderas på hur många olika respondenter är lämpligt att använda sig av samt hur 
mycket data som bör samlas in från vardera respondenten (2009, s. 130-134). Med den 
här metoden har forskaren ett tydligt mål i sikte när denne väljer ut deltagare. 
Deltagarna väljs ut just efter deras relevanta förhållande till det studerade fenomenet. 
Målgrupp för min studie är yrkesverksamma folkbibliotekarier, en ”synlig” 
bibliotekarie som arbetar aktivt i verksamheten och i mötet med individen. En 
bibliotekarie som är med i de vardagliga besluten, en som ser, erfar och själv realiserar 
dagens krav och organisationens operativa mål i praktiken. Jag intervjuar alltså inte 
någon i chefsposition då, vad jag utgår ifrån, denne oftast kan ha mer organisatoriska 
sysslor medan bibliotekarierna jag sökt för intervjuerna är personer som är mer i 
centrum av verksamheten och som omsätter teori till praktik.  
 

3.2.2. Intervju 
 

En intressant diskussion kring intervjumetoden förs av samhällsvetarna Andrea Fontana 
och Anastasia H. Prokos i boken Interview : From Formal to Postmodern. Här lyfter 
författarna fram hur etnografer under lång tid har insett att forskaren inte är en osynlig 
eller neutral enhet, utan att forskaren mer är en vital komponent i den interaktion denne 
söker studera. Även inom andra vetenskapliga fält än det etnografiska har man börjat 
inse att intervjuaren inte är ett neutralt verktyg i intervjun, utan snarare en aktiv 
deltagare i en interaktion med respondenten. Responsen till intervjufrågorna är 
kontextuellt bundna och gemensamt konstruerade av intervjuare och respondent. Börjar 
alltmer inse att det inte går att särskilja intervjuns resultat ifrån det sammanhang den 
samlades in och samtidigt påstå att det är en objektiv data utan några förbehåll (Fontana 
& Prokos 2007, s. 83-84). 
 

Fyra intervjuer har genomförts och den första kontakten gjordes via mail till valda 
bibliotek. Där presenterade jag mig själv, kortfattat beskrev vad min uppsats handlade 
om samt att den planerades ta omkring 40 minuter. Efter att jag fått svar på min 
förfrågan bokades tider in för att träffas ”ansikte mot ansikte”. Under kontakten som vi 
hade via mail var det en del av respondenterna som ställde frågan om de behövde läsa 
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på sig inom något speciellt ämne först, eller på något annat vis förbereda sig. Jag 
svarade att detta var ingenting jag önskade med anledning av att jag sökte spontana svar 
och reaktioner kring ämnet. Motiveringen för detta är att jag inte ville att svaren skulle 
vara alltför utstuderade och alltför välformulerade med risken för att få ett svar i form 
av ett referat av mål- och policydokument framför ett mer ”autentiskt” samtal om 
folkbiblioteket. 
 

Att minnas någonting är i hög grad en subjektiv handling och inte alltid speciellt 
pålitligt att som forskare förlita sig till i en vetenskaplig undersökning. Därför frågade 
jag varje respondent om det gick bra att jag spelade in intervjun med min mobiltelefon, 
vilken är med dagens teknologi ett lämpligt redskap för forskaren. I en sådan här 
kontext finns det också ett, från forskaren, etiskt ansvar. Innan intervjun tar vid är det 
viktigt att ha respondentens samtycke om en inspelning. Ytterligare etiska ansvar är att 
man klargör för respondenten att materialet inte kommer spridas vidare utan det ska 
brukas enbart av intervjuaren i just den här undersökningen, all data hanteras 
konfidentiellt. När en intervjumetod används är det god praxis att upprätthålla en hög 
grad av anonymitet. I möjligaste mån undvika att skriva på så vis att individer eller 
organisationer kan bli identifierade genom namn, roller eller positioner (Denscombe 
2010, s. 64-65).  

 
Sedan hur jag strukturellt gått tillväga för att utföra intervjun kan sägas att det fanns fyra 
olika tillvägagångssätt. En strukturerad intervju, semistrukturerad intervju, 
ostrukturerad intervju eller fokusgrupp kan utföras (Wildemuth 2009, s. 222). När jag 
arbetade fram min intervjuguide valde jag att använda mig av öppna frågor i en 
semistrukturerad intervju, med anledning av att den följer ett predestinerat mönster där 
samma övergripande frågor behandlas i alla intervjuerna som utförs under arbetets gång 
men där det ändå finns utrymme för att anpassa sig efter situationen. Det jag menar är 
att det skapas utrymme för eventuella följdfrågor, forskaren kan ställa dem i olika 
ordning, anpassningsbart efter vad situationen kräver (Bryman 2008, s. 198).  

 
Utifrån Ib Andersens Den uppenbara verkligheten – Om kunskapsproduktion i 
samhällsvetenskaperna anser jag den semistrukturerade intervjun vara lämplig då den 
med framgång kan användas i situationer där intervjuaren har en viss teoretisk och 
empirisk kunskap om de fenomen som studeras, samtidigt som man är öppen och 
mottaglig för nya perspektiv och ny information som den intervjuade kan bidraga med 
(2012, s. 183). 
 

Innan jag genomförde mina fyra intervjuer prövade jag mina frågor i en pilotintervju 
med syftet att få en uppfattning kring frågornas formuleringar, disposition och flyt. Den 
här intervjun genomfördes under relativt informella former med en person som jag 
kände mig komfortabel med att diskutera för- och nackdelar kring frågorna och dess 
framställning. Med syftet att vara så pass väl förberedd som det var möjligt, men trots 
väl förberedning inför intervjuerna blev det tydligt att varje situation inte är den andra 
lik. I de flesta av mina intervjuer kom situationen mer att likna ett slags tematiserat 
samtal där intervjuguiden mer fanns som ett bakomliggande stöd. En av den 
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semistrukturerade intervjuns fördel är just dess anpassningsbarhet, vilket märktes tydligt 
under genomförandet då respondenterna, trots att de delade samma yrkestitel, hade 
skilda kunskaper och utsagor att dela med sig av. I en sådan här diskussion finns det 
både positiva- och negativa aspekter. Den positiva är att respondenten får inom ett ämne 
ett relativt fritt spelrum att tala i, samtidigt som intervjuarens förmåga utmanas då 
gränsen mellan att hålla sig till ämnet och att frångå den är hårfin. Vid några tillfällen 
upplevde jag detta som en problematisk balansgång, från att låta respondenten tala 
utifrån sitt perspektiv med så lite påverkan från mig som möjligt samtidigt som man 
skulle påverka i den grad att respondenten höll sig till aktuellt ämne. Som sagt, detta 
skilde sig åt och en anpassning efter situationen var nödvändig. Ett rent konkret 
exempel på hur jag fick anpassa mig var att en del inte var helt bekväma med, eller helt 
enkelt ovana vid, att ge utvecklande svar och då fick jag i rollen som intervjuare inflika 
med icke förberedda följdfrågor, i syftet att hålla samtalet flytande. 

 
Efter genomförda intervjuer transkriberades det insamlade materialet manuellt, så snart 
som möjligt. Transkriptionen var detaljerad men inte på så sätt att pauser, fundersamma 
uttryck som hm, va, eh och liknande tecknades ned i detalj då jag inte såg dess relevans 
för analysen. Vid några tillfällen sorterades intervjumaterial bort, som var uppenbart 
irrelevant för uppsatsens frågeställningar, redan vid transkriptionen. I nästa steg 
placerade jag ”det talade” i olika ämneskategorier med syftet att skapa en tydlig 
överblick och för att sedan kunna göra en ytterligare sortering efter de samtalsämnen 
som var relevanta för att ge svar åt min frågeställning. Ska tilläggas att med anledning 
av att de talade språket stundtals blir svårbegripligt när det redovisas i skriftspråk har 
jag i liten mån fingerat de citatblock som redovisas i analysen, på det vis att jag har 
formulerat om det till sammanhängande meningar. 

 

3.2.2.1. Presentation av respondenter 
 
I uppsatsen är respondenternas namn fingerade, detta för att upprätthålla en hög grad av 
anonymitet och för att respondenterna ska känna sig friare och tryggare att resonera 
kring deras personliga uppfattningar om folkbiblioteket idag. Samtidigt som även jag i 
min forskarroll kan känna mig mindre hämmad till att kritiskt reflektera över fenomenet 
utan att behöva uppleva att någon specifik individ utlämnas. Ytterligare har jag även 
valt att anonymisera de orter och bibliotek där respondenterna är verksamma och som är 
föremål för analysen. Detta för att återigen koppla till en fråga om etiska förpliktelser 
där anonymitet innebär att respondenterna inte med enkelhet ska kännas igen 
(Denscombe 2010, s. 64-65). Samt anser jag att en anonymisering av orter och bibliotek 
inte påverkar undersökningens resultat. Den information jag kan delge är de fyra olika 
län där intervjuerna tagit vid, vilka är följande: Hallands-, Skåne-, Kronobergs-, samt 
Jönköpings län. 
 
Vidare presenteras respondenterna med pseudonymerna R1, R2, R3 och R4. I enlighet 
med etiska rekommendationer beskrivs ingen respondent på så vis att de kan 
identifieras. Men som en kort introduktion till analysen vill jag bara kort och med icke 
identifierbara attribut, presentera respondenterna: 
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R1: Har arbetat cirka 20 år på ett bibliotek i en mindre stad och som har ett relativt stort 
upptagningsområde.   
 
R2: Har arbetat som bibliotekarie mellan 5-10 år och är verksam på ett bibliotek som 
ligger i en mer lantlig idyll som har ett relativt litet centrum med många 
omkringliggande bygder.  
 
R3: Har arbetat cirka 5-10 år och är verksam på ett bibliotek och kommun som har det 
minsta upptagningsområdet av dem som är föremål i det empiriska materialet. 
 
R4: Har arbetat som bibliotekarie i cirka 20 år och är verksam på ett bibliotek i en 
geografiskt stor kommun men med ett mellanstort upptagningsområde. 
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4. Analys 
 
I detta kapitel redovisar jag den analys som genomförts av det empiriska materialet med 
hjälp av diskursanalys som teori och metod. Muntligt eller skriftligt uttryck har alltid en 
potentiell mångtydighet vilket gör att den är, i viss mån, en artikulation eller nybildning. 
Från intervjuerna har jag lyft utsagor som visar hur tecken används och utsagorna 
uppfattar jag som uttryckens artikulation.  
 

4.1. Identifierbara diskurser 
 
Allt professionellt bibliotekstal rör sig inom en övergripande biblioteksdiskurs, inom 
vilken andra diskurser agerar inom. I mitt empiriska material utgår jag inte från att det 
enbart finns en enskild diskurs som kommer till uttryck i mitt undersökningsmaterial. 
Snarare ser jag det som så att biblioteksdiskurserna består av flera olika diskurser, så 
kallade diskursiva formationer som betecknar olika konkurrerande diskurser som till 
viss del täcker samma område. I min studie utgörs denna diskursiva formation av 
bibliotekariers syn på folkbibliotekets mervärde så som det uttrycks i fyra intervjuer av 
fyra olika respondenter. Allt empiriskt material visar prov på fler än ett sätt att se på 
folkbibliotekets mervärde och inget av de perspektiv som identifierats finns renodlat i 
någon intervju. När jag identifierat diskurser i materialet har jag utgått från att det måste 
till ett flertal utsagor kring ett fenomen för att det ska vara möjligt att tala i termer av 
diskurser.  
 
I analysen av mitt material har följande diskurser identifierats: 
 
Den marknadsekonomiska diskursen 
 
Den sociala entreprenörsdiskursen 
 
Den demokratiska mötesplatsdiskursen 
 
Förändringsdiskursen 
 
Mitt tillvägagångssätt för att identifiera de fyra diskurserna började med att jag 
sorterade ut den empirin som hade anknytning till min frågeställning. Därefter delade 
jag in dem i olika ämneskategorier. Med tanke på uppsatsens avgränsning kunde den 
marknadsekonomiska diskursen identifieras först, på ett sätt var den given. Sedermera 
var den tidigare forskningen till stor hjälp i kartläggningen av de andra tre diskurserna 
på det viset att den gav mig speciella markörer som jag kunde leta efter i empirin. Till 
exempel hade jag inte separerat den sociala entreprenörsdiskursen från den 
marknadsekonomiska diskursen om det inte var för James Govans begrepp 
entrepreneurial librarianship, som också ligger till underlag för den sociala 
entreprenören som står att finna i analysnyckeln.  
 
Vad gäller den demokratiska mötesplatsdiskursen var den väl uttalad i empirin och i 
talet om folkbiblioteket i en marknadsekonomisk kontext lyfte respondenterna speciellt 
fram folkbibliotekets offentliga värde som en demokratisk och tillåtande arena dit alla 
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var välkomna. Till en början ville jag se den här diskursen som en upplevelsediskurs 
men i talet om miljön och folkbiblioteket som skapare av upplevelser talade 
respondenterna istället ännu starkare om folkbiblioteket som en avinstitutionaliserad 
och kravlös mötesplats. Vilket ledde till att en upplevelsediskurs inte var tillräckligt 
uttalad för att identifieras, utan istället gav empirin stöd för identifieringen av en 
demokratisk mötesplatsdiskurs. 
 
Den tidigare forskningen var också behjälplig vad gäller utformningen av 
intervjufrågorna. I Buschmans forskning såg han tendenser på en adapt or die filosofi 
där folkbiblioteket alltmer anpassar sig till en ideologi som dominerar det 
affärsekonomiska fältet. Denna problematik fann jag intressant och kärnan av den tog 
jag också med mig in i intervjuerna, som genererade empiri av sådant slag som senare 
gav mig underlag för att identifiera en förändringsdiskurs. Det var framförallt kring det 
här som respondenterna talade om vilka förändringar man såg och hur folkbibliotekets 
verksamhet kunde komma att utvecklas utifrån detta.  
 
Vad gäller intervjuerna kom genomförandet av dessa att se relativt olika ut men den 
första inledande frågan ställdes till alla respondenter, vilken behandlade hur 
folkbiblioteket som plats och funktion i samhället idag uppfattades. Svaren där skiljde 
sig åt men med en gemensam nämnare, vilken bestod i folkbibliotekets komplexitet. 
Ingen kunde med ett kort och koncist svar ge förklaring på vad folkbibliotekets roll och 
funktion var. Gemensamma nämnare för vad respondenterna tyckte var kärnan i 
verksamheten låg i bokbestånd och bildning. Här var svaren relativt homogena, men 
detta är fortfarande bara en liten del av vad folkbiblioteket betyder idag. Intervjuerna 
har konfirmerat det som skrivits i det teoretiska kapitlet angående folkbibliotekets 
mångtydighet. Det finns många uppfattningar om vad folkbiblioteket kan vara och vad 
den har för potential att vara i samhället. Då det inte finns en överenskommen mening 
om folkbibliotekets betydelse, ser jag den som en flytande signifikant. Folkbiblioteket är 
ett mångtydigt tecken och har inte fått sin mening fixerad. Detta kallas för element och 
de element som är särskilt öppna för tillskrivningar av olika betydelser och som 
diskurser försöker ge innehåll åt just på sitt sätt.  
 
I analysen går jag tillväga på så vis att jag redogör för diskurserna var för sig. Jag delar 
upp diskurserna i olika avsnitt där jag närmare undersöker och arbetar med den 
insamlade datan. För varje avsnitt inleder jag med identifieringen av diskursens 
nodalpunkt för att sedan presentera en ekvivalenskedja, som har utformats av elementen 
som fixerats till moment i talet kring nodalpunkten. Sedan implementerar jag analysen 
genom att gå djupare in i det empiriska materialet. 
 

4.1.1. Den marknadsekonomiska diskursen  
 
Talet i utsagorna har rört sig kring tecken som säljande, lockande, reklam, 
marknadsföring och relationsbyggande. Tecken som har varit tillräckligt fixerade i sin 
artikulation i det empiriska materialet för att möjliggöra identifieringen av en 
marknadsekonomisk diskurs. De tecken som står att finna i diskursen kretsar kring en 
nodalpunkt som jag vill kalla för marknadsorientering. De tecken som kunde skönjas i 
utsagorna fick betydelse genom att fixeras till moment i följande ekvivalenskedja: 
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Säljande – Kommodifiering – Mervärde – Upplevelseekonomi – Relationsskapande 
 
Den första frågan som jag ställde till alla respondenterna var hur de uppfattade 
folkbibliotekets roll och funktion i det samhälle där respondenten var verksam. 
Beskrivningen av folkbibliotekets kärnverksamhet var relativt homogen och av samtliga 
fick jag konkreta svar. När jag frågade vidare om folkbibliotekets betydelse i samhället 
började beskrivningarna gå isär. Det extra värde som tillskrivs folkbiblioteket är 
problematiskt, vilket bekräftades av R1 som sade att folkbiblioteket har 
identifikationsproblem. Min uppfattning är att problematiken inte ligger i 
kärnverksamheten som sådan utan snarare att den uppstår i diskussionen om 
folkbibliotekets mervärde och behovet av det. Det är i talet om mervärde som en 
marknadsekonomisk diskurs möjliggörs. Ett exempel på vad jag menar kan ses i R4:s 
beskrivning om hur det tänks om miljön hos det stadsbibliotek där denne är verksam: 
 
 /.../ man skulle skapa ytor för mötesplatser. På entréplanet /…/ 

finns ett café, det finns närhet till en konsthall som man kan gå 
upp till och det finns ett slags utrymme som vi kallar för basaren, 
där allt nytt skulle hända, nya böcker presenteras och det ena 
exponeras och det såg vi ju som en del av mötesplatsen, som ett 
stort torg. 

 
Här berättar R4 om ett aktivt arbete med att skapa en miljö dit individen ska vilja gå och 
skapandet av en miljö för att individen ska vilja stanna kvar. R4:s utsaga är ett konkret 
exempel på hur ett aktivt och medvetet arbete med att tillskriva ytterligare värde till 
folkbibliotekets grundverksamhet. I utsagan finner vi tecken som basar, torg och 
exponering. I utsagan beskriver R4 individen som en besökare som uppmuntras att läsa 
samtidigt som denne äter, eller vice versa, en bild av dagens folkbibliotek som gavs från 
fler av mina respondenter. Kan ses som ett sätt att medvetet arbeta mot att förstärka 
upplevelsen hos den besökande genom att knyta an ytterligare upplevelser eller värde 
till själva medierna, litteraturen och läsupplevelsen. Samtidigt kan ett slags metavärde 
också knytas till den här typen av upplevelseförstärkare i den meningen att den kan 
resultera i att besökaren av biblioteket motiveras till att stanna kvar en stund. I det 
teoretiska kapitlet exemplifieras detta av Pine och Gilmore med restaurangen Hard 
Rock Cafe, där maten används som rekvisita till själva upplevelsen, vad författarna 
kallar för eatertainment (Pine & Gilmore 1998, s. 99). 
 
Tidigare i uppsatsen har jag beskrivit en process som kallas för kommodifiering. Det är 
ett uttryck som ofta har stått att finna i en turistisk diskurs men som blir alltmer 
förekommande inom andra fält. I analysnyckeln beskriver jag hur en kommodifiering 
ofta sker när en kultur håller på att dö ut, men som det finns ett intresse för ett fortsatt 
bevarande. Av ekonomiska skäl kan det vara omöjligt att bevara den renodlade kulturen, 
men genom kommodifiering knyts andra värden till den. Tillskriva den 
produktegenskaper som gör den mer åtråvärd och attraktiv för omgivningen och anpassa 
den mer efter marknaden (Cohen 1998, s. 371-375). Utifrån min insamlade data anser 
jag att en sådan process är applicerbar på biblioteksfältet. I uppsatsen använder jag 
termen kommodifiering i den aspekten att det är en metod för vilken en kultur kan 
bevaras, som i det här fallet är bibliotekskulturen. Det är en term som är starkt präglad 
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av marknadsekonomiska influenser men det behöver nödvändigtvis inte innebära att den 
helt styrs av kapitalistiska intressen. Inom biblioteksfältet, min uppfattning, kan 
kommodifiering innebära att egenskaper hos verksamheten letas fram, lyfts upp, 
förstärks och därefter synliggörs för individen. Utifrån kärnverksamheten söks ett 
mervärdeskapande som är attraktivt och intresseväckande, för att sedan genom 
marknadsekonomiska metoder som reklam och profilering försöka nå ut till individen. I 
R4:s utsaga ges exempel på hur det arbetas med frågan i det stadsbibliotek denne är 
verksam: 
 

Den här marknadsföringsfrågan lyftes ganska kraftigt när vi 
öppnade här. Gäller att skapa och snygga till våra alster och 
sådant där. Just nu sitter vi och jobbar med en firma här, en 
designer, en ny grafisk profil och som man kan använda på 
lånekort och liknande /…/ 

 
Idag finns det en hel del litteratur som behandlar folkbiblioteket och dess förändrade 
roll, från att ha haft en mer passiv roll som bevarare av information och kultur till att ha 
kommit in i en mer aktiv roll, både vad gäller att skapa mervärde till sina resurser, 
synlighet, tillgänglighet och vara en plats där människor vill spendera sin fritid. Som jag 
skriver i uppsatsens inledning är det svårt för produkter, tjänster och service att stå för 
sig själv i sin renodlade form, ytterligare värden behöver tillskrivas. 
 
I utsagorna och det professionella bibliotekstalet finns det en medvetenhet om att den 
traditionella folkbibliotekskulturen är hotad och för att överleva måste det kunna finnas 
möjligheter och egenskaper inom verksamheten. Detta kan göras genom ett aktivt arbete 
med att knyta ytterligare värden till folkbiblioteket. Om detta säger R1 så här: 
 

/…/ däremot så behöver vi ha aktiviteter hela tiden för att annars 
dör liksom hela biblioteket, det räcker inte med att bara ha 
bokutlåning och information. Det räcker inte utan du måste ha 
något mervärde. 

 
/…/ det vi gör är ett extra värde /…/ 

 
I utsagan ovan säger R1 att biblioteket dör om inte ytterligare värden knyts till den 
traditionella folkbibliotekskulturen.  
 
Ytterligare beskrivning av folkbibliotekets roll och funktion i en marknadsekonomisk 
diskurs ger R3: 
 

/.../ att ge folk läsupplevelsen, att vara ett ställe dit man kan 
komma, vem som helst kan komma hit och det är inte bara 
böcker man kan låna utan det är tidningar och datorn kan man 
också sitta vid.  

 
Här lyfter R3 fram folkbibliotekets symboliska värde, det upplevda värdet. R3 låter inte 
själva läsningen stå för sig själv i sen renodlade form utan R3 använder på ett naturligt 
sätt ett tecken som läsupplevelsen i talet om folkbiblioteket. Vilket ger indikationer på 
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att den marknadsekonomiska diskursen är en väl etablerad diskurs inom det 
professionella bibliotekstalet. Vidare följer R3:s beskrivning av folkbibliotekets roll 
med följande: 
 

Det är ju så mycket mer än böcker kan man säga. Det är ett 
serviceställe för det är ju skattebetalarnas pengar som vi 
förvaltar. 

 
I utsagan beskriver R3 folkbiblioteket som ett serviceställe och fortsätter med /.../ det är 
ju skattebetalarnas pengar som vi förvaltar. Här beskrivs individen som en betalande 
enhet och eftersom individen betalar tolkar jag det som att det finns en uppfattning om 
att individen bör få ”valuta för sina pengar” och detta sker genom att relevanta tjänster 
erbjuds och excellent service implementeras. Nu säger jag inte att folkbiblioteket inte 
sysslar med service för det gör den, public service. Det jag vill påvisa, med R3:s utsaga 
som exempel, är att det finns risk för att om bibliotekarien oreflekterat tänker om 
folkbiblioteket i termer som serviceställe, skattebetalarnas pengar och så vidare, kan det 
leda till konsekvenser som att folkbibliotekets offentliga värde kommer i skymundan. 
Om diskursen blir alltför marknadsekonomiskt präglad säger Usherwood att det finns en 
fara för att folkbiblioteket är dåligt förberedd till att hantera utmaningarna som 
kommersialismen skapar (2007, s 47-49).  
 
I ekvivalenskedjan ser jag säljande som ett moment i diskursen. Ett tillvägagångssätt för 
att vara säljande är att marknadsföra sin verksamhet. Hur en bibliotekarie resonerade 
kring detta artikulerades av R2 i följande utsaga: 
 

Vi har fått lite metoder, lite tips och utbildning i olika steg där vi 
jobbar mot och tänker målgrupp. Vi tänker alltså 
marknadsföringstankar och det har trots allt varit lite no no inom 
biblioteksvärlden. Men här är det Kotler och de fyra P:na som vi 
har fått in. Sen är det jätteolika hur man tar till sig det här för vi är 
inte marknadsförare och vi har ibland inte alltid tid, men vi har 
blivit extremt mycket bättre när vi tänker att jaha nu ska vi ha en 
aktivitet så sätter vi inte bara en annons i tidningen. Vi använder 
sociala medier /…/ vi måste bli säljande och det är en av de större 
utmaningarna och som vi jobbar rätt aktivt med det här och vi får 
rätt så mycket hjälp /…/ 

 
Detta är exempel på ett aktivt och medvetet arbete med marknadsorienterade strategier 
där folkbiblioteket arbetar utåt mot individen. I utsagan används tecken som målgrupp, 
Kotler, fyra P:na, marknadsföringstankar och säljande. Utsagan uppfattar jag som 
intressant på det vis R2 väl artikulerat säger att marknadsföringstankar är no no i 
biblioteksvärlden, samtidigt som det är en metod som bibliotekarien i det här exemplet 
medvetet arbetar med. Utifrån R2:s utsaga i kombination med min övriga datainsamling 
tolkar jag det som att den marknadsekonomiska diskursen kommer bli allt mer fixerad 
och bidra till att förändra den nuvarande biblioteksdiskursen. 
 
Hur aktiv bibliotekarien var i arbetet med att nå ut till samhällets invånare såg, enligt 
utsagorna, relativt olika ut. Ett bibliotek som speciellt arbetade med detta var R2, som 
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hade bokbussen som ett stort hjälpmedel i interaktionen med individen: 
 

/…/ alla städer har sådana där olika dagar, så i augusti är det 
alltid ”x dagarna” och då åker vi ner med bussen och ställer oss 
och är det här rullande biblioteket. Det är allt från att låna 
böcker till att ha lite tävlingar, dela ut lite informationsblad om 
vad som händer i höst och så. Att vi finns där, det är ett bra sätt 
för oss att göra reklam helt enkelt för vår verksamhet. 

 
I utsagan lägger R2 vikt vid att synliggöra folkbiblioteket, att mer aktivt berätta för 
individen om biblioteksverksamheten samt betydelsen av att arbeta med direkta 
relationer. Frågan kring exponering och göra sig intresseväckande lyftes också i 
intervjun med R3:  
 

/.../ då kan man ju locka in dem. 
 
Vi skyltar med dem på framsidan och så har vi ju med framsidan 
ut. För de nya böckerna så har vi ett särskilt skyltställ för det är 
också väldigt viktigt eftersom en bokrygg inte säljer lika mycket.  

 
 
När R3 pratar om hur verksamhetens material hanteras använder R3 tecken som säljer, 
locka, skyltar samt skyltställ. Vid en tidpunkt i intervjun med R3 frågade jag om den 
privata sektorn och handlande organisationer var någonting som R3 relaterade till, eller 
om det på något vis kunde påverka den biblioteksverksamhet R3 var verksam inom. 
Detta var ingenting som R3 reflekterat över och kunde vid intervjutillfället inte säga att 
den privata sektorn påverkade arbetet. Det är här som, enligt mig, en diskursanalys blir 
riktigt intressant. Min tolkning av utsagan är att det finns en uppfattning om att 
biblioteksdiskursen är oberoende av den marknadsekonomiska sektorn. Ändå kan vi se 
tecken på hur en marknadsekonomi på ett naturligt sätt smyger sig in i det 
professionella bibliotekstalet. Observera att det ska tas i beaktande den vinkling och 
medvetna beslut om ämnesavgränsning vad gäller biblioteksdiskursen som har tagits av 
mig. Det är oundvikligt att jag som intervjuare och katalysator för vilket ämne som 
intervjuerna cirkulerat kring inte i någon grad påverkar utsagorna. Även om jag har en 
liten del i hur samtalen har uttryckts så har jag inte lagt orden i munnen på mina 
respondenter, jag kan nog säga att min del i det snarare har varit att jag lyft fram det så 
att det synliggörs.  
 
Under 80- och 90-talet började företag och organisationer tänka i tankar som 
kundfokusering och relationsskapande. Marknadsförare började få en förståelse för 
vikten av kundnöjdhet och skapandet av en känsla av relation mellan 
företag/organisation och kund/blivande kund (Forssblad & Magnusson 2000, s. 11). Det 
är trender som också artikuleras väl i några av utsagorna. Exempel på där individens 
önskemål är i centrum ger R2: 
 

Vi måste tänka, alltså sagor går inte många äldre barn på. Det är 
klart om man bara låter sig föras med av dem som är så duktiga 
så kan man säkert fånga upp en fjortonåring också men 
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problemet är att de kommer inte dit utan det måste vara 
någonting annat som lockar för att man ska få dem att lyssna 
och ge av sin tid. 

 
Återigen kan vi se elementet lockar som här sätts i relation till ge av sin tid. I en sådan 
kontext är vinsten att individen visar intresse för bibliotekets verksamheter. I en sådan 
här situation beskrivs fjortonåringen på samma sätt som en företagsekonomisk diskurs 
beskriver en kund.  
 
Precis som R2, talade R1 också om problematiken med att få individen att komma till, 
framförallt, en av deras aktiviteter som arrangerades. Det var en problematik som, jag 
förstod det, R1 inte speciellt reflekterat över tidigare men som den privata sektorn var 
en katalysator till att R1 och dennes kollegor började tänka kring. De började fråga sig 
om vart det var som folkbiblioteket brast. Varför kom det så lite folk, trots mycket 
reklam och marknadsföring? Det R1 kom fram till var att: 
 

/.../ bibliotekarier har varit alldeles för anonyma, vi försöker 
vara väldigt personliga och visa vilka vi är /.../ talar om vad vi 
kan. Tidigare har det varit mer institutionaliserad, vi är bara en 
och vi kan allt, men så arbetar vi inte längre utan vi jobbar för 
att vi verkligen ska vara personer, personligheter. /.../ för att man 
ska sätta ett ansikte på biblioteket och bibliotekarierna där. Att 
det inte bara är någon som kan lite om mycket utan det finns 
faktiskt folk som kan mycket om ett område. 

 
I utsagan vill R1 komma ifrån en institutionaliserings mentalitet. Bibliotekarien börjar 
tänka mer som marknadsförare vad gäller att profilera sig, stärka sitt varumärke och 
lyfta fram spetskompetens. R1 uttrycker sig med elementen personliga och 
personligheter. Jag tolkar det som att det finns ett arbete direkt mot individen, R1 
önskar bygga upp en identifierbarhet och relationsbarhet. I den tidigare forskningen 
lyfts detta fram av Jochumsen och Rasmussen, och deras uppfattning om bibliotekariens 
förändrade roll. De säger att folkbiblioteket måste bygga nya relationer där 
institutionens gränser bryts ner och folkbiblioteket är på väg ut ur ”garderoben” (2008, 
s. 168-212). I R1:s utsaga kan det ses en marknadsekonomisk medvetenhet på det vis att 
bibliotekarierna vill skapa eller förstärka rådande eller nya kundrelationer genom att gå 
från att vara anonyma till att vara personligheter. 
 
Ett medvetet arbete med ambitionen att individen ska kunna identifiera sig med 
folkbiblioteket är ett sätt att skapa mervärde. På så vis skulle det kunna sägas att den 
kompetens och kunskap som folkbiblioteket besitter produktifierats genom att 
kunskapen exponeras. I samma tankegångar gick R4: 
 

I det projektet jobbar vi så här att ett antal personer är ansvariga 
för vissa områden. Då har vi gjort det på så vis att folk kan 
kontakta den personen och ha ett möte eller träff med den 
personen för att fördjupa sig i vissa frågor /.../ det är ett sätt att 
vara med på banan. 
 



 

 29 

 4.1.2. Den sociala entreprenörsdiskursen 
 
Från respondenternas svar har jag kunnat lyfta fram ett antal gemensamma 
beröringspunkter som gör det möjligt att identifiera en social entreprenörsdiskurs. 
Exempelvis har talet rört sig runt tecken som vision, kreativitet, samhällsnytta och 
omvärldsbevakning. Många gånger liknar den en marknadsekonomisk diskurs, dock är 
den mer uttalad vad gäller framåtanda och nytänkande än vad den marknadsekonomiska 
diskursen är. Nodalpunkten för diskursen kallar jag för social entreprenör och de tecken 
som fixeras till moment i talet om den sociala entreprenören utgör följande 
ekvivalenskedja: 
 

Vision – Innovativ – Ihärdighet – Omvärldsbevakning 
 
Innan jag går djupare in i diskursen vill jag återknyta till analysnyckeln där jag gav en 
beskrivning om den sociala entreprenören. När jag säger att jag har kunnat identifiera en 
social entreprenörsdiskurs bygger det språket på bilden av den sociala entreprenörens 
mentalitet. Den sociala entreprenören har utvecklats ur en marknadsekonomisk diskurs 
där dess mest utmärkande moment är innovation, kreativitet, framåtanda, ser och fångar 
möjligheter, omvärldsbevakare samt att den betonar samhällsnytta (Clark 2009, s. 11-
15). I mitt teoretiska kapitel ges exempel på att ett entreprenörskap i relation till 
biblioteksfältet inte är en ny tankegång. James Govan har tidigare myntat uttrycket 
entrepreneurial librarianship (Buschman 2003, s. 91). 
        
En av de mest utmärkande egenskaperna hos den sociala entreprenören var dess 
förmåga till visionärt tänkande. I mitt intervjumaterial kunde alla respondenter ge mig, 
medvetet eller omedvetet, en språklig bild som representerade ett visionärt tänkande. En 
del lite mer tydligare än andra. Så här beskrev R2 sitt folkbiblioteks verksamhet: 
 

Vi har en vision om att vi ska vara en berikande plats för alla. 
 
I tidigare forskning har det setts tendenser till att folkbiblioteken anpassar sig för 
mycket utan att riktigt reflektera över verksamheten och vad visionen med den är. 
Buschman är en som säger sig kunna se att många folkbibliotek mer och mer anammar 
en företagsekonomisk ideologi där det kommer allt närmare att konkurrera med den 
privata sektorn. Han tycker sig kunna urskilja hos biblioteksarbetarna ett 
handlingsmönster som domineras av filosofin adapt or die. Buschman säger att 
folkbiblioteket alltmer anpassar sig till den ideologi som dominerar det 
affärsekonomiska fältet (2003, s. 85-87). Utifrån det material som jag samlade in via 
intervjuer kan jag inte riktigt hålla med Buschman i den frågan. Bevisligen finns det en 
väl utpräglad marknadsekonomisk diskurs i talet om folkbiblioteket men utifrån mitt 
resultat har den inte hegemoni på området utan det kan sägas råda en diskursiv kamp. 
Den diskursiva kampen är den antagonism som ständigt råder mellan olika tillgängliga 
diskurser när de försöker bli artikulerade som den diskurs som tillfälligt har hegemoni. 
Med detta menas att det finns ständigt flera olika diskurser som skulle kunna bli 
gällande, men som på grund av olika maktstrukturer är det vid ett visst ögonblick endast 
en av dem som artikuleras och blir den som uppnår hegemoni (Eliasson 2005, s. 35). 
För att exemplifiera vad jag menar kan tecknet konkurrens användas. Konkurrens är ett 
tecken som kan artikuleras både i en marknadsekonomisk diskurs och i en social 
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entreprenörsdiskurs men som i min studie får sin egentliga betydelse i den sistnämnda. I 
en av utsagorna lyfte R2 fram att det existerade en kamp om individens tid men ett 
folkbibliotek ska inte konkurrera. Detta diskuterades också med R1 som sa följande: 
 

Andra aktörer som erbjuder exakt samma service /…/ Visst 
poppar det upp andra aktörer som gör precis exakt samma sak 
som vi gjort eller har tänkt att göra. Då får man tänka till och 
tänka att det är inte det som är intressant här längre. För då kanske 
det är fel tid eller fel sammanhang, eller på öppna förskolan 
brukar dem gå och då kanske är det där som det ska vara istället. 
Vi har haft bio för små barn och då kolliderar det med bion X som 
har det också och då kanske vi inte ska erbjuda det här utan då 
kanske det ska vara där istället. /…/ då kanske man ser över på 
någonting annat. Inte lägga så mycket krut på att marknadsföra 
någonting som andra redan gör och som kanske gör det bättre. 
Måste tänka på vad vi är, ibland använder vi oss till allt möjligt, 
vilket är ett problem tycker jag. 

 
I utsagan uttrycker R1 sig i termer som service, tänka till, ser över på någonting annat 
istället och måste tänka på vad vi är. Detta sätt att tala och uttrycka sig talar för en 
social entreprenörsdiskurs i det avseende att folkbiblioteket inte konkurrerar i en 
klassisk bemärkelse genom att försöka vara bättre eller marknadsföra sig mer än andra 
aktörer som erbjuder samma service. Det folkbiblioteket istället gör är att 
omvärldsbevaka och ser till samhällsnyttan, man tittar på samhället och vilket utbud och 
vilka behov den täcker och sedan utifrån detta försöker tänka nytt utifrån den vision 
verksamheten har. 
 
Att tänka nytt, föda nya idéer och att vara nyskapande innebär att vara innovativ, vilket 
är en viktig egenskap hos den sociala entreprenören och som R2 väl artikulerat 
beskriver i utsagan som följer: 
 

Vi ska försöka föra in ett nytt tänk men det är fortfarande 
sagoberättandet, fast det inte är en bok och inte en berättad saga, 
utan den är i TV och spelen och du går in i den världen för den 
är ju det också. 

 
I utsagan rör sig talet fortfarande kring litteraturen, i det här fallet berättandet, det som 
R2 talar om när denne säger att försöker /…/ föra in ett nytt tänk /…/ är det ett sätt att 
vara innovativ och kreativ. Det betyder inte att folkbiblioteket försöker hitta på helt nytt 
utan istället för ett arbete mot att hitta nya former för de resurser folkbiblioteket har. Det 
är en fråga om att vara innovativ på det sätt att man, som i R2:s utsaga, omdefinierar 
berättandet i en ny tappning med syftet att vara intresseväckande för individen i dagens 
samhälle.  
 
I den sociala entreprenörsdiskursen är det inte en fråga om att helt omdefiniera sin 
verksamhet och identitet utan i den här diskursen rör sig talet också i hur folkbiblioteket 
kan vara kreativ och förbättra de resurser som det finns tillgång till. Vidare berättar 
också R2 att det har öppnats ett filialbibliotek i samarbete med och i samma lokal som 
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en matvarubutik. Det var positivt på många sätt då det ökar tillgängligheten, 
synligheten, generösa öppettider och så vidare. Nackdelarna är att det blir mycket 
självhjälp, ingen utökning av personal - trots ökade öppettider, samt ett professionellt 
dilemma om vad det kan betyda för kvaliteten. I den tidigare forskningen tar 
Usherwood upp ett liknande exempel med ett bibliotek som är placerat i en av 
snabbköpskedjan Tescos butiker i Storbritannien. Genom att placera biblioteket i ett 
köpcenter skapas en problematik kring framförallt image och identitet. Vad är 
folkbiblioteket och är det pålitligt (Usherwood 2007, s. 45)? I Ruth Rikowskis bok 
Globalisation, Information and Libraries: The implications of the World Trade 
Organisation´s GATS and TRIPS Agreements citeras John Sawyer med följande: 
 

Access to information and ideas is fundamental in a democratic 
society. It is dangerous to put the choice of what books we read in 
the hands of private suppliers whose sole aim is to make money 

 
(John Sawyer i Rikowski 2005 s. 76)   

 
I citatet framhålls en av folkbibliotekets mest unika egenskap, neutralitet. Till skillnad 
från den privata aktören drivs inte folkbiblioteket utifrån kommersiella intressen utan 
där går professionalitet före försäljning. Som användare av folkbiblioteket är det, som 
citatet också pekar på, av vikt för individen att veta att verksamheten är neutral och 
finns där för dig när du behöver den. Genom att placera ett filialbibliotek i en 
matvarubutik kan det leda till en fråga om folkbibliotekets demokratiska värde, om en 
hög grad av neutralitet vad gäller material och service upprätthålls. Om detta frågade jag 
R2 som var väl medveten om dilemmat och som då framhöll vikten av att på 
kontinuerlig basis reflektera över verksamheten och vad visionen med den är. I R2:s fall 
övervägde fördelarna nackdelarna och med ett fortsatt arbete med kvalitetsäkerheten 
även på små filialbibliotek ansåg R2 att folkbibliotekets neutrala värde inte behövde 
drabbas negativt.  
 
I den sociala entreprenörsdiskursen tycker jag mig ibland kunna ana ett dilemma mellan 
kreativitet och neutralitet. Vad jag menar är att folkbibliotekarien får överväga 
konsekvenserna av kreativitet och nytänkande på så vis att det inte drabbar 
folkbibliotekets neutrala värde. Ett stort nederlag för folkbiblioteket vore om individen 
börjar betrakta verksamheten som en förlängning till den privata sektorn, i den 
bemärkelsen att folkbiblioteket har ”sålt ut sig” eller undergått en adapt or die. 
 
R2 gav exempel på hur folkbiblioteket mer aktivt synliggör sin existens i samhället 
genom att placera ett filialbibliotek i samhällets kärna, en matbutik. Det här med ett mer 
aktivt deltagande i samhället ger också R4 exempel på. R4 har jobbat som bibliotekarie 
i omkring 20 år och uttryckte sig om folkbiblioteket på följande vis: 
 

Folk söker mycket mera fakta och kunskaper själva så vi har fått 
en förändrad roll och vi måste nog försöka ta tillbaka den här 
rollen. Sällan någon kommer och säger att vi ska hjälpa dem med 
att söka vissa artiklar inom vissa ämnen och så. Förr satt vi ju på 
detta material som var tryckt, ingen annan som hade råd att köpa 
det. Men idag har omvärlden kommit ifatt oss. Kommit upp på 
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samma nivå som oss. Måste visa vårt existensberättigande. Vi får 
inte abdikera kring referensfrågorna utan vi måste fortsätta arbetet 
med att sålla och ge bra information. Tror ändå vi kan ha en 
framtid där. 

 
Utifrån R4:s perspektiv på förändring tolkar jag det som att folkbiblioteket har gått från 
att ha en mer passiv roll som bevarare av information dit medborgarna kom, till att 
inneha en mer aktiv roll där man inte väntar på individen utan istället arbetar mer utåt 
och aktivt med att framhålla sin professionalitet och den kunskapen som folkbiblioteket 
besitter. Om folkbiblioteket förr uttrycker sig R4 /…/ satt vi ju på detta material /…/ till 
att använda uttryck som /…/ måste visa vårt existensberättigande, vilket jag tolkar som 
att det finns en viss entreprenörsanda och en marknadsekonomisk tankegång. Det finns 
en önskan efter att mer aktivt berätta för samhället att här finns en kunskap och 
professionalitet som du inte finner någon annanstans. Fortsättningsvis säger R4 att /…/ 
vi får inte abdikera kring referensfrågorna, tolkar jag som en beslutsamhet om att inte 
ge upp, jämför med citatet: 

 
A good entrepreneur never gives up 

 
(Sabeer Bhatia, i Clark 2009, s. 9) 

 

4.1.3. Den demokratiska mötesplatsdiskursen 
 
I respondenternas beskrivning av folkbibliotekets mervärde kretsade talet många gånger 
kring folkbiblioteket som en mötesplats dit alla är välkomna. Det fanns tillräckligt med 
underlag för mig att identifiera en demokratisk mötesplatsdiskurs vars nodalpunkt är 
mötesplats. I den här diskursen utformas följande ekvivalenskedja: 
 
Demokratisk arena – Till för alla – Öppet hus – Talet om individen som besökare 
 
I den tidigare forskningen har jag sett tendenser på att folkbibliotekets roll i samhället 
mer går från att vara en låneinstitution till att bli uppfattad som en upplevelserik 
mötesplats. Exempel på detta gavs tidigare i uppsatsen av Jochumsen och Hvenegaard 
Rasmussen i deras studie av Cerritos library, där folkbiblioteket själva marknadsförde 
sig som framtidens upplevelsebibliotek (2008, s. 9). Alltså, identiteten som en 
institution av bevarande och informationstillhandahållare har börjat frångås till att mer 
se på miljön och den unika egenskap som folkbiblioteket har som neutral arena. Dessa 
tankar om folkbibliotekets roll i samhället bekräftas också i utsagorna där 
folkbiblioteket beskrivs som: att den är en anonym arena dit alla är välkomna, den är en 
allmän plats utan att några krav ställs på dig och den fungerar som en öppen- och 
tillåtande plats där individen även kan vara skyddad, framförallt vad gäller integritet 
och identitet. Den beskrivs också i ordalag som mångfald, att den har potential till att 
fungera som ett kulturhus, som ett nav för det intellektuella kapitalet. 
 
R4 

Det är inte bara böckerna och det är det inte nu heller och det 
ska det inte vara heller tycker jag. Här kan du komma och hänga 
om man säger så, du ska kunna komma och sätta dig i fiket och 



 

 33 

du kan gå bort och hämta en tidskrift, en tidning. 
 
R4 

Vi har inga dörrar inom huset utan köper du mat eller kaffe i 
matsalen så kan du sätta dig precis vart du vill i biblioteket. Vi 
vill inte ha några sådana skillnader, det finns inga larmbågar 
mellan olika verksamheter utan det är bara utifrån huset. Vi vill 
ha ett öppet hus. /…/ Vi vill att folk ska komma hit och det är inte 
bara för att göra bibliotekssakerna i huset utan det kan ju vara allt 
från att gå på konstutställning, teater, evenemang /…/ musik 
ibland. 
 

R2 
/.../ för alla dem andra så är vi en sorts fritidsaktivitet, ett slags 
nöje. I det har vi ju en sådan extrem konkurrens.  

 
I beskrivningen kan besökare av biblioteket både stilla det fysiska behovet och det 
intellektuella. I enlighet med R2 beskrivs också folkbiblioteket som ett kulturhus. I 
beskrivningen delger R4 visionen om ett öppet hus som är fyllt av en mångfald av 
intellektuellt kapital. Det finns tillgång till sinnesförnimmelser i olika former, där 
folkbiblioteket som plats är noden som knyter alla aktiviteterna samman. 
 
I den tidigare forskningen skriver jag att forskaren Buschman anser sig kunna skönja en 
homogenitet hos folkbiblioteken idag som, enligt honom, väljer säkra och förutseende 
typer av innehåll. Han ser en ökad risk av att biblioteken försämrar kvalitén för den 
offentliga sfären i deras skifte och prioriteringar vad gäller produkter av den ”nya” 
ekonomin. I en sådan här kontext fungerar inte biblioteken som en demokratisk plats 
förutom för undersökning och reflektion, och de för inte heller rationella diskurser, eller 
potential för diskurser, när de fungerar som en förlängning av mediaunderhållningens 
inflytande, just för att kunna överleva. Vidare säger han att när biblioteken ser alltför 
mycket åt efterfrågan och anpassar sig alltmer efter konsumtionssamhället blir resultatet 
att biblioteken alltmer ses om underhållningscenter, en plats med ekonomiskt och inte 
demokratiskt värde (2003, s. 72-76). Det här är en problematik som har ett ursprung i 
ekonomi och behovet av en god budget. Det är en problematik som jag finner intressant 
och en fråga som också diskuterades under intervjun med R1, som sade att det för 
tillfället på det stadsbibliotek denne var verksam fanns besparingskrav. Så här beskrev 
R1 det: 
 

Dels är det ju bokbeståndet som är kärnan. Men vi har precis 
gjort en utvärdering eftersom vi håller på med budget och 
besparingar och då är det så att vi har kommit fram till att 
basverksamhet är också programverksamhet, därför det finns i 
vårt uppdrag att fördjupa läsupplevelsen /.../ Uppgiften är väl 
också att vara en demokratisk arena dit man har möjlighet att gå 
och ta del av information och använda sig dels av datorer då det 
finns en stor grupp människor som fortfarande inte har det. 
Biblioteket är också en arena för dem som är inte synliga, alltså, 
du är anonym på biblioteket så du kan använda biblioteket som 
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en allmän plats där det inte finns några krav på dig. Där du 
också kan vara om du har skyddad identitet eller flykting, där du 
inte behöver identifiera dig egentligen, om du inte lånar så klart. 
Där tror jag biblioteket har en stor roll som öppen tillåtande 
arena. 

 
I utsagan inleder R1 med att det finns besparingskrav och att detta leder till att 
verksamheten och syftet med den måste ses över. Under intervjun nämnde R1 också att 
det kan bli så att folkbiblioteket nödgas till att ta betalt för vissa tjänster, det finns en 
kamp för överlevnad. Det som jag finner intressant är att den beskrivning som utsagan 
ger står i direkt motsats till Buschmans forskningsresultat om att folkbiblioteken i 
kampen om överlevnad börjar anpassa sig efter ett konsumtionssamhälle och blir mer 
likt ett underhållningscenter. I den tidigare forskningen menar Eliasson och Jansson att 
folkbiblioteket är en hybrid av organisationstyper genom att de finansieras med 
skattemedel, är politiskt styrda, är en del av kommunens organisation som ska vara till 
för alla, samtidigt som de alltmer uppmuntras till att erbjuda relevanta tjänster på en 
marknad i konkurrens med andra (2011, s. 13). I R1:s utsaga kan jag inte se tendenser 
på att folkbiblioteket viker för marknadens efterfrågan, istället används tecken som 
demokratisk arena, anonym, allmän plats, skyddad identitet och öppen tillåtande arena. 
Jag tolkar utsagan som att den påverkan besparingskraven bär med sig är att 
biblioteksarbetaren ser närmare på verksamheten och verkligen tänker efter 
folkbibliotekets betydelse och mål. Jag frågade vidare om hur besparingskraven 
påverkar kvalitén, om en ekonomisk situation kan ge resultat av att kvalitén får 
åsidosättas för efterfrågan. På detta svarade R1: 
 

Vi kompromissar aldrig med kvalitén 
 
Frågan angående kvalitén ställdes till samtliga respondenter där också samtliga var 
överens om att kvalitén alltid var av högsta prioritet.   
 
Nu vill jag lämna diskussionen om folkbibliotekets betydelse i samhället för att gå 
närmare in på respondenternas syn på individen. I mina intervjuer har individen 
beskrivits med ett antal olika namn och här är det tydligt att det inte råder en enighet om 
vad individen är och betyder i biblioteksfältet. På ett vis kan jag tycka att det egentligen 
inte spelar stor roll på hur individen benämns, men vilken benämning som används ger 
en fingervisning på hur komplext och hur många funktioner folkbiblioteket har, samt att 
den är en viktig del av diskursen. Att gå närmare in på vad respondenterna väljer att 
kalla individen för svarar inte direkt på min frågeställning utan den fyller en mer 
indirekt funktion genom att den tillhör en av de byggstenar som bygger upp en diskurs.  
 
Exempel på situationer där individen nämns: 
 
R2  

/.../ dels en dialog med enkäter och lite så, både med sådana som 
är brukare eller låntagare och även dem som inte använder 
biblioteket. 
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R3 
Låntagare säger jag för det mesta, jag säger både och men det 
beror på situationen. I statistiken säger det besökare men för det 
mesta säger jag låntagare. 

 
Med vilket tecken respondenterna valde att använda sig av var i många fall 
situationsbaserad, alltså beroende på vilken diskurs talet rörde sig inom. Det mest 
frekvent använda tecknet för att beskriva individen var besökare, vilket förtäljer en del 
om folkbibliotekets mervärde som en plats dit du kan komma och ”vara”. Det är ett 
mångtydigt tecken som kan tillskrivas många olika betydelser och som kan agera inom 
flera olika diskurser. En låntagare å andra sidan är ett mer fixerat moment i en 
biblioteksdiskurs som fyller ett speciellt mål, hon/han ska låna någonting. Dock, i 
enlighet med Laclau och Mouffe, är den inte helt fixerad i sin betydelse och är även den 
ett potentiellt element. 
 

4.1.4. Förändringsdiskursen 
 
Benämningen förändringsdiskurs kan uppfattas godtyckligt och för att undvika 
missförstånd vill jag inleda med en kort förklaring om hur jag tolkar den i avsnittet. I 
uppsatsens syfte skriver jag om att förändring kommer att löpa som en röd tråd genom 
texten. I uppsatsen ser jag inte på ett stagnerat folkbibliotek utan på ett folkbibliotek i 
förändring. Den inriktning som jag har tagit genom att lägga tonvikt på folkbibliotekets 
mervärde är exempel på en utvecklingsprocess. Utifrån detta faller det sig naturligt att 
också utsagorna i intervjuerna många gånger har en prägel av förändring i sin 
beskrivning. Den semistrukturerade intervjumetoden möjliggör för svar av diskuterande 
karaktär och det är utifrån dessa som jag kan identifiera en förändringsdiskurs. 
Nodalpunkten för den här diskursen är framtid och den ekvivalenskedja som har 
utvecklats ser ut som följer: 
 
Utveckling – Samhälleliga trender – Omdefiniering av folkbiblioteket – Förändrat 
språkbruk 
 
I det här avsnittet går jag närmare in på hur respondenterna talar om förändring och 
utveckling. Uppsatsens syfte är inte att redogöra för hur folkbibliotekets förändring har 
sett ut under en avgränsad tidsperiod utan det som ger svar på min frågeställning är hur 
bibliotekarien upplever folkbibliotekets förändring och utveckling, med vilka ord 
respondenterna beskriver dagens verksamhet och vilka möjligheter och hinder som ses 
idag och i framtiden. Som sagt, jag anlägger inte ett historiskt perspektiv på ämnet då 
och nu, utan intressant är de tecken med vilka respondenterna beskriver förändring och 
utveckling i relation till folkbibliotekets mervärde. 
 
Följande utsaga är relativt lång just för att läsaren ska kunna skapa sig en bild om vad 
samtalet kretsar kring. Det som är relevant i utsagan är hur R1 upplever och tänker 
kring förändringar i omvärlden, som också påverkar biblioteksverksamheten: 
 

Haft datorer för allmänheten sedan 1995 och då har det handlat 
ganska mycket om tidigare, då på 90-talet och början på 2000-
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talet då har man gått från skönlitteraturen ganska mycket till 
informationsvetenskapen som liksom har hypat vår förmåga att 
söka och kunna hitta och det har ju sjunkit enormt igen och det 
är jätteintressant för att nu hittar ju folk själva på internet. De 
hittar ju mycket men det kanske inte alltid är lika bra i och för 
sig /.../ det har svängt ner igen och nu vi har inte alls de 
referensfrågorna så det är jätteintressant utveckling som har gått 
från det, så nu är det egentligen fokus igen på böckerna och då 
mycket mer på skönlitteraturen än vad det har varit tidigare, men 
också på demokrati, att man ska ha rätt att ta del av allt och du 
ska kunna läsa allt som finns. 

 
Den främsta anledningen till varför jag ser utsagan som relevant för min uppsats är 
inställningen till förändring och utveckling. I utsagan visar R1 intresse av att vara 
lyhörd på samhälleliga förändringar och det finns också en ”service minded” mentalitet. 
Det finns en lyhördhet för omgivningen och genom att hon använder adjektivet 
jätteintressant i relation till utveckling tolkar jag det som att synen på förändringar 
upplevs som positiva hos respondenten. I samma tankegångar gick R2 som pratade om 
förändring på följande vis: 
 

I och med att samhället förändras och vi måste vara en del av det 
/.../ Vi är ju till för medborgarna och vad dem önskar /.../ Att 
utveckla hela tiden är någonting som pågår och är man då lite 
lyhörd dels genom de här enkäterna vi gjorde, det var mycket 
det här med kulturhus och ja, vad kan vi göra med det här /.../ 
 
/.../ Människorna har förändrats och därmed måste vi också 
förändras annars har vi ingen plats att hämta och det är svårt nog 
ändå. 

 
I avsnittet om den demokratiska mötesplatsdiskursen diskuterades respondenternas 
upplevelser av folkbibliotekets nya betydelser som en plats att vara. Här vill jag 
återknyta till R4:s utsaga och vad den säger om gränser: 
 

Vi vill inte ha några sådana skillnader, det finns inga larmbågar 
mellan olika verksamheter utan det är bara utifrån huset. Vi vill ju 
ha ett öppet hus. /…/ Vi vill ju att folk ska komma hit och det är 
inte bara för att göra bibliotekssakerna i huset /…/ 

 
R4 säger att: Vi vill inte ha några sådana skillnader /…/ vi vill ju ha ett öppet hus. En 
artikulation som omdefinierar beskrivningen av folkbiblioteket som plats och miljö. R1 
berättade att, i samma anda som R4, inte heller önskade ha avgränsningar och förbud. 
Om detta uttryckte sig R1 följande: 
 

Detta är inget tyst biblioteket, det har aldrig varit ett tyst bibliotek 
/…/ Sen har vi inga förbud utan man får äta överallt /…/ Vi har 
valt att fokusera på att hjälpa folk istället för att gå och följa upp 
förbud. 
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Ovan skrev jag att beskrivningen av folkbiblioteket som plats omdefinieras. Med detta 
menar jag framförallt i folkbibliotekets egenskap som institution och det stigma som det 
bär med sig. En institution är framförallt ett byråkratiskt fenomen som ofta associeras 
med regler och förbud. I uppsatsens kapitel 2.2.1. diskuteras detta där författarna 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen påpekar vikten av ett, vad jag vill kalla för, 
avinstitutionaliserat folkbibliotek i framtiden (2008, s. 168-212). 
 
I diskussionen kring individen vill jag kort återknyta till litteraturen i tidigare forskning, 
där bland annat tecknet kund lyftes upp för diskussion. Det var framförallt Usherwood 
som resonerade i de här banorna. Han tyckte sig kunna se hur folkbiblioteket allt oftare 
började anamma ord och termer från en marknadsekonomisk sektor (2007, s. 39). Detta 
kom också upp till diskussion i vissa av intervjuerna och då framförallt hur 
respondenten såg på användandet av uttrycket kund. Här var responsen inte positiv och 
respondenterna som talade kring detta upplevde det som obekvämt att använda sig av ett 
sådant typ av tecken. 
 
R3 

Nej så långt har vi inte kommit det kanske blir nästa steg det vet 
man ju inte /…/ Det är lite affärsmässigt det låter mer som att man 
har ett snabbköp och kunden kommer in och betalar /…/  

 
På R3:s sätt att uttrycka sig tolkar jag det som att det inte var första gången R3 hört 
tecknet kund artikuleras i en biblioteksdiskurs. Se också att R3 säger /…/så långt har vi 
inte kommit det kanske blir nästa steg/…/. Utifrån R3:s perspektiv tolkar jag det på så 
vis att tecknet kund inte är helt främmande för R3 i en biblioteksdiskurs. Det är tydligt 
att den inte är en uttalad och accepterad del av diskursen än, men sett utifrån litteraturen 
och R3:s bekräftelse på att det kan ligga i framtiden, befinner sig tecknet i det 
diskursiva fältet. Där den väntar på att få fyllas med ny mening och vara med och 
omdefiniera biblioteksdiskursen. I kontexten ger tecknet kund ett exempel på ett så 
kallat diskursbrott.  Ingen av respondenterna var positiva till att använda ordet, det lades 
ingen värdering i det men på något vis var den allmänna uppfattningen att just nu var 
det fel, dock kunde ingen förklara riktigt varför. Men även om respondenterna generellt 
inte var positivt inställda till den här typen av terminologi så kan de heller inte helt 
uteslutas. R2 säger att det: /.../ hänger ihop med tiden /.../, vilket kan stå som ett 
exempel på åt vilken riktning förändringar kan komma att gå. 
 
Så här uppfattade R2 det: 

 
Det är väldigt olika på hur man ser på den saken och där 
kommunen delvis har en stor påverkan. Ändrat sitt sätt att se på 
det. Att individen är en kund och det hänger ihop med tiden. Det 
tar nog ett tag innan vi börjar prata sådant språk, och hoppas vi 
aldrig kommer dit. 

 
I talet om individen gick det inte att bekräfta en medveten och uttalad 
marknadsekonomisk diskurs, än. Utifrån tidigare forskning går det att se att det är ett 
tecken som allt starkare börjar göra inträde på den offentliga arenan. Utifrån svaren som 
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gavs i intervjuerna var det inget tecken som bibliotekarierna själva använder idag, men 
det var inte heller ett helt främmande tecken i samband med en professionell 
biblioteksdiskurs. Alla respondenterna var samstämmiga i åsikten om att det inte var ett 
språkbruk som hörde hemma i biblioteksdiskursen, dock såg en del av respondenterna 
det som en möjlighet att den i framtiden kan komma vara en del av den dagliga 
biblioteksdiskursen. Några av respondenterna dryftade en oro över att om man börjar 
anamma en sådan typ av språkbruk, som kund, kan det leda till en negativ 
omdefiniering av folkbiblioteket. En rädsla för att individens uppfattning om 
folkbiblioteket kommer att vara att den är en privat arena med kommersiella intressen, 
framför en offentlig arena med en demokratisk värdegrund. Får den 
marknadsekonomiska diskursen hegemoni hotas folkbibliotekets integritet, vilket också 
Buschman påvisar i sin forskning (2003, passim). 

 

4.2. Översikt av de fyra diskurserna 
 
Det resultat som jag har kommit fram till är att det inte enbart finns en diskurs i det 
professionella talet om folkbiblioteket idag och i framtiden. Genom min analys av 
materialet har jag identifierat fyra olika diskurser som jag har valt att kalla för: den 
marknadsekonomiska diskursen, den sociala entreprenörsdiskursen, den demokratiska 
mötesplatsdiskursen samt förändringsdiskursen. 
 
I den marknadsekonomiska diskursen rör sig talet huvudsakligen kring hur 
folkbiblioteket kan göras mer attraktivt för besökare, samt hur bibliotekarien mer 
medvetet arbetar med att göra synliggöra sig i samhället. Det finns ett medvetet tal hos 
respondenterna kring arbetet med att profilera sig och göra sig synliga i mediabruset. I 
en marknadsekonomisk diskurs tillämpas ett språkbruk och mentalitet som liknar det 
affärsmässiga och det som hör den privata sektorn till. Distinktionen mellan de olika 
fälten är att folkbiblioteket anammar den marknadsekonomiska diskursen med en kritisk 
inställning till skillnad från en handlande organisation, som exempelvis en bokhandel.  
 
Om det material som jag har samlat in råder det ingen tvekan om att det finns en väl 
utpräglad marknadsekonomisk diskurs i det professionella bibliotekstalet. Däremot inte 
sagt att identifieringen av den här diskursen innebär att detta är den enda allom rådande 
eller dominerande diskursen, eftersom vid sidan av den marknadsekonomiska diskursen 
kunde jag också identifiera den sociala entreprenörsdiskursen. På många plan liknar den 
sociala entreprenörsdiskursen den marknadsekonomiska diskursen. Tämligen beror 
detta på att den sociala entreprenören är ett begrepp som, enligt litteraturen i 
analysnyckeln, har sitt ursprung i det affärsekonomiska fältet. Anledningen till varför 
jag ser dessa två diskurser som två separerade, istället för att kanske se den sociala 
entreprenören som ett moment i den marknadsekonomiska diskursen, är för att det finns 
en fundamental skillnad mellan de båda. I den marknadsekonomiska diskursen 
domineras talet av statistik och prestationsbevis där folkbibliotekets rätt till existens 
hela tiden måste bekräftas via besökssiffror, boklån och liknande. Den 
marknadsekonomiska diskursen ses som ett ”nödvändigt ont”. Tittar man på den sociala 
entreprenörsdiskursen ser talet annorlunda ut. Här beskriver respondenterna 
folkbibliotekets mervärdeskapande och arbete utåt i mer positiva ordalag. I den här 
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diskursen har visioner och tankar om verksamheten fokus. Här ser bibliotekarien till 
samhällsnyttan och det bidrag som folkbiblioteket kan göra där. För att summera hur 
diskurserna skiljer sig åt så kan sägas att den marknadsekonomiska diskursens tal 
kretsar kring nödvändigheten där istället den sociala entreprenörsdiskursen ser till 
möjligheten. 
 
Den tredje diskursen som identifieras i det empiriska materialet är den demokratiska 
mötesplatsdiskursen. Talet i den här diskursen rör sig mer kring traditionella 
värderingar och tanken om folkbiblioteket. Här talar respondenterna om hur det värnas 
om folkbibliotekets offentliga- och demokratiska värde. Utsagorna ger exempel på hur 
respondenterna arbetar mot att implementera folkbibliotekets demokratiska värde ännu 
mer. Detta görs dels genom försöket att omdefiniera folkbiblioteket. I utsagorna gavs 
det exempel på hur man försöker komma från institutionstanken till mötesplatstanken, 
en omdefiniering av folkbiblioteket där majoriteten av respondenterna var 
samstämmiga. Tanken att ”vara till för alla” är inte ny men i den här diskursen blir det 
märkbart hur respondenterna aktivt och medvetet arbetar med att framhäva den här 
karaktäristiken folkbiblioteket har. I diskursen talas det inte bara om det demokratiska 
värde folkbiblioteket har, utan diskursen möjliggör också talet kring hur och på vilket 
sätt detta värde kan implementeras i verksamheten.  
 
Den fjärde och sista diskursen kallar jag för förändringsdiskursen, där utsagorna kretsar 
kring ett folkbibliotek i förändring och framtid. Intervjuns frågor behandlade inte 
specifikt hur respondenterna upplevde förändringar och framtid, men den 
semistrukturerade intervjumetoden öppnade upp för att respondenterna kunde ge svar av 
en mer diskuterande karaktär vad gäller folkbibliotekets framtida verksamhet och de 
utmaningar som finns. Generellt ser respondenterna positivt till förändringar och 
omdefinieringar av folkbibliotekets traditionella identitet som institution.  
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5. Avslutning 
 
I det här kapitlet sammanför jag studiens alla delar i en text med diskuterande karaktär. 
Här sammanknyts de diskurser som identifierats med min problembeskrivning och teori. 
 

 5.1. En avslutande diskussion 
 
Den marknadsekonomiska diskursen är, som resultatet av analysen visar på, väl 
etablerad i det dagliga bibliotekstalet, men diskursen är inte riktigt erkänd då den ofta 
står i motsats till folkbibliotekets offentliga och demokratiska värde. I 
förändringsdiskursen talades det en del om det marknadsekonomiska inflytandet på 
biblioteksfältet. Ett inflytande som inte anammades direkt positivt av respondenterna. 
En detalj, som jag tycker är intressant, är att respondenterna ändå var samtyckliga i 
frågan om att ett marknadsekonomiskt inflytande, med stor sannolikhet, kommer att 
spela en allt viktigare roll i biblioteksfältet. De flesta respondenter såg detta som en 
trolig framtid men många gånger ansåg också respondenterna att folkbiblioteket inte var 
riktigt där än. Det som min undersökning visar på är att det redan finns en väl utpräglad 
marknadsekonomisk diskurs i det professionella bibliotekstalet. På många områden ger 
utsagorna bekräftelse på att man tänker som R2 sa: marknadsföringstankar. Det som jag 
ser som intressant är varför respondenterna reagerar negativt vid frågan om 
användningen av tecknet kund? Möjligtvis förhåller det sig på det vis att den 
marknadsekonomiska diskursen talas omedvetet och oreflekterat, där mindre 
betydelseladdade tecken används och där ett betydelseladdat tecken som kund för 
diskursen upp i ljuset? En direkt användning av ordet kund synliggör den 
marknadsekonomiska diskursen. 
 
Det är också i en marknadsekonomisk diskurs som talet kring kommodifiering görs 
möjlig. Inom biblioteksfältet kan kommodifiering förklaras på så vis att folkbiblioteket 
transformeras till en produkt, paketerad och såld till ”massan”, vilket kan resultera i att 
det offentliga värdet får lida. I analysnyckeln beskrivs kommodifieringsprocessen som 
någonting som oftast sker när en kulturs existens är hotad, i det här fallet 
folkbibliotekskulturen. Det rör sig inte enbart kring själva användandet av 
folkbiblioteket, utan det som kan ses från utsagorna är att själva besökandet också är en 
viktig del av kulturen. Det finns ett aktivt arbete för att göra sig synliga i samhället där 
folkbiblioteket profilerar sig på olika sätt. Användningen av ett begrepp som 
kommodifiering är problematisk i en offentlig kontext, en problematik som framförallt 
grundar sig i autenticitet och integritet. Kommodifiering kan ha den negativa effekten 
på folkbiblioteket vad gäller demokratiska värden och kvalitetsäkerhet, på så vis att en 
kommodifiering tillsammans med en marknadsekonomisk diskurs ofta bär med sig en 
kommersiell prägel där ”produkten” kan transformeras till att bli mer intellektuellt 
lättillgänglig genom att den simplifieras, som i förlängning leder till att kunskap 
degraderas. En trend hos folkbiblioteket som Buschman kunde se i resultatet av sin 
forskning och som han kallade för ”infotainment” (2003, s. 78-83). Detta var ett ämne 
som kom upp för diskussion i samtalet med R4, som till viss del bekräftade Buschmans 
teorier om att information och material görs mer lättillgängliga. Däremot ansåg inte R4 
att kunskapen degraderades eller att materialets kvalitet försämrades utan istället 
menade R4 på att man mer arbetade med att synliggöra och förbättra ”förpackningarna”. 
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R4 berättade att man arbetade med att förändra form och presentation men inte 
innehållet, som exempel användes läsplattor till att presentera litteratur. 
 
Dock behöver inte en kommodifiering nödvändigtvis uppfattas som ett nederlag för den 
offentliga sektorn och public service, utan den kan också tillföra nya möjligheter då den 
kan vara en hjälpande metod för folkbiblioteket att följa med i tiden och göra sig 
aktuella i samhället. Utifrån mitt empiriska material har jag kunnat se många positiva 
sidor med en kommodifiering genom att den: öppnar upp för andra diskurser, den har en 
möjlighet att öka användarkrets, folkbiblioteket blir mer aktiv, skapar en 
självmedvetenhet, nytänkande och så vidare. Samtidigt kan det finnas ett dilemma 
gällande kärnverksamhet och kvalitet, men i frågan om det fanns det en stark 
medvetenhet och alla respondenter hade en rungande samstämmighet om att kvalitet 
aldrig får åsidosättas eller bortprioriteras och att kärnverksamheten är det största värdet 
folkbiblioteket har. Även om mervärde behöver tillskrivas på de traditionella 
uppgifterna finns det ett arbete med att inte kompromissa med kvaliteten. Utifrån den 
tidigare forskningen och det empiriska materialet framstår det tydligt att det är viktigt 
med att ha tydliga operativa mål i verksamheten och att folkbiblioteket inte släpper 
kontrollen och erkänner beroende av kommersiella intressen och den konkurrensdrivna 
marknaden. 
 
Med fokus på den sociala entreprenörsdiskursen är den många gånger lik den 
marknadsekonomiska. Den stora skillnaden jag fann, och som låg som underlag till 
varför jag kunde identifiera dessa som två olika diskurser, var att entreprenörsdiskursen 
inte stod i motsats till folkbibliotekets offentliga och demokratiska värde. Som kunde 
ses i modellen i kapitel 2.1.5. överlappar den sociala entreprenören både privata-, 
offentliga-, välgörande sektorn genom att vara placerad i mitten. Den har alltså 
egenskaper från den privata sektorn samtidigt som den ofta agerar inom en offentlig 
arena. Den rör sig och interagerar inom skilda diskurser, vilket kan vara en anledning 
till varför den verkar vara mer uttalad i positiva ordval än den marknadsekonomiska. Se 
som exempel hur R4 förhåller sig till begreppet kundfokusering. I en 
marknadsekonomisk dialog arbetas det utifrån mantrat ”kunden har alltid rätt”, men i 
empirin uttryckte sig R4 istället:  
  

Kunden har alltid rätt att få ett bra svar 
 
På detta vis kan en kundfokusering skönjas men den är inte helt uttalat 
marknadsekonomisk, utan talet går att avgränsa i en social entreprenörsdiskurs som i det 
här fallet präglas huvudsakligen av två sfärer, den privata och den offentliga. Med R4:s 
utsaga förändrar man en särpräglad marknadsekonomisk ordsammansättning till en 
sammansättning applicerbar på folkbibliotekets verksamhet. Återigen en motbevisning 
till Buschmans teorier om en adapt or die mentalitet. Här ges också exempel på hur två 
diskurser är i antagonism med varandra.  Båda identifierade diskurser existerar, olika 
starka inom olika områden, beroende på vad det talas om. I Buschmans adapt or die 
teori beskriver han den marknadsekonomiska diskursen som hegemonisk men utifrån 
vad resultatet från min analys visar på så finns det fler tillgängliga diskurser som i en 
diskursiv kamp kämpar om att få bli artikulerade. 
 
Vilka slutsatser som dras gällande folkbibliotekets framtid är att analysen visar på att 
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verksamheten står inför nya utmaningar. Ett omdefinierat samhälle påverkar 
folkbibliotekets sätt att arbeta och det tillkommer nya funktioner och betydelser för 
folkbiblioteket. En av respondenterna sa att folkbiblioteket har vissa 
identifikationsproblem som främst är knutit till folkbibliotekets mervärde. Här spelar 
diskurserna en roll på det vis att talet påverkar handlingar. Vilken diskurs som i 
framtiden uppnår hegemoni kan få betydelse i vilken riktning folkbibliotekets roll och 
funktion kan gå. Problemet som jag ser det är folkbiblioteket som en flytande 
signifikant. Den har en komplex betydelse vilket ger upphov till en rad problem och 
som också möjliggör en diskursiv kamp. I analysen ser respondenterna, i många fall, 
negativt på att anamma en marknadsekonomisk diskurs och den mentalitet den bär med 
sig där ett kärnkoncept är att ”kunden har alltid rätt”.  
 
Under uppsatsens gång och speciellt under analysens del är det framförallt två ord som 
jag anser som speciellt viktiga i beskrivningen av folkbiblioteket, neutralitet och 
integritet. Dessa två är egenskaper som ger folkbiblioteket sin särart och som separerar 
folkbiblioteket från liknande aktörer som agerar i den privata sektorn. Med stöd i teorin 
är detta egenskaper som är viktiga att värna om och som det finns risk att folkbiblioteket 
förlorar om det inte finns någon kritisk reflektion till det kommersiella inflytandet. Här 
ser jag den sociala entreprenörsdiskursen som värdefull där en fråga om vision är 
central. Från intervjuerna kan jag dra slutsatsen om att det finns tydliga mål vad gäller 
kärnverksamheten där alla respondenterna värnade om demokrati, bildning, bokbestånd, 
programverksamhet och information. Problemet är att kärnverksamheten i sig inte är 
tillräckligt intresseväckande för individen, vilket också samtliga respondenter var ytterst 
medvetna om. Det som jag fann positivt överraskande var den inställning och de tecken 
som respondenterna använde i utsagorna och som också kom att ligga till grund för 
motiveringen av en social entreprenörsdiskurs. Utsagorna domineras av en positiv 
inställning där folkbibliotekets framtid inte huvudsakligen sågs som problem utan mer 
som utmaningar. Kanske är det så att folkbibliotekarien ska börja tänka mer som en 
social entreprenör och att detta är en diskurs som alltmer kommer anammas och 
artikuleras i det dagliga bibliotekstalet. En diskurs med en vision i spetsen.  
 

5.2. Förslag till framtida forskning 
 
I dagens Sverige är privatisering och offentlig upphandling inga ovanliga fenomen. Det 
har skett, och sker, inom vård, omsorg och skola men inom biblioteksfältet är detta 
fortfarande en ovanlighet. En aktuell situation just nu, i skrivandets stund, har Nacka 
kommun 2, där biblioteksdriften är under offentlig upphandling. I ljuset av detta skulle 
jag tycka det intressant att i framtida forskning se studier som syftar till att på något vis 
undersöka privatiserade folkbibliotek och den förändring den kan komma att föra med 
sig. Speciellt intressant att se vilka diskurser som kan komma att skapas ur en direkt och 
uttalad hybrid av det offentliga och privata. 

                                                
2  
http://www.nacka.se/web/kultur/bibliotek/Biblioteksupphandling/Sidor/Fragorochsvar.aspx (hämtad 

2012-12-15) 
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Sammanfattning 
 
I den här uppsatsen har jag undersökt det professionella talet kring folkbibliotekets 
mervärde och den förändring som det för med sig. Den teoretiskt/metodologiska 
ansatsen i arbetet är diskursanalytisk. Fokus ligger därmed på analys av utsagor som rör 
sig kring ett bestämt ämne som i den här uppsatsen är det professionella talet om 
folkbibliotekets mervärde. Det är alltså utsagor som är det väsentliga, några objektiva 
sanningar om världen undersöks inte. I uppsatsen har jag sökt efter att skapa kunskap 
kring hur verkligheten genom olika utsagor kan förklaras och representeras. Med andra 
ord, ingen renodlat ”adekvat” bild av verkligheten som har eftersökts. 
 
Vad gäller insamling av data samlades det empiriska materialet in via intervjumetoden. 
Jag genomförde fyra semistrukturerade intervjuer av folkbibliotekarier från Hallands-, 
Skåne-, Kronobergs- och Jönköpings län. Det material som samlades in och som sedan 
har använts i diskursanalysen har kallats för utsagor. Hänsyn har tagits till etiska 
överväganden framförallt vad gäller anonymiteten för deltagande respondenter. Inga 
namn på individer eller orter nämns och respondenterna benämns i uppsatsen med 
pseudonymerna R1, R2, R3, och R4.  
 
Det teoretiska begrepp som utgör en utgångspunkt för den textnära analysen är hämtad 
från socialkonstruktionistiska diskursteorin som formulerats av de politiska teoretikerna 
Chantal Mouffe och Ernest Laclau. Som ett praktiskt hjälpmedel i analysen har Mouffes 
och Laclaus diskursteoretiska begreppsapparat använts.  
 
Utifrån det empiriska materialet identifierade jag fyra diskurser, den 
marknadsekonomiska diskursen, den sociala entreprenörsdiskursen, den demokratiska 
mötesplatsdiskursen och förändringsdiskursen. På grund av folkbibliotekets 
mångtydighet såg jag folkbiblioteket som en flytande signifikant i alla fyra diskurserna. 
Utifrån folkbibliotekets mervärde baserades den förstnämnda diskursen på tanken om 
tillgänglighet och professionell service. Användare av folkbiblioteket uttrycktes inte i 
termer som kund, men utifrån utsagorna kunde mentaliteten kring en kundfokusering 
skönjas. Den sociala entreprenörsdiskursen identifierades genom att många av 
utsagorna kretsade kring ämnen som att folkbiblioteket måste vara nytänkande, 
visionärt och utvecklande. Den tredje diskursen kännetecknades av att respondenterna 
talade om folkbiblioteket i ordsammansättningar som öppet hus, demokrati och 
mötesplats. Avslutningsvis kunde den fjärde diskursen identifieras genom att talet 
kretsade kring ett folkbibliotek i framtiden som respondenterna uppfattade med 
ambivalenta känslor. Framtidens utmaningar upplevde respondenterna som positiva 
men det fanns också en viss oro för att en marknadsekonomisk diskurs skulle bli mer 
etablerad. 
 
Diskurserna som identifierades i min analys kan få konsekvenser för folkbibliotekets 
betydelse och vad den har, och kommer ha, för roll och funktion i samhället. Den 
slutsats som jag har dragit utifrån analysens resultat är att det finns en medvetenhet om 
att folkbibliotekets kärnverksamhet inte är tillräcklig utan att det krävs att ytterligare 
värden tillskrivs verksamheten. Det är ur denna problematik som möjliggjort de 
diskurser som identifierats i min studie. Vilken betydelse det kan ha för framtiden är att 
folkbiblioteket än mer kan komma att arbeta medvetet med marknadsföring och 
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utveckling och att bibliotekarierna själva kommer vara en aktiv del i det arbetet. 
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Bilaga 
    
Intervjuguide 

1. Hur skulle du beskriva folkbibliotekets primära plats och funktion här i X? 
2. Anser du att biblioteket förändras? Hur kan detta ta sig uttryck? 

3. Har ni något som är speciellt unikt för ert bibliotek? 
4. Marknadsför ni er på något vis? 

5. Görs material eller information mer intresseväckande eller lockande för 
besökaren? 

6. Hur ser du på den privata sektorn? Anser du att den påverkar er verksamhet på 
något vis? 

7. Hur ser du på balansgången mellan att vara en offentlig organisation och 
samtidigt erbjuda relevanta tjänster på en konkurrensdriven marknad? 

8. Har du något som du önskar tillägga? 
 

 
 

 


