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Abstract 
 
The aim of this Master’s thesis is to examine and analyse how the public library’s mission is 
interpreted and formulated in a selection of library related journals. The journals are both 
international scientific referee journals from the LIS field and journals with a closer 
connection to the practitioners within the public library field. The idea is that these journals 
can be seen as windows to an academic theoretic perspective on public libraries, as well as to 
the practitioner’s way of talking about the library’s mission. The study also aims to examine if 
there is a difference in the way that the library’s mission is interpreted and discussed among 
theorists and among practitioners within the field. 
 
The theoretical starting-point is Ernesto Laclaus and Chantal Mouffes discourse theory, and 
the method is text analytic. By using a model in four phases (based on Laclaus and Mouffes 
terminology), 30 articles from the two journal contexts are analysed. The result of the analysis 
reveals nine discourses which imply different ways of regarding the library’s mission: An 
information technology discourse, a democracy discourse, a cultural discourse, an educational 
discourse, a market economy discourse, a social discourse, a pedagogical discourse, a general 
education discourse and an overall discourse that concerns the fundamental values in the 
public library activities. 
 
The findings show that there is little difference between the theorists and the practitioner’s 
way of interpreting and formulating the public library’s mission. Even though some small 
differences are discernible, the overall impression is that there is a similar lack of conformity 
regarding the mission in both perspectives. The lack of conformity is due to the fact that there 
is no agreement within the public library field (nor among theorists or practitioners) on what 
the fundamental values for public libraries are, or should be in the future. To ensure the public 
library a place in the future society, this is an important question for further research in the 
library field. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och val av ämne 
 
Innan jag började utbildningen på BHS hade jag en bild av folkbiblioteket som en i stort sett 
självklar samhällsinstitution. Den fanns där på samma sätt som skolan och vården, men till 
skillnad från dessa institutioner var den inte ett dominerande allmänt debattämne, varken 
politiskt eller massmedialt. Under utbildningens gång har jag dock blivit alltmer nyfiken på 
folkbiblioteket och dess plats i samhället. Att erbjuda medborgarna fri tillgång till 
information, litteratur, bildning och kultur är de primära uppgifter och funktioner som 
traditionellt brukar kopplas till folkbiblioteket. I takt med att samhället förändras framstår 
uppdraget dock inte längre som lika självklart. Många hävdar att folkbiblioteket måste 
förändras radikalt för att legitimera sin existens i framtiden. Det talas om folkbibliotek 
omvandlade till informationscentraler där informationstekniken är i fokus, men också om 
kulturcentra där bibliotekets funktioner som mötesplats och främjare av kulturell verksamhet 
betonas. Det finns också de som förespråkar en mer ”business” orienterad modell där 
bibliotekariernas kompetens som specialister på informationshantering skall lyftas fram och 
där företag kan erbjudas olika informationstjänster mot betalning. Samtidigt kvarstår den 
starka betoningen på tillgänglighet till information och främjande av folkbildning och 
demokrati, som alltid varit viktiga hörnstenar i folkbibliotekssammanhang.  
 
Bilden av vad ett folkbibliotek egentligen är och vad det har för uppgifter i samhället framstår 
därmed som allt mer komplex och mångfasetterad. Ovanpå detta har den traditionella 
bibliotekarieutbildningen under 1990-talet ersatts med den nuvarande utbildningen i 
biblioteks- och informationsvetenskap. Som en representant för denna möts man, enligt min 
egen erfarenhet, inte sällan av en viss skepticism från redan etablerade bibliotekarier. 
Skepticismen handlar om att vi nyutbildade biblioteks- och informationsvetare får en alltför 
teoretisk utbildning utan praktisk förankring i biblioteksvärlden. Dessa erfarenheter har väckt 
min nyfikenhet kring bibliotek, och framförallt folkbibliotek. Det är tydligt att det råder en 
viss oenighet kring vilken slags utbildning en bibliotekarie bör ha. Jag tror att denna 
problematik bottnar i att det finns en diskrepans inom folkbiblioteksfältet angående vad som 
egentligen kan sägas vara verksamhetens roller, uppgifter och funktioner. I uppsatsen skulle 
jag därför vilja fördjupa mig i hur man inom folkbiblioteksfältet uppfattar och talar om 
folkbibliotekets uppdrag i samhället. 
 
Genom att undersöka hur man talar/skriver om folkbiblioteket och dess uppdrag i en viss 
kontext, hoppas jag kunna få en större förståelse för varför bilden av uppdraget framstår som 
så splittrad. Jag vill också se om det går att urskilja någon skillnad på sättet att tala om 
folkbibliotek i teori respektive praktik. Min förhoppning är att jag genom att närläsa ett antal 
vetenskapliga tidskriftsartiklar kan skapa ett fönster mot den akademiska forskarvärldens sätt 
att tala om folkbibliotek. På samma sätt tänker jag sedan att en närläsning av fack- och 
branschtidskrifter inom folkbiblioteksfältet skall ge mig en inblick i hur man inom 
folkbibliotekspraktiken talar om uppdraget inför framtiden.  
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1.2. Teoretisk och metodologisk utgångspunkt 
 
Jag intresserar mig alltså för vad som sägs om folkbibliotek i ett visst sammanhang. En 
teoretisk och metodologisk utgångspunkt som väckt mitt intresse och som kan vara lämplig 
som ansats i min uppsats är diskursanalys. Detta är dock ett samlingsbegrepp över ett flertal 
olika tvärvetenskapliga och multidisciplinära ansatser, där det inte finns någon större enighet 
om vad diskurser är och hur de bör analyseras. Det medför att diskursbegreppet ofta uppfattas 
som problematiskt och svårförståeligt och jag vill därför redan i uppsatsens inledning avsätta 
utrymme för att resonera kring, samt klargöra, hur jag i uppsatsen tolkar och använder 
begreppet. 
  
I diskursanalytiska metodböcker görs ofta försök till generella definitioner av 
diskursbegreppet. Marianne Winther-Jørgensen och Louise Phillips skriver exempelvis i 
Diskursanalys som teori och metod (1999) att diskurs brukar definieras som ”ett bestämt sätt 
att tala om och förstå världen, eller ett utsnitt av världen” (s.7). De menar att en 
grundläggande idé i begreppet är att språket är strukturerat i olika mönster som våra utsagor 
följer när vi agerar inom olika sociala domäner. Vårt sätt att tala på är inte en neutral 
avspegling av omvärlden, eller av våra identiteter och sociala relationer, utan är en aktiv del i 
skapandet och förändringen av dessa. De mönster som bildas i en diskurs kan enligt 
författarna studeras genom diskursanalys. Föremålet för en sådan är ofta texter eller 
mänskliga utsagor i annan form (s.7-9). I Textens mening och makt (2000) skriver Göran 
Bergström och Kristina Boreus att texter eller muntliga utsagor alltid förekommer i ett 
sammanhang och att diskurs därmed kan ses som en uppsättning utsagor i ett bestämt socialt 
sammanhang (s.15-18). Inom diskursanalys studeras bland annat det sätt på vilket människor 
uttrycker sig om en viss sak eller ett visst tema, och metoden är, menar de, användbar för att 
studera debatter och deras diskursiva förutsättningar, antingen med inriktning på att lyfta fram 
det gemensamma, eller spänningar och motsättningar (s.265).  
 
Sofia Lövgren, forskare i sociologi vid Linköpings universitet skriver i Diskurs och 
diskursanalys (1999) om hur diskursbegreppet brukar sammankopplas med den franske 
teoretikern Michel Foucault. Hans diskursbegrepp brukar definieras som ”praktiserat språk” 
eller ”framställningsordning” och att det handlar om hur kunskap och mening produceras 
genom språket (s.10). Enligt Foucault är diskurser en grupp utsagor om något, som 
tillsammans bildar en diskursiv formation. Foucault menar att ett antal diskurser alltså kan 
förekomma samtidigt inom samma område. De diskursiva formationerna reglerar och 
påverkar oss som individer, det samhälle vi lever i, samt kontrollerar våra teser, teorier och 
begrepp. På så sätt skapar diskurserna specifika ordningar i samhället och kontrollerar varje 
samhällsmedlems utsagor (Foucault, se Lövgren 1999, s.10). 
 
Ingrid Sahlin (1999), även hon forskare i sociologi, menar att när man studerar diskurser i 
Foucaults bemärkelse är man inte intresserad av vad specifika författare avsett med sina 
texter, utan snarare av den struktur, eller regelsystem som anger vilka möjliga utsagor och 
positioner deltagarna i diskussionen är hänvisade till. På så vis kan man, genom att klargöra 
relationerna mellan diskurser och deras sociokulturella sammanhang, blottlägga 
maktstrukturer i samhället som annars kan vara svåra att urskilja (s.84-85). Sahlin själv ger 
diskursbegreppet en vid definition som innebär ”innebörden i vad vi säger och skriver, samt 
sättet vi gör det på” (s.88). Hon menar att diskurs innehåller tal, text och handlingsmönster, 
som i sin tur har samband med vårt sätt att tänka. En central teoretisk utgångspunkt för 
diskursanalys är att språket och det som låter sig sägas inte bara avspeglar utan även binder 
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och begränsar våra tankar (ibid.). Sahlin har även utarbetat en modell för diskursanalys som 
jag inspirerats av i arbetet med min egen analys. 
 
I min tolkning av diskursbegreppet och sättet att identifiera och avgränsa en diskurs stödjer 
jag mig främst på Joakim Hanssons resonemang. I sin licentiatavhandling Om folkbibliotekens 
ideologiska identitet (1998), intresserar han sig för den diskurs som fanns i det tidiga 1900-
talets folkbiblioteksinstitution. Om diskurs skriver han ”språket är inte bara ord som speglar 
eller begreppsliggör en objektivt existerande verklighet, utan det består av ett flertal 
språkspel, diskurser, som lever sida vid sida eller konkurrerar med varandra och som aktivt 
bidrar till att skapa en dynamisk verklighet” (s.15). Hansson konstaterar liksom Bergström 
och Boreus att en diskurs kan ses som en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och 
begrepp som ofta är kopplad till någon bestämd aktivitet eller plats (s.16).  
 
Enligt Hansson är det viktigt att studera och definiera den sociokulturella kontext inom vilken 
de studerade processerna eller institutionerna fungerar. Han har själv en humanistisk 
bakgrund och väljer att studera kontexten genom ett hermeneutiskt textanalytiskt sätt. Hans 
metodologiska resonemang grundar sig i Paul Ricoeurs kritiska hermeneutik. I stället för att 
som Foucault inrikta sig på att avslöja de maktstrukturer som döljer sig i diskursen, menar 
Ricoeur att det är diskursens mening som står i centrum. En diskurs kan således inte bara 
definieras genom sin struktur, utan även genom det meningsbärande innehåll som den 
formulerar och förmedlar (Ricoeur, se Hansson 1998, s.18). Hansson skriver ”att studera 
texten blir således ett sätt att nå den mening som ligger i den talade diskursen, vilket kan 
skapa en förståelse för såväl diskursen som sådan, som de handlingar som motiveras genom 
den och utförs på basis av dess intentioner” (s.19).  
 
I föreliggande uppsats är min intention inte att som Foucault klargöra maktstrukturer kring 
vad som kan, eller inte kan, sägas kring folkbibliotekets uppdrag inom folkbiblioteksfältet. 
Däremot är jag intresserad av att urskilja en struktur i materialet kring vad som faktiskt sägs 
och vilka betydelser och meningar som kopplas till uppdraget. I uppsatsen intar jag därför 
liksom Hansson en hermeneutisk utgångspunkt och menar att jag genom att studera hur det 
talas om folkbibliotek i en viss kontext, kan påvisa vilka betydelser och meningar som läggs i 
uppdraget, samt hur olika sätt att formulera detta i förlängningen leder till olika sätt att agera. 
I min uppsats följer jag även Sahlins vidare tolkning av diskursbegreppet och menar att sättet 
som folkbibliotekets uppdrag formuleras och diskuteras på i mitt material, kan säga något om 
hur verksamma inom folkbiblioteksfältet uppfattar uppdraget. 
 
Som ett hjälpmedel för att urskilja en struktur i en diskurs hämtar Winther Jørgensen och 
Phillips (1999) begreppet diskursordning från Faircloughs kritiska diskursanalys (s.34). 
Diskursordningen beskrivs som ett socialt rum där olika diskurser täcker samma terräng. Inom 
diskursordningen är de olika diskurserna i kamp med varandra och tävlar om att skapa mening 
kring ett särskilt tema (ibid.). Begreppet kan därför användas för att urskilja ett sammanhang 
där flera diskurser verkar och enligt mig är folkbiblioteksfältet ett bra exempel på ett sådant 
sammanhang.  
 
När det gäller att finna och dokumentera en diskursordning menar Winther Jørgensen och 
Phillips (1999) att diskursteorins begrepp flytande signifikant är ett utmärkt redskap. 
Begreppet kommer från de politiska teoretikerna Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes 
diskursteori, och innebär en modell för hur begrepp tillmäts betydelse. Enligt Laclau och 
Mouffe finns det i diskurser begrepp som fungerar som ”flytande signifikanter”, (ord som är 
särskilt öppna för flytande identiteter). (Laclau & Mouffe 2001, s.105f.)  
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De flytande signifikanter som olika aktörer i en diskurs försöker fylla med skiftande innehåll 
kan ses som indikatorer på diskursordningar. Genom att i en viss diskurs urskilja vilka 
betydelser, ord och egenskaper (nodalpunkter) som mest framträdande associeras med den 
flytande signifikanten kan man så småningom urskilja en diskursordning (Winther Jørgensen 
& Phillips 1999, s.143). 
 
Eftersom jag i uppsatsen vill undersöka vilka olika innebörder som läggs i, och kopplas till 
begreppet ”folkbibliotekets uppdrag” inom folkbiblioteksfältet finner jag Laclaus och 
Mouffes diskursteori lämplig som utgångspunkt. Tanken är att begreppet ”folkbibliotekets 
uppdrag” kan betraktas som en flytande signifikant, som inte har någon bestämd eller entydig 
innebörd. Genom att analysera det empiriska materialet utifrån vilka olika betydelser som 
associeras med uppdraget hoppas jag kunna karakterisera en diskursordning, som visar på 
mångfalden av konkurrerande och samverkande diskurser kring uppdraget. I kapitel tre 
kommer jag att mer ingående redogöra för Laclau och Mouffes diskursteori, samt de 
analytiska verktyg som ingår i deras teori och som jag använder mig av i min analys. I kapitel 
fyra kommer jag sedan att presentera min egen analysmodell, som jag utformat utifrån 
Laclaus och Mouffes verktyg, men som även är inspirerad av det diskursanalytiska 
tillvägagångssätt som förespråkas av forskare som tidigare nämnda Ingrid Sahlin, samt av 
Sanna Talja som är verksam inom B & I-fältet. 

1.3. Syfte 
 
I uppsatsen är det utsagor om folkbibliotekets uppdrag jag vill undersöka. Så som jag tolkar 
diskursbegreppet innebär det att man kan se sättet att tala om något i ett specifikt 
sammanhang som en diskurs. I mitt fall är det utsagorna om folkbibliotek som framkommer i 
ett urval biblioteksrelaterade tidskrifter som utgör den diskurs jag vill analysera. Det som 
avgränsar och håller ihop diskursen är det gemensamma ämnet folkbibliotek och talet om dess 
roller, uppgifter och funktioner i samhället. Syftet är att jag, genom att analysera artiklarna 
utifrån hur den flytande signifikanten ”folkbibliotekets uppdrag” formuleras, ska kunna 
karakterisera och urskilja en diskursordning i mitt empiriska material.  I det som sägs i 
artiklarna hoppas jag även kunna utläsa vilka roller, uppgifter och funktioner för folkbibliotek 
som framhävs, var det ena eller andra dominerar, var det råder motsättningar, men också vilka 
självklarheter man är eniga om.  Eftersom min utgångspunkt är att det finns motsättningar 
inom diskursen angående hur folkbibliotekets uppdrag bör formuleras, är det främst dessa jag 
vill belysa. 
 
Utifrån synen på dagens bibliotekarieutbildning som alltför teoretisk, intresserar jag mig även 
för om det går att urskilja en skillnad mellan ett teoretiker- respektive ett praktikerperspektiv 
på folkbibliotekets uppdrag.  Med ett teoretikerperspektiv avser jag sättet att tala om 
folkbibliotek i texter i biblioteks- och informationsvetenskapliga (B & I) tidskrifter, skrivna 
av forskare och akademiker inom B & I-fältet. Med ett praktikerperspektiv avser jag sättet att 
tala om folkbibliotek i texter skrivna av och riktade till yrkesverksamma bibliotekarier med en 
praktisk förankring i folkbiblioteksvärlden. Dessa texter hoppas jag finna i fack- och 
branschtidningar riktade till yrkesverksamma inom folkbibliotek. 
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1.4. Problemformulering och frågeställningar 
 
Min huvudsakliga problemformulering kan sammanfattas som:  
 
Hur talas det om folkbibliotekets uppdrag ur ett teoretiskt biblioteks- och 
informationsvetenskapligt perspektiv i ett urval vetenskapliga tidskrifter, respektive ur 
ett mer praktiskt förankrat perspektiv i ett urval fack- och branschtidskrifter, samt hur 
förhåller sig dessa perspektiv till varandra? 
 
För att dela upp min problemformulering och för att anpassa den till min analysmetod, har jag 
delat upp den i följande preciserade frågor: 
 
1.  Hur benämns folkbibliotekets uppdrag och vilka olika formuleringar kring folkbibliotekets 
roller, uppgifter och funktioner finns i texterna? 
 
2. Vilka ord och egenskaper (nodalpunkter) som associeras till folkbibliotekets uppdrag kan 
urskiljas i texterna? 
 
3. Vilka olika roller, uppgifter och funktioner betonas och mellan vilka uppfattningar råder 
enighet eller oenighet? 
 
4. Vilka diskurser kring olika sätt att formulera uppdraget kan urskiljas i materialet? 
 
5. På vilket sätt skiljer sig utsagorna om folkbibliotekets uppdrag mellan de två perspektiven? 
 

1.5. Avgränsningar 
 
Min första avgränsning är att endast undersöka samtalet om folkbibliotek samt den 
angloamerikanska motsvarigheten public libraries, och inte om bibliotek i allmänhet. Det är 
inom folkbibliotekens verksamhet som jag upplever att kampen om tolkningsföreträdet av 
bibliotekets roller, uppgifter, funktioner och målgrupper är som mest märkbar. Det ligger i 
folkbibliotekets natur att vara till för, och anpassa sin verksamhet för alla medborgare. Andra 
bibliotek, såsom fack- och forskningsbibliotek är vanligtvis integrerade i en överordnad 
ägarinstitution, till exempel universitet och högskolor, samt har ofta en klarare avgränsad 
målgrupp. Folkbibliotekens uppdrag i samhället brukar däremot ofta diskuteras i termer som 
”att göra allt för alla”1 vilket bidrar till den splittrade bild av folkbibliotekets roller, uppgifter 
och funktioner som jag intresserar mig för. 
 
En annan viktig avgränsning är att jag väljer att studera samtalet om folkbibliotek så som det 
kommer till uttryck i några få tidskrifter. Detta för att frågan ska bli hanterbar inom ramen för 
en magisteruppsats. Viktigt att poängtera är också att det är de manifesta, explicita utsagorna 
om folkbibliotek som framkommer i de olika tidskrifterna jag intresserar mig för. Jag vill 
därmed betona att det inte är min avsikt att göra någon analys av de ideologiska värderingar 
                                                 
1 Uttrycket ”allt för alla” var ett vanligt förkommande begrepp i den så kallade ”kvalitet-kvantitet debatten” som 
under 90-talet fördes i dags- och bibliotekspressen och som rörde sig kring folkbibliotekets uppgifter i samband 
med urval och inköp av litteratur. I mitt material är artikel 16 ”Det rättvisa biblioteket- för alla men inte allt” 
samt artikel 19 ”Allt genast, annars??” exempel som refererar till uttrycket och debatten.  
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som historiskt sett har påverkat folkbibliotekets utformning. Kring detta finns redan mycket 
skrivet (se till exempel Torstensson, 1996 och Hansson, 1998). Jag har inte heller någon 
intention att fördjupa mig i underliggande maktaspekter i diskurser såsom Foucault. Min 
förhoppning är istället att jag i artiklarna skall kunna utläsa olika ”sätt” att benämna 
folkbibliotekets uppdrag, samt vilka innebörder som kopplas ihop med dessa.  
 
I min undersökning har jag även en tidsmässig avgränsning. Även här för att få ett 
överskådligt empiriskt material, men också för att kunna studera vad som sades i 
folkbiblioteksdiskursen under en viss given tid. Det är också viktigt för min jämförelse av de 
olika tidskrifterna att de är samtida. Att jag valde just årgångarna 1999-2000, istället för de 
senaste, beror att jag finner åren kring millennieskiftet vara en intressant brytningstid. Den 
präglades av att mycket fokus och uppmärksamhet ägnades åt samhällets olika verksamheters 
syn på framtiden. Det gav även upphov till en del spekulationer och visioner kring vad det nya 
millenniet skulle innebära och föra med sig. Min förhoppning är att detta gäller även 
folkbiblioteksdiskursen och att det framtida folkbiblioteket och dess uppdrag var en fråga som 
var i fokus och debatterades extra mycket då. Jag är dock medveten om att det under de år 
som passerat sedan millennieskiftet kan ha hänt en hel del inom folkbiblioteksfältet som jag 
därmed missar i min undersökning, men jag anser samtidigt att frågan om vad som är 
folkbibliotekets uppdrag i samhället är relaterad till värderingar och åsikter som har utvecklats 
under lång tid och som inte hinner förändras märkbart under några få år. 

1.6. Definitioner av begrepp 
 
I min problemformulering och i uppsatsen använder jag mig vid sidan av diskursbegreppet, 
som jag diskuterat ovan, av flera begrepp som inte låter sig definieras på ett enkelt och 
kortfattat sätt. Jag har inte för avsikt att ge någon heltäckande bakgrund eller definition av 
dessa, utan vill snarare ge en förklaring till hur jag tolkar och använder begreppen i uppsatsen.  

1.6.1. Folkbibliotek och public libraries 
 
Begreppet folkbibliotek definieras i Nationalencyklopedin som ”ett för allmänheten 
tillgängligt bibliotek som tillhandahåller medier för förströelse, bildning och utbildning”. 
(Nationalencyklopedin Online 2005) Begreppet har inte varit oproblematiskt och Magnus 
Torstenssons forskningsrapport; Att analysera genombrottet för de moderna 
folkbiblioteksidéerna. (1996) visar hur det under 1900-talets början fanns åsikter att prefixet 
”folk” var så belastat av äldre innebörder såsom; de lägre samhällsklasserna, de bredare 
samhällslagren och arbetarklass, att det borde bytas ut mot något som ”allmänna” bibliotek. 
Prefixet fick dock vara kvar och successivt under 1900-talet ändrades innebörden, så att den 
alltmer kom att beteckna bibliotek arrangerade i enlighet med de angloamerikanska public 
library-idéerna. (s.14-15) Begreppet public library hade redan från början den mer neutrala 
definitionen: ”bibliotek som är allmänt tillgängliga och ägda av offentligheten” vilket 
påminner om den ovan angivna moderna definitionen den svenska termen folkbibliotek ges 
idag (ibid.). 
 
Det som jag i uppsatsen intresserar mig för är det idé- och värdemässiga innehåll som 
verksamma inom folkbiblioteksfältet lägger i begreppen folkbibliotek, och public library. Jag 
finner stöd för denna vidare definition av folkbibliotek hos Casper Hvenegaard Rasmussen 
och Henrik Jochumsen (2003) som i en artikel definierar folkbibliotek utifrån Bourdieus idé 
om sociala fält. Ett socialt fält innebär att det finns en allmän idé eller ett allmänt medvetande 
om vad som tillhör fältet, och vad som inte gör det. Inom sociala fält existerar specifika sätt 
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att förhålla sig till aktiviteterna inom fältet och utbildning som är riktad mot fältets aktiviteter 
hjälper till att stödja detta (s.84). På så sätt skapas en etik, eller yrkeskodex inom olika 
yrkesfält som i slutändan leder till att ett visst självstyre uppstår. Utbildningen, yrkesetiken 
och självstyret bidrar till att skapa det som Bourdieu kallar doxa (s.86). Doxa är ett socialts 
fält ideologiska grund, som inte är öppet för debatt, och som tas för givet av fältets centrala 
spelare. Det är det axiom på vilket verksamheten grundar sig. Samtidigt som doxan utgör en 
kraft som skapar solidaritet inom fältet skapar den också ett försvar mot de hot som kommer 
utifrån. Författarna betonar dock att doxan inte är statisk, utan det är vanligt att det pågår en 
konflikt mellan gamla och nya aktörer inom fältet. Denna konflikt är det som Bourdieu hävdar 
ger fältet den dynamik som är nödvändig (Bourdieu, se Hvenegaard Rasmussen & 
Jochumsen, 2003 s.87). Jag anser att resonemanget kring bibliotekarieyrkets doxa hjälper till 
att ringa in det som jag i uppsatsen avser när jag vill undersöka vad verksamma inom fältet 
lägger i begreppet ”folkbibliotekets uppdrag”.  

1.6.2. Värderingar 
 
Det jag i uppsatsen avser med begreppet värderingar är de professionella värderingar kring 
folkbibliotekens verksamhet, som kommer till uttryck i artiklarna, och som har utvecklats 
inom bibliotekarieprofessionen samt inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning 
om folkbibliotek. Michael Gorman beskriver i boken Our enduring values (2000) en 
värdering som en bestående övertygelse som är av djupt intresse för en individ eller en grupp. 
Han menar att en värdering måste vara fixerad så att den erbjuder en kontinuitet i 
utvecklingen. Det innebär inte att den inte kan förändras, men sådan förändring måste ske 
gradvis, och skall helst röra olika meningar eller tolkningar av värderingen, inte själva kärnan 
(s.6). Värderingar leder till normer och standarder genom vilka vi kan värdera det vi gör, mäta 
hur nära eller långt ifrån ett mål vi är, samt jämföra våra handlingar och vårt tillstånd med det 
ideal som värderingarna representerar. Värderingarna utgör också en psykologiskt viktig 
faktor för individer och grupper eftersom de utgör en gemensam bas för argumentation och 
diskussion (s.7).  

1.6.3. Uppdrag; roller, uppgifter och funktioner 
 
I uppsatsen använder jag mig omväxlande av fyra termer som används för att uttrycka 
folkbibliotekets plats i samhället; uppdrag, roller, uppgifter och funktioner. Detta för att alla 
termerna förekommer i litteraturen och i utsagorna. Förvisso kan man urskilja vissa 
nyansskillnader mellan de olika termerna. ”Uppgift” kan tolkas som något som ålagts 
folkbiblioteket att utföra, antingen från ett ovanifrån kulturpolitiskt perspektiv, eller såsom 
folkbiblioteket själva tolkar den uppgift, eller det uppdrag de har i samhället. Begreppen 
”roll” och ”funktion” däremot tolkar jag som något mer löst formulerat. Folkbiblioteket kan 
fylla ett antal funktioner i samhället, eller tillskrivas vissa roller, som inte på samma sätt som 
deras uppgifter har formulerats, varken ovanifrån eller av dem själva. För att förenkla det hela 
en aning har jag bestämt mig för att använda begreppet ”uppdrag” som en överordnad term 
som inkluderar de tre övriga. När jag talar om ”folkbibliotekets uppdrag” i samhället är det 
således alla tre begreppen; roller, uppgifter och funktioner som avses. Därmed gör jag ingen 
skillnad på termerna, utan låter alla stå för olika sätt att formulera uppdraget, oavsett ordva l. 
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1.7. Litteratur 
 
I uppsatsen kommer jag att använda mig av och referera till etablerad forskningslitteratur 
kring folkbibliotek. Då detta är ett omfattande forskningsområde har jag försökt begränsa mig 
till den litteratur som jag ansåg tillräcklig för att ge en översikt och en bakgrund till 
problemområdet. Eftersom jag i den empiriska analysen använder mig av litteraturen som en 
teoretisk ram fann jag det dock nödvändigt med en relativt omfattande forskningsgenomgång. 
Så gott som samtliga forskare jag refererar till i forskningsöversikten är verksamma inom B & 
I-fältet och jag har strävat efter att belysa både nordisk och angloamerikansk forskning. 
Utöver B & I - litteraturen har jag använt mig av ett flertal metodböcker och artiklar kring det 
diskursana lytiska angreppssättet. För det allmänna resonemanget kring diskurs och 
diskursanalys är det främst Marianne Winther-Jørgensen och Louise Phillips metodbok 
Diskursanalys som teori och metod (1999) som är utgångspunkten, men också sociologiska 
forskare som Ingrid Sahlin och Sofia Lövgren.  Även hos flera av forskarna inom B & I- fältet 
fann jag ett diskursanalytiskt angreppssätt att stödja mig på, bland annat Joakim Hansson, 
Sanna Talja och Bernd Frohmann. I utformandet av min egen analysmodell har jag främst 
hämtat inspiration från de franska politiska teoretikerna Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes 
diskursteori, men även från Ingrid Sahlins och Sanna Taljas resonemang. Den litteratur jag 
använt har jag funnit genom att söka i bibliotekskataloger och databaser, främst LISA. Jag 
fann att det fanns mycket skrivet om folkbiblioteket som samhällsinstitution och har därför 
fått göra ett urval bland all den litteratur jag ansåg relevant. Det finns även ett stort antal 
magisteruppsatser skrivna om folkbibliotek, vilka jag av utrymmesskäl inte kommer att beröra 
i uppsatsen. Litteraturen kommer att presenteras löpande i texten. 

1.8. Disposition  
 
Kapitel 1 innehåller inledning och presentation av uppsatsens syfte, frågeställningar och 
avgränsningar. Uppsatsens teoretiska och metodologiska utgångspunkt klargörs Begrepp 
definieras och litteratururvalet berörs.  
 
I kapitel 2 ges en forskningsöversikt över det område där uppsatsens problemformulering hör 
hemma. Utrymme ges för att resonera kring vad tidigare forskning har att säga om 
folkbibliotekets uppdrag, samt vilka värderingar och identitetsuppfattningar man funnit 
kopplade till begreppen folkbibliotek och public libraries. 
 
Kapitel 3 behandlar teoretiska och metodologiska perspektiv. Här presenteras 
diskursanalysens filosofiska och kunskapsteoretiska grund och tonvikt läggs på att förklara 
diskursteorin enligt Ernesto Laclau och Chantal Mouffe.   
 
I kapitel 4 beskrivs det empiriska tillvägagångssättet. Här presenteras det empiriska materialet 
samt hur urvalet har gjorts. Arbetssätt och analysmodell gås igenom. 
 
Kapitel 5 består av själva analysen. I enlighet med de fyra steg som analysmodellen innehåller 
analyseras artiklarna och resultatet, diskursordningen, presenteras i en tabell.  
 
Kapitel 6 innehåller diskussion och resonemang kring resultatet av den empiriska 
undersökningen i förhållande till uppsatsens frågeställningar.  
 
Kapitel 7 består av en sammanfattning av uppsatsen.
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2. Tidigare forskning och teori om folkbibliotek 
 
Detta kapitel är avsett att ge en teoretisk ram kring uppsatsen samt placera in var 
problemformuleringen hör hemma i större forskningsperspektiv. Syftet är också att påvisa vad 
tidigare forskning säger om folkbibliotekets uppgifter, roller och funktioner i samhället, samt 
vad som sägs om vilka värderingar och identitetsuppfattningar som ligger i begreppet 
folkbibliotek. 

2.1. Om folkbibliotekens roller, uppgifter och funktioner 
 
Forskning kring folkbibliotekets plats och funktion i samhället bedrivs utifrån flera olika 
perspektiv inom B & I- fältet. Ett övergripande perspektiv, där min egen problemformulering 
hör hemma, är det som kallas institutionsinriktad forskning. Inom detta perspektiv finns ett 
intresse för specifika typer av bibliotek och deras villkor, inte bara de rent institutionella, utan 
även politiska och sociala villkor för biblioteksverksamheter. Angela Zetterlunds avhandling 
Att utvärdera i praktiken (2004) handlar om hur man kan utvärdera folkbiblioteksverksamhet. 
Hon menar att en viktig uppgift för biblioteksforskningen är att beskriva och skapa förståelse 
för verksamhetens egenskaper och funktioner, samt klarlägga hur dessa kommer till uttryck i 
olika tider och sammanhang. (s.18) Ett sätt att göra detta menar hon, är just genom granskning 
av hur bibliotekarieprofessionen förstår sin uppgift, samt vilka roller och funktioner man 
tillskriver verksamheten. 
 
Nancy A. Van House och Thomas A. Childers genomförde i början på 1990-talet studien The 
public library effectiveness study (1993). Studien genomfördes i hela USA och syftade till att 
identifiera de karaktärsdrag i public libraries som mest direkt vittnar om deras effektivitet 
utifrån bibliotekariernas synvinkel. Bibliotekarierna ombads ranka sina bibliotek utifrån 
vikten de lade vid åtta standardroller för public libraries. Dessa kan enligt författarna delas in i 
två grupper. En bestående av mer traditionella roller som; erbjuda tillgång till material, 
fungera som referensbibliotek, vara ett stöd till formell utbildning samt att vara ett centrum 
för självständigt lärande. Den andra gruppen utgjordes av nyare roller, som anses som mer 
progressiva och som ibland kräver att biblioteket har speciella resurser; fungera som 
samhällets aktivitetscenter, vara samhällets informationscenter, vara ett forskningscenter och 
att fungera som en ingång till lärande. I samband med detta fann man även att bibliotekarier 
på stora bibliotek, som betjänar stora befolkningar försökte täcka in ett större spektra av både 
gamla och nya roller, medan mindre bibliotek i mindre orter begränsade sina mål till de mer 
traditionella rollerna. (s.51) 
 
Författarna konstaterar att de fyra högst rankade rollerna är de som kan sägas utgöra själva 
kärnan i amerikanska public libraries serviceuppdrag. Dessa roller var; referensbibliotek, 
erbjuda tillgång till material, vara en ingång till lärande, samt fungera som samhällets 
informationscentrum. (s.54) Det som studien också visade var att om det inte i bibliotekets 
formella planeringsprocess formulerats explicita mål för verksamheten, tenderade 
bibliotekarierna att ange mycket skilda mål för verksamheten. Det fanns enligt författarna en 
överraskande brist på konsensus bland bibliotekarierna inom samma bibliotek angående 
bibliotekets nuvarande roller, vilket de fann oroande. ”Such differences among external 
constituents are probably to be expected, but differences among internal constituents are 
surprising and suggest possibly serious internal incongruence in goals and actions.” (s.55) 
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I den danska studien Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling (1994) konstaterar 
Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen att folkbibliotekets verksamhet kan beskrivas 
utifrån fyra huvudfunktioner; informationsfunktion, kulturfunktion, utbildningsfunktion och 
social funktion. Även Andersson och Skot-Hansen lät verksamma bibliotekarier poängsätta de 
olika funktionerna utifrån vilka de fann vara de viktigaste. När studien utfördes tillmättes 
kulturfunktionen samt informations och utbildningsfunktionen ungefär lika stor betydelse, 
medan den sociala funktionen inte ansågs lika viktig. När samma frågeställning ställdes inför 
framtiden visade det sig att det fanns en önskan att utöka kulturfunktionen på bekostnad av 
informations- och utbildningsfunktionen, medan den sociala funktionen var fortsatt lågt 
prioriterad. (s.258) Författarna menar vidare att det som ger upphov till folkbibliotekets 
identitetskris är att verksamheten ofta beskrivs utifrån att dessa överordnade funktioner ställs 
mot varandra. De hävdar istället att de fyra funktionerna gör det möjligt att tala om 
folkbiblioteken som: informationscentra, kulturcentra, kunskapscentra och socialt centra på 
samma gång. Att försöka rangordna och särskilja funktionerna, ger bara upphov till polemiska 
diskussioner om vad som borde vara folkbibliotekens huvudsakliga uppgift eller funktion. De 
framhäver istället bibliotekets lokala och geografiska förankring som en bas för 
verksamhetens utformning.  
 
Bosse Jonsson, gjorde 1998 studien Folkbibliotekets tidlöshet, i vilken han intervjuade 
bibliotekschefer samt beslutsfattande tjänstemän och politiker angående deras syn på 
folkbibliotekets uppgifter. Den grundläggande uppgiften ansågs vara litteraturförmedlingen. 
Utöver det ansågs funktionen som tillhandahållare av samhällsinformation viktig. Genom att 
fungera som informationskälla för medborgarnas orientering och ställningstagande i aktuella 
ämnen ansågs folkbiblioteket även ha en roll i samhällets demokratiska process. En annan 
funktion som framhölls är den som socialt forum och mötesplats, en funktion som ansågs öka 
i betydelse med växande grupper arbetslösa och socialt utsatta. Biblioteket ansågs också ha en 
kompletterande funktion till utbildningssystemet, då det ökande problembaserade lärandet i 
skolorna har lett till ett ökat nyttjande av biblioteken.(s.11-13) Folkbibliotekens förhållande 
till den informationsteknologiska utvecklingen berördes också och att folkbiblioteken hänger 
med i denna framställdes som en ödesfråga. Synen på IT var dock tvetydig då den av vissa 
sågs som ett argument för verksamheten, men av andra som ett hot. (s.24) 
 
Ett forskningsperspektiv som kommit starkt under senare år är just det som utgår från hur den 
tekniska utvecklingen förändrar folkbibliotekens verksamhet. Hansson och Zetterlund skriver 
i artikeln Folkbibliotekens förändring (1997) att införandet av modern informations- och 
kommunikationsteknologi har gett upphov till nya frågor för folkbiblioteken. En tydlig 
konsekvens av detta är att folkbiblioteken intagit en roll som informationsrättens bevarare och 
försvarare. Att möjliggöra tillgång till ny informationsteknologi för dem som saknar möjlighet 
att utnyttja den på egen hand har blivit en framträdande funktion för folkbiblioteket. (s.60)  
 
De ovan nämnda studierna visar att folkbibliotekets uppdrag består av flera olika roller, 
uppgifter och funktioner. När biblioteksanställda tillfrågas framkommer att rollerna kan tolkas 
och beskrivas på olika sätt, och att det inte finns någon konsensus kring hur de olika rollerna 
prioriteras gentemot varandra. Detta stödjer min bild av att det inom folkbiblioteksfältet finns 
olika sätt att uppfatta uppdraget. Det visar också att uppdraget är mångfasetterat till sin natur. 
Även om litteraturförmedlingen ofta beskrivs som en grundläggande uppgift beskrivs även 
samhällsinformation, utbildningsstöd och den sociala funktionen som betydande delar av 
uppdraget. För att få en djupare förståelse för varför uppdraget tolkas så vittomfattande krävs 
att man försöker få en uppfattning av de grundläggande värderingarna i folkbibliotekens 
verksamhet. 
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2.2. Om värderingar för folkbibliotek 
 
Enligt Hansson och Zetterlund (1997) är det avgörande incitamentet till förändring och 
utveckling i dagens moderna samhälle framförallt förskjutningar i institutionernas 
värdemässiga bas. Det är denna bas som utgör institutionens identitet, och när denna ändras 
eller överges uppstår institutionell utveckling (s.34). För att förstå folkbibliotekets 
värdemässiga bas krävs dock en historisk tillbakablick. Följaktligen har ett dominerande 
perspektiv inom folkbiblioteksforskningen varit att analysera folkbibliotekens utveckling 
historiskt. 
 
Hanssons licentiatavhandling Om folkbibliotekens ideologiska identitet (1998) har ett 
historiskt perspektiv, men även en annan infallsvinkel då han intresserar sig för den diskurs 
som fanns i det tidiga 1900-talets folkbiblioteksinstitution. Framväxten av denna brukar 
förknippas med arbetarrörelsens framväxt och socialistiska tankegångar. I den sociala kontext 
där detta sker finner Hansson dock en underliggande diskurs som i stället för folkbildning och 
jämlikhet, snarare intar en folkfostrande hållning där begrepp som medborgerlig fostran, 
medborgerlig duglighet, nationalism, censur och andlig hygien är framträdande. Hansson 
finner därmed en hållning i svensk folkbiblioteksutveckling som framstår som mycket mer 
konservativ än den som till exempel Torstensson (1996) skildrat när han analyserar det 
svenska biblioteksväsendets framväxt och den inverkan de angloamerikanska public library-
idéerna hade på denna. 
 
Ragnar Audunson intresserar sig också för folkbibliotekets ideologiska grund och framväxt. I 
sin avhandling Change processes in public libraries (1996) fokuserar han på folkbibliotekens 
sätt att förändra sig i takt med omvärlden. Genom att peka på vissa allmänt accepterade 
grundtankar kring folkbiblioteksverksamheten visar Audunson att det finns en viss 
folkbiblioteksideologi som skiljer dem från andra offentliga institutioner (s.10). Han betonar 
dock samtidigt att folkbibliotek också är politiska instrument. Folkbiblioteket legitimerar sig 
genom att hänvisa till grundläggande politiska och ideologiska värderingar; det vill säga deras 
bidrag till jämlikhet och demokrati. För de skandinaviska folkbiblioteken rör sig detta om en 
tydlig koppling till socialdemokratin och tankarna kring välfärd. De gemensamma värderingar 
som Audunson framhåller som utmärkande för en specifik folkbiblioteksideologi är; 
 
Folkbiblioteken ska: 

- möjliggöra fri och jämlik tillgång till kultur och information för alla medborgare. 
- möjliggöra deltagande i samhälleliga beslutsprocesser. 
- möjliggöra tillgång till det gemensamma kulturarvet, oberoende ekonomiska och 

sociala förutsättningar. 
- värna demokratiska ideal. 

 
Detta skall man göra genom att; 

- kvalitet och inte efterfrågan skall vara ledstjärna i bibliotekets beståndsutveckling. 
- försvara gratisprincipen. 
- pluralism måste vara det grundläggande kriteriet vid urval. 
- alla åsiktsriktningar ska få komma till tals på folkbiblioteket. 

( Audunson, 1996, s.11) 
 
Geir Vestheim fokuserar på den norska folkbibliotekspolitikens utveckling i kulturpolitiskt 
perspektiv från 1930-talet och framåt i sin avhandling Fornuft, kultur og velferd (1997). Han 
undersöker hur folkbibliotekens verksamhet utvecklats i, och fortfarande är beroende av den 
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politik som dominerar det samtida samhället. Vestheim diskuterar också att det finns en 
rationalitetsproblematik inom folkbiblioteket, där en värdebaserad rationalitet ställs mot en 
ekonomisk instrumentell rationalitet. Denna blir ofta tydlig i de debatter som uppstått om 
exempelvis bibliotekens litteraturinköpspolicys (s.426). Vestheim framhåller även skillnaden 
mellan den instrumentella målrationalitet som ligger till grund för det socialdemokratiska 
projektet, och den normativa rationalitet som kommer till uttryck i de gemensamma 
grundtankar som Audunsons punkter ovan beskriver. Där uttrycks en strävan efter pluralism 
och politisk neutralitet, som Vestheim finner paradoxal eftersom folkbiblioteket under den 
tidiga arbetarrörelsens framväxt kom att fungera just som ett redskap för att nå vissa politiska 
och sociala mål. (s.413)  
 
Även Hansson (1998) har invändningar mot att det nära sambandet mellan folkbiblioteken 
och det socialdemokratiska välfärdsprojektet, gör att folkbiblioteken kan sägas ha ett eget 
ideologiskt innehåll. Hansson menar att det ideologiska innehållet snarare tycks vara betingat 
av samhällsutvecklingen i övrigt och att folkbiblioteken, istället för att självständigt 
upprätthålla en viss ideologisk hållning, snarare har en förmåga att anpassa sig till den 
rådande makten i samhället (s.143). 
 
Om folkbiblioteket som institution kan sägas ha en egen ideologi eller om det är den rådande 
politikens ideologi som styr råder det således oenighet kring. Däremot finns en större enighet 
kring att det trots allt finns grundläggande professionella värderingar som håller ihop 
bibliotekarieyrket och därmed folkbiblioteket som institution. Ur professionsperspektiv 
forskas det om frågor som rör bibliotekarieyrkets karaktär, status och kompetens. Nära 
besläktad med min egen problemformulering framstår frågor om bibliotekarieprofessionens 
framtida kunskap som exempelvis Lars Seldén och Mats Sjölin intresserar sig för. I artikeln 
Kunskap, kompetens och utbildning – ett bibliotekariedilemma under 100 år (2003) beskriver 
de hur de med hjälp av diskursanalys undersöker hur den sociala kontext som utgörs av 
bibliotekariekåren, bibliotekshögskolan samt arbetsgivare inom biblioteksfältet uttrycker sin 
syn på bibliotekariens kunskap. Bibliotekarierna framstår här både som en hämmande och 
pådrivande kraft för folkbiblioteksförändring, beroende på hur stark professionell 
identifikation man har med sin institution. 
 
Hvenegaard Rasmussen och Jochumsen (2000) nämner tre gemensamma föreställningar som 
de menar fungerar som ett sammanhållande kitt inom bibliotekariernas yrkeskår. För det 
första att folkbiblioteket är en absolut nödvändig institution för demokratins välbefinnande. 
Den andra betonar boken och läsningens roll, och att läsning och folkupplysning har ett 
egenvärde för både individer och samhället i stort. Den tredje uppfattningen är att 
gratisprincipen måste försvaras till varje pris. (s.16) Att folkbiblioteket skall användas av hela 
samhället är också en grundläggande idé som kontinuerligt har påverkat verksamhetens 
utformning. Den har manifesterats i folkbibliotekariernas ansträngningar att riva ned barriärer 
som hindrar användare genom uppsökande verksamhet och ett ökat fokus på användarna, 
istället för på bibliotekets bestånd. (Hvenegaard Rasmusen & Jochumsen 2003, s.87) 
 
Michael Gorman (2000) menar att klyftan mellan de vetenskapliga forskare, som intresserar 
sig för bibliotek men som inte är involverade i dagens bibliotekspraktik, och de 
yrkesverksamma, som dagligen befinner sig i dagens moderna bibliotek och användandet av 
dessa, blir alltmer tydlig. Därför ser han ett behov att betänka och återbekräfta de värderingar 
som utgör grundstommen i bibliotek och i biblioteksprofessionen. (s.4) Han har genom att 
studera amerikanska texter om public libraries och bibliotekarieprofessionen formulerat en 



 13 

lista på åtta grundläggande kärnvärderingar, som han anser utgör yrkets och institutionens 
grund:  
 
Stewardship: Bevara mänskligt vetande, så att det kan föras vidare till framtida generationer. 
Här ingår också att vårda relationen till bibliotekarieutbildningen så att de bästa värderingarna 
och praktikerna förs vidare. 
Service: Se till att servicetanken genomsyrar hela verksamheten. 
Intellectual freedom: Här ingår att vara trogen idén att alla människor i ett fritt samhälle har 
rätt att läsa eller se det de vill. Att försvara den intellektuella friheten hos alla medborgare 
samt att försvara minoriteters rätt att utrycka sig fritt. 
Rationalism : Organisera och handha bibliotekstjänsterna på ett rationellt sätt. 
Literacy and learning: Uppmuntra till läsning och lärande. 
Equity of access to recorded knowledge and information: Försäkra jämlik tillgång till alla 
resurser, samt övervinna teknologiska och ekonomiska barriärer som hindrar detta. 
Privacy: Försäkra att biblioteksanvändningen är konfidentiell. 
Democracy: Kämpa för att demokratiska värderingar upprätthålls. 

(Gorman, 2000 s.26-27) 
 
Även om Gormans resonemang utgår från amerikanska förhållanden, anser jag att hans 
värderingar korresponderar väl med Audunsons punkter och visar att grundtankarna i 
folkbiblioteksbegreppet och public library-begreppet ligger mycket nära varandra. 
 
Trots enigheten kring förekomsten av gemensamma värderingar för folkbibliotek, är det just 
kring folkbibliotekets värdemässiga bas som mycket av diskussionerna inom forskningen rör 
sig. Vestheim (1997) menar exempelvis att de norska folkbiblioteken förlorat den 
värderationalitet som återfanns i folkbibliotekens traditionella folkbildningsuppdrag och att de 
nu i allt större utsträckning omformas till målrationella informationscentraler. Andersson och 
Skot-Hansen (1994) menar att den värdehierarki som varit en förutsättning för den 
enhetskulturtanke som tidigare präglat folkbiblioteken har lösts upp och ersatts av ett kaotiskt 
kulturbegrepp. Folkbiblioteken har hamnat i kläm mellan två värderationaliteter. Å ena sidan 
kulturtanken, där upplevelse, kunskap och utbildning ingår, och å andra sidan teknologi- och 
marknadstanken, som framhäver information, anpassning och teknisk förmedling. (s.12) 
 
Tidigare nämnda Bosse Jonsson kan dock i sin avhandling Medborgaren och Marknaden: 
Pedagogisk diskurs för folkbibliotek (2003) urskilja en förening av de båda konkurrerande 
värderationaliteterna i det som han kallar en pedagogisk diskurs för folkbiblioteken.  
Genom intervjuer av lokala beslutsfattare och bibliotekschefer finner han en pedagogisk 
diskurs som vidareutvecklar folkbibliotekens traditionella folkbildningsuppdrag. Han 
konstaterar att bibliotekens folkbildande och kulturförmedlande uppdrag har förskjutits. 
Istället har funktionen som informationscentral, där efterfrågan styr utbudet, blivit 
betydelsefullare. Han menar att det sätt man talar om folkbiblioteket har förändrats från att 
man såg dem som politikens verkställare till att idag handla om att avsikten med folkbibliotek 
är att de utnyttjas optimalt av allmänheten. (s.187) Själva användandet av biblioteken bidrar 
enligt den pedagogiska diskursen till folkbildning, på så sätt att medborgarna inspireras till att 
själva ta ansvar för sin förkovring. Biblioteket vill ha en öppen attityd och inte uttalat fostra 
sina besökare till bildning. Istället ska biblioteket passivt påverka medborgarna att själva bilda 
sig genom att se till att förutsättningarna finns där. Jonsson menar att diskursen kännetecknas 
av samma spänning mellan ”förhållningssättet passivitet och förhoppningens aktivitet” som 
också är kännetecknande för den marknadsekonomiska diskursen och den klassiska 
liberalismen (s.191). För mig framstår det dock som om den pedagogiska diskurs som 
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Jonsson beskriver fortfarande innebär en folkbildande intention, men att den dolts bakom en 
diskurs där användarnas egna val och efterfrågan framhålls som styrande.  
 
Frågan om vilka värderingar som är grundläggande för folkbiblioteken och bibliotekarieyrket 
är en viktig fråga inom biblioteksforskningen. Ovan nämnda studier visar att det inte heller 
här finns någon egentlig konsensus inom fältet. Om bibliotekens roll i det framväxande 
informationssamhället skriver till exempel Michael H. Harris, Stan A. Hannah och Pamela C. 
Harris i Into the future (1998). De menar att det inom bibliotekarieprofessionen finns en djup 
ambivalens gentemot denna utveckling. Å ena sidan ses informationssamhället som ett 
samhälle där biblioteken och bibliotekarierna får en utökad roll, å andra sidan ses det som ett 
hot mot bibliotekens verksamhet. Författarna menar att ambivalensen grundar sig i att 
bibliotekens traditionella lojaliteter ses som anakronistiska eller irrelevanta. De anser att den 
nuvarande förståelsen av bibliotek har begränsad användbarhet och de efterlyser en andra 
generationens diskussion kring de grundläggande förutsättningarna för bibliotekens roll och 
uppgifter i ett kapitalistiskt och demokratiskt samhälle. (s.50)  
 
Alistar Black och Dave Muddiman är i Understanding community Librarianship (1997) inne 
på samma spår när de ger sin syn på allmänna bibliotek i det postmoderna Storbritannien. 
Deras konklusion är bland annat att det gamla sättet att uppfatta biblioteken som i 
”allmänhetens intresse”, är en uppfattning som i det postmoderna samhället är svår att 
upprätthålla. Uppfattningen att en enda institution kan garantera allmänheten tillgång till 
kunskap är, menar de, grundad i välfärdsstatens klassiska era, som numera bär med sig 
tvivelaktig trovärdighet. Framförallt eftersom den kunskap som biblioteken erbjuder inte alltid 
korresponderar till samhällets behov. De anser att det allmänna biblioteket i den elektroniska 
eran måste återuppfinna sig självt, och skapa nya lokala samarbetspartners och nätverk. Detta 
innebär att biblioteken måste avinstitutionaliseras, och göra sig av med många av sina 
traditioner och sin professionella byråkrati. (s.149) 
 
Bristen på konsensus kring de gemensamma värderingarna i verksamheten ger således upphov 
till att bibliotekarier kan utforma och legitimera sin yrkesroll utifrån flera olika sätt att 
uppfatta institutionens identitet och syfte. 

2.3. Om folkbibliotekets identiteter 
 
Peter Enström beskriver i Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen (1995) hur det 
inom folkbiblioteket finns ett flertal olika identitetsuppfattningar, som i sin tur utgör ramverk 
för hur organisationen handlar och uppfattar meningen med verksamheten. Han menar att när 
samhället förändras söker man gärna trygghet i den gamla identiteten. Problemet för 
folkbiblioteket som institution är dock att denna inte är entydig, utan i själva verket består av 
en rad idealtyper som i verkligheten förekommer i blandad form (s.209). De 
identitetsuppfattningar Enström menar finns i folkbiblioteket är: Folkbildningsidentiteten, 
som var tongivande under folkbibliotekets framväxt, idealet var att bidra till utbildning och 
fostran av de breda massorna. Ur denna växte två mer specialiserade identiteter fram. 
Kulturförmedlingsidentiteten, som betonar att folkbiblioteket är bärare av kulturella värden, 
och ska stimulera till läsning av kulturellt värdefull litteratur, samt identiteten som 
Fackkunskapsförmedlare, som betonar bibliotekariernas uppgifter att inneha ämnesspecifika 
kunskaper och tillgodose låntagarna med facklitteratur. Katalogidentiteten benämner Enström 
den identitet som utgår från bibliotekariernas hantverksmässiga kärna: klassifikation, 
katalogisering, referensarbete och bibliografi. Här ses biblioteksuppgifterna snarare som 
instrumentella än intellektuella. Att kunna hitta i, och organisera systemet, är det avgörande 
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för en bibliotekarie. Socialarbetaridentiteten uppmärksammar låntagarnas olika behov. 
Synsättet betonar olika grupper och deras differentierade behov. Uppsökande verksamhet och 
ett närhetsideal för folkbiblioteken blir dominerande. Utöver dessa, menar Enström att nya 
identiteter utvecklas och tillkommer. Han tala r om informationsorganiseraren som besitter 
kunskap att analysera lokala informationsbehov, samt organisera lokal 
informationsförmedling. En annan är kunskapsmäklaren som fungerar som en spjutspets in i 
kunskapssamhället. (s.210-211) 
 
Att den angloamerikanska bibliotekarieprofessionen brottas med samma identitets- och 
legitimitetsproblem, och samma splittrade biblioteksbegrepp som i Skandinavien visar 
Douglas Rabers forskning. I artikeln ALA Goal 2000 and Public Libraries (1996) fokuserar 
han på American Library Associations strategi för att positionera biblioteken som en kraft för 
allmänhetens intresse i det framväxande elektroniska informationssamhället. Syftet är att 
säkra biblioteken och bibliotekariernas roll på 2000-talet. (s.224) Raber menar att det som 
framkommer i strategin är att synen på biblioteken som något ”allmänt gott”, som länge har 
utgjort grunden i deras identitet, inte längre är självklar. I stället finner han i strategin en 
mängd olösta spänningar kring vad som är syftet med det allmänna biblioteket och diskuterar 
i artikeln tre olika åsiktsriktningar som ger uttryck för ett uttalat missnöje mot traditionellt 
bibliotekstänkande. Han menar att alla tre finns representerade i blandad form på alla 
bibliotek och i samhället i stort. Eftersom de ger en bra belysning på den problematik min 
uppsats berör finner jag det relevant att här kort beröra dem. 
 
Den första gruppen kallar Raber sociala aktivister. Det centrala argumentet för den här 
gruppen är att public libraries nödvändigtvis är politiska instrument. Om inte deras uppdrag 
aktivt styrs mot sociala reformer kommer de att utnyttjas av dominanta politiska krafter för att 
utöva social kontroll. Att biblioteket skulle vara politiskt neutralt avfärdar de således. Här 
betonas att bibliotekets sociala ansvar är att bemöta marginaliserades gruppers 
informationsbehov för att motverka det förtryck och uteslutning som annars drabbar dessa 
informationsfattiga grupper. Social rättvisa och att biblioteken skall betjäna hela samhället 
anses vara de viktigaste grundvärderingarna för biblioteken. (s.225) Det här resonemanget 
påminner mycket om det som återfinns i Enströms socialarbetaridentitet. 
  
Som ett svar på den sociala aktivismens missnöje beskriver Raber det han kallar det 
konservativa svaret. Den här gruppen menar att individer själva måste motivera sig till ökat 
läsande och självförbättrande, och att biblioteket inte kan ha ett sådant socialt ansvar. Sociala 
frågor bör istället skötas av andra instanser i samhället. Inte heller ska biblioteket ha en 
underhållningsfunktion eller ha som syfte att vara en institution som betjänar en masspublik. 
Biblioteket bör ha ett rimligt och begränsat uppdrag, som kan uppnås genom de traditionella 
kompetenser som associeras med bibliotekarieskapet. Beståndet bör vara av hög kvalitet så att 
biblioteket kan vara en motpol till kommersiell massmedia. Detta gör att även bibliotekets 
målgrupp blir begränsad, man bör satsa på de människor som faktiskt använder bibliotekens 
tjänster, istället för att slösa resurser på dem som ändå inte gör det. (s.227) I det här 
resonemanget finner jag vissa beröringspunkter med Enströms identitetsuppfattningar som 
kulturförmedlare och fackkunskapsförmedlare samt med katalogidentiteten, som just betonar 
bibliotekets traditionella uppgifter som förmedlare av god kultur, fackkunskaper och 
bibliotekariens traditionella kompetenser.  
 
Raber menar att det finns ytterligare en grupp som är missnöjda med dagens splittrade 
biblioteksbegrepp. Denna grupp kallar han det populistiska initiativet. Grundtanken här är att 
biblioteket måste vara intressant och användbart för dem som äger det, det vill säga 
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allmänheten. Biblioteken måste drivas på ett sätt som legitimerar användandet av 
medborgarnas skattemedel. Ett mått på hur detta uppnås är i vilken utsträckning allmänheten 
faktiskt använder biblioteken. Biblioteken måste därför bli bättre på att mätbart demonstrera 
sitt värde, och närmare identifiera sig med marknaden för sina tjänster. (s.228) I detta 
tänkande finns tydliga paralleller till den pedagogiska diskurs som Jonsson (2003) beskriver 
ovan, där själva användandet av biblioteken sätts i centrum.  
 
Rabers beskrivning av olika sätt att uppfatta syftet med verksamheten i public libraries har 
tydliga paralleller till de olika identitetsuppfattningar som ryms i det nordiska 
folkbiblioteksbegreppet. Det framstår som ett dilemma för amerikanska public libraries att 
balansera verksamheten mellan det sociala, det konservativa och det populistiska alternativet. 
Skillnaden som jag ser det är att de olika amerikanska gruppernas missnöje pekar på att det 
finns en önskan att biblioteket i framtiden bör välja och följa ett av de olika alternativen.  I 
den nordiska debatten märks inte specifika grupperingar kring olika framtida inriktningar på 
samma sätt. Folkbiblioteket beskrivs istället som en institution som till sin natur har flera 
olika identiteter, och att uppdraget därmed måste bestå av olika delar. Men det uppstår ändå 
motsättningar och dilemman, då de olika identitetsuppfattningarna bidrar till att syftet med 
verksamheten kan uppfattas på så olika sätt, så att det därmed uppstår konflikter inom fältet.  
 
Forskningsgenomgången stödjer min uppfattning av att bilden av folkbibliotekets roller, 
uppgifter och funktioner är splittrad. Den visar också på bristen av konsensus kring 
verksamhetens grundläggande värderingar, samt hur detta ger upphov till ett antal olika 
identitetsuppfattningar för institutionen och de anställda. Jag vill nu undersöka hur mitt 
empiriska material förhåller sig till denna bild, men först krävs en grundligare genomgång av 
diskursanalys som teori och metod.
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3. Diskursanalys som teori och metod 
 
Detta kapitel avser att närmare förklara grunderna i diskursanalys som teori och metod. Jag 
vill också förklara de diskursanalytiska verktyg som ingår i Laclaus och Mouffes diskursteori 
och som jag sedan i kapitel fem kommer att applicera på mitt empiriska material.  
 
Diskursanalys utgörs som sagt av olika ansatser med olika förhållningssätt. De olika 
angreppssätten utgör dock inte bara metoder för analys av data utan de utgör en teoretisk och 
metodisk helhet. Den kan således ses som en paketlösning som innehåller både teori och 
metod (Winther- Jørgensen & Phillips, 1999, s.10), och därför har jag valt att diskutera teori 
och metod samtidigt. 
 
Inom samhällsvetenskaplig forskning finns ett stort intresse för språk och text. Många 
forskare betraktar språket som yttersta gränssättare för tanke och handling. För att kunna säga 
något om människans sätt att tänka och handla måste vi därför studera språket. En annan 
anledning att studera texter är att de är resultat av något som någon velat förmedla och då de 
läses får de konsekvenser för vad människor tänker och gör. Att studera texter kan därför säga 
mycket om vad man kan och inte kan säga om ett visst fenomen. (Bergström & Boreus, 2000, 
s.12-13) Det finns ett antal olika textanalytiska inriktningar, beroende på vilka delar av texten 
man vill urskilja och undersöka, samt vilken vetenskapsteoretisk utgångspunkt man intar. 
Gemensamt för textanalyser är dock att texter måste tolkas för att någon mening eller 
betydelse skall kunna avvinnas. (ibid. s.24-25)  
 
Diskursanalys har, trots att den av en del inom samhällsvetenskapen fortfarande ses med 
skeptiska ögon, börjat utvecklas till en forskartradition. Bergström och Boreus (2000) menar 
att diskursanalysens utbredning bland annat är en reaktion på det vetenskapsteoretiska synsätt 
enligt vilket våra föreställningar återspeglar yttre materiella förhållanden. Med ett sådant 
synsätt blir alla mänskliga idéer återspeglingar av den materiella verkligheten. (s.221) 
Diskursanalysen grundar sig i stället på strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi, 
vilken hävdar att vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket. Via språket skapar vi 
representationer av verkligheten, och dessa representationer är aldrig speglingar av redan 
existerande verkligheter, utan det är de som bidrar till att skapa dem. Den fysiska världen 
finns förvisso också, men den får bara betydelse genom diskurs. (Winther- Jørgensen & 
Phillips, 1999, s.15) 
 
Vid en diskursanalys betraktas innehållet i texterna således inte i första hand som information 
om den verklighet de behandlar. Analysen syftar istället till att förstå de strukturer och 
strömningar som ligger bakom de utsagor som kan utläsas i texterna. Fokus i en diskursanalys 
ligger inte på att bedöma texternas sanningshalt, utan istället på att identifiera och förstå den 
diskurs som utgör grunden för de uppfattningar som kommer till uttryck i texterna. (ibid.) 
 
Lövgren (1999) menar att det som skiljer diskursanalys från andra typer av textanalyser är att 
medan textanalysen har sin begränsning på text och författare fokuserar diskursanalysen på 
den sociala kontexten och de sociala strukturerna. Text och tal är en social praktik och 
diskurser är sociala konstruktioner. Genom andra typer av textanalys kan man relatera texten 
närmre till verkligheten, men detta innebär samtidigt en fastlåsning till denna. Genom 
diskursanalys menar Lövgren att man kan lyfta sig en nivå och studera den socialt 
konstruerade verkligheten (s.9). 
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3.1. Diskursanalysens grunder 
 
Diskursanalysen har alltså en socialkonstruktionistisk grund, där en bärande tanke är att 
verkligheten är socialt konstruerad och att vår kunskap om denna inte är objektiv. Vi 
människor är alltid präglade av vår historiska och kulturella kontext när vi bildar oss 
uppfattningar om verkligheten. Winther Jørgensen och Phillips (1999) skriver att 
socialkonstruktionism är en gemensam beteckning för en rad teorier om kultur och samhälle 
och diskursanalys är bara en av dessa. Den består i sin tur av en mängd olika inriktningar men 
vanligtvis har de vissa nyckelpremisser gemensamt som kan sammanfattas på följande sätt: 
 
∗ En kritisk inställning till självklar kunskap: Vilket innebär att vår kunskap om världen inte 
kan betraktas som objektiv sanning. Vår kunskap och världsbild speglar inte verkligheten utan 
är en produkt av hur vi kategoriserar världen. 
∗ Historisk och kulturell specificitet: Vilket medför att våra kunskaper om världen alltid är 
historiskt och kulturellt präglade. Den sociala världen konstrueras socialt och diskursivt, 
vilket gör att dess karaktär inte är bestämd av yttre förhållanden. 
∗ Samband mellan kunskap och sociala processer: Vårt sätt att uppfatta världen bestäms av 
sociala processer. Kunskapen frambringas i social interaktion, där gemensamma sanningar 
byggs upp. 
∗ Samband mellan kunskap och social handling: I en bestämd världsbild blir vissa sociala 
handlingar naturliga, medan andra blir otänkbara. Olika sociala världsbilder leder därmed till 
olika sociala handlingar, och påverkar konstruktionen av sanning och kunskap. 
 

(Winther Jørgensen & Phillips 1999, s.11f.) 
 
I det diskursanalytiska paketet ingår således filosofiska (ontologiska och epistemologiska) 
premisser om språkets roll för konstruktion av världen. Det innehåller också teoretiska 
modeller, metodologiska riktlinjer samt specifika tekniker för språkanalys. Eftersom teori och 
metod därmed är sammanlänkade måste man acceptera de grundläggande filosofiska 
premisserna för att kunna använda diskursanalys som metod (ibid. s.15).  
 
I uppsatsen utgår jag således från de socialkonstruktionistiska premisserna och instämmer i att 
människors kunskap om världen är socialt konstruerad och frambringas i social interaktion. 
Det existerar förvisso en materiell, fysisk verklighet men det är inte den som är i fokus för 
min analys. Intresset ligger istället på hur människor tillskriver fysiska företeelser meningar 
och värden. Det är därmed den sociala verkligheten och den socialt konstruerade kunskapen 
om denna som är uppsatsens studieobjekt.  

3.2. Diskursanalys inom B & I-forskning 
 
En av de tidiga förespråkarna för diskursanalysens användbarhet inom B & I- fältet är Bernd 
Frohmann. I artikeln Discourse analysis as a research method in library and information 
science, från 1994 skriver han att diskursanalys är en mångvetenskaplig kvalitativ metod som 
kan bidra med en kontextualisering som han tidigare saknat inom B & I-forskningen. 
Frohmann menar att objektet för en diskursanalys är ”samtalet”. Inte det vardagliga samtalet 
utan det som försiggår bland ”institutionally privileged speakers”. (s.120) Han menar att B & 
I-fältet består av en mängd sådana samtal där olika uppfattningar kring information, 
informationsförmedling och informationsanvändning diskuteras. Fältet erbjuder därmed en rik 
flora av akademiska och professionella diskurser. Genom diskursanalys kan man lättare 
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placera dessa diskurser inom deras komplexa institutionella miljöer, och därmed få större 
förståelse för de sociala och politiska kontexterna kring informationsbegreppet. (s.122) 
 
Numera tycks diskursanalys vara en relativt vanligt förekommande forskningsansats inom B 
& I. I forskningsgenomgången nämnde jag bland annat Seldén och Sjölin (2003), Hansson 
(1998) samt Jonsson (2003) som alla har använt sig av ett diskursanalytiskt angreppssätt. 
Utöver det fann jag inspiration hos Sanna Talja (1999). Hon menar att diskursanalys syftar till 
att systematisera olika sätt att tala, för att synliggöra de perspektiv och utgångspunkter, utifrån 
vilka kunskap och mening produceras i en viss kontext och vid en viss tid. Den 
uppmärksammar på så vis det sätt som diskurser producerar och omvandlar den sociala 
verkligheten, och gör det möjligt att utvärdera de praktiska konsekvenserna av olika sätt att 
närma sig ett visst fenomen. (s.461) I sin avhandling Music, culture and the library discourse, 
(2001) analyserar hon intervjusvar från både bibliotekarier och användare samt skriftliga 
dokument kring hur musikbibliotekets roll och uppgift uppfattas samt vilka diskurser som kan 
urskiljas kring detta. Jag återkommer till hennes diskursanalytiska resonemang i kap 4.2.1. 
Utöver det har jag i utformandet av min analysmetod (se kapitel fyra) funnit stöd hos tidigare 
nämnda Sahlin. Själva verktygen för att kunna utföra analysen hämtar jag från Ernesto 
Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori. 

3.3. Diskursteori enligt Ernesto Laclau och Chantal Mouffe 
 
Ernesto Laclau och Chantal Mouffe är politiska teoretiker/filosofer som utvecklat det som 
brukar kallas den anglosaxiska diskursanalytiska inriktningen. Deras diskursteori innebär en 
modell för hur begrepp tillmäts betydelse, vilket gör att jag finner den lämplig som metod för 
min analys, då jag vill undersöka vilka innebörder som läggs i, och kopplas till begreppet 
”folkbibliotekets uppdrag” i en viss diskurs. Laclaus och Mouffes (2001) teori är till viss del 
baserad på Ferdinand de Saussures teorier om språket och innehåller ett antal centrala 
begrepp. De begrepp Saussure använder är beteckning (signifiant) och det betecknade 
(signifier). Dessa två delar av ett begrepp eller term utgör en relation, och det är denna 
relation som utgör den grundläggande enheten i språket, som här får benämningen tecken. 
Innebörden i ett tecken är bestämd utifrån dess relation till andra tecken. (s.105 ff.)  
 
Laclau och Mouffe förespråkar en vid definition av diskurs och menar att diskursiva praktiker 
omfattar all social praktik. De uppfattar diskurs som en fixering av betydelse inom ett särskilt 
område. Syftet med en diskursanalys är att kartlägga de processer där vi kämpar om hur 
tecknens betydelse ska fastställas. (Winther-Jørgensen & Phillips 1999, s.32) 
Ett tecken innebär således en sammanvägning av ett ords uttryck och innehåll. I mitt fall 
består begreppet ”folkbibliotekets uppdrag” av de skrivna orden, men också av de 
tankemässiga föreställningar om folkbibliotekets uppdrag som de för med sig. Enligt mitt sätt 
att applicera Laclaus och Mouffes teori på min frågeställning utgör således det idémässiga 
innehållet i begreppet ”folkbibliotekets uppdrag” det betecknade (signifier) och själva 
termerna, folkbibliotekets uppdrag, roller, uppgifter och funktioner är de beteckningar 
(signifianter) som används för att uttrycka detta innehåll. 
 
Relationen mellan tecken är dock inte fixerade eller statiskt fastställda, utan är enligt Laclau 
och Mouffe möjliga att förändra. Denna förändring sker i en diskurs, där tecknen kan relateras 
till varandra på nya sätt, och genom detta få nya innebörder. Diskursen utspelas i en praktik, 
och i denna sker det som Laclau och Mouffe kallar artikulation. När ett tecken artikulerats, 
innebär det att det vid ett givet tillfälle faktiskt står i en mer eller mindre statisk relation till 
andra tecken. Tecknet har då fått en innebörd som för tillfället kan sägas vara bestämd och det 
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kallas då för moment. Ett tecken som däremot inte är diskursivt artikulerat kallas element. 
Elementet kan därmed sägas vara en flytande beteckning, en så kallad flytande signifikant, 
vars innebörd inte är helt klar eller bestämd. (Laclau & Mouffe 2001, s.105f.) 
 
Eftersom min utgångspunkt är att begreppet ”folkbibliotekets uppdrag” inte har någon klar 
och entydig innebörd anser jag att det kan sägas vara ett element, och därmed en flytande 
signifikant i den diskurs som folkbiblioteksfältet utgör. Begreppet ”folkbibliotekets uppdrag” 
kan rymma många olika betydelser, dess innebörd är inte klart eller slutgiltigt definierad, och 
de ord och egenskaper som associeras till elementet inom folkbiblioteksfältet är inte 
självklara. 

3.3.1. Diskursanalytiska verktyg 
 
Winther Jørgensen och Phillips (1999) beskriver en mer konkret tillämpning av Laclaus och 
Mouffes diskursteori och menar att betydelsebildning således innebär att vi försöker låsa fast 
tecknens betydelse genom att placera dem i bestämda förhållande till andra tecken. En sådan 
fixering av betydelse inom en bestämd domän är det som utgör en diskurs. Diskursen 
etableras genom att betydelse utkristalleras kring nodalpunkter. En nodalpunkt är ett tecken, 
kring vilket andra tecken inordnas, och av vilket de får sin betydelse. (s.33)  
 
Nodalpunkter fungerar alltså som knuttecken i den diskursiva organiseringen. Om man kan 
lokalisera dessa knutpunkter i ett konkret material kan man enligt Laclau och Mouffe börja 
utröna hur diskurserna är diskursivt organiserade. Genom att undersöka vilka ord, begrepp 
och egenskaper som associeras med elementet i ett visst material, kan man således få en större 
förståelse för de olika sätten att tolka och ge betydelse till elementet. Nodalpunkterna visar 
vilka olika betydelser som kopplas till elementet. Genom att koppla ihop dessa får man en 
ekvivalenskedja, det vill säga en kedja av betydelser och associationer till elementet. Genom 
att klarlägga dessa ekvivalenskedjor kan man enligt Laclau och Mouffe efter hand 
karakterisera diskurser. (ibid. s.58) 
 
Ett teckens betydelse kan aldrig låsas fast på grund av språkets grundläggande instabilitet. En 
diskurs är således ingen sluten enhet, utan den omformas ständigt i kontakten med andra 
diskurser. Ett nyckelbegrepp i teorin är begreppet diskursiv kamp. Olika diskurser, som var 
för sig representerar ett bestämt sätt att tala om och uppfatta den sociala världen, kämpar hela 
tiden mot varandra för att uppnå att bli den dominerande uppfattningen inom den sociala 
domänen. Flera diskurser kring ett element kan alltså förekomma samtidigt och konkurrera 
om att få ge elementet sin tolkning och betydelse. De olika diskurserna utgör tillsammans en 
diskursordning. (ibid. s.13) 
 
För Laclau och Mouffe (2001) innebär diskurs att reducera mångtydighet till entydighet, det 
vill säga att göra elementet till ett moment (s.105f). Kampen som uppstår mellan olika sätt att 
artikulera ett visst element i en diskursordning kallar Laclau och Mouffe antagonism. 
Antagonism beskrivs som en konfliktsituation, där den ena typen av artikulation motsäger den 
andra. Detta innebär att det endast finns en möjlig tolkning och artikulation av elementet, som 
dominerar och konkurrerar ut de andra. I min analys har jag ingen sådan intention, eftersom 
jag redan på förhand vet att det inte låter sig göras. Det ligger i folkbibliotekets natur att ha 
flera olika roller, uppgifter och funktioner och att försöka urskilja en enda möjlig tolkning av 
uppdraget vore därför inte meningsfullt. 
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Winther – Jørgensen och Phillips menar dock att man även kan tala om antagonism när flera 
identiteter hindrar varandra. Att ha flera identiteter, såsom folkbiblioteket, medför inte 
automatiskt att de står i ett antagonistiskt förhållande till varandra. Man kan ha flera 
identitetsuppfattningar som fungerar på olika områden. Men om identiteterna ställer 
motstridiga krav på ens handlingar inom samma område, kommer de att blockera varandra 
och därmed uppstår antagonism. (Winther – Jørgensen & Phillips, 1999, s.54-55) 
 
Även om man således kan se konkurrerande identitetsuppfattningar som exempel på 
antagonism inom folkbiblioteksfältet har jag valt att i uppsatsen undvika Laclaus och Mouffes 
antagonismbegrepp. Min intention är som sagt inte att urskilja en enda dominerande och 
möjlig tolkning av uppdraget. Jag vill istället använda metoden för att urskilja och belysa 
mångfalden av betydelser som kopplas till elementet folkbibliotekets uppdrag i den 
folkbiblioteksdiskurs som artiklarna utgör. Detta gör jag genom att i materialet urskilja en 
struktur, en diskursordning, kring olika sätt att formulera uppdraget. Eftersom jag utgår ifrån 
att det inom folkbiblioteksfältet finns motstridiga åsikter om vad som ingår i uppdraget, finner 
jag det dock intressant att försöka se och belysa mellan vilka olika tolkningar av uppdraget 
som dessa motsättningar uppstår. Men för att undvika sammanblandning med Laclaus och 
Mouffes antagonismbegrepp väljer jag att i uppsatsen beskriva detta med att det råder 
oenighet eller motsättningar inom eller mellan diskurser i diskursordningen. 

3.4. Forskarrollen  
 
Diskursanalys är som sagt en relativt öppen teori och metod där det inte finns några färdiga 
mallar att ta till. Bergström och Boreus (2000) skriver att det är upp till forskaren själv att 
utifrån de teorier som finns utveckla de analysinstrument som behövs för att genomföra 
undersökningen (s.238). Detta innebär fördelar, då forskaren har möjlighet att själv till stor 
del styra sitt tillvägagångssätt. Men även nackdelar då det inte finns några fasta riktlinjer för 
hur en sådan undersökning skall utföras och värderas. 
 
Som diskursanalytiker tar man makt och kontroll över andras ord, tal och text och ger detta 
sin egen tolkning. Detta ställer stora krav på forskarens medvetenhet om sin egen roll i 
processen. Winther-Jørgensen och Phillips (1999) skriver att syftet med en diskursanalys inte 
är att komma ”bakom” diskursen och fundera ut vad människor verkligen menar när de säger 
det ena eller det andra. Man är inte heller ute efter att beskriva hur verkligheten egentligen är 
bakom diskursen. Utgångspunkten är ju istället att man aldrig kan nå verkligheten utanför 
diskursen, och därför är det diskursen i sig som är föremål för analysen. Det handlar inte 
heller om att försöka sortera utsagor om världen som riktiga eller felaktiga. Det man däremot 
gör är att arbeta med det som faktiskt sagts eller skrivits, för att undersöka vilka mönster man 
kan finna i utsagorna, samt hur olika diskursiva framställningar av världen får olika sociala 
konsekvenser.(s.28) 
 
Svårigheter som kan uppstå är, att när man undersöker diskurser som man själv är nära, eller 
har åsikter om, finns det en risk att ens egna värderingar överskuggar analysen. Författarna 
menar att man som forskare måste kunna ”sätta parantes” kring sig själv och sin egen 
kunskap. Att arbeta med diskurser som man själv är nära gör det svårt att se dem som socialt 
konstruerade betydelsesystem. Att man som forskare ofta är en del av den kultur man 
undersöker gör att man delar många av de självklarheter som ligger i materialet och det är just 
dessa självklarheter som man vill avslöja. Därför rekommenderas att man försöker ställa sig 
främmande inför materialet (ibid.). 
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Ett annat problem som Winther-Jørgensen och Phillips tar upp är det som är inbyggt i alla 
socialkonstruktionistiska angreppssätt. Genom att man accepterar att verkligheten är socialt 
skapad, accepterar man även att sanningar är diskursivt producerade. Hur förhåller man sig då 
till den ”sanning” man själv påstår sig ha producerat med sin analys och hur argumenterar 
man för att ens egen representation av verkligheten är bättre än andra? Ett sätt, menar Sahlin 
(1999), är att betrakta även det egna forskningsresultatet som en diskursiv konstruktion. 
Resultatet ses då inte som den enda möjliga framställningen av världen utan bara som en 
version. På så vis blir det egna arbetet en del av den diskursiva striden på det fält man 
beskrivit.  
 
Sahlin skriver att eftersom diskursanalysen bedrivs inom en konstruktivistisk referensram 
medför det att föreställningar om oss själva, andra, omgivningen och världen betraktas som 
sociala konstruktioner. På så vis undviker man frågan om verklighetens objektiva existens och 
karaktär. Syftet med en diskursanalys är inte att beskriva och förklara en objektiv och vetbar 
verklighet, utan att förstå och förklara hur bilden av verkligheten konstrueras socialt. Därmed, 
menar Sahlin, har konstruktivistisk forskning inga sanningsanspråk. Man undviker att värdera 
sanningshalter i utsagor, och koncentrerar sig istället på själva utsagorna. En diskursanalys 
kan således inte vara objektiv, men det som ändå gör metoden användbar som angreppssätt är 
att den i förhållande till andra kvalitativa metoder är relativt öppen för intersubjektivitetstest. 
Andra forskare kan studera samma texter och kontrollera om samma mönster framträder.  
Därför är det viktigt att tolkningar och beskrivningar i analysen är så genomskinliga och 
systematiska som möjligt. (s.90-91)  
 
Hansson (1998) berör också validitets- och reliabilitetsproblemen. Han menar att när det 
gäller en studie som utgår från en hermeneutisk ram blir validitetskravet extra stort. Det krävs 
att det praktiska metodvalet motiveras och redovisas, men samtidigt är det till skillnad från 
exempelvis kvantitativt inriktade studier problematiskt eftersom det handlar om en subjektiv 
tolkningsprocess, där begreppen inte låter sig underkastas några definitiva definitioner. De 
kan snarare förändras och fördjupas under studiens gång. Hansson menar att validiteten därför 
inte kan bli statisk eller exakt. Studien leder kanske inte bara till ett svar, utan till nya frågor. 
Att bevara öppenheten och medvetenheten om detta genom hela processen är viktigt. (s.15)  
 
Reliabiliteten menar Hansson, liksom Sahlin, att man uppnår genom att det finns en logisk 
stringens i framställningen. I min analysdel har jag försökt uppnå denna genomskinlighet och 
stringens genom att noga redogöra för hur jag gått tillväga i analysen av texterna samt i 
urvalet av material. Genom att applicera de steg som jag beskriver i analysmodellen på mitt 
empiriska material bör även en annan forskare kunna urskilja samma begrepp och egenskaper 
som nodalpunkter. Om inte, så bör det i alla fall framgå hur och varför jag anser mig kunna 
tolka resultatet som jag gör. I enlighet med Sahlins råd ovan, att betrakta det egna resultatet 
som en del av den diskursiva striden på fältet, lämnar jag sedan öppet för andra möjliga 
tolkningar, som antingen stödjer eller motsäger resultatet av just den här undersökningen. 
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4. Den empiriska undersökningen  

4.1. Urval och presentation av empiriskt material 
 
Hansson (1998) diskuterar vad som binder samman ett antal utsagor till en enhet som kan 
identifieras som en diskurs. Med utgångspunkt i Foucaults resonemang ger han vissa förslag 
på hur en diskurs kan avgränsas, och menar att dessa kan fungera som urvalskriterier för ett 
diskursanalytiskt undersökningsmaterial. Förslagen är att källorna ska; 
 

- samlas kring och relateras till ett och samma objekt. 
-  kunna kopplas samman i kraft av form och/eller sammanhang. 
-  kunna belysa relationen mellan enstaka utsagor eller skeenden och de övergripande 

strukturer inom vilka dessa ryms. 
- kunna relateras inbördes genom vissa gemensamma teman som binder samman och 

formar deras sammanhang.  
(Hansson 1998, s.26) 

 
Enligt urvalskriterierna kan utsagor som kan kopplas samman i kraft av form eller 
sammanhang ligga till grund för identifierandet av en diskurs. Hansson menar att genom att 
söka de arenor där debatter och diskussioner om folkbibliotek äger rum torde det vara möjligt 
att samla utsagor och texter som explicit handlar om folkbibliotek och låta dessa utgöra 
grunden för en folkbiblioteksdiskurs. Exempel på sådana arenor som han anger är just den 
biblioteksrelaterade fackpressen, eller det vetenskapliga samtalet om folkbibliotek. (s.17) 
 
Mitt empiriska material består således av texter som publicerats i etablerade tidskrifter inom 
biblioteksfältet. Urvalet är baserat på premisserna att ämnet för tidskrifterna skall vara 
biblioteks- och informationsvetenskap och att texterna främst skall handla om folkbibliotek, 
eller den angloamerikanska motsvarigheten public libraries. I valet av tidskrifter utgick jag 
från de tidskrifter som jag tidigare under utbildningens gång kommit i kontakt med och som 
jag därför klassade som väletablerade inom fältet. 
  
Eftersom jag intresserar mig för om det går att urskilja en skillnad mellan vad teoretiker 
respektive de som är verksamma i praktiken, säger om ämnet ville jag även att urvalet skulle 
vara representativt för båda dessa perspektiv. För att få en inblick i hur det talas om 
folkbibliotek utifrån ett akademiskt forskningsperspektiv valde jag ett antal vetenskapligt 
granskade tidskrifter, där många av artikelförfattarna är verksamma inom B & I- forskning. På 
samma sätt valde jag sen ett antal fack- och branschtidningar riktade till, och i de flesta fall 
skrivna av, yrkesverksamma bibliotekarier eller andra involverade i folkbibliotekspraktiken. 
 
Min ursprungliga intention var att välja fyra vetenskapligt granskade tidskrifter samt fyra 
fack- och branschtidskrifter och ur dessa välja 20 artiklar, 10 från vardera. Urvalskriteriet som 
jag hade inledningsvis var att texterna specifikt skulle behandla problematiken kring 
folkbibliotekets splittrade uppdrag. Efter en första genomläsning av tidskrifterna fann jag att 
detta var ett ämne som dök upp lite varstans i artiklar som behandlade folkbibliotek. Det var 
dock svårt att hitta artiklar som enbart koncentrerades kring frågan om folkbibliotekets roller, 
uppgifter eller funktioner. Utsagor som berörde frågan gick däremot att finna i artiklar som 
vid första anblicken handlade om andra aspekter av folkbiblioteket. Detta tyder på att frågan 
om folkbibliotekets uppdrag är ett ämne som konstant finns i bakgrunden och som ständigt 
aktualiseras när folkbibliotekets relation till olika företeelser diskuteras. 
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I de vetenskapliga tidskrifterna var det överlag svårt att hitta artiklar som explicit behandlade 
folkbibliotek. Tidskrifternas syfte är ju att spegla hela B & I- fältet, vilket gör att ämnet 
folkbibliotek bara är ett bland många. De vetenskapliga tidskrifterna utkommer dock med 
relativt få nummer per år och den tidsmässiga avgränsningen gav mig således ett överkomligt 
antal artiklar att gå igenom. För att få ett relevant material bestämde jag mig för att endast 
välja de artiklar som hade folkbibliotek eller public libraries som nyckelord. Tidskrifterna 
innehöll i allmänhet ganska få men långa artiklar. För att få ihop 10 artiklar som berörde 
folkbibliotek eller public libraries var jag tvungen att utöka antalet tidskrifter från 
ursprungliga fyra till sex. Jag valde då att lägga till två vetenskapligt granskade tidskrifter som 
mer uttryckligt intresserar sig för folkbibliotek: Library Review och Public Library Quarterly.  
 
Jag gjorde således att subjektivt urval av de artiklar som någorlunda explicit berörde frågan 
kring folkbibliotekets uppdrag och som jag ansåg kunde berika det sammanlagda materialet 
mest. Jag gör inga anspråk på att urvalet kan ge en heltäckande eller representativ bild av vad 
som sägs om uppdraget i folkbiblioteksdiskursen som helhet. Avsikten är att låta de 
vetenskapliga tidskrifterna fungera som ett fönster mot det vetenskapliga sättet att formulera 
sig kring uppdraget. På så sätt får de artiklar som jag valt fungera som belysande exempel på 
samtalet kring folkbibliotek under den aktuella tiden. 

4.1.1. Vetenskapliga tidskrifter 
 
Tidskrifterna har i allmänhet ett internationellt perspektiv på B & I-relaterad forskning och 
hur denna appliceras i praktiken. I min analys kommer jag att referera till utsagorna från dessa 
tidskrifter som teoretikerperspektivet . Nedan följer en schematisk översikt över de tidskrifter 
som får representera det vetenskapliga samtalet kring folkbibliotek i min undersökning:  
 
Titel:  
Årgång: 1999-2000 

Karaktär : Ansvarig utgivare: 
Utgivning: 

Målgrupp: 

 
Library and Information 
Science Research 

Tvärvetenskaplig, 
vetenskapligt granskad och 
refererad tidskrift som 
fokuserar på 
forskningsprocessen inom 
det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga 
fältet. 

Elsevier 
4 nr. per år. 

Forskare, praktiker, 
utbildare, 
policyutvecklare, chefer, 
ledare och föreståndare, 
övriga intresserade av 
hur biblioteks- och 
informationsvetenskaplig 
forskning appliceras.   

 
Journal of Librarianship and 
Information Science (JOLIS) 

Fokuserar på 
forskningsresultat, 
rapporter av utveckling av 
betydelse inom praktiken 
och diskussioner kring 
ämnen som är centrala för 
informationsyrket. 

SAGE Publications 
Ltd. 
4 nr. per år. 

Bibliotekarier, 
informationsvetare, 
specialister, chefer, 
ledare och utbildare.  

 
New Library World 
 
 

Erbjuder en internationell 
översikt av rådande 
bibliotekstrender, samt 
framväxande mönster inför 
framtiden. 

Emerald Group 
Publishing Ltd.  
7 nr. per år. 

Akademiker, forskare, 
lärare, praktiserande 
informationsarbetare och 
bibliotekarier.   

 
Library Review 
 
 
 
 

Erbjuder en internationell 
kommunikationslänk 
mellan forskare, utbildare 
och yrkesutövare inom 
olika bibliotekstyper. 

Emerald Group 
Publishing Ltd. 
9 nr. per år. 

Akademiker, 
praktiserande 
bibliotekarier och 
informationsarbetare, 
utbildare och forskare.  
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Public Library Quarterly 
(PLQ) 
 
 

Fokuserar på utveckling 
och förändring inom public 
libraries. 

The Haworth Press, 
Inc. 
4 nr. per år. 

Forskare, ledare, 
direktörer, chefer och 
bibliotekspersonal 

 
Svensk Biblioteksforskning 
 
 

Vetenskaplig referee-
tidskrift som publicerar 
forskningsbas erade artiklar 
inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Institutionen 
Biblioteks- och 
informationsvetenskap 
/ Bibliotekshögskolan 
vid Högskolan i Borås 
och Göteborgs 
Universitet. 
4 nr. per volym och år. 

B & I forskare och 
professionella inom 
biblioteks- och 
kultursektorn i Sverige 
och övriga Norden 

 
Figur 1. Schematisk översikt över de vetenskapliga tidskrifter inom B & I-fältet som används i den empiriska 
undersökningen. 

4.1.2. Fack- och branschtidskrifter 
 
På samma sätt valde jag fyra fack- och branschtidskrifter för att utgöra ett fönster mot 
folkbibliotekspraktiken. I analysen har jag valt att referera till utsagorna från dessa som 
praktikerperspektivet.  I dessa tidskrifter var det lättare att finna artiklar som berörde frågan 
om folkbibliotekets roller, uppgifter och funktioner. Tidskrifterna fungerar i hög grad som 
debattorgan för yrkesverksamma bibliotekarier och innehållet anknyter ofta till praktisk 
folkbiblioteksverksamhet. Här fick jag noga gå igenom samtliga nummer och välja de artiklar 
som hade den tydligaste kopplingen till frågan om folkbibliotekets uppdrag i samhället. 
Artiklarna i dessa tidskrifter var i de flesta fall korta, ibland endast bestående av korta 
debattinlägg. Därför valde jag att utöka antalet artiklar, från 10 till 20, för att få en 
sammanlagd textmängd som bättre motsvarade den jag funnit i de vetenskapliga tidskrifterna. 
Som ovan presenteras de fack- och branschtidskrifter jag valt i en schematisk översikt: 
  
Titel: 
Årgång: 1999-2000 

Karaktär: Ansvarig utgivare: 
Utgivning: 

Målgrupp: 

 
DIK forum 

Yrkesinriktad, facklig 
tidskrift, granskar och 
kommenterar kultur- och 
mediapolitiken, bevakar 
utbildnings- och 
kompetensfrågor. 

DIK förbundet 
16 nr. per år. 

Fackföreningsmedlemmar, 
yrkesgrupper inom 
området information, 
dokumentation och kultur, 
beslutsfattare och 
allmänhet. 

 
Biblioteksbladet (BBL) 

Allmän bibliotekstidskrift. 
Branschorienterad. 
Granskar och speglar 
nationell och internationell 
kultur- och 
bibliotekspolitik och 
biblioteksforskning. 

Sveriges Allmänna 
Biblioteksförening 
10 nr. per år. 

Yrkesverksamma inom 
biblioteksväsendet, 
beslutsfattare och 
allmänhet. 

 
Bibliotek i Samhälle (Bis) 

Socialistisk 
bibliotekstidskrift. 
Branschorienterad. 
 

Föreningen Bibliotek i 
samhälle 
4 nr per år. 

Yrkesverksamma inom 
biblioteksväsendet, 
beslutsfattare och 
allmänhet. 
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Ikoner 

Fristående publikation,  
innehåller längre essäer 
och skribenterna kommer 
inte bara från 
biblioteksvärlden. 

Bibliotekstjänst 
6 nr. per år. 

Yrkesverksamma inom 
biblioteksväsendet och 
kulturområdet i allmänhet, 
beslutsfattare och 
allmänhet. 

 
Figur 2. Schematisk översikt över de fack- och branschtidskrifter inom B & I-fältet som används i den empiriska 
undersökningen. 
 
Resultatet av mitt urval blev således att jag valde 10 artiklar från de vetenskapligt granskade 
tidskrifterna, men i fack- och branschtidskrifterna blev det istället 20 artiklar, eftersom dessa 
innehöll mindre textmängd. Tanken här var att de båda perspektiven skulle ges någotsånär 
samma utrymme i diskursen som helhet. En förteckning över de artiklar jag använt återfinns i 
uppsatsens bilaga. 
 
De utsagor som kan utvinnas ur ett studerat textmaterial brukar i sig kallas diskurser. De är 
inbördes relaterade men formulerar och representerar olika förhållningssätt till en företeelse. 
En diskurs kan således omfatta flera olika motsatta positioner och därför brukar man omtala 
en specifik debatt eller diskussion som en diskurs. Sahlin (1999) betonar dock att det som 
man då kallar en diskurs, är en analytisk konstruktion eller ett resultat av en analys, och inte 
någon avbildning av i förväg existerande, avgränsade framställningsordningar eller tankestilar 
(s.87-88). Min indelning av folkbiblioteksdiskursen i ett teoretiker- respektive ett 
praktikerperspektiv är således ett hjälpmedel för att skilja de båda tidskriftsperspektiven åt i 
analysen, och inte ett faktiskt konstaterande att denna uppdelning existerar i verkligheten. 
 
Att dela upp tidskrifterna och låta dem representera ett teoretiker- respektive ett 
praktikerperspektiv är inte oproblematiskt. Många av de vetenskapliga tidskrifterna vänder sig 
förstås lika mycket till praktiker som till akademiker och forskare, och fack- och 
branschtidskrifterna intresserar sig naturligtvis också för biblioteks- och 
informationsvetenskaplig forskning. Det som jag stödjer min uppdelning på är att de sex 
första tidskrifterna alla är vetenskapligt granskade, och att de flesta av skribenterna är 
involverade i forskning eller B & I-utbildning. Jag stödjer mig på Hanssons kriterier (ovan) 
och anser att utsagor från dessa kan belysa det ve tenskapliga samtalet kring folkbibliotek, och 
hur man inom detta formulerar folkbibliotekets uppdrag. De fyra fack- och 
branschtidskrifterna har istället en tydlig anknytning till praktisk biblioteksverksamhet i och 
med att de är utgivna av fackförbund, biblioteksföreningar och Bibliotekstjänst. De fungerar 
också i större utsträckning som debattorgan för yrkesverksamma bibliotekarier och har 
därmed en konkret förankring i bibliotekspraktiken. Därmed anser jag att utsagor från dessa 
tidskrifter kan ge en bild av hur det inom praktiken talas om uppdraget. 
 
Urvalet av tidskrifter medför att de vetenskapliga tidskrifter jag har valt domineras av ett 
angloamerikanskt perspektiv, med en viss fokusering på amerikanska och brittiska 
folkbibliotek. De fack- och branschtidningar jag undersökt talar istället i huvudsak om 
folkbibliotek utifrån svenska eller nordiska förhållanden. Jag är medveten om att detta kan 
bidra till att mitt resultat istället för att spegla ett teoretiker- respektive praktikerperspektiv, 
kan tyckas komma att säga mer om ett angloamerikanskt respektive svenskt/nordiskt 
perspektiv på folkbibliotekets uppdrag. Jag har dock valt att i den här undersökningen inte 
skilja på amerikanskt, brittiskt eller svenskt/nordiskt perspektiv på folkbibliotek, eftersom det 
är diskursen kring folkbibliotek och public libraries i sin helhet jag intresserar mig för. I 
forskningsgenomgången har jag påvisat att folkbiblioteket utvecklades under inverkan av de 
angloamerikanska public library- idéerna (se exempelvis Torstensson 1996) och att 
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problematiken kring verksamheternas syfte har många beröringspunkter. France Bouthillier 
(2000), en av författarna till en av artiklarna som ingår i mitt empiriska material skriver: 
 ”The social significance of the public library was articulated in different ways at different 
periods, but its social acceptance seems to have raised similar problems in many countries; its 
ambiguous nature transcends national boundaries and cultural differences.” (s.263) 
Den splittrade bilden av folkbibliotekets uppdrag, framstår således inte som ett typiskt svenskt 
eller nordiskt fenomen. Forskning kring angloamerikanska public libraries påvisar liknande 
problem och dilemman. Därför har jag i uppsatsen låtit bibliotekstypen, folkbibliotek eller 
public library, vara det sammanhållande för diskursen, oavsett om artikeln behandlar 
allmänna bibliotek i USA, Storbritannien eller Norden. 

4.2. Arbetssätt 
 
Laclaus och Mouffes diskursteori är användbar för att urskilja hur begrepp tillmäts betydelse, 
dessvärre erbjuder den få verktyg för en konkret undersökning. Winther- Jørgensen och 
Phillips föreslår därför att man kombinerar olika diskursanalytiska angreppssätt och intar ett 
integrerat perspektiv. Detta har jag tagit fasta på när jag utformat min analysmodell. 

4.2.1. Ett integrerat perspektiv 
 
Sanna Talja (1999) liknar diskursanalys vid att lägga ett pussel. Materialet tolkas inte som 
berättelser med ett klart och tydligt budskap, utan istället tas alla texternas redogörelser med i 
beräkningen, och analyseras för att identifiera betydande mönster av överensstämmelse 
och/eller variation. Sedan undersöker forskaren vad som är utgångspunkten för olika 
redogörelser, på vilka begränsande perspektiv de är baserade, och vilka andra uttalanden i 
texterna som är baserade på samma perspektiv. Nästa steg i analysen är att systematiskt länka 
ihop beskrivningar, redogörelser och argument, med den ståndpunkt där de producerades. 
Slutligen namnger man de olika diskurserna, vanligtvis genom de begrepp som upprepat 
återkommer i utsagorna, när man närmar sig ämnet från en särskild vinkel. (s.466) 
Sökandet efter mönster i diskurser inkluderar enligt Talja således tre faser. Den första består 
av en analys av oförenligheter och inre motsättningar i utsagorna. Den andra fasen består av 
att identifiera reguljära mönster i de varierande redogörelserna, i form av ofta återkommande 
beskrivningar, förklaringar och argument. Den tredje fasen innebär att identifiera de 
grundläggande antaganden och utgångspunkter, som ligger till grund för ett visst sätt att tala 
om ett fenomen.(ibid.)  
 
Vid sidan av Taljas riktlinjer för diskursanalys fann jag hos tidigare nämnda Ingrid Sahlin 
(1999) en modell för hur en diskursanalys kan utföras. I Sahlins modell finner jag 
beröringspunkter med Taljas resonemang, fast istället för tre faser beskriver Sahlin sin modell 
i fyra fält. I fält 1 utför man en begreppsanalys. Man studerar vad ett begrepp står för 
semantiskt och i sin normala tillämpning. Begreppet ges en definition. I praktiken finner man 
ofta flera innebörder (konnotationer) av ett begrepp och hamnar därmed i fält 2. Detta innebär 
att man försöker utmejsla begreppets olika betydelser och hur de förhåller sig till varandra. I 
fält 3 övergår man sedan till att kartlägga och beskriva hur man talar om vissa teman, oavsett 
ordvalet. I det fjärde fältet är det vanligt att analysen både har sin början och sitt slut. Sahlin 
menar att man kanske utgår från en vag uppfattning om en viss diskurs om ett visst ämne i en 
viss tidsperiod eller sammanhang. Man finner där kanske vissa begrepp eller satser som man 
uppfattar har en nyckelroll, och genom att analysera dessa i texter med samma 
meningsinnehåll, kan man slutligen hamna i fält 4, då man via de tre andra fälten lyckats ringa 
in, avgränsa och karakterisera diskursen. (Sahlin, 1999, s.93-94) 
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Figur 3. Sahlins modell för diskursanalys, (Sahlin.1999, s. 93) 

4.2.2. Min analysmodell 
 
Jag har inspirerats av Sahlins modell, men i viss mån anpassat den för att passa till de frågor 
jag vill ställa till texterna. I min modell har jag även anpassat Sahlins fyra fält till de verktyg 
som Laclau och Mouffes diskursteori erbjuder. Resultatet är en analysmodell som bygger på 
både Taljas och Sahlins resonemang, samt på Laclaus och Mouffes diskursteori. Modellen 
kan beskrivas i 4 steg, eller i 4 fält för att passa in min modell i Sahlins. 

 
 

1. Definition 
 

Olika benämningar av 
”folkbibliotekets uppdrag” 

i texterna. 
 

Visa att det är ett element. 

  
2. Nodalpunkter 

 
Nodalpunkter som pekar på 

olika innebörder som 
associeras med uppdraget. 

 
Ekvivalenskedjor. 

 
 

3. Teman 
 

Teman inom vilka olika 
innebörder av uppdraget 

framhävs. 
 

Enighet eller oenighet. 
 

  
4. Diskurser 

 
Diskurser som kan urskiljas i 

materialet. 
 
 

Diskursordning. 
 

 
Figur 4. Schematisk översikt över min analysmodell. 
 
Jag har utformat analysens olika steg så att de skall korrespondera med de preciserade 
frågeställningarna i min inledande problemformulering. 
 
Fråga 1: Hur benämns folkbibliotekets uppdrag och vilka olika formuleringar kring 
folkbibliotekets roller, uppgifter och funktioner finns i texterna? 
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Steg 1. Enligt Laclau och Mouffes diskursteori bör man inledningsvis identifiera centrala 
element i den diskurs man vill undersöka. Detta är också innebörden av fält 1 i Sahlins 
modell. För min del handlar steg 1 om visa att jag anser begreppet folkbibliotekets uppdrag 
vara ett centralt element i folkbiblioteksdiskursen. Det jag letar efter i texterna är således olika 
sätt att benämna folkbibliotekets uppdrag, roller, uppgifter och funktioner. 
Syftet är att visa hur olika uppdraget beskrivs och att det ges olika innebörder. Detta steg 
motsvarar även Taljas första fas som innebär ett urskiljande av inre motsättningar och 
oförenligheter i utsagorna.  
 
Fråga 2: Vilka ord och egenskaper (nodalpunkter) som associeras till folkbibliotekets 
uppdrag kan urskiljas i texterna? 
 
Steg 2. Analysens andra steg är att se hur olika tecken kan associeras till elementet. I Sahlins 
modell innebär detta fält 2, då man letar efter olika innebörder av elementet. Hit kopplar jag 
Laclau och Mouffes begrepp nodalpunkter och försöker urskilja sådana i texterna. 
Nodalpunkterna är de ord, begrepp och egenskaper som återkommande associeras med 
uppdraget. Dessa nodalpunkter kan slutligen kopplas ihop till en ekvivalenskedja för hur 
elementet folkbibliotekets uppdrag uttrycks i vart och ett av perspektiven. I Taljas 
resonemang motsvaras detta av fas två, vilket innebär att identifiera mönster i utsagorna i 
form av ofta återkommande beskrivningar och förklaringar.  
  
Fråga 3: Går det att urskilja olika teman i sättet att resonera kring uppdraget, vilka 
roller, uppgifter och funktioner framhävs och var råder enighet och var råder oenighet? 
 
Steg 3. Tredje steget innebär att lyfta fram begreppssammanhang och olika teman. Här vill 
jag påvisa hur det resoneras och argumenteras kring folkbibliotekets uppgifter och funktioner. 
Förhoppningen är att kunna urskilja olika teman i sättet att tala om uppdraget. Här försöker 
jag även urskilja mellan vilka olika tolkningar av uppdraget det uppstår motsättningar. Detta 
steg liknar jag vid Taljas tredje fas som innebär att identifiera de grundläggande antaganden 
och utgångspunkter som ligger till grund för ett visst sätt att tala om ett fenomen. 
 
 Fråga 4: Vilka diskurser kan urskiljas i materialet?  
 
Steg 4. Sista steget i analysen innebär att man ser om det går att urskilja några bestämda 
mönster i sättet att tala om företeelsen man undersöker. Med hjälp av nodalpunkterna och de 
teman som steg 3 påvisat kan man slutligen karakterisera olika diskurser. Taljas analys 
avslutas på samma sätt genom att man namnger de olika diskurserna, vanligtvis genom de 
begrepp som upprepat återkommer i utsagorna.  
 
En enskild empirisk undersökning, som den jag kommer att genomföra i uppsatsen, ger bara 
utrymme för en begränsad mängd konkreta diskursiva uttryck. Därför anser Winther 
Jørgensen och Phillips (1999) att man behöver ställa sitt material mot en bakgrund. Man 
behöver ha en idé om vad det är för struktur det empiriska materialet skall förhållas till. 
De föreslår att man kan låta sekundärlitteraturen peka ut en övergripande diskursordning som 
man sedan förhåller den diskursordning man funnit i det empiriska materialet till. På så vis får 
den övergripande diskursordningen fungera som en ram till undersökningen.(ibid. s.34) 
Jag har valt att följa deras råd och kommer i uppsatsens slutkapitel diskutera mitt resultat i 
förhållande till det som framkommit om uppdraget i litteraturgenomgången.   



 30 

5. Genomförande av analysen 
 
Genom att sammanföra Taljas faser, Sahlins modell och Laclau och Mouffes 
diskursanalytiska verktyg anser jag mig ha funnit ett integrerat perspektiv som kan fungera 
som diskursanalytisk metod. Jag valde att analysera artiklar från tidsperioden under 
millennieskiftet, eftersom jag hade en förhoppning att frågan om framtidens folkbibliotek 
skulle ligga i fokus då. Det visade sig dock vid en första anblick vara svårt att finna artiklar 
som specifikt behandlade folkbibliotekets uppdrag. Däremot fann jag att i nästan alla artiklar 
som handlar om folkbibliotek, oavsett vilken aspekt som diskuteras, nästan oundvikligt berör 
frågeställningen om vad som är folkbibliotekets uppdrag eller inte. Detta visar att det är en 
grundläggande fråga som alltid finns i bakgrunden som en ständigt pågående debatt. Men jag 
fann inte att frågan lyftes fram speciellt under den här perioden. Däremot var internet och 
informations- och kommunikationsteknologi (IKT) relativt nya fenomen på folkbiblioteken 
och ägnades stort intresse. I samband med att detta diskuterades berördes ofta frågan om vad 
som egentligen är folkbib liotekets roller, uppgifter och funktioner.  
 
Bland branschtidskrifterna var det vanligt med olika temanummer såsom: Folkbiblioteket och 
yttrandefriheten, Folkbiblioteket och demokratin eller Det folkbildande folkbiblioteket. Detta 
gav upphov till debatter med återkommande inlägg nummer efter nummer, vilket gav ett 
levande uttryck för, och olika röster kring, hur det resonerades kring folkbibliotekets uppdrag 
under den aktuella tiden. I de vetenskapliga tidskrifterna var ämnesbredden mycket större och 
artiklarna av mer akademisk och djupgående karaktär. Även om det i vissa tidskrifter var svårt 
att hitta artiklar som specifikt handlade om folkbibliotek, fanns det i de artiklar jag fann en hel 
del resonemang kring folkbibliotekets olika roller.  
 
Vid en analys av det här slaget är det språket som är i fokus. Jag vill undersöka på vilket sätt, 
med vilka ord och uttryck, det talas kring folkbibliotekens uppdrag, samt vilken innebörd man 
lägger i dessa ord och uttryck. Detta medför att jag måste plocka formuleringar, ord och 
uttryck ur texterna, utan att ta hänsyn till, eller redogöra för deras sammanhang. Eftersom jag 
inte har som intention att urskilja underliggande maktaspekter i diskursen är det inte heller 
vem som talar eller tycker vad som är av intresse, och jag finner därför ingen anledning att 
redogöra för varje artikel för sig. Texterna behandlas istället som en sammanhängande enhet 
och som ett utsnitt av folkbiblioteksdiskursen, där det intressanta är vad som sägs om 
folkbibliotekets uppdrag i allmänhet. Jag har därför valt att numrera artiklarna och endast 
ange siffran när citat används. En numrerad artikelförteckning återfinns som bilaga, vilket gör 
det lätt för läsaren att orientera sig om vilken artikel som avses.  
 
Jag har även försökt att i så stor utsträckning som möjligt redovisa de citat som ligger till 
grund för min tolkning av det empiriska materialet. Den stora mängden citat i analysen är 
alltså ett sätt att visa för läsaren hur och varför jag tolkar texterna som jag gör, och syftar till 
att öka analysens tillförlitlighet. Samtidigt kan jag av utrymmesskäl inte redogöra för alla 
utsagor som ligger till grund för mitt urskiljande av nodalpunkter, och slutligen diskurser i 
materialet. Det finns därmed en risk för att citaten kan framstå som tillrättalagda för att passa 
in i de diskurser jag vill påvisa. Jag vill dock betona att avsikten med citaten inte är att bevisa 
diskursordningen utan de är subjektivt valda för att illustrera de nodalpunkter och den 
problematik som jag genom en närläsning av samtliga texter tyckte mig kunna urskilja. Det 
kan därför förekomma att vissa artiklar är mer frekvent citerade än andra. I arbetet med att 
urskilja nodalpunkter i materialet har jag dock behandlat samtliga artiklar som en enda 
sammanhängande textmängd, där alla utsagor tillsammans utgör diskursen och har tagits med 
i beräkningen. 



 31 

 
Jag har valt att behandla de vetenskapligt granskade artiklarna och fack- och 
branschtidskrifterna var för sig i analysen. Detta för att det ska bli lättare att genomföra en 
jämförelse mellan de båda perspektiven i analysens slutskede men även för att det ska bli 
lättare för läsaren att hålla isär perspektiven. Analysen presenteras i enlighet med de fyra steg 
jag beskrivit i modellen.  

5.1. Steg 1. Benämningar av elementet  
 
I analysens första steg ger jag exempel på olika benämningar och formuleringar av uppdraget 
som jag funnit i texterna. Jag har valt de benämningar som är vanligt förekommande, men 
som i texterna kan formuleras på lite olika sätt. Benämningarna fungerar som exempel på den 
rika flora av olika sätt att formulera uppdraget som finns i texterna. Avsikten är att visa att 
”folkbibliotekets uppdrag” fungerar som ett element i diskursen, och att det därmed inte kan 
sägas ha någon entydig och klar innebörd.  

5.1.1. Teoretikerperspektivet 
 
Jag fann många skiftande sätt att benämna uppdraget i de vetenskapliga artiklarna, varav vissa 
är mer frekvent återkommande än andra. Det överordnade uppdraget för folkbibliotek och 
public libraries beskrivs ofta med formuleringar som: ”to provide service to the public” (1), 
vilket kan liknas vid det vaga men frekvent citerade uttrycket att göra ”allt för alla” som ofta 
dyker upp i den svenska folkbiblioteksdebatten och som jag nämnde i inledningen. Utöver det 
beskrivs ibland biblioteket som institution, med hjälp av formuleringar för vad biblioteket är i 
samhället. Exempel på sådana formuleringar är; ”The public library as the ’public sphere’” 
(3), ”A street corner university” (4), ”An accessible, transparent arena for rational debate”(3), 
”Everyperson´s university” (6), ”Provider of information technology” (2). Liknande 
formuleringar på svenska är; ”Samhällets vardagsrum” (5), “Social mötesplats” (5), ”Fristad  
- en plats att vara anonym på” (5). 
 
Det övergripande grundläggande uppdraget uttrycks på många olika sätt. Ofta med stora 
svepande formuleringar som; ”Spiritual and material improvement for all” (3), ”Enhance 
public access to the world’s storehouse of knowledge and information” (6), ”Support of 
quality of life” (7), ”To be agents for social good” (9), ”To be a public good and to benefit the 
community” (7), ”To be a community centre” (7), ”Providing free access to all cultural 
products, information and universal service” (1).  
Men uppdraget benämns också med konkreta uttryck som: ”To preserve materials”, ”to aid 
research and education”, ”to provide information”, ”to provide recreation and cultural 
facilities” (6). Mer konkreta formuleringar på svenska är; ”Uppmuntra barn och unga att läsa” 
och ”att erbjuda tillgång till litteratur” (5). 
 
Andra benämningar är de som betonar folkbibliotekets sociala uppdrag i samhället. Exempel 
på detta är formuleringar där uppdraget sägs bestå av: ”Cessation of injustice and social 
exclusion” (3), ”Empowering at-risk groups and individuals”(6), ”Promote social 
inclusion”(9) ”To be a guarantor of social justice” (4). 
 
Jag fann också utsagor som menar att det är folkbibliotekets uppdrag att anpassa sig till en 
mer marknadsekonomisk modell för verksamheten, samt utsagor som betonar 
informationsteknologins inverkan på uppdraget. Detta ger upphov till många och varierande 
formuleringar av vad som ingår i uppdraget. Exempel är; ”To meet the demands of a 
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digitalized society”, ”Internet training and education”, ”Communicating to the entire 
community the benefits and the relevance of the Internet”,  ”Marketing information 
technology”, ”Aggressively adopt digital technology”, ”Public access training resource- 
provide IT skills learning”, ”To be managers of digital content and to be a gateway to online 
information”. (2) 
 
Typiska uttalanden är att beskriva folkbiblioteket, eller public libraries, utifrån att det har ett 
flertal olika roller att uppfylla i samhället; 
 

/…/ the library is described as the guarantor of Québécois culture and the french language 
and as a privileged site for cultural and social exchange, understanding and integration in 
addition to its cultural, educational, informational and recreational roles, (1) 
 
In the latter half of the 20th century, five roles for the public library have become widely 
accepted among the public library community. These five can be summarizes as 
information, education, recreation, culture and economic regeneration. (3) 

 
De olika roller som jag fann frekvent nämnda i utsagorna är; informationsrollen, 
utbildningsrollen, rekreationsrollen, kulturrollen, demokratirollen samt den sociala rollen. 
I vissa utsagor talas även om en moralisk roll och vissa nämner även en ekonomisk roll. 
  
Att det ingår i uppdraget att ha flera olika roller tycks allmänt accepterat, men samtidigt är det 
vanligt att hävda och påvisa att vissa roller är viktigare än andra. Ett vanligt sätt att göra detta 
är att utgå från användarnas perspektiv, och visa vad det egentligen är som gör att människor 
kommer till biblioteket: 
 

/…/ folkbibliotekets roll när det gäller att tillhandahålla skönlitteratur för ren 
nöjesläsning. Det är en klassisk roll och även om biblioteket idag har fått andra uppgifter 
vid sidan av skönlitteraturen så är vi medvetna om att många kommer till biblioteket 
enbart för att låna skönlitterära böcker för nöjesläsning. Vi är alltså väl medvetna om att 
just detta troligen fortfarande är folkbibliotekens viktigaste roll för många människor. (5) 

 
Ovanstående benämningar och citat är alltså exempel på den rika flora av olika sätt att 
benämna och uttrycka folkbibliotekets uppdrag i den teoretiska kontext som de vetenskapliga 
artiklarna utgör. Även om en del av formuleringarna påminner om varandra och kan härledas 
till liknande sätt att uppfatta uppdraget framstår det ändå tydligt att det finns en viss splittring 
kring hur det grundläggande uppdraget skall uppfattas och beskrivas. Innan jag går vidare och 
undersöker vilka olika ståndpunkter de olika uppfattningarna bygger på, vill jag undersöka om 
samma splittrade bild framträder i fack- och branschtidskrifterna. 

5:1.2. Praktikerperspektivet 
 
Eftersom fack- och branschtidskrifterna i många fall fungerar som debattorgan för verksamma 
inom folkbiblioteksfältet var det här lättare att finna utsagor som rörde sig specifikt kring 
folkbibliotekets uppdrag. Liksom i de vetenskapliga artiklarna finner man i artiklarna från 
fack- och branschtidskrifterna olika sätt att beskriva folkbiblioteket utifrån vad det är. 
Exempel på detta är följande formuleringar: ”Fysisk plats för kultur- och 
informationsförmedling”(11), ”Kulturcentra” (13), ”Kunskaps- och kulturinstitution” (12), 
”Kunskapsorganisation” (24), ”Informationscentra” (25), ”Samhällets offentliga rum”(12), 
”En unik arena för integration” (15) och ”Arena för livslångt lärande” (25). 
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Även i fack- och branscht idskrifterna är det vanligt att benämna uppdraget med stora 
svepande formuleringar såsom: ”Att tillförsäkra alla medborgare god tillgång på litteratur och 
möjligheter till information i alla dess former” (12), ”Vara öppet för alla med fri tillgång till 
information, kunskap och upplevelser” (12), ”Vara garanter för demokrati och yttrandefrihet i 
dagens globala IT – och mediavärld” (12), ”Att samspela med lokalsamhället” (14), ”Att 
samla och ordna den universella kunskapen” (22), samt att folkbiblioteket i framtiden borde 
ges ett ”public serviceuppdrag” (20).  
 
Litteraturförmedlingen framställs ofta  som den huvudsakliga uppgiften, och uppdraget 
uttrycks i formuleringar som: ”Förmedla litteratur och kultur” (13), ”Förvalta och 
vidareförmedla skriftkulturen” och ”att ge alla möjlighet att utveckla språket och 
läsfärdigheten” (18). 
 
De uppgifter som nämns oftast i utsagorna är de som kan kopplas till folkbibliotekets 
demokratiska roll, samt kultur-, och informationsrollerna. Utbildningsrollen och begreppet 
livslångt lärande återfinns också. I en del utsagor betonas och framhävs också folkbibliotekets 
folkbildande roll. En återkommande diskussion på debattsidorna var kring hur folkbibliotekets 
uppgifter ska tolkas och formuleras i informationssamhället: 
 

/…/ dagens stora uppgift är att medvetandegöra stat och kommuner om bibliotekens stora 
betydelse i dagens utbildnings- och informationssamhälle. (12) 
 
Redan idag har biblioteken överskridit den klassiska biblioteksdefinitionen – rummet med 
böcker – genom att lägga till allt fler virtuella tjänster, och detta är bara början. Låt mig 
därför pröva en annan definition eller en annan formulering av bibliotekens mission: 
Biblioteket ska hjälpa användaren att nå fram till upplevelser och kunskap oavsett 
medium eller form och oberoende av tid eller plats. (24) 

 
Internets utbredande i hemmen ger upphov till att folkbiblioteket anses ha ett ansvar för att 
erbjuda kvalitetssäkrad information. Detta ger upphov till formuleringar av uppdraget som: 
”Överbrygga den växande klyftan mellan dem som söker kunskap och de som tror sig bli 
informerade” (16), ”Alltid hävda kvalitetsaspekter” (14) och att folkbiblioteket ska ”Vara en 
’motor’ i informationssamhället” (25). 
 

Framtidens bibliotekarier kan se fram emot helt nya uppgifter och utmaningar. Från 
samlare och katalogisatör blir bibliotekarien också designer av den virtuella 
informationsmiljön. (22) 

 
Samtidigt som det finns en strävan att omformulera uppdraget för att passa in det i dagens 
informationssamhälle, kan man även se hur traditionella roller lyfts fram:  
 

Bibliotekets traditionella roll har i alla tider varit att samla och ordna den universella 
kunskapen. Idén om biblioteket bygger på att kunskapen i böcker och andra källor kan 
jämföras och ställas mot varandra. Detta är grunden för läroprocessen och det kritiska 
tänkandet. Jag tror vi kan vara överens om att det fortfarande gäller biblioteket av idag. 
(22) 

 
Även om det i utsagorna ofta beklagas att folkbiblioteksbegreppet är så mångtydigt, och 
uppdraget framställs som splittrat, kan man ändå urskilja ett visst accepterande av att det 
ligger i folkbibliotekets natur, och ”affärsidé” att uppfylla en mängd funktioner i samhället: 
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Det unika med folkbiblioteket, dess styrka men också pedagogiska problem när det gäller 
att formulera ’affärsidén’ är bibliotekets alla olika funktioner, dess inneboende mångfald, 
som måste finnas med och sammantaget utgöra den geniala sociala innovationen 
folkbibliotek. (26) 

 
Genom ovanstående exempel har jag försökt visa på hur man uttrycker sig kring frågan om 
folkbibliotekets uppdrag i ett antal vetenskapliga tidskrifter, samt i ett antal fack- och 
branschtidskrifter. Jag finner att benämningarna av uppdraget är många och har skiftande 
innebörder. Enligt mitt sätt att applicera Laclau och Mouffes diskursanalytiska metod på mitt 
material kan jag konstatera att folkbibliotekets uppdrag kan sägas vara element i diskursen 
kring folkbibliotek. Elementet har ingen given, självklar innebörd, och kan därför ses som en 
flytande signifikant i folkbiblioteksdiskursen. 

5.2. Steg 2. Nodalpunkter 
 
Andra steget i analysen innebär att jag undersöker hur elementet fylls med olika innebörder.  
Hit kopplar jag Laclau och Mouffes begrepp nodalpunkter. Genom att undersöka vilka tecken 
(ord, begrepp eller egenskaper) som mest frekvent associeras med elementet, kan man urskilja 
dessa som nodalpunkter. Eftersom dessa inte alltid säger så mycket i sig själva, har jag valt att 
förtydliga dem genom exemplifierande citat ur utsagorna. Citaten fungerar som sagt som 
illustrationer till nodalpunkterna, och är inte avsedda för att bevisa dessa. Med hjälp av 
nodalpunkterna och begrepp som associeras med dessa kan jag slutligen sammanfatta en 
övergripande ekvivalenskedja som påvisar vilka associerade innebörder som läggs i elementet 
”folkbibliotekets uppdrag” i respektive perspektiv. 

5.2.1. Nodalpunkter i teoretikerperspektivet 
 
Efter en närläsning av de vetenskapligt granskade artiklarna finner jag att vissa ord och 
egenskaper är speciellt framträdande och ofta återkommande i formuleringarna kring 
uppdraget. Nedan presenterar jag dessa i den slumpmässiga ordningsföljd som de framträder i 
materialet. Ordningen säger därmed ingenting om vilka av nodalpunkterna som är mer 
framträdande än andra. 
 
Utbildning 
I många av texterna betonas mer eller mindre explicit att ett grundläggande uppdrag för 
folkbiblioteken är utbildning. Att folkbiblioteken ska fungera som ett stöd för den formella 
utbildningen betonas, men också att folkbiblioteket i sig självt ska vara ett nav för livslångt 
lärande och icke-formell utbildning. Exempel på uttalanden är: 
 

They [public libraries; min anm]) underpin education, providing essential support for 
school children, students, and lifelong learners; they enhance public access to the world’s 
storehouse of knowledge and information /…/. (4) 
 
The public library has earned the appellation of ”everyperson´s university”. To many 
people it is an extension of formal education and to others it is the extent of education. 
(6) 
 
The public library is an educational institution that has no barriers, a place that allows 
one to study what he/she wants at a personal rate. (6) 
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Även användarnas syn på biblioteket tycks vara präglad av synen på folkbiblioteket som i 
första hand ett redskap för utbildning: 
 

/…/ de [användarna; min anm.] ser på biblioteket som en källa till kunskap och som ett 
hjälpmedel i utbildning när de föreslår att bibliotekets viktigaste roller för det första är att 
stödja den formella utbildningen, för det andra barnverksamheten, som kan anses som en 
introduktion till den mer formella utbildningen och för det tredje, det livslånga lärandet. 
(5) 

 
I artiklarna talas det dock inte mycket om folkbildning, som ju varit en stark roll för det tidiga 
folkbiblioteket: 
 

We certainly no longer claim to be the principal educator of the common man, nowadays 
we tend to think very heavily in terms of partnership with adult education, the university 
of the third age and anyone else out there who’s got an educational objective. (4) 

 
I många utsagor framstår alltså utbildningen vara folkbib liotekets främsta uppgift i samhället. 
Begreppet utbildning kan därmed sägas vara en nodalpunkt i sammanhanget. De egenskaper 
som associeras med utbildningsuppdraget är att folkbiblioteket skall; ge stöd till formell 
utbildning, erbjuda tillgång till kunskap och information, förespråka icke-formell utbildning 
och livslångt lärande samt erbjuda medborgarna valfrihet att studera vad de vill. 
 
Jämlik service 
I utsagorna är även begreppet jämlik service ofta förkommande i sammanhanget. Att 
folkbibliotekets service skall erbjudas gratis och till alla medborgare är en grundläggande 
tanke som går igen i så gott som alla artiklarna. Här finns ofta också en betoning på att 
folkbiblioteket har ett ansvar för att se till även ”informationssvaga grupper”, det vill säga de 
som inte har andra möjligheter att få tillgång till information och informationsteknik, sätts i 
fokus:  
 

The public library is one of the few places where everyone has free and equal access 
regardless of race, creed, opinion, or financial stature. It is an open forum of thoughts and 
ideas outside of the sometimes stifling circles of traditional education. (6) 
 
/…/ libraries have a key role to play as ’street corner universities’ in promoting education 
as well as in tackling social exclusion by giving ’information to the have nots’ with 
access to new technology that they would not otherwise have. (4) 
 
Free access was, nevertheless, maintained and seem to have been the way to define 
practical implications of the library mission; if everyone could have access, then the 
library could be everything, at least from the perspective of users.  (1) 

 
Begreppet jämlik service kan också ses som en nodalpunkt. Det som främst associeras med 
begreppet är att folkbiblioteket ska erbjuda fri, gratis och jämlik tillgång till utbudet, vara 
öppet för alla tankar och idéer samt erbjuda service till informationssvaga grupper i samhället. 
 
Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) 
Bibliotekens informationsroll diskuteras i termer som ”att erbjuda fri information till alla 
medborgare”, men oftast kopplas informationsrollen till utvecklingen av internet och IKT. 
Man talar om ett informationssamhälle, hur mängden information har exploderat, och hur 
tillgången till informationen har underlättats genom IKT. Internet har medfört att många ser 
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på folkbibliotekets uppdrag i framtiden i ett nytt ljus. I en artikel beskrivs bland annat hur ett 
amerikanskt public library införde en ”aggressiv” strategi för att visa hur folkbiblioteket kan 
platsa i informationssamhället: 
 

 Richmond Public  Library (RPL) recognized that digital technologies in general, and the 
Internet in particular, were going to radically transform public libraries and the services 
they provide. /…/ RPL saw a need to aggressively adopt digital technology, train the 
public in its use, provide new services based on information technology, and thereby 
carve out new roles for the staff and for the organization as a whole. (2) 

 
Strategin ger inte bara upphov till nya roller för biblioteket, utan IKT-utvecklingen innebär 
också att bibliotekarieprofessionen måste förändras; 
 

The library recognized that the Internet opened up a new role for the library, not merely 
as a storehouse and organizer of information but also as a creator and publisher of 
information, and value-added services. /…/ It [RPL; min anm.] is acting aggressively to 
change the nature of the profession as well as the role of the library, so that it can secure a 
place in providing information services for the next millennium. (2) 

 
Inbyggd i strategin finns också en positiv attityd mot marknadsföringstänkande och tanken att 
ta betalt för vissa av bibliotekets tjänster. 
 

RPL is using a new skill – marketing – to sell an old skill – expertise at handling 
information. (2) 

 
IKT ägnas mycket uppmärksamhet i materialet som helhet och jag anser det vara en 
nodalpunkt. Förutom att anpassa verksamheten till den nya tekniken medför begreppet 
associationer som innebär en syn på uppdraget som kräver; radikal omvandling av 
bibliotekets tjänster, radikal omvandling av professionen, utformande av nya roller, införande 
av marknadsföring samt eventuellt nya tjänster mot betalning. 
 
Marknadsekonomiskt tänkande 
Flera utsagor berör hur folkbibliotekets uppdrag påverkas alltmer av ett ökande 
marknadsekonomiskt eller ”business” tänkande och hur folkbiblioteket går mot att organiseras 
och styras mer som ett traditionellt vinstdrivande företag: 
 

/…/ new guidelines are to be introduced to define acceptable levels of service /…/ 
however, in many respects, they may be viewed simply as ways of formalising existing 
marketing practices. Aspects of best value , for example, seeks to increase service 
accountability by researching user views, and raising standards by benchmarking against 
the results of the most successful authorities. /…/ Similarly the compulsory annual library 
plans are to consist of mission statements and of the intended means of achieving them, 
which again, corresponds closely to marketing terminology. (4) 

 
Att folkbiblioteken behöver tänka mer marknadsekonomiskt i utformandet av verksamhe ten 
ses av en del som en nödvändighet inför framtiden. Samtidigt är medvetenheten om att detta 
är något som känns främmande för många stort: 
 

While the concept of citizen as “customer” for services is one uncomfortable one for 
many librarians and members, the reality is that whatever we call them users and non-
users expect to have a contract with library services which ensures they are treated as 
valid patrons. /…/ Libraries are losing out in achieving their rightful place at the heart of 
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the debate on public information provision, as a consequence of the failure to develop a 
visionary, strategic and above all market-led approach to services. (4) 

 
Även om åsikterna kring det marknadsekonomiska tänkandet är splittrade framstår det som en 
nodalpunkt då det ägnas stort intresse inför det framtida folkbibliotekets uppdrag. Det 
associeras med en syn på bibliotekets användare som ”kunder”, kundorienterade tjänster och 
marknadsföringstekniker samt biblioteksplaner med mål och uppdragsbeskrivningar som 
medför krav på effektivitet och lönsamhet. För vissa medför det marknadsekonomiska 
tänkandet positiva associationer medan andra ser det som ett hot mot professionella 
värderingar och att det leder till kulturell relativism. 
 
Värderingar 
Vissa utsagor tyder på ett direkt motstånd mot ett införande av marknadsekonomiskt tänkande 
på folkbiblioteken. Det beskrivs snarare som ett hot mot institutionen i sig samt de 
professionella värderingar som man anser ligger i bibliotekarieprofessionen:  
 

The move towards greater commercialism in public library authorities has seemingly 
lessened the influence of traditional professional values, to the point were they are 
regarded as something of an anachronistic hindrance, (4) 
 
The public library might be viewed as a social institution in danger of having its historic, 
modernist, ideological heart transplanted by a post-Fordist pragmatism where managers 
seek merely to respond to demand rather than make value judgments and set agendas 
according to what they believe is socially good. /…/ Pressures towards cultural relativism 
that accompany such marketing approaches threaten to detach the public library from its 
educative and civilising purpose. (4) 

 
Problematiken kring värderingarna och att vissa sätt att tolka och formulera uppdraget innebär 
ett hot mot de grundläggande värderingarna återkommer i många utsagor vilket gör att jag 
anser att begreppet värderingar också fungerar som en nodalpunkt.  
 
Kultur och rekreation 
Framträdande i artiklarna är också betoningen på folkbibliotekets kulturroll och att 
folkbiblioteket har en viktig roll i att erbjuda medborgarna rekreationsmöjligheter. Det 
diskuteras hur den starka betoningen på folkbibliotekets utbildningsroll samt ansträngningarna 
att hänga med i utvecklingen av IKT tränger undan rollerna som förmedlare av kultur och 
rekreation: 
 

/…/ there is a real danger that the redefinition of the educational and informational roles 
of the public library will lead to the diminution of service provision in the recreational 
and cultural roles. /…/ Recreation and culture do not ‘achieve’ anything in the same way 
that education, information and economic development can be seen to ‘achieve’ ends. It is 
therefore, easy and common, for the two ‘non-achieving’ roles to be sacrificed at the 
expense of the ‘achieving’ ones. (3) 
 
/…/ if the recreational role of the public library is diminished too far, then all the other 
roles will go as well. Recreation is the Atlas on the shoulders of which the other roles of 
the public library rest. (3) 

 
Ett allmänt dilemma som berörs är i vilken grad folkbiblioteken ska bemöta allmänhetens 
efterfrågan: 
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Certain service providers emphasized their educational role, /…/ Other library workers 
advocated a popularisation role, defined as the institutional obligation to meet popular 
demands, or to give people what they want. /…/ Thus, the function of the library wavers 
between the elevation of cultural consumption or education on the one hand, and giving 
access to popular culture /…/ on the other hand. (1) 

 
Kultur är utan tvekan en viktig nodalpunkt i sätten att formulera uppdraget. För många 
associeras kulturrollen med rekreation och att erbjuda skönlitteratur. Det framställs som basen 
i verksamheten och målet ses som att höja den kulturella konsumtionen i samhället. Vissa 
associerar dock kulturbegreppet med utbildningsrollen, medan andra talar om popularisering 
som ett viktigt begrepp. Populariseringen medför att det framställs som viktigt att 
folkbiblioteket kan erbjuda något för alla och kan bemöta den efterfrågan som finns. Att 
erbjuda populärkultur, underhållning och nöje ingår således i uppdraget. Andra associationer 
till kulturuppgiften är att den har svårt att visa ”effekt” gentemot andra dominerande uppgifter 
och därmed hotas att bli undanträngd av dessa. 

 
Social rättvisa och Socialt forum 
En roll som ofta förekommer i utsagor kring folkbibliotekets uppdrag är rollen som främjare 
av social rättvisa. I samband med detta är det också vanligt att tala om bibliotekets ansvar för 
att stötta svaga och utstötta grupper i samhället. 
 

Many socia lly excluded groups are excluded because their lifestyles do not match those 
which are deemed ’acceptable’ by the majority. They are excluded because they do not 
have access to the mechanisms which exist for the majority of the populace and thus, the 
public library is the ideal place for them to obtain services, /…/ the cessation of this 
injustice is a prime role for the public library. (1) 
 
/…/ it is the at-risk persons who have the least say in influencing the community around 
them. The public library helps these people to empower themselves in societies that seem 
to have forgotten them. (6) 
 
It is in service provision for the excluded sections of society, such as jobseekers, that the 
public library will be able to maintain its hold on the ‘public sphere’ ideal into the next 
century. (3) 

 
I utsagorna är det lätt att känna igen åsikterna från den grupp som Raber (1996) beskrivit som 
sociala aktivister. Den sociala rättvisan framställs som en av grundbultarna i 
folkbiblioteksbegreppet, och hur man än väljer att formulera uppdraget måste det bidra till 
rättvis fördelning av informations- och kunskapsresurser: 
 

/…/ more resources, clearer goals, and less ambivalence are not necessarily the answers 
to service anomalies. The redefinition of public libraries and their resources is unlikely to 
take place in the absence of a broad movement for social justice because it presupposes a 
more equitable access to information and knowledge. (1) 

 
Social rättvisa framstår som en viktig nodalpunkt i teoretikerperspektivet. Den associeras med 
rättvis och jämlik fördelning av informationsresurser men också med att folkbiblioteket har ett 
ansvar att stötta svaga och utsatta grupper och individer samt satsa extra resurser på service 
till dessa. Förutom att stötta svaga grupper i samhället framhålls även folkbibliotekets roll 
som socialt forum, som en plats där alla är välkomna och där alla kan mötas. Här betonas den 
sociala funktionen som folkbiblioteket fyller för många människor. 
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Public libraries promote social cohesion and community confidence by fostering 
connections between groups and communities. Public libraries are seen as community 
landmarks that reinforce community identity. The library can help individuals, especially 
older people, overcome the problems of social isolation and loneliness. (4) 
 
For others it is a safe place away from the real world of chaotic or abusive households, 
the scourge of the streets, that stray bullet that rings through the night. It is a place where 
no one is judged, picked last or rejected altogether. (6) 
 
People will want to come to use resources, to borrow books to read /…/ to get advice 
from a real person and just to be around other people - the public library as a convivial 
meeting place. (9) 

 
Till den sociala rollen kan därmed även nodalpunkten socialt forum kopplas. Här framhålls 
folkbiblioteket som en fysisk plats där människor kan mötas. De associationer som kopplas 
till nodalpunkten är att folkbiblioteket ska; främja och bidra till social gemenskap och 
integration mellan grupper och individer, stärka lokal identitet och samhörighet, vara en 
”fristad” och en mötesplats. 
 
Demokrati 
Ett begrepp som är starkt förknippat med folkbiblioteket är demokrati. I resonemangen kring 
folkbibliotekens demokratiska funktion återfinns formuleringar som: “the public library as the 
epitome of the public sphere”. (3) Vilket innebär att folkbiblioteket kan ses som en 
personifiering av ”den allmänna sfären”. Med detta avses: ”An arena independent of 
government (even if in receipt of state funds) and also enjoying autonomy from partisan 
economic forces, which is dedicated to rational debate (i.e. to debate and discussion which is 
not ‘interested”, ‘disguised’ or ‘manipulated’) and which is both accessible to entry and open 
to inspection by the citizenry.”(3) 
 
Här framhålls folkbibliotekets funktion som en neutral öppen arena för debatt och 
informationsförmedling: 
 

The public library, as a state -funded but not state controlled institution, is ideally placed 
to facilitate the debate. The impartiality of the public library is something which has been 
of prime importance since its inception (one of the reasons for the adoption of public 
libraries was that they were perceived to be independent of political or religious bias, 
something which it was felt that universal education was not). (3) 
 
It has again since its inception, been a function of the public library, to act as a centre 
where in the 19th century, the newly enfranchised could better their understanding of 
politics and society in general. This role is still clearly part of the public library’s mission 
in the 21st century. (3) 

 
Demokratibegreppet är en självklar nodalpunkt i resonemanget. I egenskap av att vara en 
”allmän sfär” har folkbiblioteket en demokratisk roll genom att informera och främja 
deltagande i politiska och samhälleliga processer. Denna roll associeras med att 
folkbiblioteket ska erbjuda upplysning och samhällsinformation, men framförallt att det ska 
vara neutralt, öppet för insyn samt fritt från ekonomiska, politiska och religiösa intressen. 
 
Jag har nu pekat ut ett antal nodalpunkter som de begrepp som mest frekvent återkommer i 
utsagorna från de vetenskapliga artiklarna, samt förtydligat dessa med citat och de 
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associationer de förknippas med. Nodalpunkterna, samt vissa frekvent återkommande 
associa tioner, kan kopplas ihop till en ekvivalenskedja som sammanfattar 
teoretikerperspektivet på elementet ”folkbibliotekets uppdrag” så som det uttrycks i mitt 
empiriska material. Ekvivalenskedjan visar utifrån vilka olika ståndpunkter som 
folkbibliotekets uppdrag formuleras, och med vilka innebörder det associeras i 
teoretikerperspektivet. Ordningsföljden i kedjan säger som sagt ingenting om de olika 
nodalpunkternas förhållande till varandra, eller i vilken utsträckning de förekommer i 
materialet. 
 

- Utbildning 
- Livslångt Lärande  
- Jämlik Service 
- Fri tillgång 
- Informations- och kommunikationsteknologi 
- Marknadsekonomiskt tänkande  
- Värderingar 
- Kultur 
- Rekreation 
- Popularisering 
- Social rättvisa 
- Socialt forum 
- Demokrati 
- Biblioteket som en allmän sfär 

 
Figur 5. Ekvivalenskedja för elementet ”folkbibliotekets uppdrag” i teoretikerperspektivet. 

5.2.2. Nodalpunkter i praktikerperspektivet 
 
På samma sätt kan jag urskilja vissa begrepp som är framträdande i utsagorna från fack- och 
branschtidskrifterna. Många av nodalpunkterna från teoretikerperspektivet återkommer inte 
helt oväntat även i dessa utsagor. Även här följer jag den slumpmässiga ordning som 
nodalpunkterna framträder i artiklarna. 
 
Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) 
Folkbibliotekens informationsroll och dess anpassning till IKT ägnas stort utrymme även i de 
mer praktiskt förankrade tidskrifterna. Här märks debatten om i vilken utsträckning den nya 
tekniken kan tillåtas förändra folkbibliotekets roll i samhället: 
 

Det finns ingen motsättning. Vi inser att vi lever i ett IT samhälle. Läsningen hotas inte 
av detta; man kan inte tillgodogöra sig IT-samhället om man inte kan läsa. (12) 
 
I det nya [IKT; min anm.] landskapet är det vår uppgift att göra terrängen lättnavigerad 
och begriplig. /…/ Bibliotekets uppdrag är evigt – om än i mer digitaliserad form än 
tidigare. Varje dag hjälper vi besökaren med frågor som finner sitt svar på 
bibliotekshyllan, i tidskriftsdatabasen eller varför inte på nätet. Sammanfattat med fem 
ord: sökning, lokalisering, förfrågan, leverans, återvinning. Hur integreras dessa tjänster i 
den digitala miljön? (22) 

 
Här framkommer även funderingar kring om folkbiblioteket i sin nuvarande utformning 
verkligen är det bästa forumet för att förmedla den nya tekniken. 
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Idag stormar det fram en ny generation som tror på tillväxtens välsignelse och som 
oförfärat strukturerar om hela branscher./…/  Två sektorer tycks opåverkade av denna 
omvandling, nämligen skolorna och biblioteken. Där är man duktiga på att smeta ny 
teknik över gamla strukturer men få diskuterar om det inte är dags att riva hela rasket för 
att bygga upp nåt nytt (28) 

 
IKT utgör en framträdande nodalpunkt även i praktikerperspektivet. Här kan man utläsa en 
tydlig ambivalens kring vad som associeras med IKT begreppets inverkan på uppdraget. I 
vissa fall ses IT som ett hot mot boken och läsandet och att den nya tekniken tränger undan 
andra viktiga roller. Att anpassa bibliotekets tjänster till digital miljö ställer krav på nya 
kunskaper och strukturer. En del vill se det framtida folkbiblioteket som en ”motor” i 
informationssamhället medan andra hävdar att folkbiblioteket inte är rätta forumet för 
förmedling av ny teknik. 
 
Demokrati 
Liksom i de vetenskapliga artiklarna är demokratifunktionen starkt betonad i 
praktikerperspektivet. Yttrandefrihet och intellektuell frihet är begrepp som används för att 
beskriva denna. 
 

Den intellektuella friheten – fri tillgång till information och yttrandefrihet – är inte bara 
något som bibliotek berörs av sådär i största allmänhet /…/ Det måste tvärtom betraktas 
som den fundamentala basen för all biblioteksverksamhet, själva den idémässiga grunden 
för bibliotekariernas yrkesuppgift. (15) 
 
/…/  yttrandefrihetens praxis, den utförda yttrandefriheten, såsom det sker i vardagen. I 
form av möten, samtal, informations- och kunskapsinhämtning, förströelse och 
underhållning. /…/ Och dess själklara arena är folkbiblioteken. (18) 

 
Demokrati är således en självklar nodalpunkt även i praktikerperspektivet. Det associeras med 
att folkbiblioteket ska främja yttrandefrihet, intellektuell frihet samt deltagande i 
demokratiska processer. Att det ska fungera som samhällets offentliga rum, vara öppet för alla 
samt vara fritt från politiska och kommersiella intressen. 

 
Kultur 
När folkbibliotekets kulturuppgifter berörs i mitt urval av artiklar i fack- och 
branschtidskrifterna framställs ofta litteraturförmedlingen som den grundläggande uppgiften:  
 

Den skönlitteräre författaren ger oss tolkningar av våra liv och förmedlar helhetsbilder av 
livet. Och biblioteket är den enda institutionen i samhället som kan förmedla dessa 
dyrbara kunskaper vidare. (14) 

 
I kultur- och litteraturresonemangen hamnar man ofta i en diskussion om vad som skall styra; 
kvalitetskrav eller efterfrågan. Det finns många utsagor som försvarar idén att folkbiblioteket 
bör ha vissa kvalitetskrav: 
 

Självklart är folkbibliotek till för alla men däremot inte för allt. Folkbibliotek är att välja, 
inte att införskaffa vad som helst som efterfrågas eller ge alla svar som någon kan anse 
sig i behov av. (16) 
 
Vår uppgift är inte att försöka konkurrera ut såpa på burk med såpa på bok, utan kunna 
upplysa om såpans andliga och kemiska sammansättning. (16) 
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Bibliotek är inte i första hand en del av upplevelseindustrin utan av demokratin. (19) 
 

Men också kring idén att ett skattefinansierat bibliotek skall kunna erbjuda något för alla. 
 

Så länge folkbiblioteket bekostas med skattemedel bör de i princip betjäna alla. Sen är det 
ju frivilligt att besöka biblioteket. (17) 

 
Även om kulturrollen även i praktikerperspektivet ofta framställs som hotad av andra roller, 
finns det även åsikter om att kulturrollen i sig, inte är tillräcklig för ett ensam bära upp 
folkbiblioteken i framtiden. 
 

Kulturformidlerrollen har vaert og er viktig for bibliotekene, men sporsmålet er om denne 
innsatsen alene er tilstrekkelig for å sikre lokalsamfunnene tjenlige og levedyktige 
folkbibliotek i informasjonsamfunnets tidsalder. (25) 

 
Kulturbegreppet utgör en viktig nodalpunkt även i praktikerperspektivet. Till kulturuppgiften 
associeras att folkbiblioteket ska levandegöra och förmedla litteratur och ge möjligheter till 
utveckling av språk och läsfärdigheter. Vissa associerar kulturbegreppet med att 
folkbiblioteket bör hävda kvalitetsaspekter, medan andra framhåller det rättvisa i att bemöta 
efterfrågan. Det finns en utbredd farhåga att kulturrollen hotas av betoningen på 
informationsuppdraget, men också de som hävdar att kulturrollen ensam inte är tillräcklig för 
att bära upp folkbiblioteket i informationssamhället. 
 
Folkbildning 
I fack- och branschtidskrifterna är det svårare att hitta utsagor kring folkbibliotekens 
utbildningsroll. Uppgiften att stödja formell utbildning och livslångt lärande nämns på sina 
ställen, men är inte ämne för någon större diskussion. Däremot finner jag ett större intresse 
kring det traditionella folkbiblioteksuppdraget folkbildning.  
 

Jag finner det beklagligt att man (numera oftare än förr) saknar en klar och uttalad 
folkbildarmedvetenhet och attityd hos folkbibliotekens företrädare, alltså både 
förtroendevalda och personal. (26) 
 
Det folkbildande biblioteket jagar inte utlåningssiffror, eftersom det har slagit fast att det 
är viktigare att tillhandahålla vissa böcker än andra. /…/ Det upphör fördenskull varken 
att vara ett informationscentrum eller ett serviceorgan, men proportionerna mellan 
satsningarna ändras. /…/ i det folkbildande folkbiblioteket drar alla åt samma håll, 
eftersom alla är klart medvetna om de mål som styr verksamheten och om de metoder 
som tillämpas för att dessa mål ska uppnås. (26) 
 
Samtidigt kan konstateras att ‘folkbildning’ inom biblioteksfältet för med sig 
uppfattningar om innebörd och värde i begreppet som inte grundar sig i forskning utan 
grundar sig på erfarenhet, emotion, tradition eller ideologi. Vissa uppfattar begreppet som 
ett uttryck för ett gemensamt lärande, där de som bildar sig själva söker sig fram till en 
egen kunskap i t ex studiecirkelns form och där samtliga deltagare inklusive cirkelledaren 
kan betraktas som jämställda. Andra ser folkbildaren som en person som står ovanför 
dem som inte är lika bildade som han är och som en person som fyller dessa andra med 
en godkänd och rätt kunskap. (30) 

 
I praktikerperspektivet framstår alltså begreppet folkbildning som en nodalpunkt. 
Resonemangen utmärks dock av oenighet kring folkbildningens betydelseinnehå ll. Vissa 
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associerar folkbildning med ett ”ovanifrånperspektiv”, andra med bibehållna kvalitetskrav och 
ett uttryck för gemensamt jämställt lärande. 
 
Pedagogik 
I vissa utsagor efterlyses ett mer pedagogiskt tänkande på folkbiblioteken. Både med hänsyn 
till den växande användargruppen; skolelever, studenter och vuxenstuderande som ställer nya 
krav på biblioteken, men också för den ”vanlige” besökaren: 
 

/…/ det är inte sällan som ’vanliga’ låntagare står och tjuvlyssnar när jag visar elever t ex 
hur man söker i en databas. Här finns massor att göra, med undervisning i 
bibliotekskataloger, databaser, Internet mm. (21) 

 
Här betonas folkbibliotekens användaranpassning, för att underlätta och optimera 
biblioteksanvändandet: 
 

Att folkbiblioteken blir mer pedagogiska är en logisk följd av att de utvecklas från en 
samlarinriktning mot att bli mer användarinriktade. Allt som kan underlätta och optimera 
användningen av bibliotekens resurser måste göras /…/ (21) 

 
Biblioteken är offentligt finansierade, men ändå konkurrensutsatta. Om de ska behålla sin 
samhälleliga och politiska legitimitet måste de hela tiden lyssna in och svara på 
medborgarnas behov. (24) 

 
Pedagogik framkommer som en nodalpunkt i den bemärkelsen som Bosse Jonsson tidigare 
beskrivit den pedagogiska diskursen. Pedagogikbegreppet associeras med att folkbiblioteket 
skall stödja formell utbildning och livslångt lärande. Men också att det bör bli mer 
pedagogiskt och anpassa sig till medborgarnas behov. Hit associeras utökad 
användarundervisning och användaranpassning av utbud och tjänster. Att biblioteken används 
ses som ett mål i sig. 
 
Värderingar 
Liksom i de vetenskapliga artiklarna återkommer begreppet värderingar i utsagorna. I flera 
artiklar efterlyses en diskussion kring folkbibliotekets grundläggande värderingar och att det 
är angeläget att fastställa vad ett folkbibliotek egentligen är: 
 

Nu handlar inte den svenska biblioteksdebatten så mycket om grundläggande värderingar. 
Den handlar om IT. Fast det borde vara tvärtom. Den centrala frågan i dagens svenska 
biblioteksdebatt borde vara den om vilka värderingar som ligger till grund för 
folkbiblioteken. Inte om tekniken och dess förväntade effekter för biblioteken. Det är 
egentligen en skendebatt. (23) 
 
Den samsyn som legat till grund för folkbiblioteksutvecklingen har inte varit hugskott, 
utan genomtänkta och genomarbetade värderingar som givit uttryck för en humanistisk 
samhällssyn, där folkbiblioteken betraktats som ett stort humanistiskt bildningsprojekt. 
Och där biblioteken förväntas stå i centrum för bildningsarbetet. Det är den grunden som 
nu riskerar att rämna. /…/ (23) 
 
/…/ att diskutera och reagera vad gäller bibliotekens driftsformer är viktigt, men det som 
framstår som mest angeläget är att fastslå vad det är man talar om, dvs. vad ett bibliotek 
är, i detta fall ett folkbibliotek. (29) 
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Begreppet värderingar kan således även i praktikerperspektivet ses som en nodalpunkt, då 
många av resonemangen kring uppdraget hamnar i en diskussion kring vilka värderingar 
folkbiblioteket egentligen vilar på. Associationer som dyker upp i dessa resonemang är; 
humanism, bildning, långsiktighet, att bibliotekets utbud ska vara gratis, till för alla och fritt 
från ideologisk och ekonomisk styrning. Värderingarna framställs ofta som hotade av 
popularisering och kommersialisering. 
 
På samma sätt som med de vetenskapliga artiklarna ovan kan man nu låta nodalpunkterna, 
samt vissa framträdande associationer ur utsagorna från fack- och branschtidskrifterna, bilda 
en övergripande ekvivalenskedja för elementet ”folkbibliotekets uppdrag” i 
praktikerperspektivet.  
 

- Information och IKT  
- Demokrati 
- Offentligt rum 
- Rättvisa 
- Fri tillgång 
- Kultur 
- Litteratur 
- Livslångt lärande  
- Folkbildning 
- Kvalitet 
- Pedagogik 
- Användaranpassning 
- Värderingar 

 
Figur 6. Ekvivalenskedja för elementet ”folkbibliotekets uppdrag” i praktikerperspektivet. 
 
Nodalpunkterna kan sägas vara de utgångspunkter på vilka de olika redogörelserna och 
argumenten för olika tolkningar av folkbibliotekets uppdrag baseras. Nu är det förstås inte så 
enkelt att striden om tolkningsföreträdet av folkbibliotekets uppdrag går ut på att en av dessa 
nodalpunkter hävdas ensamt kunna utgöra uppdraget. Det handlar snarare om vilket eller vilka 
av dessa begrepp, och roller som man sätter främst, eller hävdar vara viktigare än andra. 

5.3. Steg 3. Teman som återfinns i båda perspektiven 
 
Utifrån ekvivalenskedjorna visar jag i steg 3, även här med exemplifierande citat, hur det 
argumenteras för olika sätt att tolka uppdraget. Syftet är att visa på teman där olika roller 
framhävs, och var det råder enighet, vissa motsättningar eller oenighet.  
 
Laclau och Mouffe använder som sagt begreppet antagonism för att beskriva en 
konfliktsituation, där den ena typen av artikulation motsäger den andra. I min undersökning 
skulle det innebära att det finns en tydlig konflikt och kamp om tolkningsföreträdet av 
uppdraget och att det finns en tolkning av uppdraget som dominerar över de andra. 
Jag har redan konstaterat att folkbiblioteket har flera roller och identiteter, och att det därmed 
inte är möjligt att kalla själva betoningen på olika roller för antagonism. Det är möjligt att som 
folkbiblioteket åberopa flera roller och identiteter som fungerar tillsammans på olika 
områden. Men om det leder till att det ställs motstridiga krav på ens handlingar inom samma 
område, kommer de att blockera varandra och därmed kan antagonism uppstå. 
 



 45 

Eftersom jag inte har som intention att påvisa en dominerande diskurs kring uppdraget, utan 
istället vill visa på mångfalden av konkurrerande diskurser väljer jag att undvika 
antagonismbegreppet och använder istället termerna motsättningar och oenighet, för att 
beskriva konflikter inom diskursordningen. Kring vissa roller som framkommer i materialet 
kan man spåra hur olika handlingsmönster åberopas och där uppstår alltså oenighet. I andra 
fall rör det sig inte om total oenighet utan snarare att vissa roller framhävs på bekostnad av 
andra. Då det ofta handlar om hur långt folkbibliotekets ansvar inom vissa områden sträcker 
sig, och inte om diametralt motsatta åsikter om uppdraget, har jag valt att beskriva dessa fall 
med att det råder vissa motsättningar i frågan.  
 
Eftersom ett antal tydliga teman går att urskilja både i teoretiker och i praktikerperspektivet 
inleder jag med att redogöra för de teman som återfinns i båda perspektiven. 

5.3.1. Motsättningar kring folkbiblioteken och IKT 
 
Ett dominerande tema i utsagorna från båda perspektiven är folkbibliotekens förhållande till 
internet och till IKT. Att ha en positiv attityd till ny teknik tycks vara viktigt för 
bibliotekarieprofessionen i allmänhet, eftersom det är ett sätt att visa samhället i övrigt att 
man hänger med i utvecklingen. I utsagorna råder ingen tvekan om att folkbiblioteket har en 
viktig roll för allmänhetens informationsförsörjning, men däremot finns en viss ambivalens i 
hur långt folkbiblioteket bör anpassa sig till ”ny teknologi”. Främst rör de sig om hur en 
alltför stor betoning på de nya roller som IKT medför, hotar andra viktiga roller som 
folkbiblioteket har: 
 

/…/ that information technology is changing libraries and the library profession in 
fundamental ways /…/ For example, it challenges the democratic value of library services 
because it creates a framework where libraries are expected to produce outcome. (1) 
 
This reliance on one area [new technologies; min anm.]) of the public library’s role to the 
detriment of others could be very damaging, the public library of the 21st century has, in 
order to remain relevant and important to society, to be able to maintain the five roles 
which have been identified. (3) 
 
Vi är fixerade vid att hänga med i informationsteknikens utveckling. Datorerna kommer 
ändå att finnas i hemmen och folk behöver inte gå till biblioteken för att söka 
information. Visst ska vi vara alerta men inte på bekostnad av folkbildning och kultur. 
(13) 

 
Att folkbiblioteket har en uppgift i att erbjuda alla medborgare tillgång till den nya tekniken 
anses förvisso viktigt. Men samtidigt är det kanske bara en tidsfråga innan datorer och 
internetuppkopplingar i hemmen är lika vanliga som telefon- och tv-apparater. Därför krävs 
det att folkbiblioteken istället strävar efter att definiera och utforma den verksamhet som i 
framtiden kommer att göra dem användbara och kanske till och med oumbärliga, vid sidan av 
internet. 
 

The Internet has flourished because it offers people services different from and better than 
anything available by other means. /…/ The opportunity waits for the library community 
to determine what are its next services that will differentiate it from and make it “better 
than anything available by other means”. (8) 
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Båda perspektiven karakteriseras av en viss ambivalens gentemot IKT och de konsekvenser 
den nya tekniken får för folkbiblioteken. Det finns dock inget uttalat motstånd mot att 
biblioteken bör och ska anpassa sig. Ambivalensen gäller snarare i vilken utsträckning och i 
vilken grad den traditionella verksamheten kan tillåtas förändras. Det finns helt klart vissa 
motsättningar inom folkbiblioteksvärlden kring hur man ska bemöta och anpassa sig till ny 
teknik, men utsagorna visar inte på någon total oenighet i den bemärkelsen att helt olika 
handlingsmönster åberopas. Även om vissa utsagor ifrågasätter om folkbiblioteket verkligen 
är det rätta forumet för förmedling av ny teknik, har jag inte funnit några utsagor som pekar 
på att folkbiblioteken inte alls bör anpassa sig till IKT. 

5.3.2. Oenighet mellan kulturrollen och utbildningsrollen, samt kring 
synen på kultur 
 
I båda perspektiven talas det om hur folkbibliotekets kulturroll har minskats och hotas av 
utbildningsrollen. I teoretikerperspektivet framställs detta som ett dilemma mellan utbildning 
och rekreation. Här rör sig diskussionerna kring två av folkbibliotekens grundläggande 
roller; att i första hand stödja utbildning samt livslångt lärande, eller att i första hand vara en 
plats för medborgarnas rekreation och där deras efterfrågan styr utbudet av tjänster. Åsikterna 
om vad som är folkbibliotekets grundläggande uppdrag går isär: 
 

They need to focus very clearly on what they are best at and on that for which they still 
have a reputation: to use the old-fashioned Victorian phrase, “Public libraries are the 
working man’s university.” The purpose of public libraries, anywhere and at any time, is 
to educate and inform people. (10) 
 
 Today meeting popular demands is seen as an unfortunate trend since it leads to the loss 
of the “true” mission of the public library.  (1) 
 
But intellectual freedom and the user’s right to have what they want are often presented 
as counterarguments /…/In fact, these visions of service are likely to coexist in most 
public libraries because they express two fundamental library roles: education and 
popularisation. The former legitimises their establishment, and the latter ensures their 
survival. (1) 
 
Those advocating the ideology of popularisation are less preoccupied with the symbolic 
value of cultural products because as long as library resources meet popular demands, 
cultural goods, whatever their origins, are viewed as adequate.  (1) 

 
Det sistnämnda citatet är ett talande exempel på den pedagogiska diskurs som Bosse Jonsson 
(2003) kunde urskilja i sin tidigare nämnda studie Medborgaren och marknaden. Att 
folkbiblioteket används ges ett värde i sig. Oavsett vad användaren efterfrågar så ses det som 
ett led i det livslånga lärandet i och med att användaren inspireras till att ta ansvar för sin egen 
förkovring. 
 
Analysen visar att både utbildning och rekreation ses som viktiga roller för folkbiblioteket. 
Dilemmat som uppstår är när dessa roller medför olika krav på hur biblioteksanställda skall 
handla. I utsagorna kan man urskilja hur olika sätt att tolka folkbibliotekets uppdrag gör att 
man å ena sidan kan framhålla utbildningen som det viktigaste, å andra sidan rekreationen. 
Resultatet blir att man handlar olika, främst när det gäller hur biblioteksbeståndet skall se ut 
men även vilka tjänster man erbjuder och hur man bemöter användare. På så vis blockerar de 
båda rollerna varandra och därmed uppstår oenighet inom diskursen. Oenigheten i det här 
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fallet grundar sig i biblioteksanställdas olika sätt att se på sin egen roll som bibliotekarie, samt 
vilken av folkbibliotekets olika identiteter man sätter främst och har lättast att identifiera sig 
med. Det är alltså möjligt för biblioteksanställda att å ena sidan identifiera sig med 
utbildningsrollen och låta dess premisser styra agerandet, eller å andra sidan, 
rekreationsrollen, vilket ger upphov till ett helt annat agerande. Hur man uppfattar den egna 
rollen blir alltså avgörande för hur man uppfattar hela institutionens identitet.  
Detta tema är dominerande även i praktikerperspektivet. Här är det den splittrade kultursynen 
som framträder när det debatteras kring om efterfrågan eller kvalitet ska styra urvalet av 
litteratur. Ska skattebetalarnas pengar gå till en verksamhet som erbjuder det som efterfrågas 
mest, eller ska kvalitetskrit erier avgöra? I denna fråga är det lätt att se hur de olika 
ståndpunkterna leder till krav på olika handlingar och beslut när litteratur ska köpas in. 

5.3.3. Motsättningar kring de grundläggande värderingarna  
 
Ytterligare ett tema som framkommer i båda perspektiven är utsagorna kring folkbibliotekens 
grundläggande värderingar. Här framhålls att folkbiblioteken vilar på en tradition där dess 
ideologiska förankring, uppgifter och målsättningar var klara och tydliga. De grundläggande 
värderingarna fanns som en grund för verksamheten. Situationen idag framställs som en helt 
annan och i brist på konsensus kring folkbibliotekets uppdrag kan var och en tolka det som 
han/hon vill. 
 

Problemet idag är snarast att uppdraget är vagt och vittomfattande och fritt för var och en 
att tolka och prioritera inom. (16) 
  
En gång i tiden /…/ hade folkbiblioteken en stark ideologisk förankring. Folkbiblioteken 
sågs som en garant för fri tillgång till kunskap och bildning. I biblioteksstyrelserna och 
sedermera kulturnämnderna fanns personer med folkrörelsebakgrund som visste att 
värdesätta kunskap och utbildning, som såg folkbiblioteken som något mera än 
rekreationsanläggningar. (27) 

 
Samtidigt står det klart för många att folkbiblioteken behöver förändras och att lösningen 
kanske inte alltid står att finna i de traditionella värderingarna. Behovet av att definiera vilken 
kunskap och kompetens som krävs i framtiden påtalas också.  
 

Det kräver att biblioteken blir medvetna om sig själv som kunskapsorganisationer, 
inventerar sin kompetensstruktur och sätter upp mål för och strategier för sin 
kompetensutveckling. De måste också bli bättre på att dokumentera, utvinna och 
presentera resultaten av informationsarbetet. De måste således bli publicister, och de 
måste utveckla en mer aktiv mäklarroll i förhållandet till användarna. (24) 
 
I Sverige ges inga sådana offensiva bibliotekspolitiska signaler. Här betonas istället de 
traditionella kulturuppgifterna, en snabb IT-utveckling uppmuntras åtminstone inte i 
folkbiblioteken, och någon vilja till organisatorisk omprövning finns inte. Det förslag till 
ny bibliotekslag som presenteras gemensamt av SAB och DIK-förbundet är snarast 
tillbakablickande och konserverande. (11) 

 
Förenklat kan man karakterisera detta tema som en dragkamp. På ena sidan finns de som 
framhåller att en återgång till de traditionella värderingarna ger en tydligare verksamhet för 
folkbiblioteken. På den andra, de som menar att det är dags att ersätta gamla strukturer med 
nya. I det stora hela tycks man ändå vara överens om att folkbibliotekets uppdrag måste 
utvecklas och förändras i takt med samhället i övrigt, och att en återgång till det tidiga 
folkbibliotekets verksamhetsutformning inte är en realistisk möjlighet. Därför vill jag inte 
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beskriva temat som att det präglas av total oenighet. Dock kan man i efterlysandet av en 
levande debatt om vad som är folkbibliotekets grundläggande värderingar idag, konstatera att 
det råder en viss osäkerhet och motsättningar i frågan. Detta återknyter till Bourdieus 
resonemang som jag tog upp i inledningen. Bibliotekarieprofessionens doxa är inte statisk, 
utan det pågår ständigt konflikter mellan gamla och nya medaktörer och tänkesätt.  

5.3.4. Enighet kring demokrati och jämlik service 
 
Ett sista tema som dominerar de båda perspektiven är betoningen på folkbibliotekets 
demokratiska funktion. Detta tema karakteriseras till skillnad från de övriga av att det råder 
stor enighet och konsensus kring att detta är en viktig del av uppdraget. Här återfinns utsagor 
om social rättvisa, jämlik service och fri tillgång som jag återgivit i analysens förra steg. Att 
folkbiblioteket måste behålla sin funktion som ”en allmän sfär” och ett offentligt rum och 
därmed beskyddas från politiska, ekonomiska och kommersiella intressen framhålls i båda 
perspektiven. I det här sammanhanget framstår det som om det finns en stor enighet, både 
inom vartdera perspektivet samt perspektiven emellan, kring folkbibliotekets uppdrag när det 
gäller att upprätthålla demokratiska värderingar som social rättvisa och jämlik service. 

5.4.  Teman som skiljer perspektiven åt 
 
Vissa teman var dock mest framträdande i det ena eller det andra perspektivet. Två teman var 
utmärkande i teoretikerperspektivet. Det första rör sig kring de olika åsikterna kring ett mer 
marknadsekonomiskt tänkande på biblioteken. 

5.4.1. Oenighet kring marknadsekonomiskt tänkande i 
teoretikerperspektivet 
 
Det ökande marknadsekonomiska tänkandet inom folkbibliotek för in krav på effektivitet och 
i vissa fall vinstintressen, som för många är främmande begrepp i folkbiblioteksvärlden. Vissa 
ser detta som ett allvarligt hot mot de grundläggande värderingar som man anser utgör 
bibliotekarieprofessionen. 
 

The challenge which faces the public library (compounded of threats to funding, 
suggestions for increased involvement of the private sector in the provision of services 
and an increasing questioning of the relevance of the service) is in the present 
atmosphere, a serious one, not necessarily for the existence of the service itself but for the 
ethos of that service. (3) 

 
Andra ser inte det ökande marknadsekonomiska tänkandet som ett hot, utan istället en 
möjlighet för folkbiblioteken att förändras med samhället, och att få en organisation med 
klarare mål och syften, och som lättare kan förmedla den nytta de gör till det övriga samhället. 
 

 In addition, if a public library manages to make itself directly valuable, and maybe even 
indispensable, to a range community businesses, resources for the library which were 
scarce may become more stable, either through the recognition by policymakers that 
public libraries are instrumental to the local economy or through the recognition by 
business that public libraries are providing them with services they need. (7) 

 
Dessa motstridiga åsikter leder i förlängningen till att motstridiga krav ställs på hur 
folkbiblioteket som organisation skall utformas och styras. Det marknadsekonomiska 
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tänkandet medför således oenighet inom teoretikerperspektivet. Det finns de som förespråkar 
ett marknadsekonomiskt tänkande och nya strukturer i biblioteksorganisationen. Men också 
de som värnar om folkbibliotekens traditionella grundläggande värderingar och som ser det 
marknadsekonomiska tänkandet som ett hot mot dessa. Att denna situation leder till krav på 
motstridiga handlingar framstår som uppenbart. 

5.4.2. Enighet kring bibliotekets sociala ansvar i teoretikerperspektivet 
 
Ett andra tema som framstår starkt i materialet från de vetenskapliga artiklarna är betoningen 
på folkbibliotekens sociala ansvar för ”svaga och utstötta grupper” samt på funktionen som ett 
socialt forum och mötesplats. Det går inte att utläsa att detta tema skulle stå i något 
antagonistiskt förhållande till några motsatta åsikter. Det skulle väl i så fall vara i de mest 
extrema framtidsvisionerna, där det talas om framtidens bibliotek som elektroniska bibliotek, 
där allting går att nå via nätet och där det därmed inte skulle behövas något bibliotek i fysisk 
bemärkelse. Jag har dock inte i mitt material stött på några sådana utsagor. I stället pekar 
utsagorna på att folkbibliotekets sociala funktion är väl erkänd och omhuldad. Däremot finns 
utsagor som pekar på vissa motsättningar kring hur långt det sociala ansvaret sträcker sig och 
i vilken utsträckning det kan tillåtas påverka uppdraget. Det går också att urskilja en viss oro 
för att framtidens bibliotek kommer att utvecklas på ett sätt där dess sociala ansvar kommer 
att minska och att den sociala rollen hamnar i skymundan. 

5.4.3. Oenighet kring folkbildningsrollen i praktikerperspektivet 
 
I praktikerperspektivet kunde jag urskilja ett tema som var utmärkande för just detta 
perspektiv. Det är att här kan man urskilja ett tema kring folkbibliotekets traditionella 
folkbildningsuppdrag. Det som diskuteras är just varför man inte längre vill tala om 
folkbildning på folkbiblioteken. Vissa anser att begreppet har blivit belastat och för en del ger 
uttryck för en förmyndarmentalitet från folkbibliotekens sida gentemot användarna. Andra 
efterlyser begreppet och vill att det återinförs i debatten kring folkbibliotekets uppdrag. Att 
tala om folkbildning som ett uppdrag för folkbiblioteken ger upphov till frågor som: Vad är 
bildning, och vilka är det som skall bildas?  Folkbildningsrollen medför att vissa kvalitetskrav 
upprättas och upprätthålls. Därmed uppstår oenighet i förhållande till förespråkare för det 
efterfrågestyrda biblioteket, och även till viss del med den pedagogiska diskursen där 
användandet av biblioteken framhålls som viktigast. 

5.5. Steg 4. Diskurser som kan urskiljas i materialet 
 
Analysens sista steg är att använda de teman som påvisats för att karakterisera de diskurser 
kring folkbibliotekets uppdrag som kan urskiljas i materialet. Jag är främst ute efter att ringa 
in kring vilka dominerande övergripande uppgifter, roller och funktioner som utsagorna i 
materialet rör sig. Min utgångspunkt i analysen är som sagt inte att finna en diskurs i 
materialet. Syftet är istället att påvisa mångfalden av betydelser som kopplas till 
folkbibliotekets uppdrag i en teoretisk, vetenskaplig kontext samt i en praktiskt inriktad 
kontext. Jag avslutar således min analys genom att i en tabell redovisa de olika diskurser kring 
folkbibliotekets uppdrag som förekommer samtidigt i mitt empiriska material. I tabellen har 
jag även markerat vilka diskurser som karakteriseras av enighet, vissa motsättningar eller av 
oenighet. Jag har också angett var diskurserna framkommer i materialet, i teoretiker- eller i 
praktikerperspektivet eller i båda. 
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Diskurs: Informations- 
teknologisk- 
diskurs 

Demokrati- 
diskurs  

Kultur- 
diskurs  

Diskurs kring 
grundläggande 
värderingar för 
folkbibliotek 

Karakteriseras 
av: 

Vissa motsättningar 
kring hur 
folkbiblioteket skall 
bemöta och anpassa 
sig till ny teknik. 

Enighet kring att 
folkbiblioteket har 
och bör bibehålla en 
demokratisk 
funktion. 

Oenighet mellan 
förespråkare av ett 
kvalitetsstyrt 
respektive ett 
efterfrågestyrt 
utbud. 

Vissa motsättningar 
kring vad ett 
folkbibliotek är, 
samt vilka 
värderingar som är 
dess grund. 

Framkommer 
i: 

Båda perspektiven. Båda perspektiven. Båda perspektiven. Båda perspektiven. 
 

 
 
Diskurs: Pedagogisk- 

diskurs  
Utbildnings- 
diskurs  

Marknads-
ekonomisk 
diskurs  

Social-  
diskurs  

Karakteriseras 
av: 

Anpassning av 
verksamheten 
utifrån användarnas 
efterfrågan. 
Rekreation. 
 
Oenighet gentemot 
kultur- och 
utbildnings-
diskurserna. 

Oenighet gentemot 
framhävandet av 
rekreationsrollen i 
kulturdiskursen och 
den pedagogiska 
diskursen. 

Oenighet mellan 
marknads-
ekonomiska 
tänkandets 
förespråkare och 
de som hävdar att 
det hotar 
folkbibliotekets 
grundläggande 
värderingar, samt 
dess demokratiska 
funktion. 

Att folkbiblioteket 
har ett socialt ansvar 
gentemot 
informationssvaga 
grupper. 
 
 
Vissa motsättningar 
kring i vilken 
utsträckning det 
sociala ansvaret 
sträcker sig. 

Framkommer 
i: 

Båda perspektiven. 
 

Båda, men främst i 
teoretiker- 
perspektivet. 

Teoretiker- 
perspektivet. 

Teoretiker-  
perspektivet. 

 
 
Diskurs: 
 

Folkbildnings- 
diskurs  

Karakteriseras 
av: 
 

Oenighet 
gentemot 
pedagogisk 
diskurs, samt mot 
kulturdiskursens 
betonande av 
folkbibliotekens 
rekreationsroll. 

Framkommer 
i: 

Praktiker- 
perspektivet. 

 
Figur 7. Tabell över den diskursordning kring folkbibliotekets uppdrag som framkommer i det empiriska 
materialet. 
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Jag är medveten om att diskurser inte ofta förekommer renodlade utan är sammanvävda, både 
inom enstaka artiklar samt i de teman jag påvisat. Inom diskursordningen är vissa diskurser 
mer dominerande än andra, och gränserna dem emellan är inte alls så tydliga som min analys 
låter påskina. Genom arbetet med att plocka fram nodalpunkter och ekvivalenskedjor anser 
jag mig ändå ha visat på vilka diskurser som är mest dominerande i just mitt empiriska 
material.  
 
Likaså är jag medveten om att mitt urval av artiklar i allra högsta grad påverkar resultatet. Ett 
annat material, bestående av andra tidskrifter eller dokument hade mycket väl kunnat påvisa 
helt andra ekvivalenskedjor och därmed påvisat en annan diskursordning. Ett sätt att motverka 
denna osäkerhet är enligt Winther- Jörgensen och Phillips att förhålla resultatet till den 
diskursordning som sekundärlitteraturen pekat ut. I den tidigare forskning som jag diskuterade 
i forskningsöversikten framkom ett antal roller för folkbiblioteken. I uppsatsens avslutande 
kapitel kommer jag därför att sammanfatta dessa och låta dem fungera som en övergripande 
diskursordning till vilken jag förhåller den diskursordning jag kunnat påvisa i mitt empiriska 
material. Sekundärlitteraturen fungerar på så vis som en teoretisk ram till mitt analysresultat. 
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6. Besvarade frågeställningar samt slutdiskussion   
 
Som ett komplement till analysen väljer jag alltså att i uppsatsens slutkapitel förhålla den 
diskursordning jag fann i materialet, till den övergripande diskursordning som 
sekundärlitteraturen utgör. Genom att göra detta kan jag samtidigt besvara den övergripande 
frågeställningen, som handlade om hur det talas om folkbibliotekens roller, uppgifter och 
funktioner i samhället, i ett urval biblioteks- och informationsvetenskapliga tidskrifter 
respektive i ett urval fack- och branschtidskrifter.  
 

6.1. Hur talas det om uppdraget? 
 
De fyra övergripande funktioner; information, kultur, utbildning och social funktion, som 
Andersson och Skot- Hansen (1994) använder för att beskriva folkbibliotekets verksamhet, är 
alla framträdande även i den diskursordning jag fann i mitt material.  Jag inleder därför min 
jämförande diskussion utifrån dessa begrepp och sammanfa ttar vad som framkommer i 
litteraturen kring dessa funktioner. 
 
Information 
En av de funktioner som framträder starkt i litteraturen är informationsfunktionen. Den 
betonas i Bosse Jonssons studie från 1998, samt var en av de roller som Van House och 
Childers (1993) fann utgöra kärnan i public libraries serviceuppdrag. Rollen som samhällets 
informationscentrum hamnade bland de högst rankade rollerna i deras studie.(s.54) Andersson 
och Skot-Hansen (1994) menar att informationsfunktionen utökats på bekostnad av 
kulturfunktionen och beskriver detta som att folkbiblioteken hamnat i kläm mellan 
kulturtanken, där upplevelse, kunskap och utbildning ingår, och teknologi och 
marknadstanken, som framhäver information, anpassning och teknisk förmedling.(s.12)  
 
Teknologi och marknadstanken där bibliotekets anpassning till informationsteknologin 
framhävs är starkt framträdande även i mitt material. I förlängningen finns här också tankar 
om hur biblioteket blir en informationscentral, bibliotekarierna framhävs som 
informationsexperter och man är inte helt främmande för att erbjuda tjänster mot betalning. I 
min analys framträder två diskurser som har anknytning till teknologi och marknadstanken. I 
båda perspektiven är IKT ett aktuellt och omdebatterat ämne. En informationsteknologisk 
diskurs  går att urskilja som å ena sidan förespråkar en radikal omvandling av både 
folkbibliotekarieprofessionen och folkbibliotekets tjänster. Samtidigt finns det i denna diskurs 
en stark ambivalens gentemot ny teknik och hur den påverkar folkbiblioteket. En alltför 
omfattande satsning på IKT- tjänster anses tränga undan andra viktiga roller. 
Informationsteknologin förändrar således folkbibliotekets traditionella roller och 
kulturidentiteten får stå tillbaka. Dock förstärker informationsteknologin bibliotekets 
grundläggande hörnpelare, att lagra och sprida information och kunskap. IKT ställer dock 
krav på nya kunskaper och kompetenser. Det finns en optimistisk syn på folkbibliotekets roll 
som en ”motor” i informationssamhället, men även en mer försiktig syn som ifrågasätter om 
folkbiblioteket verkligen är det rätta forumet för förmedling av ny teknik. 
 
I teoretikerperspektivet kunde jag även urskilja en marknadsekonomisk diskurs . Här 
föreslås att folkbiblioteket bör organiseras och drivas mer i enlighet med principer för 
vinstdrivande företag. Med detta synsätt ser man användare som ”kunder”, man eftersträvar 
klarare mål och uppdragsbeskrivningar som går att utvärdera. Man är inte främmande för 
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marknadsföringstekniker, eller att erbjuda tjänster mot betalning. Denna diskurs präglas dock 
av oenighet, då marknadsekonomiskt tänkande på folkbibliotek är främmande för många och 
ses som ett hot mot yrkets och institutionens grundläggande värderingar. 
 
Kultur 
I litteraturen framkom att folkbibliotekets funk tion som kulturförmedlare anses ha minskat i 
betydelse till förmån för informations- och utbildningsfunktionerna. Andersson och Skot-
Hansen (1994) menade att det fanns en önskan hos bibliotekarierna att inför framtiden utöka 
kulturfunktionen. Vilken slags kultur som folkbiblioteket skall förmedla är dock inte 
självklart. Bosse Jonsson (1998) finner i sin studie, som gjordes något senare än Anderssons 
och Skot-Hansens, att litteraturförmedlingen ansågs vara den viktigaste uppgiften för 
biblioteket, och att man gärna ville ha höga kvalitetskrav på beståndet. Enström (1995) 
beskriver i kulturförmedlingsidentiteten, folkbibliotekets funktion som bärare av kulturella 
värden, och att de ska stimulera till läsning av kulturellt värdefull litteratur. I Rabers (1996) 
resonemang finns två grupperingar som berör den kulturförmedlande funktionen. Den grupp 
som Raber kallar det konservativa svaret menar att biblioteket inte ska ha en 
underhållningsfunktion eller betjäna en masspublik. Beståndet bör vara av hög kvalitet så att 
biblioteket kan vara en motpol till kommersiell massmedia. I motsats till dem anser det 
populistiska initiativet att biblioteket ska ge användarna det som efterfrågas, även om det är 
populärkultur.  
 
I mitt material framträder en kulturdiskurs i båda perspektiven. I denna ingår att biblioteket i 
första hand skall erbjuda litteratur, upplevelser och kunskap. Här betonas 
litteraturförmedlingen och kring denna kan man mycket riktigt urskilja två motsatta 
åsiktsriktningar. En som förespråkar höga kvalitetskrav på beståndet och som betonar 
folkbibliotekens traditionella värderingar av god kultur och litteratur. Samt en annan som 
menar att efterfrågan bör vara helt styrande på biblioteket för att det ska kunna legitimera sitt 
utnyttjande av skattebetalarnas pengar. Diskursen präglas av oenighet kring den splittrade 
kultursynen, samt vilken slags litteratur och upplevelser folkbiblioteket bör erbjuda. I 
teoretikerperspektivet betonades också att erbjuda rekreation var en viktig uppgift för 
folkbiblioteket. 
 
Utbildning 
Bosse Jonsson (2003) finner i sin pedagogiska diskurs att bilden av folkbiblioteket som 
fostrare och bildare har suddas ut och ersatts av en mer instrumentell och individuell funktion. 
Den pedagogiska diskursen ersätter enligt Jonsson det traditionella folkbildande och 
folkfostrande tänkandet. Samtidigt betonas dock att även om bibliotekets uppgift som 
folkbildare minskat, så har kraven på folkbibliotekens roll i utbildningen ökat. Van House och 
Childers (1993) fann att tre av de standardroller som beskrivs har anknytning till utbildning. 
Dessa roller beskrivs som att biblioteket skall vara; en ingång till lärande, stöd till formell 
utbildning samt ett centrum för självständigt lärande. Även Andersson och Skot-Hansen 
finner att utbildning är en av fo lkbibliotekets övergripande funktioner. 
 
Det är främst i teoretikerperspektivet i mitt material jag finner en utbildningsdiskurs  där det 
hävdas att folkbibliotekens viktigaste uppgifter är ett ge stöd till formell utbildning. I 
praktikerperspektivet nämns utbildningsrollen oftare i samband med att folkbiblioteket bör 
förespråka icke-formell utbildning och livslångt lärande. En pedagogisk diskurs  som 
framhäver användarnas egna val, går dock att urskilja i båda perspektiven. I den pedagogiska 
diskursen vill man passivt inspirera användarna genom att anpassa biblioteket enligt deras 
önskemål. Ett optimalt användande av biblioteken är ett mål i sig. Mellan dessa diskurser kan 
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man urskilja oenighet eftersom en del sätter utbildningsrollen främst och andra hävdar att 
rekreation och anpassning till användarnas egna val är den viktigaste rollen. 
 
Social funktion 
Enström (1995) beskriver i socialarbetaridentiteten ett synsätt på folkbiblioteket som betonar 
olika grupper och deras differentierade behov. Det innebär uppsökande verksamhet och ett 
närhetsideal för folkbiblioteken. Att denna identitetsuppfattning inte är den dominerande 
längre visar Andersson och Skot-Hansen (1994) som i sin studie fann att den sociala 
funktionen prioriterades lägst av de tillfrågade bibliotekarierna. I Jonssons studie (1998) 
framkom dock att bibliotekets roll som socialt forum och mötesplats ansågs bli viktigare i takt 
med ökande grupper arbetslösa och socialt utsatta. Van House och Childers (1993) talar om 
rollen som samhällets aktivitetscenter, som en roll som inte tillhör de traditionella rollerna för 
public libraries, men som en nyare och framväxande roll. Den grupp som Raber (1996) 
beskriver som sociala aktivister sätter dock bibliotekets sociala ansvar och funktion främst.  
 
I mitt material framträder den sociala diskursen starkt i teoretikerperspektivet. Här betonas 
folkbibliotekets roll som ett forum för social gemenskap som skall främja integration mellan 
grupper och individer. Folkbiblioteket beskrivs som en ”fristad” som kan bidra till att stärka 
lokal identitet och samhörighet. I den sociala diskursen anses folkbiblioteket också ha ett 
ansvar för att motverka sociala orättvisor samt stötta svaga och utsatta grupper och individer. 
 
Utöver de fyra funktioner som Andersson och Skot-Hansen diskuterar fann jag i litteraturen 
en stark betoning på att folkbiblioteket vilar på en demokratisk grundtanke. I denna ingår 
uppfattningen att folkbiblioteket har starka ideologiska grundpelare och gemensamma 
professionella värderingar som håller ihop folkbiblioteket som institution och 
bibliotekarieyrket som profession. Både Audunson (1996) och Gorman (2000) hävdar att det 
finns grundläggande värderingar som betonar att folkbiblioteket är till för allmänhetens bästa 
och dess viktigaste uppgift är att verka för allmänhetens intressen. De roller, uppgifter och 
funktioner som betonas starkast är att folkbiblioteken skall erbjuda fri och jämlik tillgång till 
kultur och information till alla medborgare. Genom detta främjas även medborgarnas 
deltagande i den demokratiska samhällsprocessen.  
 
I mitt empiriska material finner jag en tydlig demokratidiskurs  där folkbibliotekets 
demokratiska roll och funktion betonas. I båda perspektiven betonas begrepp som neutralitet, 
öppenhet för insyn och att folkbiblioteket skall informera om och främja deltagande i politiska 
och samhälleliga processer. Även att folkbiblioteket har ett ansvar för att främja 
yttrandefrihet, intellektuell frihet samt att fungera som samhällets offentliga rum. Att detta är 
grundläggande delar av uppdraget råder det enighet kring. 
 
Det fanns dock i litteraturen en större oenighet kring folkbibliotekens ideologiska grund.  
Audunson (1996) menar att det finns allmänt accepterade grundtankar i folkbibliotekens 
verksamhet, som gör att de kan sägas ha ett eget ideologiskt innehåll som skiljer dem från 
andra institutioner. Den demokratiska grundtanken skulle kunna sägas vara en sådan eftersom 
det råder stor enighet kring att folkbiblioteket har en demokratisk funktion. Hansson (1998) 
och Vestheim (1997) ifrågasätter dock om folkbiblioteket verkligen har ett eget ideologiskt 
innehåll, eller om de är beroende av den rådande politiken. Även i Rabers (1996) beskrivning 
av de sociala aktivisterna finns en uppfattning att folkbiblioteket nödvändigtvis fungerar som 
ett politiskt instrument. Detta visar på en syn på folkbiblioteket där det hävdas att 
folkbibliotek inte alls är politiskt neutrala, eller står för ett eget ideologiskt innehåll, utan 
istället anpassar sig till och styrs av den rådande politiska dagordningen.  
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Jag har inte funnit att jag kan urskilja en framträdande diskurs kring detta i mitt material, men 
jag fann dock uttalanden som visar att denna åsikt om folkbiblioteket finns: 
 

Traditionally public librarians have tended to react, rather than initiate, Government 
policy. The profession has, especially in recent years, been to ready to let others set the 
agenda. (4) 
 
One of the key problems is that the public library movement has just gone along with 
whatever political trend has been in vogue at the time without challenging that in the 
process. (4) 

 
Forskningsgenomgången visade alltså att mycket av diskussionerna kring folkbibliotekens 
plats i samhället berör deras värdemässiga bas. I båda perspektiven i mitt material kunde jag 
urskilja en diskurs kring grundläggande värderingar för folkbibliotek. Denna diskurs är 
extra svår att behandla som en enskild diskurs eftersom den ständigt flyter in och dyker upp i 
de andra diskurserna. Oenighet och motsättningar inom och mellan olika diskurser i mitt 
material tycks ofta bottna i just bristen på enighet kring vad som är folkbibliotekets 
grundläggande värderingar. Därför har jag valt att ändå se detta som en enskild diskurs i 
materialet. I denna diskurs ryms utsagor som menar att traditionella grundvärderingar har 
övergivits och bör återinföras, liksom andra som menar att det är dags att omvärdera 
folkbibliotekens roll i samhället och byta ut värderingarna. Däremellan finns ett brett spektra 
av åsikter kring vilka grundläggande värderingar folkbiblioteket egent ligen har, samt vilka av 
dessa som skall väga tyngst när det uppstår motsättningar i hur verksamheten skall utformas. 
 
Så långt stämmer mitt analysresultat mycket väl in på den övergripande diskursordning som 
litteraturen utgör. Jag kunde dock urskilja en diskurs i mitt material som inte var framträdande 
i litteraturen. Jonsson (2003) menade att folkbibliotekets folkbildande funktion minskats och 
ersatts av den pedagogiska diskursen. I praktikerperspektivet kunde jag ändå urskilja en 
folkbildningsdiskurs där just den folkbildande rollen framhävs. Här efterlyses att man 
återigen inför begreppet folkbildning i diskussionen om folkbibliotekets uppdrag. Diskursen 
karakteriseras dock av motsättningar, beroende på vad man lägger i begreppet folkbildning. 
För vissa innebär det bibehållna kvalitetskrav och ett främjande av gemensamt lärande. För 
andra står det för ett fostrande ”ovanifrånperspektiv” och en förmyndarmentalitet som bortser 
från användarnas egna val. 
 
Eftersom analysen är baserad på ett mycket begränsat material befarade jag att resultatet 
endast skulle påvisa vissa aspekter av uppdraget. Jag kunde dock urskilja nio olika diskurser i 
materialet och i flera av dessa framhävs olika roller och uppgifter. Genom att förhålla mitt 
resultat till den övergripande diskursordning som litteraturen utgör fann jag även att de 
diskurser jag kunnat urskilja stämde relativt väl in på de diskurser som tidigare forskning 
påvisat. Därmed ser jag mitt resultat som en bra indikation på vilka dominerande diskurser 
som samverkar, eller konkurrerar med varandra, inom folkbiblioteksfältet när man formulerar 
folkbibliotekets uppdrag. 
 
Genom att redogöra för den diskursordning som jag funnit i mitt material har jag besvarat de 
fyra första frågeställningarna som rör sig kring hur det talas och resoneras kring uppdraget i 
mitt material. Syftet med min uppdelning av folkbiblioteksdiskursen i ett teoretiker respektive 
praktikerperspektiv var dock att jag som sista frågeställning ville undersöka hur dessa 
perspektiv förhåller sig till varandra.  
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6.2. Hur skiljer sig perspektiven åt? 
 
Jag hade ursprungligen en föreställning om att mitt resultat skulle påvisa vitt skilda sätt att 
tala om folkbibliotekets uppdrag i de två perspektiven. Att det finns en diskrepans mellan 
teori och praktik är ju i sig inget ovanligt och det existerar inom de flesta områden i samhället. 
Att just folkbiblioteket visat sig vara så mångfasetterat, och uppdraget därmed så 
svårdefinierat, gjorde att jag hade anledning att tro att diskrepansen skulle vara extra märkbar 
här. Jag fann dock att sättet att formulera folkbibliotekets uppdrag i vetenskapliga respektive 
branschtidskrifter inte skiljer sig speciellt mycket i mitt material. Det är i princip samma 
roller, uppgifter och funktioner som diskuteras, och det är ofta samma nodalpunkter som 
återkommer i resonemangen. Vissa skillnader kunde ändå urskiljas och jag skall nedan 
diskutera dessa. 
 
Utbildningsrollen betonas starkare i teoretikerperspektivet. Här framhävs att folkbiblioteket 
främst är ett redskap för utbildning och livslångt lärande. Den formella utbildningen 
framträder som en viktig samarbetspartner. I praktikerperspektivet är betoningen på 
utbildningsrollen inte lika stark. Att folkbiblioteket har en kompletterande funktion till 
utbildningssystemet framkommer förvisso, men den framstår inte som det grundläggande 
uppdraget på samma sätt. 
  
I praktikerperspektivet fann jag istället en diskurs som framhävde folkbibliotekets 
traditionella folkbildningsideal. Här hävdades bland annat att en återgång till detta ideal 
skulle motverka den splittrade bild som uppdraget kännetecknas av idag. Samtidigt råder det 
oenighet kring vad folkbildningsbegreppet står för, och hur det kan appliceras på dagens 
användaranpassade folkbibliotek utan att det uppstår ett förmyndarskap eller ett 
”ovanifrånperspektiv” gentemot användarna.  
 
Intressant var att folkbildningen, som brukar anses som den mest traditionella 
folkbiblioteksrollen, inte alls framkom på samma sätt i teoretikerperspektivet. Jag misstänker 
dock att detta har sin förklaring i, och kan kopplas till analysens urvalsproblematik. 
Som jag tidigare nämnde har teoretikerperspektivet i mitt material en angloamerikansk 
dominans. Eftersom begreppet ”folkbildning” inte förkommer på samma sätt i den 
angloamerikanska debatten blir resultatet delvis missvisande. Man kan även i 
teoretikerperspektivet urskilja tankar kring det som vi i Skandinavien kallar folkbildning. Det 
uttrycks främst i utbildningsdiskursen, i formuleringar som att det allmänna biblioteket skall 
vara ”everyperson´s university” och att det är en utvidgning och förlängning av den formella 
utbildningen (6). Det nämns också att biblioteket har ett ”educative and civilising purpose” 
(4). I den sociala diskursen betonas även att syftet med allmänna bibliotek är att hjälpa 
informationssvaga grupper att förbättra sin förståelse för hur samhället fungerar och att ”help 
these people to empower themselves” (6).  
 
Det finns således även i teoretikerperspektivet utsagor som kan tolkas som motsvarigheter till 
en folkbildande intention. Men samtidigt finns det en stark betoning på att biblioteket främst 
skall fungera som ett stöd till den formella utbildningen. ”We certainly no longer claim to be 
the principal educator of the common man, nowadays we tend to think very heavily in terms 
of partnership with adult education, the university of the third age and anyone else out there 
who’s got an educational objective”. (4) Detta gör att jag finner dessa utsagor främst kopplade 
till utbildningsdiskursen, där stöd till även icke-formell utbildning och livslångt lärande ingår. 
Att uttalat betona att folkbibliotekets roll är att ha en folkbildande intention i alla aspekter av 
sin verksamhet, är något som jag därmed bara kunde finna i praktikerperspektivet. 



 57 

 
Den pedagogiska diskurs som Bosse Jonsson (2003) menar har ersatt folkbildningen gick 
däremot att urskilja i båda perspektiven. Användaranpassning och att ge användarna det de 
vill ha ses som viktigt. I praktikerperspektivet framkommer den pedagogiska diskursen såsom 
Jonsson beskriver den främst i anknytning till kulturrollen. Här finns en ständigt pågående 
debatt om kvalitet eller efterfrågan skall vara styrande. Detta pekar på en splittrad kultursyn 
där man inte är överens om populärkulturens plats på folkbiblioteken och som medför att det 
uppstår en hel del motsättningar och antagonistiska åsikter. Till viss del underlättas 
problematiken dock av att den pedagogiska diskursen stödjer synen att man, genom att ge 
användarna det de vill ha, ändå kan anse sig ha passivt påverkat dem till att själva ta ansvar 
för sin förkovring. Medan praktikerna främst diskuterade kvalitet eller efterfrågan, kom den 
pedagogiska diskursen i teoretikerperspektivet främst till uttryck i en betoning på 
folkbibliotekets roll för popularisering och rekreation. Skillnaden är att det i 
teoretikerperspektivet framhävs att rekreation är en viktig roll i sig, och inte bara något som 
hotar övriga roller. Den starka betoningen på rekreationsrollen medför att det i 
teoretikerperspektivet inte framstår som lika problematiskt att erbjuda populärkultur om det är 
det som efterfrågas. 
 
En annan skillnad är att det talades mycket om det marknadsekonomiska tänkandets för- 
och nackdelar i teoretikerperspektivet, vilket inte var ett dominerande ämne i 
praktikerperspektivet. Detta kan till återigen till viss del bero på att teoretikerperspektivet i 
mitt urval dominerades av tidskrifter med amerikanskt och brittiskt perspektiv på 
folkbibliotek, där man möjligtvis har kommit längre i utvecklandet av detta tänkande än på de 
nordiska folkbiblioteken. Eller så är det för att det är ett relativt nytt fenomen inom 
folkbiblioteksvärlden, som under den aktuella tidsperioden 1999-2000 inte hunnit bli ett 
omdebatterat ämne inom folkbibliotekspraktiken. Antagligen hade en analys av samma 
tidskrifter någon eller några årgångar senare visat ett annat resultat. 
 
I teoretikerperspektivet fanns slutligen en starkare betoning på folkbibliotekets sociala ansvar, 
att satsa extra resurser på svaga eller utstötta grupper samt rollen att fungera som socialt 
forum. Den sociala diskursen var framträdande i teoretikerperspektivet, men inte lika starkt 
betonad bland praktikerna. Detta förvånade mig något, eftersom jag hade en förutfattad 
mening att betoningen på det sociala ansvaret och socialarbetaridentiteten som Enström 
(1995) beskriver skulle vara mest märkbar hos yrkesverksamma bibliotekarier. 
 
Att det gick att urskilja en tydlig diskurs kring bibliotekets sociala ansvar i just 
teoretikerperspektivet kan ha sin förklaring i att de sociala aktivisterna, som Raber (1996) 
kallar dem, är en av de dominerande grupperingarna i den angloamerikanska debatten kring 
syftet med public libraries. En annan förklaring skulle kunna vara att de vetenskapliga 
artiklarna är publicerade i tidskrifter som spänner över ett bredare fält än de svenska 
branschtidskrifterna och att de innehåller längre och mer djuplodande artiklar. Ett resultat av 
detta är att när man där skriver om just folkbibliotek, har man ofta utrymme för ett mer 
grundläggande perspektiv och man kan då beröra många fler aspekter av folkbiblioteket i 
samma artikel. I branschtidskrifterna är det istället underförstått att ämnet oftast är 
folkbibliotek, artiklarna är kortare och behandlar oftast bara en aspekt. Bibliotekets sociala 
ansvar, och funktionen som social mötesplats kan i branschtidskrifterna vara en underförstådd 
självklarhet, och under den aktuella tidsperioden, inget som var utsatt för diskussion.  Å andra 
sidan finns det tidigare studier som påvisar att folkbibliotekets sociala funktion är lågt 
prioriterad gentemot övriga roller när biblioteksanställda tillfrågas. (Se ovan, Andersson och 
Skot-Hansen, 1994)  
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I mitt material kunde jag således urskilja vissa skillnader i sättet att tala om folkbibliotekets 
uppdrag i de två perspektiven. Förenklat sett skulle man kunna säga att skillnaderna indikerar 
att det finns en starkare betoning på folkbibliotekets traditionella värderingar och roller bland 
praktikerna, och bland teoretikerna en starkare tilltro på att ny teknik, och nya sätt att driva 
verksamheten kan leda till ett mer slagkraftigt folkbibliotek i framtiden. Detta kan också ses 
som exempel på den konflikt inom doxan som Bourdieu hävdar är nödvändig inom ett socialt 
fält. Bourdieu menar att det är vanligt att det pågår en konflikt mellan gamla och nya aktörer 
och tänkesätt inom fältet.(Bourdieu, se Hvenegaard Rasmussen och Jochumsen, 2003). Att 
praktikerna framhäver traditionella uppgifter och värderingar kan därmed bero på att doxan, 
som Bourdieu kallar den yrkeskodex som uppstår inom sociala fält, är mer etablerad och 
djupare rotad hos dem som är verksamma i praktiken, än hos teoretikerna. 
 
Skillnaderna som indikeras i analysresultatet ger således upphov till frågan om praktikerna 
har en mer traditionell syn på uppdraget och är lojala mot doxan? Det som pekar på detta i 
mitt material är praktikernas intresse för folkbildning, som inte är lika märkbart hos 
teoretikerna. I doxan, som ju har vuxit fram under lång tid, är det möjligt att den traditionella 
folkbildningsrollen fortfarande ses som ett av huvudsyftena med folkbiblioteket.  
Jag instämmer dock i det resonemang som utmärker folkbildningsdiskursen i mitt material. 
Där framkommer att folkbildningen inte längre ses som ett explicit uppdrag på grund av att 
begreppet av många anses problematiskt och förlegat. Det för med sig föreställningar som kan 
vara svåra att passa in i en modern syn på folkbiblioteket. I teoretikerperspektivet talas det 
istället mycket om folkbiblioteket som ett redskap för utbildning och livslångt lärande. Den 
pedagogiska diskursen som betonar valfrihet, frivillighet och att biblioteket kan användas i 
självbildande syfte är tydlig. Men man är noga att betona att det inte är folkbiblioteket i sig 
som skall syssla med att bilda folket. Skillnaden i resonemangen kan tyckas rent retorisk, och 
det är också det som gör att jag anser att den pedagogiska diskursen som sägs ha ersatt 
folkbildningsdiskursen ändå innehåller en dold folkbildande intention. 
  
En annan iakttagelse jag kunde göra i materialet, och som kan tolkas som att praktikerna har 
en mer traditionell syn på uppdraget, är att det i praktikerperspektivet fanns en något mer 
utbredd benägenhet att framhäva folkbibliotekets nyttofunktioner. Flertalet utsagor betonar 
funktionerna som stöd för utbildning och demokrati framför att erbjuda rekreation och 
populärkultur. Detta kan vara ett resultat av det traditionella sättet att betrakta folkbiblioteket 
som en i huvudsak folkbildande institution. I teoretikerperspektivet framkom istället att 
folkbibliotekets roll som tillhandahållare av rekreationsmöjligheter är en roll som är likvärdig 
funktionerna för utbildning, demokrati och kultur. Likaså finns en syn på folkbiblioteket som 
en social instans i samhället och att uppdraget består av att erbjuda medborgarna en 
mötesplats för social interaktion och rekreation. Att framhäva dessa aspekter av uppdraget 
tyder på ett utvidgande av folkbiblioteksbegreppet och av den traditionella doxan.  
 
Vissa skillnader mellan perspektiven, varav en del pekar på att praktikerna har ett mer 
traditionellt sätt att uppfatta uppdraget, kunde alltså urskiljas i materialet. Jag fann dock att 
orsaken till skillnaderna i första hand tycks vara kopplade till min urvalsproblematik och att 
det därmed är svårt att dra slutsatser om att detta skulle spegla folkbiblioteksdiskursen som 
helhet.  
 
I inledningen menade jag att dagens biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildning, 
ibland betraktas som alltför teoretisk av dem som redan är etablerade och verksamma i 
praktiken. Jag fann även stöd för denna tankegång hos bland annat Michael Gorman (2000) 
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som menar att klyftan mellan de vetenskapliga forskare, som intresserar sig för bibliotek men 
som inte är involverade i dagens bibliotekspraktik, och de yrkesverksamma, som dagligen 
befinner sig i dagens moderna bibliotek och användandet av dessa, blir alltmer tydlig. En teori 
jag hade var att detta skulle kunna ha sin förklaring i att synen på hur uppdraget bör tolkas 
och formuleras skulle skilja sig åt mellan teori respektive praktik. 
  
Jag kunde dock inte med min begränsade undersökning påvisa någon tydlig skillnad i hur 
uppdraget formuleras i teori och praktik. Det är istället i båda perspektiven tydligt att det finns 
en önskan och ett behov att utvidga biblioteksbegreppet och att anpassa det till dagens 
moderna samhälle. Det huvudsakliga och bestående intrycket av min undersökning är att 
diskurserna kring uppdraget karakteriseras av samma motsättningar och ambivalens i båda 
perspektiven. Man talar om i princip samma möjliga uppgifter, roller och funktioner och de 
flesta diskurser som konkurrerar om att få tolkningsföreträde av elementet ”folkbibliotekets 
uppdrag”, går att urskilja i båda perspektiven. Inget av perspektiven uppvisar större enighet än 
det andra och jag kunde egentligen inte styrka min inledande misstanke att det finns en 
diskrepans kring hur man talar om folkbibliotekets uppdrag som teoretiker respektive 
praktiker inom folkbiblioteksfältet. 
 
Utifrån min undersökning framstår det därmed inte som att praktiker inom fältet skulle ha en 
annorlunda uppfattning av folkbiblioteket och dess uppdrag än den som förmedlas på 
utbildningen. Studenterna bör vara väl förberedda på det mångfasetterade 
folkbiblioteksbegreppet och den problematik som uppstår kring formulerandet av uppdraget. 
En nyutbildad biblioteks- och informationsvetare bör således ha en teoretisk bild av 
folkbibliotek som mycket väl stämmer in på den praktiska verkligheten. Hur man sedan 
lyckas omvandla detta i praktiken är en annan fråga. 

6.3. Avslutande reflektioner och fortsatt forskning 
 
Anledningen till den här undersökningen var att jag ville fördjupa mig i hur man inom 
folkbiblioteksfältet uppfattar och talar om folkbibliotekets uppdrag inför framtiden. Jag hade 
en bild av uppdraget som splittrat och att det drog åt olika håll. Med hjälp av min 
analysmodell har jag kunnat påvisa nio olika diskurser kring uppdraget. Dessa ger inte på 
något sätt en fullständig bild, och det är möjligt att fler diskurser kan tillföras vid ett utökat 
material. Den splittrade bilden jag hade av uppdraget bekräftades därmed av min 
undersökning. Jag var samtidigt från början medveten om att uppdraget inte låter sig 
formuleras på ett enda sätt och fann även i materialet en mycket stor konsensus kring att det 
ligger i folkbibliotekets natur och att det ingår i uppdraget att utgöras av olika roller, uppgifter 
och funktioner. Diskursordningen som jag kunde urskilja visade ändå att resonemangen i 
materialet var relativt samlade kring vissa roller, vilka jag därmed tolkar som de vanligaste 
sätten att formulera uppdraget utifrån. 
 
Slutsatsen blir därför att alla de roller, uppgifter och funktioner som framkommit i analysen 
kan hävdas utgöra folkbibliotekets uppdrag i samhället. Eftersom det inte finns någon egentlig 
konsensus kring hur de bör prioriteras gentemot varandra uppstår motsättningar och 
antagonistiska åsikter inom fältet. Undantaget är betoningen på demokratirollen som går som 
en röd tråd genom utsagorna. Genom att tillhandahålla fri och obegränsad information ska 
folkbiblioteket medverka till att medborgarna är informerade och välunderättade, kan delta 
aktivt i samhällslivet samt utöva sina demokratiska rättigheter. Kring denna roll finns inga 
egentliga motsättningar, men det finns farhågor att rollen på sikt kan motverkas av nya sätt att 
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tolka uppdraget. Demokratiuppdraget kan därmed sägas vara det uppdrag som fortfarande är 
starkt förankrat i bibliotekarieyrkets doxa och kring vilken det råder konsensus. 
 
I det inledande skedet av arbetet med min analys hade jag en förhoppning att kunna peka ut 
grundläggande värderingar för folkbibliotek i mitt material. Detta visade sig vara svårt då det 
inte finns någon entydig och klar uppfattning av dessa. Tvärtom så mynnar många 
antagonistiska konflikter ut i just ett ifrågasättande av värderingarna. Detta får till följd att 
frågan kring vilka värderingar som utgör grunden för ett folkbibliotek, ständigt dyker upp i 
debatten kring folkbibliotekets roll i samhället, utan att för den skull vara debattens egentliga 
fokus eller ämne. Konklusionen som jag därmed kan dra av min undersökning är att då jag 
sökte efter skillnader i sättet att tala om folkbibliotekets uppdrag, istället fann det för båda 
perspektiven gemensamma behovet av att klarlägga vilka värderingar framtidens folkbibliotek 
skall ha, och som skall vara styrande för verksamheten. 
  
Jag anser att de nodalpunkter som hjälpte mig att karakterisera diskursordningen även kan 
fungera som en indikation för vilka värderingar som anses grundläggande för folkbibliotek.  
Jag avslutar därför med att sammanfatta de värderingar som enbart i mitt empiriska material 
framkommer som viktiga och grundläggande, oavsett om man är teoretiker eller praktiker.  
Jag väljer att presentera värderingarna med hjälp av en modell bestående av cirklar. I mitten 
finns den värdering som kan sägas utgöra själva kärnan, den demokratiska grundtanken, där 
det råder konsensus kring uppdraget. De övriga cirklarna står för andra grundläggande 
värderingar som framkommer i materialet. Dessa har ingen bestämd prioriteringsordning 
gentemot varandra och därför är de jämbördigt placerade runt kärnan. Att cirklarna går in i 
varandra och stöter ihop symboliserar att det här kan uppstå motsättningar och antagonistiska 
konflikter när uppdraget formuleras och diskuteras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Modell över grundläggande värderingar för folkbibliotek som framkommer i det empiriska materialet. 
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I min undersökning har jag koncentrerat mig på hur folkbibliotekets och public libraries 
uppdrag formuleras i ett urval tidskrifter. Jag finner att detta är starkt avhängigt de värderingar 
som kopplas till själva begreppen ”folkbibliotek” eller ”public library”. Min analys visar att 
detta är komplexa begrepp och att de värderingar, roller och funktioner som man traditionellt 
förknippar med dessa institutioner kanske inte längre är tillräckliga för att berättiga deras 
existens i framtidens informationssamhälle. Jag finner att för att komma vidare i frågan kring 
vad som egentligen är folkbibliotekets uppdrag, krävs en större förståelse av 
folkbiblioteksbegreppet. Arja Mäntynkangas (1997) ger i en artikel några synpunkter på 
begreppet folkbibliotek och frågar sig om vårt sätt att benämna ett fenomen påverkar vårt sätt 
att tänka om det. Hon ser folkbiblioteket som en konkretisering av en politisk ideologi som 
varit dominerande under dess framväxt. Under tidens gång har dock omgivningen förändrats, 
men det vardagligt vanemässigt använda begreppet folkbibliotek har inte anpassats. Att 
ifrågasätta vanemässigt använda begrepp framhålls som viktigt, eftersom det kan avslöja 
ideologiska beståndsdelar i kunskap som blivit osynliga för oss. (s.54) 
 
Jag anser därför att det finns utrymme för, och behov av, vidare undersökningar och fortsatt 
forskning kring vad som egentligen menas med begreppen, samt vilka värderingar som ska 
utgöra kärnan i deras uppdrag. Frågan är var och hur man hittar dessa värderingar. Genom att 
gå tillbaka till och återbekräfta folkbibliotekets ursprungliga idéer och värderingar, om att 
verka för allmänhetens bästa, såsom Gorman (2000) föreslår i boken Our Enduring Values? 
Eller genom att se sig om i samhället efter vilka behov som finns och skapa nya värderingar 
och ett nytt betydelseinnehåll i folkbiblioteksbegreppet, såsom flertalet andra forskare anser? 
(Se till exempel Black och Muddiman 1997 samt Harris, Hannah och Harris, 1998).   
 
Även om min undersökning inte påvisade en tydlig diskrepans mellan teori och praktik inom 
folkbiblioteksfältet anser jag att frågan kvarstår som intressant för vidare undersökningar. I 
min uppsats studeras frågan endast utifrån en begränsad del av folkbiblioteksfältet. Andra 
möjliga tillvägagångssätt är att genom intervjuundersökningar komma ännu närmare hur 
folkbiblioteksbegreppet och uppdraget uppfattas av de verksamma inom praktiken. Då skulle 
man få en bredare bild av fältet och inte bara de utsagor som publicerats i vissa tidskrifter. Det 
skulle också vara intressant att undersöka den bild av folkbiblioteket och dess uppdrag som 
förmedlas på B & I- utbildningen, eller den som förmedlas i kulturpolitiska texter. Andra 
intressanta aspekter är hur folkbiblioteksbegreppet uppfattas och tolkas av användarna, samt 
hur de anser att folkbiblioteket lyckas utföra sitt uppdrag i praktiken. 
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7. Sammanfattning 
 
I uppsatsen undersöks hur det resoneras kring folkbibliotekets uppdrag i ett antal 
biblioteksrelaterade tidskrifter. Då utgångspunkten är att bilden av uppdraget är splittrad, och 
att det finns konkurrerande åsikter om hur det bör formuleras, fann jag en lämplig teoretisk 
och metodologisk utgångspunkt i det diskursanalytiska tillvägagångssättet. Diskursbegreppet 
kan användas för att visa hur olika sätt att tala om och förstå världen bidrar till att konstruera 
identiteter och sociala relationer, men också hur begrepp tillmäts betydelser inom olika 
sociala fält. Den är också lämplig för att, genom att urskilja en diskursordning i ett material, 
visa hur olika diskurser konkurrerar om tolkningsföreträdet av ett visst fenomen. 
 
Folkbiblioteksfältet kan ses som ett socialt fält inom vilket det råder delade meningar om vad 
som är folkbibliotekets grundläggande uppdrag i samhället. Syftet med uppsatsen är således 
att urskilja en diskursordning i det empiriska materialet. Jag intresserar mig även för om det 
går att urskilja en skillnad mellan ett teoretiker- respektive praktikerperspektiv i sättet att tala 
om uppdraget. Ett urval artiklar om folkbibliotek, både från vetenskapligt granskade 
tidskrifter, samt mer praktiskt förankrade fack- och branschtidskrifter får därför i uppsatsen 
fungera som fönster mot ett akademiskt, teoretiskt sätt, respektive ett mer praktiskt förankrat 
sätt att tala om uppdraget. 
 
Sammanlagt 30 artiklar från 6 vetenskapliga och 4 fack- och branschtidskrifter analyseras 
utifrån en analysmodell, som bygger på Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori, 
och som är användbar för att visa hur begrepp tillmäts olika betydelser. Genom att undersöka 
hur olika uppdraget benämns och formuleras i de båda perspektiven kan jag visa att begreppet 
”folkbibliotekets uppdrag” kan sägas vara en flytande signifikant i folkbiblioteksdiskursen. 
Genom att urskilja återkommande begrepp och egenskaper som nodalpunkter i resonemangen 
kan jag karakterisera teman, och slutligen diskurser som dominerar i utsagorna. Här 
undersöker jag också hur det resoneras kring de olika rollerna, vilka som det råder enighet 
kring eller vilka som präglas av vissa motsättningar eller oenighet..  
 
Resultatet är att nio olika diskurser framträder i materialet. Vissa av dessa är lika 
framträdande i båda perspektiven. Ett sådant är den informationsteknologiska diskursen som 
karakteriseras av vissa motsättningar kring IKT: s inverkan på uppdraget.  Andra är 
kulturdiskursen och utbildningsdiskursen. Dessa diskurser karakteriseras av oenighet mellan 
utbildningsrollens och kultur – och rekreationsrollens förespråkare. Problematiken kommer 
även till uttryck i antagonistiska åsikter mellan förespråkare av det kvalitetsstyrda respektive 
det efterfrågestyrda biblioteket.  I båda perspektiven är också den pedagogiska diskursen som 
framhäver efterfrågan och det optimala användandet av biblioteket framträdande. En diskurs 
som präglas av större enighet, både inom vartdera perspektivet samt perspektiven emellan är 
demokratidiskursen. I båda perspektiven finns en djup enighet kring att folkbiblioteket har ett 
uppdrag i att främja demokrati och jämlik service.  
 
I båda perspektiven går det även att urskilja en underliggande diskurs kring uppdraget som rör 
sig kring behovet att fastställa vad som egentligen är folkbibliotekets grundläggande 
värderingar. Kring dessa råder vissa motsättningar, en del åberopar de gamla traditionella 
värderingarna, medan andra menar att dessa är föråldrade och bör bytas ut. I många fall 
efterlyses även en diskussion kring vilka dessa värderingar egentligen är, och vad de står för 
idag. 
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Specifikt för teoretikerperspektivet är en marknadsekonomisk diskurs som påvisar ett ökande 
intresse för, men samtidigt antagonistiska åsikter kring, ett mer marknadsekonomiskt sätt att 
driva folkbibliotek. Där finns också en social diskurs där man är förhållandevis eniga kring 
folkbibliotekets sociala ansvar och funktion. Praktikerperspektivet utmärktes istället av en 
folkbildningsdiskurs som betonar den traditionella folkbildningsrollen. Detta resonemang 
utmärks dock av oenighet kring vad folkbildning egentligen innebär, och om det fortfarande 
bör vara ett explicit mål för folkbiblioteket. 
 
Skillnaderna mellan perspektiven ger vissa indikationer på att praktikerperspektivet 
domineras av ett något mer traditionellt sätt att uppfatta uppdraget. Men då min undersökning 
är baserat på ett så begränsat material är jag medveten om att detta antagligen är mer kopplat 
till min urvalsproblematik, än att det säger något om folkbiblioteksdiskursen i sin helhet.  
 
Resultatet påvisar därmed ingen framträdande skillnad i sättet att formulera uppdraget i teori 
respektive praktik. Det övergripande intrycket av resultatet är istället att de båda perspektiven 
karakteriseras av samma motsättningar och oenighet kring sätten att formulera uppdraget. 
Detta pekar på att det finns en utbredd brist på konsensus inom folkbiblioteksfältet, oavsett 
om man är teoretiker eller praktiker, angående vad ett folkbibliotek egentligen är, och vad det 
bör göra.  
 
Jag anser att de olika uppfattningarna kring uppdraget i förlängningen konstruerar olika 
identitetsuppfattningar för folkbiblioteket som institution och därmed har stor betydelse för 
hur verkligheten ser ut. Det leder även till konsekvenser för hur verksamheten utformas och 
hur användarna bemöts, därför framstår det som angeläget att diskussionen kring vilka 
grundläggande värderingar verksamheten egentligen har, eller bör ha, fortgår och blir föremål 
för vidare undersökningar och forskning. 
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