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1. Introduktion  
 
Av en händelse kom jag över ett av de gratisbokmärken som biblioteket tillhandahåller. Detta 
bokmärke var från 1981. På framsidans sidhuvud finns en liten ruta med ett ”i” i en fylld 
cirkel och ordet ”Information” underst. Nedanför denna ruta är det tryckt ”Biblioteket- till din 
hjälp för information.” Sidfoten består av en text med följande lydelse: ”När du söker 
information, välkommen till ditt bibliotek!”. Mellan sidhuvudet och sidfoten finns en 
uppräkning av de då existerande biblioteksenheterna i Kalmar kommun med telefonnummer. 
Baksidan utgörs av SAB-systemets huvudrubriker. Detta bokmärke implicerar att biblioteket 
är det dominerande informationssystemet och att all information kan inordnas i SAB-
systemet. Angenäma minnesbilder av mitt folkbibliotek, som var inrymt i min skola på Öland, 
dyker också upp. Varje låntagare hade ett lånekort som förvarades i en liten ask och 
låntagarnumret antecknades vid varje ut lån på kortet som tillhörde boken, med tonvikt på 
boken, då tryckta medier var de enda tillgängliga medierna. 
 
Dagens gratisbokmärken ser helt annorlunda ut. I sidhuvudet återfinns Kalmar stadsbiblioteks 
logotyp med texten: ”Kalmars folkbibliotek är till för Dig!”. I sidfoten finns kultur- och 
fritidsförvaltningens logotyp med kommunlogotypen. Fortfarande finns det telefonnummer 
till de olika biblioteksenheterna, som har blivit färre, d v s även filialerna har minskat till 
antalet. En viktig skillnad är ganska anslående, nämligen att numera finns det även 
faxnummer, webbplats, e-postadress till biblioteken och ett mobiltelefonnummer till 
Bokbussen med på bokmärket. Även dess baksida är radikalt annorlunda och här finns 
numera annonser till olika företag, varvid de flesta endast har en webbadress angivna. Kanske 
har man, mer eller mindre medvetet, kapitulerat för utvecklingen och gett upp sitt ”monopol” 
på information?  
 
Titeln på denna uppsats är Gemeinschaft eller Geschellschaft vilka är ett sociologiskt 
begreppspar. Dessa begrepp kan egentligen inte uppträda i en renodlad form, så titeln kan 
kanske uppfattas som provokativ. Gemeinschaft och Geschellschaft eller G&G, står för 
naturliga gemenskaper och artificiella sådana. Ofta när man behandlar det ena av begreppen, 
brukar det andra finnas med som en dold klangbotten, utan att explicit nämnas. Ett konkret 
och mer renodlat exempel på samhällsförändringar och G&G är Stockholms stadsbibliotek, 
som har en filial på det privata sjukhemmet Serafen i centrala Stockho lm (Wilhelmson i 
Kristdemokraten, 2005-01-28). En ”stamkund” på filialen är 90-åriga Alice Bergman. När 
hon besökte huvudbiblioteket, fick hon beskedet att nästa gång hon kom dit, fick hon minsann 
sköta sig själv beroende på att den personliga servicen vid utlåningsdisken skulle komma att 
försvinna. Mot detta invände hon att hon inte kan något om datorer, men fick svaret att hon 
kunde lära sig. Som många andra av oss, ogillar hon att man ”tar bort det mänskliga” och hon 
avslutar med : ”Att mötas och säga ett ord eller två- alla möten borde vara så” (ibid.). Här står 
alltså den personliga kontakten med bibliotekspersonalen (Gemeinschaft) i kontrast till den 
opersonliga teknikmiljön (Gesellschaft). Detta samspel mellan G&G är intressant och 
förskjutningar till den ena eller till den andra polen kan säga en del om de förändringar 
samhället genomgått och fortfarande genomgår. Just därför har jag valt titeln Gemeinschaft 
eller Gesellschaft på denna magisteruppsats. Teorierna om G&G är på intet sätt centrala för 
uppsatsen och kapitel 6 kommer att ge en viss inblick i teoribildningen kring detta. Tanken 
med titeln är snarare att fånga uppsatsens anda och förhoppning; även i IKT-samhället skall 
det lokala biblioteket alltid utstråla och förmedla hjärta och hjärna genom serviceinriktad 
kunnig personal och modern teknik i en hälsosam symbios (IKT skall utläsas Informations- 
och kommunikationsteknik). Jag menar alltså att alla biblioteksfilialer bör och ska ha sin egen 
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särart i förhållande till den miljö de verkar i och de förutsättningar som finns. Genom att 
undersöka valda biblioteksfilialer i Kalmar kommun och dess roll i dagens globaliserade IKT-
samhälle, hoppas jag kunna belysa filialbibliotekets särart och peka ut några 
handlingsalternativ för en biblioteksfilial i dagens Sverige att agera utifrån. På andra plan bör 
man ju följa och ta hänsyn till den övergripande kommunala biblioteksorganisationens 
struktur, regler och kultur. 
 
Jag har själv förmånen att få arbeta som timvikarie på Kalmar stadsbibliotek, där jag arbetar 
på såväl huvudbiblioteket som på olika biblioteksfilialer. Just biblioteksfilialer ligger mig 
varmt om hjärtat och jag har en uppfattning om hur biblioteket i allmänhet och 
filialbiblioteket i synnerhet, skall vara: för mig är biblioteket ett samhälleligt 
vardagsrum/mötesplats, ett kulturcentrum, ett informationscentrum, ett internetcafé och en 
nod i det lokala nätverket.  
 
Således är mitt val av uppsatsämne, som sorterar under kollegium 1, samhällsperspektivet, 
ganska naturligt. Dessutom verkar aspekten biblioteksfilialer inom kollegium 1 vara relativt 
jungfrulig mark. Exemplen med bokmärkena ovan samt artikeln ur Kristdemokraten har antytt 
vad detta arbete kommer att behandla. I klartext är ämnet för denna magisteruppsats 
biblioteksfilialernas roll i det globala informations- och kommunikationssamhället (IKT-
samhället) med tonvikt på lokalsamhället. 
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2. Problembeskrivning  
 
Det är ganska uppenbart att samhället har genomgått dramatiska förändringar sedan 1981 och 
biblioteket som institution är inget undantag. Internet t.ex. är här för att stanna och är ingen 
modefluga. Referatet ur Kristdemokraten (Wilhelmson) ovan ger en bild av hur 
förändringarna kan upplevas och omsättas i praktiken. Konflikten på makronivå, mellan de 
nya nätverken och regionerna å ena sidan och nationalstaten och de formella strukturerna å 
den andra är intressant och ett faktum. Christer Jönssons Nätverkens Europa Jönsson (1999) 
är t.ex. i detta avseende en givande läsning. Dock är jag intresserad av att undersöka hur det 
förhåller sig på mikronivå, d.v.s. bland kommunernas filialbibliotek. När det gäller 
biblioteken, finns det vissa generella styrdokument såsom Bibliotekslagen, UNESCO:s 
folkbiblioteksmanifest och lokala styrdokument. Dessa är väldigt allmänt hållna och ger stort 
utrymme för egna initiativ. Rent konkret vill jag alltså veta hur filialbiblioteket anpassar sig 
till förändringarna och samverkar med lokalsamhället. 
 
IKT-samhället innebär att världen kommer närmare oss människor, den krymper eller blir 
globaliserad om man så vill. Många bibliotek erbjuder sina låntagare avfarter till de 
elektroniska motorvägarna i form av publika datorer. Fast datorer har ju nästan varenda 
människa och information är lätt att få på annat håll liksom kultur, tidningar och böcker? E-
böcker kan man ladda ner utan att egentligen behöva besöka sitt bibliotek. Flygbiljetterna är 
billigare än på länge, så att åka ner till Prag och se en operaföreställning där biljetten 
dessutom kan vara billigare än att köpa operan på CD är en realitet. Hur påverkar detta vår 
tids låntagare? Utgör filialbiblioteken delar av en struktur som är en stelbent, byråkratisk relik 
från förr eller är de flexibla nätverksnoder? Vad har då biblioteken i Kalmar kommun här att 
göra? Är det inte lika bra att avveckla dem? Behöver dagens samhälle dem? Eller är det t.o.m. 
så att biblioteken är en nödvändig förutsättning för demokrati, deltagande och integration i 
samhället?  

2.1 Avgränsning  
 
För att göra det hela mer lätthanterligt har jag valt att undersöka fyra biblioteksfilialer i 
Kalmar kommun. Dessa är dels tre filialbibliotek vars ”upptagningsområde” innefattar olika 
sociokulturella kontexter och dels den största filialen i den enda kommundelen, Södermöre. 
Kalmar har varit en föregångskommun i biblioteksvärlden. K:et i GÖK-projektet står just får 
Kalmar där de andra kommunerna är Göteborg och Örnsköldsvik. Vidare var man bland de 
första biblioteken i landet med att på 1990-talet införa självbetjäningssystem för in- och utlån. 
Allt enligt samtal med en bibliotekarie med insyn i Kalmars bibliotekshistorik. Jag har 
dessutom nytta av att jag jobbar i Kalmars biblioteksvärld som timvikarie och av den 
förförståelse jag har förvärvat.  
 
Tomas Bergström (2002) menar i sin bok Organisationskultur och kommunal förnyelse: 
Förändring i gamla hjulspår? att alla kommuner är principiellt olika. Denna till synes banala 
och självklara utsaga får sin förklaring då den återfinns i utvärderingen av hans studie om 
kommunal förnyelse i tre svenska kommuner. Han fäller följande självkritiska uttalande: 
”Vilka slutsatser kan man då dra utöver dem som gäller för dessa städer? I strikt mening inga 
alls! Varje fall är unikt…” (s. 2004). Dock finns det ändå mycket som förenar (s. 203-205). I 
mitt fall är det t.ex. personalens utbildningsbakgrund, bibliotekslagen och 
verksamhetsområden. Med ledning av det ovan sagda, menar jag att det egentligen inte spelar 
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någon roll vilken/vilka kommun/kommuner man väljer. Om jag sedan kan dra några generella 
slutsatser av min undersökning, får analysen nedan utvisa. 
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3. Syfte, avgränsning och frågeställning  
 
Min avsikt är att föreliggande arbete skall resultera i några generella slutsatser om 
biblioteksfilialernas roll och plats i det tidiga 2000-talets svenska samhälle, alltså ett slags 
diagnos på tillståndet och anpassningsförmågan på mikronivå genom utvecklingen på 
makronivå. Dessutom hoppas jag att kunna väcka intresse för våra biblioteksfilialer och deras 
relation till sitt lokalsamhälle.  
 
Då föregående kapitel genom Bergström bekräftat vår förförståelse om att varje kommun är 
unik, är det intellektuellt ohederligt att försöka dra slutsatser för samtliga kommuner. Mitt 
primära undersökningsområde är alltså Kalmar kommun, vilket redan nämnts. Dock anser jag 
det vara fullt korrekt att försöka dra generella slutsatser om biblioteksfilialerna i Kalmar 
kommun, därför att folkbiblioteken är ju en kommunal angelägenhet och kommunen är till sin 
natur en hierarkisk byråkrati, i begreppens administrativa och organisationsteoretiska 
betydelser, med en politisk ledning i toppen. Därför menar jag att man mycket väl kan leta 
efter gemensamma, för Kalmar kommun generella trender i resultatet, oavsett graden av 
nätverkstänkande. Tonvikten är just på det kommunala och byråkratiska i ordets bästa 
bemärkelse i kontrast till det kapitalistiska marknadssamhället, även detta i den mest positiva 
betydelsen och det framväxande globala nätverks- och IKT-samhället. Det är ingen hemlighet 
att biblioteken inte arbetar på marknadsmässiga principer eller ingår i de kommunala 
strukturerna. Behöver det ve rkligen föreligga en konflikt mellan att vara finansierad av 
offentliga medel samt att ingå i en kommunal struktur och vara en nod i nätverkssamhället? 
 
Internets genomslag kom i slutet på 1990-talet och även bibliotekarieutbildningen ändrades 
från att vara en yrkesexamen till en akademisk examen på kandidat- och magisternivå i 
biblioteks- och informationsvetenskap under samma tidsperiod, varför det därmed är relevant 
att utgå från mitten av 1990-talet fram till dags dato i uppsatsen.  
 
För att kunna besvara mina frågeställningar, kommer jag kommer att använda mig av kritisk 
diskursanalys. Förknippat med denna och diskurser i allmänhet är en närmast oöverskådlig 
uppsjö av begrepp. Innan själva analysen kommer också en avgränsning att göras, med 
avseende på metod och begrepp. Denna avgränsning kommer att logiskt placeras där den hör 
hemma, i kapitlet om teori, metod och arbetsgång, innan själva arbetsgången. Dessa mina 
frågeställningar, ser ut som följer: 
 
• Hur anpassar sig verksamheten vid biblioteksfilialerna i Kalmar kommun, givet gällande 

regelverk, till det moderna nätverks- och IKT-samhället? 
• Vilken roll spelar biblioteksfilialerna i Kalmar kommun i sina lokala nätverk? 
 
Innan jag går djupare in på teori, metod och arbetssätt, följer en kort presentation nedan av 
mitt material. 
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4. Källor  
 
Det är nödvändigt att använda sig av olika källor, gärna då akademiska och färska diton men 
också sådana som verkar motsäga varandra, för att få en logisk och vetenskaplig struktur på 
en magisteruppsats. I denna uppsats utgörs källorna av litteratur och intervjusvar. För att hitta 
lämplig litteratur, har jag konsulterat Filter, raster och mönster, 
källförteckningar/hänvisningar i andra verk, Kulturrådets hemsida, LIBRIS, Kalmar kommuns 
OPAC, min egen förförståelse och olika Internetbokhandlar. I det sistnämnda fallet finns det 
ofta korta annotationer som komplement till de basfakta som man kan finna i t.ex. LIBRIS 
och OPAC:en. Dessutom har jag även finkammat hyllor på relevanta avdelningar på Kalmar 
stadsbibliotek för att hitta tryckt material.  
 
Framställningen av mitt material, har jag valt att dela in i olika block/underkapitel för att göra 
beskrivningen lättare. Denna blockindelning kan också underlätta min beskrivning av tidigare 
forskning. Förutom den teoretiska/metodologiska delen, har jag valt att använda 
samhällsteori/samhällsforskning, kulturvetenskaplig forskning och forskning inom biblioteks- 
och informationsvetenskapens kärna, nämligen forskning om bibliotek och dess roll i 
samhället på olika nivåer. Denna forskning kommer att beskrivas under varje underkapitel. 

4.1 Teori och metod 
 
Två allmänna introduktioner till diskursanalysen och konstruktionismen som fungerat som en 
bra ingång till teorin/metoden är Mats Börjessons Diskurser och konstruktioner- En sorts 
metodbok samt Marianne Winther Jörgensen & Louise Phillips Diskursanalys som teori och 
metod. De sistnämnda författarna gav mig viktiga referenser till mitt diskursanalytiska 
angreppssätt, nämligen i form av Norman Fairclough. De titlar av Fairclough som jag kommer 
att använda mig av är Dicourse and social change, Language and power samt Media 
discourse. Han har såväl utarbetat en teori för kritisk diskursanalys som utarbetat en metod för 
densamma. För att få lite mer ämnesperspektiv på diskursanalysen, skall jag också använda 
mig av biblioteks- och informationsvetaren Bernd Frohmanns artikel Discourse analysis as a 
research method in Library and Informations science. Han menar bl.a. att diskursanalys 
generellt sett är en utmärkt metod i biblioteks- och informationsvetenskap och särskilt de 
diskursanalyser som teoretiskt stöder sig på Michel Foucault.  
 
 I övrigt kommer jag att använda följande titlar av den nyss nämnde, diskursfilosofen 
Foucault: Diskursens ordning, Power/knowledge. Selected interviews and other writings 
1972-77 och The order of things, Vetandets arkeologi samt Övervakning och straff. De tre 
första är beskrivningar av hans teoretiska idéer och tänkande medan de sista är empiriska 
tillämpningar av hans teorier. Även om hans undersökningar inte primärt inspirerar mitt 
uppsatsskrivande, är det givande att se hur han själv har resonerat kring tillämpningen av sina 
teorier. Man kan säga att Vetandets arkeologi är en utökad metodologisk beskrivning av hans 
tre tidigaste verk, däribland hans doktorsavhandling. Diskursens ordning är hans 
installationsföreläsning vid College de France där han beskriver sina teorier närmare och som 
också förebådar den senare Foucault och verket och Övervakning och straff. The order of 
things är en arkeologi över humanvetenskaperna där ju B&I ingår. Jag anser att jag har nytta 
av Power/knowledge. Selected interviews and other writings 1972-77 som en kommentar till 
hans tänkande. Foucault kommer alltså att komplettera Fairclough på det teoretiska planet.  
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Då det dessutom handlar om att analysera språk/texter har jag valt att använda mig av Ludwig 
Wittgensteins språkfilosofiska Filosofiska undersökningar och Tractatus logico-
philosophicus ( Tractatus) samt av den belgiske logikern och moral- och rättsfilosofen Chaïm 
Perelmans Retorikens imperium. Wittgenstein menar att filosofins uppgift är kritisk 
språkanalys. Den ”tidiga” Wittgenstein med t.ex. Tractatus, drev bl.a. tesen att den språkliga 
satsen är en bild av verkligheten. Detta modifierades något och i den ”senare” Wittgens teins 
verk, vilket Filosofiska undersökningar kan tillskrivas, kritiserar han sig själv och bildteorin. 
Denna ersätter han med sina teorier om språkspel. Perelman är en akademiker som kanske är 
relativt obekant, men han menar att språket utövar ett slags våld och att all kommunikation är 
”ideologiskt” laddad och högst subjektiv. Alltså finns det enligt Perelman inte något neutralt 
språkbruk utan detta speglar tvärtom olika konflikter såsom sociala och kulturella. Perelmans 
och ”de båda” Wittgensteins tankegångar, beskriver, som jag ser det, i princip hur en diskurs 
fungerar, vilket kommer att beröras mer utförligt i kapitel 5.1.2. 
 
I Börjessons och Winther-Jörgensen & Phillips böcker, diskuteras också något om intervjuer i 
samband med diskursanalyser. Dessa resonemang kommer jag att använda som 
intervjuteoretiska utgångspunkter. När jag sedan, rent praktiskt, skall utforma och genomföra 
intervjuerna, kommer följande böcker att användas som uppslagsverk: Pål Repstads Närhet 
och distans, Jan Trosts Kvalitativa intervjuer och Karin Widerbergs Kvalitativ forskning i 
praktiken. Naturligtvis kommer jag kanske inte att ha nytta av alla, men det är alltid bra att ha 
ett öppet sinne för olika intervjutekniker och tips m.m. Dessutom är ju varje intervjusituation 
unik. 

4.2 Samhället  
 
Vad är samhället och hur ser det ut? Buden är många och en viss kontur/beskrivningsram är 
nödvändig. Utan att göra några anspråk på att ge en uttömmande beskrivning, i den mån det 
över huvud taget är möjligt, har jag gjort ett urval av pusselbitar för att få en bild av det vi 
kallar samhället. Det sociala landskapet. En sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-
talet till början av 2000-talet av Göran Ahrne, Mats Franzen och Christine Roman samt Johan 
Asplunds Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft utgör de mer allmänna momenten. Vad 
gäller Asplunds bok, gör han alltså en tolkning av begreppen G&G och dess upphovsman 
Ferdinand Tönnies. Denna tolkning tar hänsyn till en nutida kontext, vilket kan vara mer 
givande än att relatera G&G till dess ursprungliga 1870-talskontext.  
 
Christer Jönssons bidrag till Demokratiutredningens forskarvolym Nätverkens Europa ger en 
kort och kärnfull beskrivning av de nya samhällsstrukturerna eller nätverken. Jönsson tar bl.a. 
upp en rolig och signifikativ episod som utspelas på EU-nivå. Den svenske tjänstemannen 
åker till Bryssel, går på de möten han skall gå på och åker hem. Övriga europeiska kollegor 
gör ungefär samma sak, med den viktiga skillnaden att de går ut och tar en drink eller två efter 
mötet. Vid dessa informella sammankomster, löses många problem och man lär känna sina 
motparter. Den svenska byråkratiska modellen mot den europeiska sociala nätverksmodellen. 
Jönsson skriver också mycket lättfattligt, med bl.a. ledning av Manuel Castells, om begreppet 
nätverk.  
 
Castells trebandsverk om Informationsåldern samt hans Internetgalaxen plus Jan van Dijks 
The network society kompletterar Jönsson mer utförligt. Castells söker alltså finna en 
samhällsteori för IKT-samhället. Han så att säga härleder den ur samtida forskning, men som 
han själv skriver: ”Vetenskaplig forskning svarar ej ännu mot ämnets betydelse.” 
(Internetgalaxen, 2002, s. 126). Internetgalaxen beskriver alltså en (min understrykning) 
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aspekt av nätverkssamhället, och som jag ser det en av de viktigaste manifestationerna för 
IKT-samhället. Dessutom balanserar van Dijk Castells genom att betona de sociala 
dimensionerna och genom att ifrågasätta Castells på vissa punkter. I det första bandet om 
Informationsåldern försöker Castells, att på basis av tidigare forskning på flera kontinenter, 
formulera en teori om IKT-samhället. Hans fokus ligger på informationsteknikens påverkan 
på dagens samhälle. Band två tar upp ett par, ibland motstridiga, faktorer som formar våra liv: 
globalisering och identitet. Den tredje och sista volymen berör social förändring som en 
konsekvens av förhållandet mellan nätverk och identiteter. Internetgalaxen handlar om själva 
kärnan i IKT-samhället: Internet som kommunikationsmedium. van Dijks bok är en 
multidisciplinär översikt över IKT-samhällets framväxt och stundtals också kritisk. Kritiken 
riktas bl.a. mot Castells teorier. The network society är starkt fokuserad på sociala strukturer 
och på t.ex. juridiska konsekvenser av de nya medierna. En mer kulturell syn på samhället ger 
kulturrådet i sin omvärldsanalys: Om kulturen och den ny tekniken. Detta småtryck är en 
utmärkt koppling till biblioteken och hur dessa påverkas av IKT-samhället.  
 
När det gäller mitt urval och diskussionerna kring detta och vilka slutsatser man kan dra av 
mitt resultat, kan Tomas Bergströms tidigare nämnda bok och tankegångar vara till hjälp. 
Boken är en studie av tre kommuner och vad som är intressant för mig, är hans slutsatser och 
hans tankar kring en eventuell generell applicerbarhet.  
 
För att kunna beskriva kontexterna på det lokala planet, kommer Områdesfakta 2003, 
Statistisk årsbok 2004 och trycksaken Siffror om Kalmar 2005 att användas, vilka produceras 
och distribueras av kommunledningskontoret i Kalmar kommun. Dessutom har det 
förekommit telefonkontakt med tjänstemän på kommunledningskontoret angående statistik 
för två icke medtagna områden i materialet.  

4.3 Bibliotek och kultur  
 
Vad gäller tidigare forskning om filialbibliotek, är resultatet mycket magert. En sökning på 
LIBRIS ger bara få, gamla och för föreliggande arbete irrelevanta texter. Samma magra 
resultat ger Magisteruppsatsdatabasen vid BHS. Dock är det de facto så att folkbiblioteket i de 
flesta fall tillhör kulturnämnd, kultur- och fritidsnämnd eller motsvarande (Nilsson, 2003, s. 
293). Med andra ord är ”kultur” ett bra ingångsord när man skall hitta relevant forskning. 
Kulturrådet presenterar på sin hemsida aktuell publicerad forskning inom kulturområdet. Två 
av dessa publikationer, Kultur, plats och identitet: Det lokalas betydelse i en globaliserad 
värld och Kulturen i kunskapssamhället: Om kultursektorns tillväxt och kulturpolitikens 
utmaningar, är forskarantologier vari vissa kapitel kommer att bidraga till att föra denna 
uppsats framåt. Dessa två böcker diskuteras senare i detta kapitel.  
 
En dansk forskningsrapport, Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling, av Andersson & 
Skot-Hansen (1994) diskuterar ”biblioteket som en lokal dynamo”, vilken passar uppsatsen 
synnerligen väl. Den fungerar som ”den felande länken” mellan samhället och 
filialbiblioteket. Emellertid berör den danska förhållanden och jag avser inte att göra en 
komparativ analys av Sverige och Danmark, men den är ändå användbar genom att den 
beskriver vissa mönster och beteenden som jag kan applicera på denna uppsats. Vidare 
presenterar de (ibid., s. 18) en flerfältsmodell av bibliotekets olika roller, som med fördel kan 
användas i denna uppsats. Modellen presenteras längre fram i uppsatsen. Deras modell ligger 
också till grund för filialbibliotekets diskursordning som implicit kommer att ligga som ett 
bollplank för intervjusvaren. Även Audunsons bidrag ”Folkebibliotekenes rolle i en digital 
framtid: Publikums, politikernes og bibliotekarenes bilder” till antologin Det siviliserte 
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informasjonssamfunn kommer att bidraga till diskursordningen. Audunsens bok är något 
nyare än sina danska kollegors och jag anser att den är viktig för att få en så korrekt bild som 
möjligt av filialbibliotekens diskursordning och biblioteket i IKT-samhället. Den berör norska 
förhållanden och inte uttalat filialbibliotek, men man kan ändå ha nytta av den som en 
kompass till IKT-samhällets bibliotek förändrade roller, identiteter m.m. Båda dessa nordiska 
titlar berör bibliotekets ideologi. Emellertid finns det också en relativt ny bok av amerikanen 
McCabe, Civic librarianship: Renewing the social mission of the public library, vilken skulle 
kunna varit till nytta för denna uppsats om dess innehåll inte så starkt varit knuten till en 
amerikansk kontext. I boken relateras det till det republikanska partiet och det talas om att 
höja samhällets moraliska röst, individuell frihet och diskussioner om att det civila samhället 
är ett nätverk av relationer mellan familj, tro, intressen och ideologi m.m. Förvisso många 
element som kanske vore önskvärda även här. Dessutom torde inte heller USA:s public 
libraries ha undgått efterverkningarna av 11:e september och Department of Homeland 
security´s verksamhet med övervakning av lån, svartlistade böcker o.dyl. I vilket fall som 
helst, jag är skeptisk till dess nytta i denna uppsats och jag uppfattar hans huvudtes som att 
biblioteken skall vara lokalsamhällets dynamo och ”väva om” samhällstrukturen i ett nätverk 
av extremt självstyrande samhällen. Detta menar också Audunson och Andersson & Skot-
Hansen, men i en form, anpassad för nordiska förhållanden.  
 
Michael Buckland, denne berömde auktoritet inom biblioteks- och informationsvetenskapen, 
och hans verk Information and information systems (1991) kommer i denna uppsats att 
användas som ett teoretiskt stöd för att definiera ett filialbibliotek. Vidare består hans bidrag 
till denna uppsats av hans definition av begreppet information.  
 
Christine Bruce är en australiensisk forskare vars doktorsavhandling från 1997, The seven 
faces of information literacy är en av de få i sitt slag. Hon har i boken utkristalliserat sju olika 
facetter eller aspekter, rörande informationskompetens (information literacy). I huvudsak går 
facetterna från tonvikt på IKT, till informationskällor/informationskontroll för att på de tre 
högsta nivåerna fokusera på informationsanvändande (1997, s. 114). Vidare visar hon också 
på de olika sätten information uppenbaras på. Från att vara ett objektivt fenomen och en del 
av den yttre miljön, där kunskap krävs för att få fatt på den (Facett 1-4), blir information till 
ett subjektivt fenomen där information ses som ett objekt för reflektion och finns inom 
individen (Facett 5), för att slutligen (Facett 6-7) vara föränderlig till sin karaktär med allt vad 
detta innebär (1997, s. 115). En av frågorna till intervjupersonerna gäller just hur dessa ser på 
begreppet informationskompetens (se Bilaga 2) och utgående från Bruce’s sju facetter, kan 
man därför, grovt, ringa in filialföreståndarnas uppfattning genom att matcha deras svar mot 
olika facetter och därmed få en inblick i bibliotekets roll. Begreppet informationskompetens 
är en nyckelkompetens i IKT-samhället som jag ser det, men det är ett ganska svårdefinierat 
begrepp och därför är Bruce bra att ha som utgångspunkt. 
 
Vad gäller biblioteksfilialerna i allmänhet och de i Kalmar kommun i synnerhet, kommer 
intervjuerna att fungera som huvudkällor (men även textnivå i analysmodellen), då litteraturen 
på detta område är tämligen mager. Icke att förglömma är också knippet av diverse relevanta 
regelverk och styrdokument: Bibliotekslagen, Nytt kultur- och fritidspolitiskt program, det 
opublicerade interna materialet Nya arbetsgrupper inom biblioteket och UNESCO:s 
folkbiblioteksmanifest . I skrivande stund är inte alla lokala styrdokument såsom 
biblioteksplanen fä rdig, så det är inte praktiskt möjligt att nyttja denna källa till lokal 
bibliotekspolitik i denna uppsats. Kvantitativa data och hårda fakta hämtar jag från 
Folkbiblioteken 2003 och Folkbiblioteken 2004, vilka är de färskaste rapporter jag kunnat 
tillgå. Även Kulturrådets hemsida är en viktig källa till information, dels genom att jag här 
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kom åt UNESCO:s folkbiblioteksmanifest, dels genom att denna ger information om den 
senaste forskningen inom t.ex. kultur- och biblioteksområdet.  
 
Om biblioteksverksamheterna: PM av John Erik Forslund ingår i departementsserien (Ds 
2003:66), vilken dels ger en sammanfattande beskrivning av ”biblioteksterrängen” det senaste 
årtiondet, dels resonerar kring tillägget i bibliotekslagen. Faktum är att i denna PM, skrivs det 
mycket om IKT. Man kan väl säga att den bekräftar framväxten av IKT-samhället. 
Utgångspunkten i denna PM, är frågan om bibliotekslagen bör ändras på ett sådant sätt att 
skillnader avseende biblioteksverksamheten kan motverkas (s. 11). Denna PM är också en av 
de viktigare källorna till kvantitativa data och hårda fakta, då den spänner över en större 
tidsrymd. 
 
Som jag antydde i inledningen av detta kapitel, är biblioteket intimt förknippat med kultur.  
Kulturens nya vägar (Nilsson, 2003) är ett slags kulturpolitisk parallell till boken av Ahrne et 
al. Dock handlar Nilssons bok om kulturutvecklingen och här berörs också biblioteken. 
Forskarantologierna Kultur, plats och identitet: Det lokalas betydelse i en globaliserad värld 
och Kulturen i kunskapssamhället: Om kultursektorns tillväxt och kulturpolitikens utmaningar 
berör detta och enskilda kapitel kommer jag därför att ha nytta av. Även om kopplingen till 
bibliotek, många gånger är perifer, finns den dock där och är ett välkommet bidrag till 
beskrivningen av filialbibliotekens närmiljö.  
 
Således är de teoretiska utgångspunkterna i korta drag redovisade. Nu återstår bara för mig 
som uppsatsförfattare att praktiskt applicera dessa i uppsatsen. I nästa kapitel kommer jag att 
beskriva hur detta kommer att ske samt visa på det logiska sambandet mellan detta kapitels 
innehåll, teori/metod samt uppsatsen i sin helhet.
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5. Teori, metod och arbetsgång  
 
Som antytts i bl.a. kapitlet om Litteraturgenomgång, ämnar jag använda mig av kvalitativa 
metoder i min uppsats. Man kanske undrar om det inte skall vara metod i singular och om jag 
inte hemfallit åt metodologisk pluralism á la Feyerabend (för de som inte läst teori och metod 
på Bibliotekshögskolan, kan sägas att denne man företräder en anarkistisk vetenskapsfilosofi 
och maximen ”anything goes”). Det är inte alls avsikten, utan jag har en huvudmetod och en 
hjälpmetod. Hjälpmetoden är kvalitativa djupintervjuer och dess syfte är att generera text till 
huvudmetoden. När det gäller intervjuer, föreligger dock risken att jag så att säga hittar eller 
får intervjupersonerna att uppfinna, diskurser som i praktiken inte existerar. Detta är oerhört 
viktigt att vara medveten om som intervjuare.  
 
Det är resultatet av dessa intervjuer med fyra olika filialföreståndare som utgör min text, som 
skall analyseras med min huvudmetod, kritisk diskursanalys enligt Norman Fairclough. 
Denna metods teoretiska fundament bör dock kompletteras med t.ex. samhällsteori och andra 
diskursteoretiker, vilket också kommer att ske, beroende på inom vilket ämne undersökningen 
sker och undersökningens natur. Kritisk diskursanalys kommer också att kompletteras, vilket 
Fairclough uppmuntrar eller till och med förutsätter, med andra näraliggande 
teoretiker/discipliner. I det här fallet med Foucault, Wittgenstein och Perelman samt material 
om samhälle, kultur och bibliotek. Dessutom är det, som jag ser det, mycket ovanligt att man 
själv skapar sin text i vilken form den än må vara för analys.  
 
Kritisk diskursanalys är mindre frekvent använd inom B&I. Diskursanalys är ett 
samlingsnamn på tre förekommande och icke relaterade metoder vilka i sin tur uppvisar stora 
inbördes skillnader. Dessa metoder är diskursteori (främst företrädda av Laclau & Mouffe), 
kritisk diskursanalys samt diskurspsykologi. Kritisk diskursanalys ligger i mitten av spektrat 
där ”diskurs är konstituerande” är den ena polen medan ”diskurs är konstituerad” är den 
andra. De båda andra angreppssätten förutsätter mer utpräglat att diskurs är konstituerande. 
Vidare finns det skillnader vad avser analytiskt fokus där kritisk diskursanalys intar en 
mellanställning mellan diskurspsykologi som behandlar vardagsdiskurs och diskursteori som 
har en mer abstrakt diskurs som undersökningsobjekt (Winther-Jörgensen & Phillips 1999, s. 
26-27).  
 
Kvalitativa metoder är alltså metoden i denna uppsats. Det faller sig egentligen ganska 
naturligt, då jag vill undersöka uppfattningar och svara på frågan Hur? och inte Hur många? 
Man kan säga att den metod och det arbetssätt som valts, karaktäriseras av konstruktionism 
och diskurser, vilka lätt kan orsaka begreppsförvirring. Detta kapitel börjar därför med att ge 
en liten orientering om dessa, följt av en presentation av kritisk diskursanalys, språkteori och 
övrig kompletterande teori, varpå det avrundas med mina tankegångar kring intervjuerna, en 
avgränsning av begreppen och den fortsatta arbetsgången. Sist i kapitlet påvisar jag hur kritisk 
diskursanalys, intervjuerna och övrig text hänger samman.  

5.1 Konstruktionism 
 
En gemensam nämnare för de valda teoretikerna är att de är konstruktionistiska. Det innebär 
att människan och samhället själva skapar sin livsvärld som hon betraktar utifrån sina 
ideologiska glasögon, på basis av sin närmiljö och kulturella, sociala, religiösa etc. kontexter. 
Självklart är inte allt subjektivt konstruerat utan det finns likväl icke-diskursiva strukturer. 
Detta är något som såväl Fairclough som Foucault erkänner. Även jag som uppsatsförfattare 
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är färgad av min förförståelse och min livsvärld. Objektiv samhällsforskning/undersökning 
finns inte, som jag ser det. Winther-Jörgensen & Phillips diskuterar också detta om forskarens 
roll och kritisk forskning (s. 28-30 och s. 153-154) bl.a. i samband med kritisk diskursanalys. 
Jag som magisteruppsatsförfattare sätter agendan, väljer teori och metod samt som vi skall se, 
gör min modell för undersökningen. Hur litet mitt inflytande än är, på t.ex. intervjuerna, så 
finns det dock där.  

5.1.1 ”Om ett lejon kunde tala, så kunde vi inte förstå det”  
”Om ett lejon kunde tala, så kunde vi inte förstå det” är ett märkligt uttalande av den ”sena” 
Wittgenstein (Filosofiska undersökningar, 1996, s. 257). Dock tycker jag att det på ett alldeles 
ypperligt sätt illustrerar vad diskurser och konstruktionismen handlar om, nämligen att skilja 
päron från äpplen, eller i det aktuella fallet människor från lejon. Ett päron är ett päron och 
kan beskrivas på ett visst sätt, smakar på ett visst sätt etc. Likadant förhåller det sig med 
äpplena. Precis på samma sätt är det med våra föreställningsvärldar eller diskursiva 
konstruktioner av världen.  
 
Fairclough använder begreppet diskurs på två plan: som det mer abstrakta språkbruk såsom 
social praktik och som ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt 
perspektiv (Fairclough, 1995, s. 135). Foucault (2002,t.ex. s. 134 och s. 144) menar att en 
diskurs är ett knippe utsagor som är beroende av samma formeringssystem. Foucault håller 
sig, i mitt tycke, på ett mycket teoretiskt och abstrakt plan. Jag tycker ändå att de, fastän på 
olika nivåer, talar om i princip samma sak. Fairclough (1992, s. 73) utgör, vid en första 
anblick, en smärre kontrast då han ingående definierar en diskurs som utgörande tre nivåer:  
 
1. text 
2. diskursiv praktik (konsumtions- och produktionsprocesser) 
3. sociokulturell praktik.  
 
Detta låter mycket medvetet och strukturerat. Fairclough kallar dessa komponenter för en 
kommunikativ händelse, vilket han definierar som ett fall av språkbruk. Faircloughs 
beskrivning bildar också en modell för diskursanalys, vilket vi skall se senare. Enligt 
Fairclough är alltså en diskurs detsamma som en kommunikativ händelse vilket innebär ett 
fall av språkbruk. Detta betyder också att han närmar sig Foucault, men att han uttrycker sig 
betydligt mer konkret och tillhandahåller praktiska redskap. Förvisso utesluter inte det ena det 
andra. Karaktäristiskt för diskursen är att den är ideologisk i betydelsen subjektiv. Jag menar 
att man tolkar omvärlden genom diskursens raster och diskursen manifesteras genom språk, 
symboler och handlingar. Att diskursen är ideologisk är en vik tig poäng, då jag är intresserad 
av att veta filialföreståndarnas uppfattningar och inte hur världen ser ut bakom deras svar.  
 
Vi lever sålunda i en diskursiv värld. Det faktum att det existerar mer än en diskurs samtidigt 
som kämpar om att vara den dominerande, kan man lätt hitta exempel på. Ponera till exempel 
att man skulle be en isolerad stam i hjärtat av Nya Guinea att beskriva hur de ser på världen 
och jämföra med hur en ung börsmäklare på Wall Street uppfattar den. Jag menar att det ju är 
en gigantisk skillnad och bokstavligt talat olika världar. Ändå samexisterar de i detta nu. 
Likadant förhåller det sig med amishfolket som lever ett 1800-talsliv i det moderna USA, sida 
vid sida med rymdfärjor och Internet. Deras världsbild och sätt att leva samsas med andra 
amerikaners.  
 
Diskurserna kan alltså skapas och vara flexibla, vilket Foucaults empiriska arbeten är 
utmärkta exempel på. Fairclough säger dock till skillnad från många andra diskursteoretiker, 
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att diskurserna också kan vara fasta och orubbliga. Vidare påpekar han diskursernas 
dialektiska förhållande till icke-diskurser. Familjestrukturer och familjeliv är en intressant 
illustration till Faircloughs tankegångar (1992, s. 65ff.). Fairclough har, vilket tidigare 
nämnts, utvecklat inte bara en metod för att genomföra en analys av diskurser, utan också en 
teori till stöd för denna. Kritisk diskursanalys passar mig, då Fairclough utgår både från att 
diskurser är fasta och orubbliga men att de också kan skapas och vara flexibla. Vidare talar 
han också om att diskurser står i ett dialektiskt förhållande till icke-diskurser. Detta synsätt är 
synnerligen användbart för mig, därför att jag vill undersöka hur filialerna anpassar sig till 
omvärlden/lokalsamhället eller om man så vill hur nätverks- och IKT diskurserna ingår i den 
diskursordning som filialerna utgör. Om diskurser vore fastlagda en gång för alla och 
orubbliga, skulle det inte vara möjligt att undersöka förändringar. Den andra aspekten, att det 
finns diskurser och icke-diskurser, är en bra utgångspunkt, då jag personligen delar denna 
åsikt och då det skulle bli en mycket märklig värld om allt var diskurs eller om allt var icke-
diskurs (Se Winther-Jörgensen & Phillips s. 26).  
 
När det specifikt gäller diskurser inom biblioteksvärlden, är Frohmann intressant läsning. Han 
menar att till dags dato är ”diskurserna i B&I djupt inbäddade i specifika institutionella 
former genom vilka makten över informationen, dess användare och användandet, har och 
kommer att utövas. Dessa diskurser inkluderar fackspråk om information, dess organisation, 
vem som använder informationen och vem som inte gör det, vilka informationens 
användningsområden är, har varit eller kan vara, de sociala och kulturella rollerna för 
organisationerna som ansvarar för den, de interna analyserna av informationsspecialisterna,  
t.o.m. personliga analyser” samt ”identiteten hos de som förvaltar informationen” (Frohmann 
1994, s. 121). Detta citat gäller ämnet B&I, men självklart har inte biblioteket 
informationsmonopol, vilket man kan förledas att tro om man tänker på bokmärket från 1980-
talet som beskrevs i uppsatsens inledning. Han menar också helt följdriktigt (ibid., s. 122) att 
de institutionella strukturernas diskursiva element, får sin mening först i sin tillämpning inom 
den egna institutionen, i detta fallet biblioteket. I bibliotekets institutionella miljö är det då 
lättare att se informationens sociala och politiska kontext (ibid.). Beträffande B&I, konstaterar 
han att åtskilliga forskare har höjt på ögonbrynen åt den multidisciplinära karaktär som 
biblioteks- och informationsvetare menar att ämnet har (ibid., s. 122). Däremot upplever jag 
att Frohmann personligen fäster större avseende vid den sista termen i B&I än en balanserad 
helhetssyn på hela ämnet. Till syvende och sist, menar han dock att B&I utgör ett 
mångfacetterat diskursivt fält som erbjuder en uppsjö av rika möjligheter (ibid., s. 122). 
 

5.1.2 ”Världen är allt som är fallet” 
Ett annat tänkvärt uttalande är att ”världen är allt som är fallet” av den ”tidiga” Ludwig 
Wittgenstein (Tractatus, 1997, s. 39). Med denna återkoppling till kapitel 4.1 och i detta 
kapitel, skall jag kort beskriva eller berätta hur jag ser på hans teorier. Dessutom kommer jag 
att närmare förklara Perelmans bidrag till min text.  
 
Diskurser och konstruktionism innebär en gemensam värdegrund som bl.a. yttrar sig i ett 
särskilt sätt att uttrycka sig språkligt. Den ”tidiga” Wittgenstein menar att den språkliga satsen 
utgör bilder av verkligheten. Jag tolkar det så att han menar att världen, d.v.s. den totala 
verkligheten är ”inbegreppet av fakta”. Av dessa fakta, gör vi sedan våra egna bilder vilka är 
en modell av verkligheten (ibid., s 39 ff.). Jag menar då att språket är ett verktyg för att göra 
dessa bilder (ibid., s. 39 ff.). Språket utgör alltså ett verktyg för att göra bilder av 
verkligheten. Frohmann (1994, s. 120) betonar också språkets betydelse i Wittgensteins 
tappning, och dess funktion att göra sig en bild av världen i samband med diskursanalys och 
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B&I. Att skapa sin egen modell av verkligheten är enligt mitt förmenande inget annat än att 
anamma en viss diskurs. Den ”senare” Wittgenstein kritiserade, som tidigare nämnts, denna 
bildteori och utvecklade det han kallar för språkspelet (Se Filosofiska undersökningar, (1996, 
t.ex. s. 42-44). Detta språkspel har någon liknat vid ett schackspel, där olika pjäser följer olika 
regler. Enligt Wittgenstein, står ordens betydelse att finna i hur de används i språkspelet, inte i 
vad de faktiskt betecknar. För honom består filosofisk analys i en reflexion av hur orden 
används i vardagsspråket. Någon utpräglat filosofisk analys kommer jag inte att göra, men väl 
fokusera på intervjupersonernas ordval etc. Personligen tycker jag inte att dessa båda tankar 
om språket och dess relevans för mitt arbete, på något sätt utesluter varandra eller ger upphov 
till en eventuell logisk inkonsekvens.  
 
Jag kommer att använda Perelmans bok som ett slags lingvistisk/retorisk referensbok vid 
tolkningen av intervjusvaren d.v.s. texten. Boken tar upp icke-diskurser och dessa har 
relevans för uppsatsen. Diskurser står ju i ett dialektiskt förhållande till icke-diskurser. Vissa 
samhällsstrukturer kan t.ex. ses som icke-diskurser. Dessa strukturer kan man betrakta som 
”verkligheten”. Så snart element från denna verklighet är sammankopplade och accepterade, 
kan man så att säga hämta argument härifrån (Perelman 2004, s. 107). Han identifierar några 
typer av hjälpmedel, varav de följande är de mest relevanta ( ibid., s. 115ff.):  
 
1. successionsförbindelser (=händelser eller fenomen som binds ihop av orsaksförhållanden. 

Mitt exempel: den bärande balken brister och huset rasar samman.  
2. koexistensförhållanden (=upprättar förbindelse mellan en person och hennes handling, där 

den ena är den andres uttryck eller manifestation. Mitt exempel: Olle är stressad på 
morgonen vilket tar sig uttryck i att han åker till jobbet i morgontofflorna.  

3. artskillnad (= en artskillnad är skild från en gradskillnad d.v.s. skillnaden mellan en 
kvantitet och en kvalitet. Perelman anför ett intressant exempel då han frågar ”Hur många 
hårstrån måste ryckas bort från en normalt behårad mans huvud innan han blir skallig?” 
(ibid., s.127).  

 
Min tanke med att använda dessa är då att de dels härrör från en gemensam struktur eller 
verklighet och dels att de kan användas till att förklara icke-diskursiva ageranden och 
händelser i materialet. Låt säga att datorerna vid en viss filial har blivit stulna och således kan 
man inte erbjuda låntagarna att använda dessa. Då beror denna brist på datorer på en 
successionsförbindelse och inte på att filialföreståndaren i sin vardagliga praktik utestänger 
låntagarna från användande av datorerna. Ett annat hypotetiskt exempel är att de ser ett 
fenomen kvalitativt fast jag som intervjuare ser det kvantitativt som t.ex. nedskärningar i 
budget.  

5.2 Kritisk diskursanalys 
 
Diskursanalys/diskursteori är mångfacetterade begrepp. Det utmärkande för min metod, d.v.s. 
kritisk diskursanalys i Norman Faircloughs tappning, är de drag som diskuterats ovan. Jag 
menar att det är både rimligt och logiskt att diskurser konstitueras och är konstituerande samt 
står i ett dialektiskt samspel till icke-diskurser. Fairclough (1992) har alltså utarbetat en 
tredimensionell modell (som även utgör hans definition på en diskurs), vilken jag kommer att 
använda i min diskursanalys. Följande tre komponenter ingår (motsvarande numrerade steg 
finns i min för uppgiften skräddarsydda modell under 5.4 nedan):  
 
1.Text (inte bara konventionella texter utan även t.ex. intervjuer) 
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2.Diskursiv praktik (textens produktions- och konsumtionsmekanismer eller ett filter 
gentemot den sociokulturella praktiken om man så vill) 
3.Sociokulturell praktik.  
Fairclough menar att det finns två nivåer att rent konkret fokusera på vid en kritisk 
diskursanalys: den kommunikativa händelsen och diskursordningen. Begreppet kommunikativ 
händelse skall här förstås som intervjuerna. Med en diskursordning däremot, avses summan 
av alla diskurstyper d.v.s. alla diskurser och genrer. I föreliggande uppsats kommer jag att 
använda den institutionella och samhälleliga tillspetsningen (Fairclough 1992, s. 42 ff.), 
vilken avgränsas som summan av diskursiva praktiker inom en institution eller ett samhälle 
och deras inbördes relationer. Filialbibliotekets diskursordning avser således alla diskursiva 
praktiker inom denna och deras förhållande sinsemellan. Begreppet ”genre” innebär en 
kommunikativ händelse i en specifik social praktik, vilken den också ingår i. En 
kommunikativ händelse och en diskursordning hänger mycket intimt samman som synes.  
 
Dock tolkar jag Fairclough så att utgående från ett allmänt fall av språkbruk, kan man härleda 
genrer vilket gör det möjligt att även finna olika diskurser. Ett belysande exempel är Foucault 
(2003, s. 25ff.) som berör den moderna brottsmålsprocessen, där det är många aktörer 
inblandade och framför allt många icke-experter. Jag tänker då framför allt på sådana icke-
juridiska yrkeskategorier som psykiatriker, psykologer, kriminologer och sociologer. Min 
poäng är då att i själva domen som är ett fall av en kommunikativ händelse, kan man då inom, 
låt oss kalla det brottmålets diskursordning, finna såväl juridiska, som medicinska och 
psykologiska genrer och diskurser. Likadant borde det vara i filialbibliotekets diskursordning.  
 
En analys av en kommunikativ händelse (diskurs) innebär en analys av dessa tre komponenter 
med avseende på: 
 
1. Text. Lingvistisk uppbyggnad. Här identifierar Fairclough (1992) några viktiga redskap 

för textanalys: 
• Identitetskonstruktioner genom bl.a. tal (Etos, s. 169ff.) 
• Ordval (s. 185ff.) 
• Grammatik (s. 158ff. och s. 169ff.). Här är särskilt två begrepp centrala: a) transitivitet  
(t.ex. nominalisering och passiver) och b) modalitet (t.ex. sanning, tillåtelse, intonation, 
hedges). Fairclough (1992) menar dessutom att modalitet är en viktig dimension i diskursen 
då den är skärningspunkten mellan manifesterandet av verkligheten och handlandet i sociala 
relationer (s. 160). Detta anser också Börjesson (2003, s. 96-97) och menar att i korthet kan 
modalitet sammanfattas med hur en viss företeelse skildras. Denna modalitet kan då antingen 
vara objektiv eller subjektiv. I det senare fallet, är det personens egen uppfattning som 
kommer till tals medan i det förra fallet, det inte behöver vara så. Antingen är det då 
institutionen som talar genom personen eller personen som så att säga yttrar sig på 
institutionens vägnar, alltså en subjektiv uppfattning som denne mer eller mindre korrekt, 
anser vara den officiella (Fairclough,1992, s. 159). Jag tolkar dessa begrepp utifrån Winther-
Jörgensen & Phillips (2000, s. 87-88) som att transitivitet är en analys av, om och hur t.ex. 
händelser och processer förbinds med subjekt och objekt. Här vill jag exemplifiera med det 
eventuella sambandet mellan IKT- och nätverkssamhällets framväxt och biblioteksfilialernas 
praktiska verklighet. Modalitet är det sätt på vilket intervjupersonerna instämmer med en sats 
eller graden av deras instämmande med ett uttalande.  
 
2. Diskursiv praktik. Artikuleringen av de diskurser och genrer som produceras/konsumeras 

eller som Foucault (202, s. 145) uttrycker det: diskkursiv praktik är ”en mängd av 
anonyma, historiska regler, alltid definierade i tid och rum, som under en bestämd epok 
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och för en given … krets har definierat de villkor under vilka utsägelsefunktionen utövas”. 
Utsägelsefunktionen kan här ”översättas” med konsumtions- och produktionsprocesserna 
för diskursen.  

 
3. Sociokulturell praktik. Om den diskursiva praktiken reproducerar eller omstrukturerar den 
existerande diskursordningen och vilka eventuella konsekvenser detta får för den 
sociokulturella kontexten. 
 
Dessa punkter kan jag ha stor nytta av vid analysen av intervjusvaren. Jag vill dock påpeka att 
jag inte har någon lingvistisk eller semantisk bakgrund. Detta till trots, skall jag ändå ge mig i 
kast med en textanalys med hjälp av Fairclough, Perelman och Wittgenstein. 

5.3 Den kommunikativa händelsen 
 
Intervjutexterna ingår som ett centralt men tvetydigt moment i uppsatsen. De är centrala då de 
fungerar som ett komplement till det i övrigt magra filialmaterialet och för att den text som 
intervjuerna ger, utgör textdimensionen i min modell. De är tvetydiga då intervjuer som 
analyseras i kritisk diskursanalys, nästan aldrig är genomförda av den som utför analysen. 
Dock motiverar jag detta handlingssätt med att material om biblioteksfilialer i det närmaste är 
obefintligt och att texten är mer innehållsrik och givande än låt säga kommunala protokoll. 
 
Det är alltså frågan om kvalitativa djupintervjuer med utvalda filialföreståndare. De utvalda 
filialerna, ligger i områden med olika sociokulturella miljöer, vilka kommer att beskrivas i 
kapitel 7. 
 
Jag sätter likhetstecken mellan filialföreståndaren och filialen, i så motto att i intervjuerna är 
filialföreståndarna filialerna och språkrör för dessa i egenskap av dess chefer. Det kommer 
förresten att vara frågan om samtal snarare än intervjuer och jag kommer att fokusera mer på 
att ha nyckelord/och nyckelmeningar som måste täckas in, än att använda mig av färdiggjorda 
frågor i en intervjumall på traditionellt manér. Detta därför att jag skall kunna vara flexibel 
och för att samtalet skall förlöpa så smidigt som möjligt och ge möjlighet till uppföljning, 
vilket också innebär att, formen på och ordningen för, frågorna kommer att variera under de 
fyra intervjuerna men inte på något sätt innehållet och det jag vill ha fram. Intervjuerna 
kommer att bandas, men ej transskriberas. Detta därför att det inte är dessa i sig som är 
intressanta, utan vad som faktiskt sägs på några centrala punkter och vilka olika diskurser etc. 
jag lyckas identifiera. Vad som är centralt för uppgiften är inte att undersöka hur verkligheten 
ser ut, utan hur filialföreståndarnas verklighet ser ut, d.v.s. att finna den struktur av diskurser 
som ingår i filialernas diskursordning samt att se om dessa diskurser reproducerar eller 
förändrar den sociokulturella praktiken (interdiskursivitet eller intertextualitet). Med hjälp av 
dessa analysfokus, kan jag som sagt mäta en förändring d.v.s. en anpassning till IKT-
samhället och därmed också besvara mina frågeställningar. Det praktiska tillvägagångssättet 
framgår av nästa kapitel.  
 
Jag använder alltså bara de passager i böckerna, som har relevans för uppsatsen, vilket kan 
förefalla ovetenskapligt och ogenomskinligt i forskarprocessen. Detta tror jag bara är en 
chimär och jag hoppas att slutresultatet kommer att bli klart och tydligt och mindre 
ogenomskinligt. Moment såsom tvekan, pauser m.m. kommer inte att tas med såvitt de inte är 
en naturlig del av texten. Litteraturen av Börjesson (s. 100-111), Repstad (kapitel 3), Trost 
(kap 3 och 4), Widerberg (kap 6) och i viss mån också Winther-Jörgensen & Phillips (s. 28-
30) kommer härvidlag att vara nyttiga utgångspunkter för min design av intervjufrågorna, 
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samt naturligtvis min egen förförståelse. Intervjuguiden samt några utgångsfrågor finns för 
övrigt med som bilagor. Ofrånkomligen är det så att begreppet ”objektiva intervjuer” inte 
existerar. Jag har min förförståelse och jag gör frågorna. Hade någon annan gjort 
undersökningen, hade dessa sett annorlunda ut. Dock håller sig frågorna inom mitt aktuella 
ämnesområde. Då jag i möjligaste mån också vill låta de intervjuade vara konfidentiella, 
kommer ej direkta citat att användas utan omskrivningar. Det enda tillfälle då man kan 
härleda svaren direkt till filialföreståndarna är då jag jämför vissa uppfattningar och 
”objektiva” parametrar för de enskilda filialerna.  
 
När intervjuerna bokades in, bifogades också intervjuguiden med ett exempel på en fråga vid 
varje punkt med det e-postade följebrevet. Detta ser jag som en artighets- och 
effektivitetsgest. Dels har filialföreståndarna inte obegränsat med tid till sitt förfogande, dels 
är det bra att de har en viss aning om innehållet i intervjuerna. På gott och ont kan man tycka. 
Både intervjuguiden och grundfrågorna finns med i denna uppsats som Bilaga 1 respektive 
Bilaga 2. Vidare finns ju marknadsföring med som ett tema i intervjuerna. Syftet med denna 
punkt är dels att jag anser att hur man marknadsför sig och om man gör det, säger en hel del 
om hur man ser på biblioteket i IKT-samhället, dels säger det en hel del om graden av 
aktivitet gentemot sitt lokalsamhälle etc., dels tillhör ju marknadsföring inte bibliotekets 
traditionella roll.  

5.4 Metodologiska och begreppsmässiga avgränsningar  
 
Kritisk diskursanalys enligt Norman Fairclough, fokuserar alltså på två nivåer: den 
kommunikativa händelsen och diskursordningen. Begreppet kommunikativ händelse är i det 
här sammanhanget detsamma som intervjuerna, men den kan också vara ett politiskt tal, en 
annons, en PM och liknande.  
 
Med en diskursordning avses summan av alla diskurstyper d.v.s alla diskurser och genrer. 
Begreppet ”genre” innebär en kommunikativ händelse i en specifik social praktik, vilken den 
också ingår i. Man kan ta intervjuerna som exempel. Jag intervjuar fyra personer i deras roll 
som filialföreståndare och intervjuguiden med tillhörande frågor är biblioteksrelaterade, då 
det just är en väldigt specifik social praktik som är föremålet för denna undersökning. Diskurs 
däremot, är ett mycket svårdefinierat begrepp och som vi sett ovan kan det förstås dels som ett 
abstrakt betydelseladdat begrepp vilket ger mening åt erfarenheter och upplevelser, beroende 
på vilket perspektiv man utgår ifrån, dels som ett knippe utsagor som är beroende av ett och 
samma formeringssystem. Filialföreståndarna är ju t.ex. inte bara filialföreståndare utan även 
bibliotekarier, akademiker, mammor, hustrur, medlemmar av olika föreningar etc. I detta fall 
är det filialbiblioteket som är det perspektiv som utgör utgångspunkt. För att anknyta till 
Wittgenstein och resonemanget om språket som bilder av verkligheten är det alltså inte 
filialföreståndarnas tal om t.ex. föräldraverkligheten som jag vill åt. En praktisk tillämpning 
av begreppet diskurs är den analysmodell i tre steg som Fairclough introducerar och som jag 
har anpassat till denna uppsats. Dessa tre nivåer är text, diskursiv praktik och sociokulturell 
praktik.  
 
Vad gäller diskursordning kommer jag i föreliggande uppsats att använda den institutionella 
och samhälleliga avgränsningen (s. 14). Filialbibliotekets diskursordning avser således alla 
diskursiva praktiker inom denna och deras förhållande sinsemellan. En kommunikativ 
händelse och en diskursordning hänger mycket intimt samman som synes. En analys av en 
kommunikativ händelse innebär rent praktiskt bl.a. en analys av textnivån med fokus på 
lingvistisk uppbyggnad där man bl.a. kan undersöka etos d.v.s. hur man talar om sig själv och 
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i grunden ser på sin roll, ordval (t.ex. besökare, brukare) och grammatik. I det senare fallet är 
transitivitet och modalitet viktiga. Detta har uppsatsen behandlat på sidan 14. Vad gäller 
transitivitet kan följande jämförelser vara belysande: Det har beslutats om mer pengar 
(passivt) till studiedatorer eller Vi har fått mer pengar till studiedatorer (aktivt). Några 
exempel på modalitet är: vi måste nog ha mer pengar till vuxnas lärande eller vi måste ha mer 
pengar till vuxnas lärande. Här ser man hur graden av instämmande är ganska olika.  
 
I denna uppsats är både omstridda, nya och omdefinierade begrepp intressanta. En gemensam 
nämnare för dem är förändring. Jag stödjer mig här på Wittgenstein och kallar den 
Foucaultianska maktkampen för etablering för ett språkspel. Detta språkspel är ett slags 
strategispel om slaget om betydelsen av verkligheten, och arenan för detta språkspel är den 
ovan nämnda analysnivån lingvistisk uppbyggnad. Således kan språkspel hos 
filialföreståndarna om t.ex. olika begrepp och bibliotekets uppgifter, visa om den antagna 
diskursordningen är riktig och indikera förändring.  
 
Uppsatsen definierar alltså denna diskursordning negativt och istället skall ju arbetet fokusera 
på det avvikande, det malplacerade och på förändringar. För att kunna besvara min första 
frågeställning, är jag intresserad av att hitta förändringar, med avseende på en anpassning till 
IKT-samhället. För att kunna besvara den andra behöver jag veta vad som sägs, om det sägs 
och hur det sägs. Hur mäter man en eventuell förändring? Om det föreligger en hög 
interdiskursivitet, d.v.s. att diskursordningen innehåller element från andra diskursordningar 
är detta ett tecken på förändring. Är det å andra sidan en hög intertextualitet, vilket innebär att 
man bygger vidare på andras texter, kan detta tyda på ett bevarande och reproducerande av 
det bestående. Det är nästan som att baka pepparkakor eller göra kroppkakor. Är man riktigt 
traditionell bygger man på mormors mormors mors recept, medan impulser från andra 
baknings- och matlagningsområden t.ex. en aktuell TV-kock, är en reformering av metoderna. 
Jämför också Foucault och diskussionen om brottsmålsprocessen ovan (s. 15). Nu närmast lite 
mer om den fortsatta arbetsgången.  

5.5 Arbetsgång 
 
• Hur anpassar sig verksamheten vid biblioteksfilialerna i Kalmar kommun, givet gällande 

regelverk, till det moderna nätverks- och IKT-samhället? 
• Vilken roll spelar biblioteksfilialerna i Kalmar kommun i sina lokala nätverk? 
 
Dessa är de frågor som jag skall försöka besvara. Nycklarna till detta är:  
 
1. den diskursiva praktiken och dess påverkan på texten och den sociokulturella praktiken 

samt vilka nät av diskurser denna ingår i och dess fördelning och reglering  
2. de diskurser och genrer som hanteras i denna kommunikationsprocess och dess 

förhållande till filialbibliotekets diskursordning. Den huvudsakliga analysenheten är 
språket. Kritisk diskursanalys enligt Norman Fairclough är oerhört välutvecklad vad gäller 
förhållandet mellan språk och samhällsförändringar. Dessutom är min poäng och som jag 
visat tidigare, att det finns en logisk och intellektuell relation mellan B&I, Foucault, 
Wittgenstein, Frohmann, diskurser, språk och Norman Fairclough.  

 
Alltså, frågorna skall besvaras och för att göra detta skall jag använda mig av metoden kritisk 
diskursanalys enligt Norman Fairclough, vars teori kompletteras med Foucaults 
diskursfilosofi. Foucault ligger nära den kritiska diskursanalysen vad avser synen på diskurs 
som varken konstituerad eller konstituerande (se Winther-Jörgensen & Phillips 1999, s. 26) 
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och även Frohmann förespråkar en diskursanalys med Foucault som teoretiker, när det gäller 
metodval inom B&I. Frohmann är för övrigt med som en länk mellan B&I och diskursanalys.  
 
Nivå ett i arbetsmodellen vid kritisk diskursanalys berör den kommunikativa händelsen eller 
texten och i detta fallet utgörs den av intervjusvar som intervjuerna resulterar i. Intervjuerna 
genomförs med hjälpmetoden, kvalitativa djupintervjuer, och baseras på den intervjuguide 
och de utgångsfrågor som tillhör varje punkt i intervjuguiden. Till min hjälp att analysera 
textnivån, har jag Perelman, Fairclough och Wittgenstein. De två förstnämnda ger ju 
värdefulla tips på hur man praktiskt skall/kan gå till väga medan Wittgensteins, och i viss mån 
också Perelmans, teorier om språket och dess natur och roll är viktiga att beakta. Frohmann 
nämner också Wittgenstein som ett stöd vid diskursanalys inom B&I.  
 
Det andra steget i den valda metoden är den diskursiva praktiken, vilket innebär 
kommunikations-, produktions och distributionsprocesser som dels påverkar textnivån, dels 
den sociokulturella praktiken. Vilka diskurser och genrer framkommer i intervjuerna? 
 
Den sociokulturella praktiken, som är den sista nivån i kritisk diskursanalys, vilken i 
uppsatsen, beskrivs generellt med hjälp av bl.a. Ahrne et al, Jönsson, Castells och van Dijk 
och mer specifikt i form av de biblioteks- och kulturrelaterade källorna samt en beskrivning 
av de lokala förhållandena. Den sociokulturella praktiken är också ömsesidigt påverkad av 
filialbibliotekets diskursordning och därmed påverkas också den diskursiva praktiken och 
textnivån.  
 
Jag utgår alltså från denna filialbibliotekets diskursordning, som jag helt sonika postulerar 
med hjälp av Audunson, Andersson & Skot- Hansens modell över det lokala bibliotekets 
profil samt min förförståelse. Då det rör sig om min egna förförståelse kommer detta klart att 
framgå i texten. Den är därmed på intet sätt hemlig eller svår att följa, utan beskrivs nedan.  
 
Filialbibliotekets diskursordning och dess diskurser och genrer, innefattar hela 
filialbibliotekets verksamhet med allt vad det innebär med biblioteksverksamhet, kommun, 
nämnd, budget etc. Anderssons & Skot- Anderssons & Skot-Hansens modell består av fyra 
olika centra med tillhörande kärnverksamheter:  
 
1. ett kulturcenter (kultur) 
2. ett vetenskapscenter (vetenskap) 
3. ett informationscenter (information) 
4. ett socialt center (sociala aktiviteter).  
 
Nu gör jag inga anspråk på att denna modell äger universell giltighet, men den fungerar bra 
för denna uppsats, då den är ett resultat av empiriska studier av det lokala biblioteket 
(filialerna) i Danmark. En kompletterande bild som ligger mer i tiden, ger Audunson. Inte 
minst därför att den är gjord senare och berör IKT. Han beskriver fyra olika roller för /bilder 
av biblioteket: utbildningsbiblioteket med IKT-biblioteket, biblioteket som förmedlare av 
kultur, biblioteket som en komplex institution där t.ex. näringslivsutveckling ingår samt 
kvalitetsstyrning/inköp på efterfrågan. Nu gäller samma sak här som med Andersson & Skot-
Hansen, nämligen att undersökningen inte är gjord i Sverige utan i det här fallet Norge. Dock 
torde man kunna anta att likheterna mellan Danmark och Norge å ena sidan och Sverige å den 
andra är större än skillnaderna. Vad min förförståelse anbelangar, rör det sig om 
biblioteksarbete i Kalmar kommun i synnerhet och biblioteksverksamhet och därmed 
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associerad ideologi (öppen för alla, samhällets vardagsrum, folkbildning, demokrati, 
kommunal angelägenhet etc.) i allmänhet.  
 
Diskursordningen förutsätts implicit och relateras till den diskursiva praktiken. Det är  
förhållandet mellan diskursiv praktik, såsom den framkommer i texten, och filialbibliotekets 
diskursordning, som jag är ute efter för att kunna besvara frågeställningen. Den diskursiva 
praktiken är ju konsumtions- och produktionsprocesser. Hur kan dessa synas i intervjusvaren? 
”Vad som kan beskrivas, det kan också ske” Wittgenstein (1997, s. 117). Det är förändring 
och kontinuitet i förhållande till denna diskursordning, som är det mest centrala, d.v.s. 
intertextualitet (kontinuitet och tradition) och interdiskursivitet (anomalier och nytänkande). 
För att kunna besvara mina frågeställningar, blir min uppgift att analysera och identifiera den 
kontinuitet och de anomalier i filialbibliotekets diskursordning, som framkommer i 
filialföreståndarnas svar, givet de förhållanden mellan modellens tre olika nivåer, vilka 
nämnts innan beskrivningen av diskursordningen.  
 
Genom att undersöka hur diskursordningen reproducerar eller förnyar den sociokulturella 
praktiken, hoppas jag upptäcka tecken på interdiskursivitet eller intertextualitet. 
Intertextualitet respektive interdiskursivitet är ju två kvalitativa mått, varmed man kan mäta 
en eventuell förändring. Förändring, i betydelsen anammandet av främmande men 
dagsaktuella diskurser och i förlängningen det eventuella besvarandet av frågeställningarna, är 
naturligtvis det centrala för undersökningen. Modellen som söker spåra dessa förändringar ser 
ut som följer (jämför med Faircloughs modell i kapitel 5.2 ovan): 
 
1.Intervjuerna. Min textnivå består av intervjusvar från fyra intervjuer med lika många 
filialföreståndare. 
2.Biblioteket som institution/filialbiblioteket. Den för undersökningen relevanta diskursiva 
praktiken är biblioteket som institution eller rättare sagt filialbibliotekets konsumtions- och 
produktionsmekanismer. Finns det spår av andra diskurser icke hemmahörande i 
filialbibliotekens diskursordning eller bygger man endast vidare på befintliga diskurser/den 
kommunala kulturen inom biblioteken? Vilka diskurser och genrer är det som vädrar 
morgonluft i dessa processer? Är det några nykomlingar som det råder en Foucaultiansk 
maktkamp om att etablera?  
3.Det globala nätverks- och IKT-samhället. Bevarar eller reproducerar man den gällande 
diskursordningen? Vilka konsekvenser får detta i sådana fall för den sociokulturella 
praktiken? 
 
Relationerna mellan frågeställningar, teori/metod, källorna och uppsatsen som helhet ser ut 
som följer:  
 
• Inledning, avgränsning(Kap. 1-2) => 
• Frågor/problem (Kap.3) =>   
• Allmän beskrivning av verktygen för att kunna lösa problemen (Kap.5.1 + Kap. 4.1)=> 

Särskild genomgång av det valda verktyget kritisk diskursanalys inklusive med denna 
metod och med text/språk förknippade och använda teoretiker (Kap. 5.2 + Kap. 4.1) 

1. Text (Intervjuguiden =>Frågorna =>Den kommunikativa händelsen (Kap. 5.3) => 
sammanställning till textmassa)  
2. Diskursiv praktik.  
3. Sociokulturell praktik. =>  
• Precisering av begrepp använda i Kap.5.1 och 5.2 (Kap.5.3) => 
• Arbetsgång och konstruktion av diskursordningen (Kap 5.4) => 
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• Utförlig genomgång av den sociokulturella praktiken (Kap. 4.2, 4.3 samt kap.6) => 
• Frågor/problem (Kap.3) => 
1. Text.  
2. Diskursiv praktik.  
3. Sociokulturell praktik. =>  
• Delresultat och -analys, utgående från intervjuguidens teman (Kap. 7) => 
• Frågor/problem (Kap.3) => 
• Sammanfattning av resultaten i kapitel 7, besvarande av frågeställningarna, slutanalys, 

reflexioner (Kap 8) => 
• Sammanfattning av uppsatsen (Kap. 9) 
 
Med ledning av intervjuguidens struktur och denna modell, skall filialföreståndarnas svar 
redovisas, analyseras och kommenteras för varje intervjutema. Detta sker i kapitel 7 för att 
sedan utmynna i en generell slutanalys i kapitel 8. Fokus ligger på en eventuell diskrepans 
mellan å ena sidan filialföreståndarnas uppfattningar i egenskap av filialföreståndare och å 
den andra sidan filialbibliotekets diskursordning, en skillnad som kan bero på IKT-samhällets 
intåg i verksamheten. I denna uppsats kommer modellen, när den tillämpas praktiskt, inte att 
redovisa de tre olika stegen för sig. Detta beror på uppsatsförfattarens önskan om stringens 
och lättlästhet, dock utan att göra avkall på tydligheten och kopplingen till modellen. I 
redovisningen torde inte detta inverka menligt på applikationen av kritisk diskursanalys. 
 
Vad är en diskurs och vad är det inte? Denna fråga är inte helt lätt att svara på, inte ens för de 
lärde. I denna uppsats kommer dock samhällets och kommunens fysiska/byråkratiska 
strukturer och biblioteket som institution att betraktas som icke-diskurser och strukturer. Jag 
utesluter då t.ex. idéer etc om detta och väljer det som alla kan vara överens om, oavsett 
ideologisk hemvist. I detta sammanhang kan det även vara bra att ha i minnet hur Foucault (s. 
14) ser på kunskapsproduktion som en konsekvens av maktutövning och ideologier, och 
dennas oavhängighet av dessa. Även IKT-samhället som ett faktum, betraktas som icke-
diskursiv struktur, medan t.ex. Castells och van Dijks olika idéer om detsamma är diskurser, 
som mycket väl kan förekomma hos filialföreståndarna. Fairclough med fleras tips på 
verktyg/punkter som anses relevanta att använda/beakta vid analys av de olika nivåerna, 
såsom modalitet, är intressanta för det fortsatta arbetets vidkommande. I övrigt utgör 
Faircloughs (1992) kapitel 8 en liten lathund för kritisk diskursanalys som jag kommer att 
begagna mig av. I grova drag är det uppdelat på data, analys och resultat. Denna checklista 
förefaller mycket användbar, då jag inte känner till kritisk diskursanalys sedan tidigare.  
 
I kapitel 6 beskrivs alla nämnda aspekter av den sociokulturella praktiken, där syftet är att gå 
från makro- till mikronivå. Kapitel 7 är ett kombinerat resultat och analyskapitel, där jag 
använder kritisk diskursanalys med utgångspunkt i filialföreståndarnas utsagor om enskilda 
teman i intervjuguiden. För överblickbarhetens skull, är strukturen på kapitel 7 uppbyggd så 
att de olika delkapitlen följer, om än inte ordagrant, intervjuguidens teman. I kapitel 8 sätter 
jag samman de enskilda delarna i kapitel 7 till en helhet och relaterar denna till 
filialbibliotekets diskursordning och försöker att besvara frågeställningarna. Uppsatsen 
avslutas med en sammanfattning, källförteckning och bilagor.  
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6. Samhället, IKT och kulturen 
 
Innan en närmare beskrivning av Kalmar kommun och de undersökta biblioteksfilialerna ges, 
kan det vara på sin plats med en kort överblick över dagens samhälle och dess påverkan på 
kulturen och biblioteket, vilket är detta kapitels syfte. Som underlag härför, har jag använt 
mig av den under kapitel 4.2 och 4.3 refererade litteraturen. Dessutom utgör i denna uppsats, 
samhället den sociokulturella praktiken i analysmodellen, varför en närmare beskrivning är 
nödvändig från denna synpunkt.  
 
Några allmänna trender tycks vara en tilltagande globalisering och internationalisering, 
ändrade roller för nationalstaten, nya klassklyftor och ökad individualitet. Även förändringar 
av begreppet rum tycks vara signifikanta för dagens samhälle samt organisationsformen 
nätverk. Mycket av dessa förändringar är kopplade till den globala ekonomin, som inte 
kommer att behandlas mer ingående i denna uppsats, men däremot nämnas när sammanhanget 
motiverar det.  

6.1 Allmänt 
 
Som jag varit inne på tidigare, är det svårt att beskriva samhället. Ahrne et al (2003, s. 20) 
betonar också mycket riktigt att det inte finns en teori som kan förklara alla göranden och 
låtanden i samhällslivet. De väljer att tala om samhället som ett socialt landskap, bestående av 
olika mer eller mindre beständiga, samexisterande sociala fenomen och parallella 
samhällsprocesser, där maktrelationer av olika slag tycks vara det sammanhållande kittet 
(ibid.). Fördelen med att använda uttrycket ” ett socialt landskap” menar författarna vara att 
man kan använda ett helhetsperspektiv utan att för den skull betrakta detta landskap som en 
helhet. En dylik utgångspunkt förefaller mycket vettig, då det ju finns ett otal meningar om 
vad samhället är.  
 
Om man då skall etikettera en viss epok, t.ex. dagens samhälle, utgår man från de tekniska 
förändringar som ligger bakom samhällsförändringarna (Ahrne et al, 2003, s. 28-30). Detta är 
inte helt oproblematiskt att göra då teknologin är beroende av de sociala sammanhangen. Den 
sociala kontexten är i sin tur oundvikligen påverkad av kulturen (ibid., s. 30-34). Detta 
nämner också Sverker Sörlin (i Kulturen i kunskapssamhället, 2003, s. 33ff.). Han talar om 
hur de tre stora produktionskomplexen, ekonomi, forskning och utveckling (FoU) och konst- 
och kulturlivet som tidigare varit relativt autonoma, nu börjar konvergera. Kulturen i IKT-
samhället behandlas senare. 
 
Castells och van Dijk kallar båda dagens samhälle för nätverkssamhället, medan jag väljer att 
kalla det för IKT-samhället. Varför de gör detta, skall jag gå in på utförligare. Begreppet 
nätverk, vilket är ett nyckelbegrepp i sammanhanget, kommer att beskrivas och utvecklas 
närmare i kapitel 6.1.1. Förvisso är nätverk en nygammal organisationsstruktur, men medan 
Castells hävdar att nätverksstrukturen är den enda och underliggande strukturen i det sociala 
landskapet, menar van Dijk att den bara är ett komplement till existerande strukturer. Båda 
dessa utgår från ungefär samma teoretiker, bl.a. då den brittiske sociologen Anthony Giddens.  
 
van Dijk sammanfattar nyckelprocessen i dagens samhälle så här: rumsliga skalnivåer (Denna 
översättning av begreppen, har jag fått från Kultur, plats identitet, s.10). van Dijk pratar alltså 
om scale extension och scale reduction, vilka hör intimt samman. Jag väljer hädanefter att 
använda begreppen rumslig makronivå och rumslig mikronivå, för dessa.  
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van Dijk utvecklar dessa termer och relaterar dem till samhällets ”sociala infrastruktur” där de 
enskilda individerna alltmer ingår och deltar i större och mer heterogena sociala nätverk 
(rumsliga skalnivåer). Samtidigt drar sig samma individer tillbaka till krympande privata 
sfärer (rumsliga mikronivåer), som minskar i samma utsträckning som de rumsliga 
skalnivåerna expanderar. Inte minst är detta giltigt på kulturområdet, där vi i ständigt och jämt 
exponeras för massmedier och kulturella uttryck från hela världen. Detta går hand i hand med 
rörelser som strävar efter lokala rumsliga mikronivåer, vilka motiveras av en desperat jakt på 
självidentitet i kulturella uttryck. På den mentala nivån, fungerar rumsliga skalnivåer så att 
man varseblir denna, aldrig sinande ström av olika uttryck, som sedan bollas tillbaka till den 
enskildes egna mentala processer. Denne försöker då att bearbeta och kombinera dessa uttryck 
för att skapa mening. En viktig tes som van Dijk ställer upp är att moderna sociala nätverk 
och nya medianätverk av IKT, är nödvändiga villkor för kombinationen av rumsliga 
makronivåer och rumsliga mikronivåer, som för närvarande karaktäriserar alla delar av 
samhället. Dessa två typer av nätverk menar van Dijk vara nödvändiga för att skapa 
nätverkssamhället. Dock är de grundläggande elementen i detta samhälle individer, hushåll, 
grupper och organisationer sammanlänkade av dessa nätverk och inte nätverken själva. Dessa 
element skapar formen och organisationen för, snarare är innehållet i nätverkssamhället 
(1999, s. 20-27.) 
 
Castells å sin sida, har utarbetat ett helt teoripaket för att förklara hela det sociala landskapet. 
Allt kretsar kring en dominerande teori och nätverkssamhället. Låt oss bortse från detta och 
titta på vad han säger om nätverkssamhället, betraktat som en, men dominerande, strömning i 
det sociala landskapet. Han har identifierat tre tendenser som avgörande för IKT-samhällets 
konfiguration, nämligen: 
  
1. globalisering av ekonomin och behovet av flexibla företagsledningar, 
2. identitet med nya krav från samhället på individuell frihet och 
3. öppen kommunikation och nationalstatens kris p.g.a. den explosionsartade utvecklingen 

inom datorteknik och telekommunikation.  
 
Detta resulterade i en ny samhällsstruktur, vars dominerande bas är nätverket ( 2000b, s. 353 
& 2002, s. 14). Identitet och nationalstatens kris, kommer att beröras i särskilda avsnitt, längre 
fram i denna uppsats. Hans teori om denna nya globala sociala struktur är avhängig de 
kapitalistiska (i ordets ”neutrala” bemärkelse och i motsats till planekonomier) 
produktionssättens omvandling samt olika institutioner och kulturer. Denna nya sociala 
struktur går, enligt Castells, hand i hand med en ny utvecklingsform: informationalismen. Det 
teoretiska fundamentet bakom denna, innehåller tre nyckelkomponenter för förändring av ett 
samhälle. Han menar att ”samhällen organiseras kring mänskliga processer som struktureras 
genom historiskt bestämda relationer av produktion, erfarenhet och makt” (2000a, s. 38).När 
det sker en strukturell omvandling i relationerna mellan dessa komponenter, uppstår ett nytt 
samhälle, vilket även omvandlar rummets sociala former. Likaså ser det sociala landskapet 
uppkomsten av en ny kultur (Castells, 2000b, s. 384). Dessa förändringar sker inte över en 
natt, utan är en kontinuerlig process. Den materiella grunden för detta IKT-samhället är, enligt 
Castells (2000, s. 92ff.), det informationsteknologiska paradigmet. Några punkter som utgör 
hjärtat i detta paradigm är: 
 
• Information är en råvara som tekniken agerar mot. Buckland (1991) beskriver på ett 

smått klassiskt vis fyra olika aspekter på vad information kan vara. Han menar att man 
kan betrakta information på två olika mentala nivåer (materiellt och immateriellt) och i två 
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olika manifestationsformer (fixerad enhet eller process) vilket innebär att information t.ex. 
kan vara kunskap, data/ett dokument, en process eller databearbetning.(s. 6). 

• Den nya tekniken formar alla processer i vår individuella och kollektiva existens. Internet 
fungerade som en hävstång till en förändring i det sociala landskapet och ekonomin (2002, 
s. 14) 

• Nätverkslogiken 
• Flexibilitet 
 
Jag tolkar dessa punkter som att de inte bara behöver handla om teknologiska aspekter. Här är 
det viktigt att komma ihåg att Castells, som sagt var, inte ger något utrymme för andra 
teoribildningar eller samhällssyner i det sociala landskapet. Även om man inte till fullo ställer 
upp på Castells informationsteknologiska paradigm, inser man kanske ändå hur viktig 
information är i dagens samhälle. Man kan också med fördel koppla folkbibliotekariearbetet 
till samma paradigm, även om t.ex. informationsåtervinningen inte nödvändigtvis behöver 
vara av teknisk natur. Det går ju alldeles utmärkt att leta upp information i betydelsen råvara, i 
ett uppslagsverk. Med ledning av vilka delar av alfabetet den aktuella volymen av 
uppslagsverket behandlar, kan man sedan återvinna den manuellt. Dock ser vi ju samhället 
som ett socialt landskap och Castells forskning är en av teoribildningarna bakom samhället 
och kanske den viktigaste. Information är alltså IKT-samhällets dominerande råvara och 
samhället präglas av nätverkslogik och flexibilitet. Tydligen präglas också identitetsbygget av 
den nya tekniken. Identitet eller etos var som bekant en av de punkter Fairclough menar att 
man kan angripa textnivån på, så det skall bli intressant att se om filialföreståndarna har 
formats av den nya tekniken och i så fall i vilken grad. 
 
För att kort sammanfatta skillnaden mellan de båda forskarna van Dijk och Castells åsikter 
om vad som är IKT-samhällets grunder, är min åsikt att van Dijk här ligger på samma 
våglängd som Ahrne et al i så motto att författarna ser samhället som ett socialt landskap med 
människan som den viktigaste komponenten. Castells syn kan grovt sett beskrivas som ett 
teknologiskt landskap där tekniken kommer i det första rummet.  
 
Gemeinschaft och Gesellschaft är mer en beskrivning av dynamiken i det sociala landskapet 
än en teori för samhället. Däremot är begreppen, som uppsatsens titel antyder, intressanta för 
att beskriva biblioteksfilialernas roll i IKT-samhället. Av detta skäl, kan det vara på sin plats 
med en liten utvikning om just dessa begrepp. En viktig barriär för att till fullo förstå G&G, är 
som Asplund påpekar, svårigheten med att översätta termerna. Han citerar Tönnies: ”All 
förtrolig, privat och exklusiv samlevnad uppfattas som hörande till Gemeinschaft.” 
”Gesellschaft däremot, är det offentliga livet.” ”Det finns en språkets, sedernas och 
trosföreställningarnas Gemeinschaft medan Gesellschaft hör samman med förvärvsliv, resor 
och vetenskap.” (Tönnies, se Asplund, 1991, s. 63). Asplund (1991, s. 64-65 ) postulerar en 
intressant tes, nämligen att ett Gemeinschaft inte är en produkt av samhällsplanering och 
social ingenjörskonst. Detta vidareutvecklar han på sidan 67 och ger två metaforer för att 
beskriva G&G: organismen och mekanismen. Gemeinschaft står här för organismen som är en 
naturlag och en oplanerad social enhet, medan Gesellschaft är det uttänkta och konstgjorda, en 
mekanism helt enkelt. Mina egna tankar runt detta är att sociala nätverk borde kunna 
rubriceras som Gemeinschaft medan den globala ekonomin, tekniken etc. hör ihop med 
Gesellschaft. Det är i viss mån detta tankesätt, med avseende på filialbibliotekens roller, som 
ligger bakom mitt val av titel. Asplund är inne på dessa tankegångar, när han menar att 
Gemeinschaft står för skapande arbete som frambringar värden, medan Gesellschaft i första 
hand förknippas med profit. Detta var i korthet en viss utredning av G&G och en bakgrund till 
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valet av titel på denna uppsats. Denna utvikning om G&G får avrunda diskussionen om 
samhället i allmänhet. Nästa delkapitel behandlar social interaktion. 

6.1.1 Social interaktion och umgängesformer 
Identitet är, som tidigare nämnts, en av tendenserna för konfigurationen av IKT-samhället. 
Dessutom hör identitet också i hög grad ihop med organisationer och detta delkapitel kommer 
att beröra dessa samt icke-organisationer.  
 
Organisationen är ett forum för social interaktion och utmärkande för en organisation är att 
antingen tillhör man den eller så gör man det inte (Ahrne et al, 2003, s. 24). Med avseende på 
villkor för tillhörighet, finns det 4 olika universella organisationstyper: stater, företag, 
frivilligorganisationer och släkter/familjer (ibid.). Jag anser att kommuner kan ses som en 
undertyp till stater, då de på sätt och vis är statens förlängda arm eller den lokala staten om 
man så vill. Organisationer, menar de, upprätthåller den sociala ordningen. Detta menar jag, 
beror på de i organisationen innefattande universella element i den mänskliga interaktionen: 
tillhörighet, kollektiva resurser, regler och kontroll (ibid.). Ahrne et al säger också att det är i 
organisationer som sociala positioner upprätthålls och samordnas samt att organisationerna är 
de som upprättar gränser (ibid., s. 23). Sociala positioner bestäms av de tre faktorerna 
produktion, erfarenhet och makt som Castells identifierade (s. 18) som teoretiska grundvalar i 
informationalismen. Det är dessa sociala positioner som bestämmer individens 
handlingsvillkor (Ahrne et al, 2003, s. 14). Enskilda människors handlingar bär upp samhället 
och samhällets strukturer konstitueras av dessa människors handlingsvillkor och deras 
förutsättningar för handlande. Genom sin position i organisationen, koordineras och 
omvandlas människors handlingar till samhällsprocesser (ibid.). Flertalet organisationer 
strävar i större eller mindre utsträckning, efter att kontrollera och forma sin omgivning, d.v.s. 
landskapet runt omkring dem. Ett sätt att göra detta är att konstruera s.k. semiorganiserade 
fält. Några exempel på dessa är varuhus, restauranger och idrottsarenor. Här är 
organisationerna mindre slutna och vem som helst får vistas här, i princip. Av lätt insedda skäl 
finns det ju t.ex. åldersgränser och biljettkassor för tillträde. Man behöver heller inte göra 
någon motprestation eller binda upp sig för ett återbesök (Ahrne et al, 2003, s. 24). Även om 
de kanske inte avser bibliotek i sin diskussion om semiorganiserade fält, menar jag att 
bibliotek hör hemma här.  
 
Naturligtvis är inte vardagens kontakter endast något som sker i organiserade former och styrs 
av olika former av organisationstillhörighet. Vänner och bekanta tillhör i princip en lösare 
relationsform än organisationer: nätverket (Ahrne et al, 2003, s. 55). Denna typ av kontakter 
menar författarna (ibid.), kan ändå vara betydelsefulla, inte bara rent känslomässigt men även 
generellt för att orientera sig i det sociala landskapet. Dessa mönster för mellanmänsklig 
interaktion, har förändrats i IKT-samhället. Framväxten av dess, i mitt tycke främsta 
manifestation, Internet, har ändrat på den gamla mer territoriellt bundna synen på sociala 
interaktionsmönster (Castells, 2002, s. 125-126).  
 
Mer och mer bildas virtuella gemenskaper, baserade primärt på nätkommunikation. Dessa är 
”kulmen på en historisk separationsprocess mellan lokalorientering och samhällsorientering 
vid formandet av gemenskaper” (ibid., s. 125). Ett intressant och tidstypiskt exempel på gamla 
och nya sociala interaktioner är vissa museer, som har sett ett uppsving i besöken till arkiven 
och magasinen. Detta beror till stor del på att samlingarna ligger ute på olika webbplatser och 
de potentiella museibesökarna tar en titt på dessa innan de tar sig till det traditionella fysiska 
museirummet (Kulturrådet, 2004b, s. 16). Jag anser liksom van Dijk, att dessa nya former av 
nätverk fyller samma funktion och till och med kompletterar de gamla. Dessa tankegångar 
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ligger även nära Castells teorier. Han menar nämligen att våra samhällen inte utvecklas mot 
ett enhetligt mönster av sociala relationer utan att det i själva verket är mer och mer skiftande 
umgängesformer som är utmärkande för dessa (Castells 2002, s. 135). Istället är det 
avgörande ”förskjutningen från rumsliga gränser som grund för umgänget till rumslig 
gemenskap som ett samhällsorganisatoriskt uttryck.” Slutsatsen är enligt Castells, att de nya 
umgängesformerna och sociala interaktionsmönstren, karaktäriseras av vad han kallar en 
nätverkande individualism.(2002, s. 137). Om den nätverkande individualismens materiella 
grund, handlar bl.a. kapitel 6.1.2. I det följande skall begreppet nätverk utredas närmare. 
 
Vad är egentligen ett nätverk? Vad kännetecknar ett sådant? Begreppet har berörts och 
illustrerats i detta kapitel. Jönsson (1999, s. 218-221) ger en för uppsatsen relevant 
beskrivning av termen. Här avses alltså sociala nätverk, även om Internet är en annan typ av 
nätverk. Jönsson säger att alla användningar av begreppet har en ”gemensam nämnare: de 
beskriver en verklighet med hjälp av noder och länkar mellan noder”. Rent grafiskt framställs 
nätverk ofta som punkter sammanbundna av linjer ( s. 218). I uppsatsens användande av 
nätverk, i fortsättningen kommer nätverk att betyda sociala nätverk, utgörs noderna av 
människor i form av individer eller kollektiv. Även då det rör sig om relationer mellan 
organisationer eller organisatoriska enheter, består noderna av individer i speciella roller som 
Jönsson menar ofta utvecklas till informella medlare. Detta därför att förutom att representera 
sin organisation gentemot sin omgivning eller delar av den, kan det bli ett slags 
Stockholmssyndrom där de i många fall även representerar omgivningen gentemot sin 
organisation. Det är vidare ofrånkomligt att det utvecklas personliga relationer eller nätverk, 
som en bieffekt av och inom ramen för, organisationskontakter (Jönsson, 1999, s. 218-219). 
 
Ahrne et al (s. 20) beskriver staten som en organisationstyp och jag anser att kommunen är 
den lokala staten och därför också bör betraktas som en organisation. Med ledning av detta, 
betraktar jag filialföreståndarna som informella medlare. Huruvida ett sådant synsätt i 
praktiken är riktigt eller ej, får intervjuerna utvisa. I sitt bidrag till forskarvolymen, menar 
Jönsson (1999, s. 219-220) att nätverken är relativt öppna, horisontella, icke-hierarkiska och 
omfattar likvärdiga noder som kan läggas till eller tas bort. Vidare påpekar han att denna 
sociala organisation, som kombinerar självständighet och ömsesidigt beroende, har ytterligare 
två särdrag: de är informella och i princip sektors- eller sakfrågebaserade. Nästa delkapitel 
berör specifikt IKT och socialt umgänge samt vilka barriärer som kan finnas för tillgång till 
IKT.  
  

6.1.2 Informations- och kommunikationsteknik och social interaktion 
I denna del av uppsatsen beskrivs en av grundbultarna i det informationsteknologiska 
paradigmet som i allra högsta grad påverkar biblioteket, om än inte i den utsträckning som 
Castells tänkt sig det: den nya tekniken och Internet. Med tanke på att den används i 
uppbyggnaden av virtuella gemenskaper och i vardagslivet i allmänhet, kan det vara på sin 
plats med några ord om detta. Likaså att sätta det i relation till ”gamla” umgängesformer.  
 
Om man då skall kontrastera umgänge, i betydelsen ”gamla” sociala interaktionsformer, mot 
Internet, menar Castells (2002, s. 133-134) att dessa måste sättas i relation till 
umgängesmönstrens allmänna omvandling i vårt samhälle. Detta nedvärderar inte på något 
sätt betydelsen av det tekniska mediet. Istället skall man se dess specifika effekter i ljuset av 
hur den sociala interaktionen generellt sett utvecklats och relatera den till rum, organisationer 
och kommunikationsteknik, vilka är den materiella grunden för denna interaktion (2002, s. 
133-134). Istället för att kalla det rum, organisationer och IKT, kan man t.ex. säga 
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filialbiblioteket, kommunen och publika Internetdatorer, som jag tolkar Castells. Här kan det 
dessutom vara intressant att rekapitulera avsnitt 6.1.1. Nätverkande individualism kallar 
Castells de nya sociala umgängesformerna och han menar att ett mer påtagligt materiellt stöd 
för denna nätverkande individualism, som kommer att bli allt vanligare, är den 
kommunikationshybrid, som kombinerar fysisk plats och cyberplats (Castells 2002, s. 139). 
Min spontana tanke var att det ju är ett bibliotek som han menar. Denna tanke kommer jag att 
behålla, även om han med största sannolikhet innefattar även andra kommunikationshybrider 
och förmodligen inte alls hade ett bibliotek i åtanke. Av egen erfarenhet, vet jag att många 
ungdomar, använder bibliotekets publika datorer för att kommunicera med andra i olika 
nätverk såsom t.ex. Lunarstorm.  
 
Begreppet ”virtuella gemenskaper” uppkom redan i Internets barndom. Detta fenomen menar 
Castells vara användbart då det fångar in IKT-samhällets nya umgängesformer. Umgänget 
har, om man så vill, gradvis fått ett nytt tekniskt underlag som skiljer sig från tidigare former, 
men som på intet sätt behöver komma i skuggan av dessa (2002, s. 134). Castells menar, med 
stöd i aktuell forskning, att användandet av Internet till övervägande del är instrumentellt och 
nära kopplat till användarnas arbete, familj och vardag. E-mail verkar vara den mest frekvent 
förekommande orsaken till varför folk kopplar upp sig och användningen av detta är främst 
kopplad till kontakter med verkliga livet. Med andra ord har Internet bilvit väl mottaget och 
inlemmat i den sociala praktiken. Således visar det sig att Internetanvändande inte har någon 
annan effekt på sociala interaktionsmönster, än att komplettera existerande sociala relationer. 
I en refererad amerikansk undersökning, framkommer det att i jämförelse med icke-
användare, finns det en likvärdig eller högre nivå av medborgerligt engagemang bland 
användarna. Man skulle ju lätt kunna tro att Internetanvändare är anti-sociala ”soffpotatisar”. I 
samma undersökning visar det sig faktiskt också att användare både träffade vänner oftare, 
hade ett mer geografiskt spritt umgängesnät och hade ett socialt liv utanför hemmet. 
Dessutom visar andra undersökningar också bl.a. på att Internet verkar öka intresset för andra 
informationskällor och ge en ökad kulturell och idrottslig social öppenhet. Man var alltså mer 
på alerten när det gällde att läsa böcker, gå på konstutställningar och gå på diverse 
sportevenemang än icke-användare ( 2002, s. 127-131).  
 
Vidare visar det sig, föga överraskande, att Internet verkar spela en positiv roll i bevarandet av 
starka familjerelationer o.dyl. på distans. Internet i allmänhet och e-post i synnerhet, är alltså 
inte bara ett verktyg för att mekaniskt markera sin närvaro på avstånd, utan även för att 
känslomässigt engagera sig, då man kanske saknar energin att göra det ansikte mot ansikte 
(Castells 2002, s. 139). Dessa undersökningar härrör från andra sidan Atlanten. Jag anser att 
undersökningen har vetenskaplig relevans, då den utfördes dels av etablerade forskare som 
kunnat studera fenomenet från Internets barndom och framåt, dels därför att urvalet av 
informanter är i princip obegränsat. Barry Wellman i Castells (2002, s. 136) ger en idé om vad 
en gemenskap kan vara. Han definierar en gemenskap som ”nätverk av mellanpersonliga band 
som tillhandahåller umgänge, stöd, information, känsla av tillhörighet och social identitet”. 
Vad jag förstår, innebär detta att individerna skapar och bygger upp en, för intressena och 
personligheten, skräddarsydd gemenskap av olika nätverk. Castells har en mycket träffande 
definition för detta: ”umgängesportfölj”. Kontentan av detta blir att individerna själva, 
medelst den nya tekniken och allt vad det innebär, rekonstruerar sociala interaktionsmönster 
och skapar ett nytt samhälle. Detta samhälle kallar han som bekant för nätverkssamhället 
(2002, s. 140-141). Detta resonemang om att de enskilda individerna utgör samhället, menar 
jag, är precis vad Ahrne et al menar och som berörts tidigare i kapitlet.  
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Ett intressant exempel på umgängesformer på lokal makronivå är de medborgarnät som 
uppkom i mitten på 1980-talet och slutet på 1990-talet. Dessa var lokalsamhällen som tog 
steget ut i cyberrymden. I många fall samarbetade dessa med lokala institutioner och 
kommunledningar. Medborgarnäten var en mix av gräsrotsrörelser från tiden innan Internet, 
politiska hackarrörelser och kommunledningar. Dessa upplöstes sedermera i sina 
beståndsdelar, då Internet blev nästan ”var mans egendom” (Castells 2002, s. 151-153). Vad 
som jag finner intressant med detta är att det försiggick på det lokala planet i samarbete med 
kommunledningar. Huruvida detta även är relevant för Sverige, vet jag inte. Dock är det så att 
i min undersökta kommun finns det kommundelar, vars raison d’être torde vara besläktade 
med samma goda idéer som medborgarnäten.  
 
Innan jag går in på vilka uttryck kulturen i IKT-samhället kan tänkas ta, skall jag ge utrymme 
för staten, då staten är en organisation som är förknippad med kollektiva identiteter, bl.a. då 
kultur. Eftersom det inte ligger inom ramen eller ens ämnet för denna uppsats, kommer ingen 
uttömmande genomgång av staten att göras. Min poäng med att beröra detta är dels att jag vill 
visa på nätverksformen på mikro- och makronivå, dels också visa på det geografiska 
territoriets, d.v.s. den traditionella nationalstatens minskade betydelse, vilket öppnar upp för 
regioner och lokala aktörer, som t.ex. en driftig filialföreståndare. Även användarbarriärer 
kommer att beröras, då vissa av dem, som jag ser det är någonting som biblioteket kan hjälpa 
till att överbrygga.  
 
Jönsson (1999, s. 219) kontrasterar staten mot nätverket och utan att gå in på några 
definitioner av vad staten är, torde kontrasten mot nätverket ändå klart framgå. Centralt för 
staten är territoriet. Castells menar att individernas symboliska kommunikation på basis av 
informationalism (s. 18) till slut manifesteras i specifika territorier. Även detta en långsam 
process. Dessa ger in sin tur upphov till kultur och kollektiva identiteter (2000a, s. 28).Dess 
gräns avskärmar denna från omgivningen och även skillnaden mellan outsiders och insiders. 
Geografiska avstånd och territorium är i nätverken endast av akademiskt intresse. Om man är 
insider eller outsider bestäms istället av om man är kopplad till nätverket eller inte. De 
primära eller nya rumsliga mönstren i IKT-samhället, skapas av flödena inom nätverket, 
snarare än i den ”klassiska” staten med sitt klart avgränsade geografiska territorium. Jönsson 
benämner detta med en term hämtad från Castells, nämligen flödesrummet (Jönsson, 1999, s.  
219). Här vill jag återknyta till det som tidigare sagts om virtuella gemenskaper. Man kan 
tänka sig ett av de många chattrum som har öppet dygnet runt och i princip också året runt. 
Här kan man i Sverige, kommunicera med personer i t.ex. Canada, i ett flödesrum som ersatt 
det geografiska rummet. Min poäng är att det till exempel kan förekomma mer trafik (IKT-
flöden) mellan Sverige och Canada än mellan Kalmar och Jönköping.  
 
Ahrne et al talar i allmänna ordalag om förändringstendenserna och menar att det inte finns en 
teori för att beskriva den mångfald av samhällsprocesser som pågår parallellt och inte sällan 
med motstridiga tendenser. Ingen organisation eller grupp eller dylikt har format utvecklingen 
efter sina intressen. Händelserna i Sverige har i mycket stor utsträckning påverkats av 
internationella händelser och trender. Detta till trots, får ändå nya sociala fenomen en speciell 
svensk touch. Dessa fogas in i det sociala landskapet, samtidigt som de fungerar som 
katalysatorer för förändring i detsamma. Samtidigt som förändringarna sker, finns 
kontinuiteten och stabiliteten i gamla spår. Inte minst tekniska förändringar, som har påverkat 
människors och organisationers kommunikation. Ändå skall man akta sig för att överdriva 
betydelsen av tekniska förändringar. De har ändrat en del villkor för hur människor gör saker 
och interagerar, men de har inte ersatt de grundläggande formerna för social interaktion. Ny 
teknik har till största delen under efterkrigstiden inlemmats i redan existerande organisationer. 
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Den nya tekniken har inte skapat nya organisatoriska styrprinciper, även om den förändrat 
villkor för organisationers verksamhet och därmed förändrat maktrelationer mellan dem 
(2003, s. 312). Castells (2000b, s. 382-383) anser att dagens ekonomiska system är 
”inbäddade i kultur och beväpnade med teknik”, men både kultur och teknik är beroende av 
kunskapens och informationens möjligheter att i ett regelbundet nätverk av globalt förenade 
utbyten, verka mot kunskap och information (jämför modellen av Andersson & Skot-Hansen). 
1960-talets idéer med olika rörelser, banade på 1990-talet väg för uppbyggnaden av kulturella 
kollektiv, när legitimitetskrisen för industriepokens institutioner hade fördunklat den 
demokratiska politikens innebörd. 
 
Att det sociala landskapet i Sverige har påverkats av samhällsprocesser i andra delar av 
världen är långt ifrån något nytt. Såväl kapitalismen som våra folkrörelser har kommit utifrån. 
Under efterkrigstiden har det visat sig att dessa processer har spridits i en allt snabbare takt 
samt blivit mer naturliga i vardagen. Den ökade intensifieringen av internationaliseringen, 
beror främst på den tekniska utvecklingen. Inte bara information av olika slag utan också 
människor rör sig allt mer över gränserna. Hur globaliseringen manifesteras rent konkret i 
vardagsverkligheten, finns det otaliga exempel på. Kebab, pizza, cappuccino, ökat utbud av  
t.ex. filmer och ”nya” idrotter som basket, amerikansk fotboll och baseball är några kända 
exempel (Ahrne et al, 2003, s. 314-316). De menar också att viktiga faktorer för att förstå 
globaliseringen, men som är mindre påtagliga, är importen av kunskap, politiska idéer och ny 
teknik. Sveriges EU-inträde var en politisk manifestering av internationaliseringen. 
Långsiktigt leder intensifieringen av globala och europeiska integrationsprocesser till en 
erosion av konturerna till det som vi vant oss vid att betrakta som typ iskt svenskt (ibid., s. 
314-316 ). 
 
Just EU är ett illustrativt exempel på nationalstatens minskade betydelse och uppkomsten av 
nätverksstaten. Castells menar att ”Europas enande runt 2000-talets första skälvande år, 
kommer, när det är klart, att vara en av de viktigaste tendenserna som definierar vår nya 
värld” (2000b, s. 351). I samband med EU:s tillblivelseprocess, bildas nya styrelseformer som 
tenderar mot den statsform Castells kallar nätverksstaten. Dessa nya styrelseformer finns på 
såväl europeisk, som nationell, regional och lokal nivå. Den europeiska integrationen är både 
en reaktion på och det mest sofistikerade uttrycket för globaliseringsprocessen.  
 
Nu är inte globaliseringen friktionsfri, vare sig på makronivå eller på mikronivå. Castells 
(2000b, s. 369) menar att globaliseringen utlöser försvarsreaktioner i form av nationell och 
kulturell identitet. Detta gör att nationer kan komma att ställas mot stater. Nationer då i 
betydelsen kulturella gemenskaper som Baskien, Katalonien, Skottland eller Kurdistan. I 
Stockholm finns för övrigt världens enda, eller möjligen första, kurdiska bibliotek utanför 
Kurdistan. Nationer blir då ett slags källor till identitetsbaserad legitimitet, en identitet som 
fungerar som motgift mot ekonomisk globalisering och politiskt maktberövande. Castells 
menar att när politiken så att säga blir ett spel för gallerierna och de politiska institutionerna 
blir mindre makthavare och mer förhandlingsorgan, reagerar medborgare världen över och 
röstar för att hindra att staten gör skada, snarare än att anförtro den sin vilja. I en viss 
bemärkelse dräneras det politiska systemet på makt, om än inte på inflytande (2000b, s. 391). 
Politikerförakt, pampvälde och svågerpolitik är som bekant flitigt använda och välkända 
begrepp även här i Sverige. Makten försvinner emellertid inte utan blir på ett grundläggande 
plan inskrivet i kulturella koder. Genom dessa kulturella koder, representerar personer och 
institutioner livet och fattar beslut (Castells, 2000b, s. 391). Således ett slags katalysator för 
opinionsbildning eller för att dra ett par kontrasterade paralleller: den styrande eliten i 
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Sovjetunionens kommunistparti och biblioteket som ingång till det svenska samhället för de 
nya svenskarna.  
 
Detta identitetssökande tränger ner till regioner, kommuner och orter. Castells menar att den 
framtida europeiska modellen är en kombination av ekonomisk internationalisering och 
kulturell decentralisering, där regionala och lokala ledningar har en nyckelroll i en 
demokratisk revitalisering. Dessa instanser har större förtroende hos medborgarna, än vad 
nationella regeringar har. Regioner och kommuner ingår de facto redan i olika nätverk. 
Kalmar ingår t.ex. i något som kallas för Östersjörådet, som samlar orter och regioner runt 
detta hav. Man kan också tänka sig, vilket jag tror är fallet, att de nya svenskar som kommer 
hit, gärna söker sig tillbaka till sitt hemlands rötter, speciellt om de inte har blivit 
acklimatiserade. Många nya svenskar, om än inte alla, är nog också organiserade i något slags 
etnisk och kulturell förening och kanske också i större internationella nätverk av personer från 
sitt land, vilka är utspridda över hela världen. Jag har erfarenhet av att litteratur på utländska 
lånas ut flitigt på biblioteket samt att många använder Internet till att läsa tidningar/delta i 
gemenskaper på sitt hemlands språk. Dessvärre finns det avarter av reaktionerna på 
globaliseringen också. I dagens värld med arbetslöshet, sociala problem, sociala klyftor och 
dess mångetniska och mångkulturella samhällen, kan detta motstånd ta sig extrema uttryck i 
bl.a. rasism och främlingsfientlighet (Castells 2000b, s. 369).  
 
Hittills har jag berört social interaktion i IKT-samhället och statens annorlunda 
uttrycksformer. Emellertid är det inte alla förunnat att ta del av det som den nya tekniken 
erbjuder. Den stora nackdelen med framväxten av IKT-samhället är det som utpekas som 
användargap, de nya klassklyftorna eller den digitala klyftan om man så vill.  
 
Vad som avses med den digitala klyftan är skillnader i Internettillgång. Dock är själva 
tillgången inte problemet, men god tillgång är ett villkor för att övervinna ojämlikhet i IKT-
samhället, där de dominerande funktionerna och de dominerande grupperna i ökad 
utsträckning organiseras kring Internet (Castells 2002, s. 252). Den strukturella tendensen till 
denna nya sociala och globala klyfta härrör från motsatsen mellan flödesrum och platsrum. Ett 
exempel på detta är den fattige arbetaren i Rio och hans välbärgade granne. Det är kanske 
ganska långsökt med tanke på uppsatsens lokala karaktär, men det är en tillspetsning som kan 
förstås av alla. Den sistnämnda har stor frihet att bosätta sig var i staden (platsrummet) han 
vill och har tillgång till den bästa anslutningen (flödesrummet), medan den förstnämnde måste 
hålla till godo med vad han har (Castells 2002, s. 245ff.). Det är inte bara Internettillgång, 
utan också skillnad i teknik och kapacitet, som skapar en klyfta mellan utvecklade och 
outvecklade organisationer/aktörer som stater, sociala grupper och personer med olika 
inkomst och utbildning (Castells 2002, s. 259-261). Dessa klyftor förekommer även i ett land 
som Sverige.  
 
Betydligt allvarligare är då klyftan vad gäller kunskap om den nya tekniken. Denna menar 
Castells ( 2002, s. 261-263) vara den i särklass mest grundläggande dimensionen i den globala 
klyftan, där skola och yrkesliv kan komma att förstärka denna klyfta, såvida inte nödvändiga 
åtgärder vidtas. Jag är faktiskt benägen att hålla med. Datorer kan man ju komma åt genom 
bibliotek och internetcaféer, oavsett om man är fattig eller rik, men kan man inte använda 
dem, är man nog ganska isolerad. Dessutom krävs det ju i de flesta fall att man har vissa 
grundläggande kunskaper i engelska, vilket kan öka risken för att det kommer att uppstå 
insiders och outsiders vad avser tillgodogörandet och användandet av den nya tekniken. 
Framför allt tänker jag mig då att skillnader mellan högutbildade och lågutbildade samt 
inkomstskillnader kan komma att förstärka klyftan. Här kan faktiskt våra folkbibliotek spela 
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en viktig roll. I första hand genom att försöka överbrygga rent tekniska ojämlikheter genom 
att erbjuda publika datorer. Även om många kommuner har studiebibliotekarier eller 
motsvarande som har användarundervisning, förekommer det inte inom Kalmar kommun att 
man anordnar kurser i Internet.  
 
van Dijk (1999, s. 148-155) identifierar också några hinder för tillgång till den nya tekniken 
och konsumtionen av de nya medierna. Jag upplever det som att han är betydligt mer konkret 
än Castells, även om dessa båda är överens på några av punkterna. Det första hindret är brist 
på kunskap och rädsla för datorer. Hinder nummer två är brist på tillgång till datorer och 
nätverk, hemma eller på arbetsplatsen. Den tredje barriären är bristen på användarvänlighet 
och föga lockande användning för gemene man. Det sista hindret identifierar van Dijk som 
bristen på signifikanta användningsmöjligheter. En kombination av dessa barriärer, är själva 
nyckeln till att förstå den nuvarande informationsojämlikheten. Dessa faktorer tagna 
tillsammans, är det största hotet mot en minskning av den digitala klyftan.  
 
Att minska den digitala klyftan har hög prioritet av Kulturrådet m fl. I sin omvärldsanalys 
menar man att folkbiblioteken har en viktig roll att spela, för att inte klyftan mellan de som 
har tillgång till den nya tekniken och de som inte har det skall öka. Vidare poängterar man att 
det är en demokrati- och jämlikhetsfråga, detta med allas lika möjligheter till information och 
kunskap. Faktum är att det i §2 i Bibliotekslagen sägs att biblioteken skall tillgängliggöra 
databaserad information för alla medborgare (Kulturrådets omvärldsanalys, 2004, s. 11) 
 
Pensionärer, äldre, handikappade och medborgare med annat modersmål än svenska, vars 
språksvårigheter gör det svårt för dem att förstå vad som står på skärmen, riskerar att bli 
outsiders. Internetkurserna i SeniorNets regi, som förekommer över hela landet, arrangeras 
också på Kalmar stadsbibliotek, vilket är ett intressant och bra steg för att minska 
kommunikationsklyftanklyftan. SeniorNet är en allmännyttig, ideell samt ideologiskt och 
partipolitiskt obunden förening, vars syfte är att ”främja seniorers användning av de 
möjligheter som informationstekniken (IT) ger i samhället samt verka för att denna teknik 
anpassas till deras behov”. Dessutom är det en social förening som aktivt söker bygga sociala 
nätverk. Man är en riksförening som bedriver verksamhet i lokala klubbar för seniorer över 55 
år. SeniorNet har fått erkännande även utanför seniorkretsar då man i augusti 2003 fick ta 
emot Nationalencyklopedins stora Kunskapspris på 250.000 kronor (SeniorNet, senast besökt 
2006-01-30). 
 
Nåväl, vi har konstaterat att människor i sin vardag, rör sig eller har olika relationer med, tre 
olika interaktionssfärer: organisationer, nätverk och semiorganiserade fält. Som vi sett, 
medför även den nya teknikens möjligheter vissa barriärer. Var kommer då kulturen in i 
bilden och påverkas den över huvud taget av IKT-samhället? Detta handlar nästa delkapitel 
om.  

6.1.3 Kulturen 
Ahrne et al konstaterar att människan är en kulturvarelse, som med hjälp av värden, idéer och 
stämningar kan motivera sina handlingar. Detta gör att människan kan fungera ”på tvärs” med 
det existerande samhället i övrigt (2003, s. 30-34). Både Ahrne et al och Castells, har som vi 
tidigare sett, varit inne på att det är individerna och dess handlingar som bär upp samhället. 
Självklart finns det betydligt fler bevekelsegrunder för mänskligt handlande, än bara 
kulturella, men nu handlar detta stycke om just kultur. Kultur är ett mångfacetterat begrepp 
och det är svårt att en gång för alla bestämma dess innehåll. Dock menar författarna att man 
kan bestämma den på ett analytiskt plan och presenterar ett tredelat kulturbegrepp. Kultur är:  
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1. Beskrivande. Den talar om för oss hur världen är beskaffad. 
2. Värderande. Kulturen ger oss en känsla av vad som är bra eller dåligt, högt eller lågt och 

rätt eller fel.  
3.   Expressiv. Den ger oss genom sina olika uttryck, instinktiva känslor av vad vi bör undvika                      
eller sympatisera med. Känslor innefattas alltså också i deras kulturbegrepp.  
 
Kulturens omedelbara handlingsrelevans visas genom att, beroende på vilka aspekter på 
kulturen som vägleder vårt handlande, kan vi välja att:  
 
a) kunna veta och känna till 
b) böra  
c) vilja.  
 
Kultur och handling hör alltså ihop, även om man inte längre kan reducera den till bestämda 
sociala sammanhang. Det skall också bli intressant att se vilka kulturbegrepp 
filialföreståndarna kan tänkas ha. Kulturen har alltmer löskopplats från sociala sammanhang 
och institutioner, samtidigt som både människor och kultur blir alltmer rörliga i det sociala 
landskapet och den nya tekniken gör det möjligt att sprida kulturen till allt fler och över större 
avstånd (ibid.). I Kultur, plats identitet konstateras det i förordet att kulturen har betydelse för 
vad de kallar identitet och gemenskap. I traditionell kulturforskning är kulturen själva 
uttrycket för människors tillhörighet. Kultur kan t.ex. vara etnisk och lokal. Numera håller 
individernas mellanmänskliga relatione r, platserna för dem, sammanhanget de ingår i samt de 
sociala gemenskaper de tillhör mer eller mindre beständigt på att bli basen för människors 
kulturuppfattning. Kultur kan i mycket stor utsträckning väljas, förhandlas fram och påverkas, 
och utgör inte bara ett uttryck för en enskild individs sociala, ekonomiska och etniska 
position.  
 
Relationer och länkar mellan regionalt, nationellt och lokalt påverkas. Kulturen i 
kunskapssamhället (2003, s. 139-155) tar just upp detta i fallet Göteborg. Vad som här är 
intressant är de motpoler eller analyspoler, artikelförfattaren identifierar. Dessa är: Centrum 
och periferi: statlig versus lokal kulturpolitik, regional versus lokal kulturpolitik, kulturnämnd 
versus stadsdelsnämnder och konst versus kultur. Detta är illustrativa exempel på hur 
relationer på lokal nivå kan gestaltas och förändras. En sådan relation finns också i denna 
undersökning, nämligen motpolen mellan kultur- och fritidsnämnden och Södermöre 
kommundelsnämnd. Ett annat exempel, typiskt för IKT-samhället ges i Kulturrådets 
omvärldsanalys. Här nämner man att den nationella Internetportalen ”Kulturnät Sverige” har 
avvecklats p.g.a. uppkomsten av mer, för medborgarna, ”matnyttiga” lokala och regionala 
portaler. (2004, s. 14-15). Filialföreståndarnas uppfattning om kultur redovisas i kapitel 7. 
Nedan redogörs för formerna och innehållet i kulturen i IKT-samhället. 
 
Hur uppkommer den nya kulturen i IKT-samhället, vad är den och vilka är dess former? 
Castells (2002, s. 207) talar om hur framväxten av en ny kultur kan identifieras genom den 
samtida effekten av fem processer. Dessa är enligt Packer & Jordan (enl. Castells 2002, s. 
207):  
 
1. Integration som är det hybridartade uttrycket av kombinationen konstnärliga former och 

teknik (Exempel: det särskilda sms-språk som består av symboler, förkortningar etc.) 
2. Interaktivitet vilket beskrivs som användarens förmåga att direkt kunna manipulera och 

påverka sin mediaupplevelse och att kommunicera med andra medier (Exempel: att 
bränna sin egna skräddarsydda musik-CD och spela in en film på DVD.) 
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3. Hypermedier, som definieras som sammankopplingen av separata medieelement till en 
personlig associationsbana (Här kan man ha i minnet van Dijks rumsliga mikronivå på det 
mentala planet och Castells ”umgängesportföljer”.) 

4. Nedsänkning vilket är en upplevelse av att komma in i en simulerad tredimensionell miljö 
(Exempel: ett nätverk av personer som spelar avancerade dataspel online.) 

5. Narrativitet, som är de estetiska och formella strategier, vilka härleds ur punkterna 1-4 
ovan och resulterar i icke- linjära berättelseformer och mediepresentationer.  

 
van Dijk (1999, s. 174) beskriver uttrycken för den nya kulturen och han menar att IKT, eller 
närmare bestämt digitaliseringen, med avseende på kulturen ökar chanserna för:  
 
1. En standardisering och differentiering av kulturen (t.ex.gemensamma tekniska normer för 

digital teknik och ett smalare och mer specialiserat utbud.) 
2. En fragmentering av kulturen.(t. ex. exponering av subkulturer och 

identitetsskapande/identitetssökande.) 
3. Ett collage av kulturer (t.ex. ökad mångfald.) 
4. En accelerering av kulturen.(Fler och fler konstutövare på alla nivåer går online och 

utnyttjar IKT.)  
5. En visualisering av kulturen (Det blir lättare att synas.)  
6. En större kvantitet av kultur (Ökade möjligheter för gemene man att visa upp sina alster.) 
 
Castells (2002, s. 208-211) diskuterar och utvecklar sitt kulturbegrepp enligt punkterna ovan. 
Han gör en mycket intressant koppling mellan människa, kultur och IKT och säger att vårt 
medvetande skapar kultur på basis av vår tillvaro. Medvetandet bearbetar sedan hela spektret 
av kulturella uttryck och gör det mer personligt. Denna förmåga kallar Castells för hypertext 
och den skapas bl.a. med hjälp av de kulturella uttryck som möter oss via den nya tekniken. 
Intressant är förhållandet mellan kultur, hypertexten, den egna hypertexten och den s.k. 
”verkliga virtualitetetens kultur”. Just p.g.a. IKT-samhället, pratar Castells om den ”verkliga 
virtualitetens kultur”. Virtuell därför att den till stor del är uppbyggd på elektroniskt baserade 
och virtuella kommunikationsprocesser och verklig därför att den är vår grundläggande 
verklighet. På basis av denna grundläggande verklighet eller personlighet, lever vi vårt 
jordeliv. Genom denna virtualitet, skriver han vidare, är det primärt så som vi bedriver 
meningsskapande, vilket i sin tur är utmärkande för IKT-samhällets kultur (Castells 2002, s. 
209). van Dijk ( 1999, s. 174) talar i detta sammanhang om rumsliga mikronivåer på det 
mentala planet samt om internalisering av kultur. När man pratar om internalisering, gäller det 
främst individer och identitetsskapande (ibid.) vilket Castells som sagt också menar, fast 
annorlunda utryckt. Jag skulle vilja sammanfatta det ovan sagda och kalla det för en 
individuell kulturell portfölj. Hypertext och individuella kulturella portföljer, anser jag, är två 
mycket bra exempel på hur enskilda individer kan internalisera kultur. 
 
 Nu kan man naturligtvis få intrycket att de menar att alla gemensamma kulturella värden och 
uttryck, fullständigt har utplånats. Så är givetvis inte fallet vilket bl.a. visas av följande citat: 
”Ju mer vi väljer vår personliga hypertext, i en nätverkad samhällsstruktur, och med 
individualiserade sociala uttryck, desto större är hindren för att finna ett gemensamt språk och 
därmed en gemensam mening.” (Castells 2002, s. 210). Därför är det, förutom det naturliga att 
dela gemensamma kulturella koder genom att leva tillsammans, som kommunikationen i den 
”verkliga virtualitetens kultur” i mångt och mycket bygger på att det finns meningsprotokoll. 
Dessa är kommunikationsbryggor mellan olika personliga hypertexter. Exempel på 
kommunikationsbryggor är konst, litteratur och musik. van Dijk (1999, s. 174) rör sig också 
på rumsliga makronivåer och menar att kultur och samhälle återkopplas genom 
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institutionalisering, vilket innebär kollektiva värden som sprids av organisationer. Som jag 
tidigare varit inne på, kan en kommun ses som en organisation. I detta fallet är det kultur- och 
fritidsnämnden i Kalmar kommun, som genom t.ex. kultur- och fritidspolitiska program, söker 
institutionalisera kulturen. Återigen får jag associationer till biblioteket, när det talas om 
kommunikationsbryggor. Onekligen är det en lockande tanke att biblioteket skulle kunna vara 
en kommunikationsbrygga. Är det de facto så idag? Är det önskvärt att det är så? Här kommer 
jag in på de frågor som jag ställde i början: Vad har då biblioteken i Kalmar kommun här att 
göra? Är det inte lika bra att avveckla dem? Behöver dagens samhälle dem?  Eller är det så att 
biblioteken är en nödvändig förutsättning för demokrati, deltagande och integration i 
samhället?  
 
De elva punkterna av Castells och van Dijk, tagna tillsammans plus institutionalisering och 
internalisering, kan som jag ser det, sammanfattas med rumsliga makronivåer och rumsliga 
mikronivåer. Detta var något om kultur och IKT-samhälle i allmänhet, men hur ser det 
specifikt ut på biblioteksområdet?  

6.1.4 Biblioteken  
Om rumsliga skalnivåer, kulturella portföljer och kommunikationsbryggor talar också 
UNESCO:s folkbiblioteksmanifest, dock utan att explicit nämna dessa termer. UNESCO:s 
manifest från 1994 är inne på sin tredje uppgraderade version. När man antog detta år 1949 
beskrevs folkbiblioteket som "en levande samhällskraft, en demokratisk institution för 
utbildning och ett folkets universitet” (UNESCO:s folkbiblioteksmanifest). Även om det är ett 
FN-organ som står bakom manifestet, är det utarbetat i samarbete med den internationella 
biblioteksorganisationen IFLA. I manifestet står det också att de enskilda medborgarnas 
deltagande i utvecklingen av demokratin, bl.a. är beroende av ”en fri och obegränsad tillgång 
till kunskap, tankar, kultur och information” (ibid.) eller om man vill ”översätta” det: 
medborgarnas medverkan i demokratiutvecklingen förutsätter tillgång till folkbibliotek. 
UNESCO har en mycket positiv syn på folkbiblioteket och beskriver i denna version detta 
som en ”levande kraft för främjande av utbildning, kultur och information och som en viktig 
drivkraft i strävan efter fred och andlig utveckling.” (Ibid.).  
 
I manifestet beskrivs folkbiblioteket som ett lokalt kunskapscentrum som är till för alla, såväl 
den vanlige låntagaren som olika socioekonomiska grupper, språkliga och kulturella 
minoriteter, personer med funktionshinder, sjukhusens patienter och intagna inom 
kriminalvården m.m. Detta, tillsammans med att man pratar om att bibliotekets samlingar och 
tjänster skall förmedlas genom såväl modern teknik som traditionella metoder, gör att jag 
anser att man faktiskt kan se biblioteket som en kommunikationsbrygga. Vad gäller min åsikt 
om kulturella portföljer, tycker jag också att det i manifestet går att utläsa att ett folkbibliotek 
kan stödja en uppbyggnad av en sådan. Jag tänker då dels på den allmänna formuleringen om 
dess uppgifter (… ”att verka för läskunnighet, information och kultur …”), dels på några 
konkreta punkter som avser utförandet av dessa uppgifter. Som stöd för kulturella portföljer, 
nämner man bl.a. att några av folkbibliotekets uppgifter är: att erbjuda möjlighet till 
kreativitet och personlig utveckling (rumsliga mikronivåer), att främja kunskap om 
kulturarvet (rumsliga makronivåer), att vara öppen för alla konstnärliga uttrycksformer, 
främja kontakt med andra kulturer/stimulera kulturell mångfald (jämför kapitel 6.1.3), att 
tillhandahålla och utbilda inom IKT och att erbjuda informationstjänster till det lokala 
näringslivet, organisationer och intressegrupper. Som en konsekvens av att ett folkbibliotek 
skall vara öppet för alla, förutsätts att ”biblioteksbyggnaderna är centralt belägna, att 
lokalerna är anpassade för läsning och studier, försedda med lämplig teknisk utrustning” och 
har ”tillräckligt öppethållande för att passa användarna”.  
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Vad gäller det lokala, som jag tolkar väldigt lokalt d.v.s. filialbibliotek, står det i manifestet 
att läsa följande: ”Bibliotekets tjänster skall anpassas till lokala behov.” Detta kan verka 
fullständigt självklart, men är det verkligen det? Denna uppsats syftar ju till att undersöka 
filialbiblioteken och dess roll i lokalsamhället, så analysen får utvisa detta. Vidare kan man 
läsa att det bör upprättas handlingsprogram utifrån lokala behov. För närvarande finns ännu 
inget handlingsprogram i Kalmar, men en biblioteksplan är under arbete. Manifestet nämner 
faktiskt också ordet ”nätverk”, vilket man anser bör utformas med avseende på 
folkbiblioteksväsendets struktur, i sin helhet. UNESCO hävdar också att biblioteket ”bör 
samarbeta såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt med berörda 
intressenter; exempelvis olika användargrupper och yrkeskategorier”.  
 
Man skriver också att biblioteket är ett samhällsansvar och bör bekostas med allmänna medel 
och ha stöd i särskild lagstiftning. Detta är ju fallet i Sverige då folkbiblioteken är kommunala 
angelägenheter, finansierade med skattemedel vars verksamhet, på en mycket generell nivå, är 
reglerad i Bibliotekslagen.  
 
Varför skall det då finnas ett folkbibliotek i varje kommun? I Bibliotekslagens 2.a paragraf, 
1:a stycket står att läsa: ”Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, 
upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha 
tillgång till ett folkbibliotek.” (Ibid.). Är det p.g.a. att alla medborgare skall ha tillgång till ett 
folkbibliotek som det finns biblioteksfilialer? Både ja och nej, vill jag påstå. Ja, därför att 
folkbiblioteken har ju sina rötter i de gamla sockenbiblioteken och i de olika folkrörelsernas 
biblioteksverksamhet. Nej, därför att biblioteksverksamheten är till sin natur icke kommersiell 
och enligt Hasenfeld (i Buckland 1991, s. 142) karaktäriseras dylika tjänster av vissa faktorer, 
som allmänt har att göra med serviceorganisationer vilka har människor som målgrupp. I 
bibliotekets fall rör det sig om att dess organisationsstruktur är starkt hierarkisk och att 
tjänsterna i allmänhet är geografiskt decentraliserade till låntagarnas fromma. Jag hävdar att 
dessa geografiskt decentraliserade tjänster, i själva verket är en omskrivning för ett 
filialbibliotek.  
 
Borde då inte dessa geografiskt specialiserade tjänster eller filialbibliotek, öka i takt med den 
samhällsutveckling som beskrivits ovan? De spontana reflexioner som gjordes i 
introduktionen om minskat antal filialbibliotek genom att jämföra två gratisbokmärken, 
bekräftas av Kulturrådet (2004a, s. 12). Faktiskt har kulturrådet observerat att filialerna undan 
för undan minskat under en 20-årsperiod. Paradoxalt nog har det också blivit fler integrerade 
folk- och skolbibliotek (ibid.). Detta framgår också av Om biblioteksverksamheterna (s. 33-
35). Under perioden 1989 till 2001 har antalet filialbibliotek minskat med 25% samtidigt som 
antalet integrerade skol- och filialbibliotek har fördubblats och utgör 47% av antalet bibliotek. 
Visserligen säger Bibliotekslagen i den 7:e paragrafen att kommunerna skall ansvara för både 
folkbiblioteken och för skolbiblioteken, men detta till trots har det ändå skett en minskning av 
filialbiblioteken. Jag menar att detta i stor utsträckning kan hänföras till den kommunala 
ekonomin. Vad gäller ekonomiska spörsmål menar Buckland (1991) att storleken på och 
omfattningen av ett bibliotek, bestäms av resursfördelningen till och inom biblioteket.(s. 138) 
Denna fördelningsprocess kan med rätta beskrivas som en politisk- och managementprocess 
(s. 142). Detta låter ju som rena självklarheter då biblioteket faktiskt är en kommunal 
verksamhet och i detta fallet sorterar under kultur- och fritidsnämnden och får sina anslag från 
skattemedel. Vad som kanske inte är lika naturligt är att fördelningsprocessen också beskrivs 
som en managementprocess. Detta tolkar jag som att filialföreståndaren har en mycket stor 
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frihet att disponera sina medel, inom gällande lagar och regler, samt att välja graden av 
samverkan med lokalsamhället.  
 
Det förtjänar att poängteras att UNESCO:s folkbiblioteksmanifest inte har någon rättslig 
status, utan är ett uttryck för hur det borde vara samt är en katalysator för en positiv och 
ultimat utveckling för folkbiblioteken världen över. Dock är detta FN-manifest alldeles 
ypperligt att använda i denna uppsats, i avsaknad av en lokal biblioteksplan och med befintlig 
bibliotekslag som ju är en mycket generell ramlag.  
 
Hittills har jag i uppsatsen behandlat och beskrivit det stora perspektivet, med relevanta och 
aktuella nedslag i det lokala, inom kultur, samhälle och bibliotek. Nästa kapitel handlar om 
Kalmar kommun, dess biblioteksorganisation och de undersökta filialerna med det ovan sagda 
som bakgrund.  

6.2 Kalmar kommun 
 
Detta kapitel, liksom kapitlet om filialernas närområde, kommer att kort beskriva kommunen. 
Dessutom kommer relevant hårdfakta om bibliotek i allmänhet och Kalmar kommun i 
synnerhet att presenteras. Detta för att ge en mer lättbegriplig bild av de områden som 
uppsatsen behandlar. Det kan dessutom vara intressant att se på skillnader i t.ex. 
socioekonomi mellan områdena, då uppsatsen tidigare berört de ”nya klassklyftorna” och 
visat att just skillnad i utbildning, ekonomi och kunskaper i svenska/engelska kan vara en 
orsak till dessa. Jag anser att ju högre utbildningsnivå en individ har, desto lättare har 
vederbörande att smälta in i IKT-samhället och förmodligen inverkar utbildningsnivån också 
positivt på individens informationskompetens.  
 
Kalmar kommun med sina 60 649 invånare, varav 35 013 bor Kalmar tätort (Siffror om 
Kalmar 2005), ligger naturskönt beläget vid Kalmarsund, där Ölandsbron förbinder fastlandet 
med ”Solens och vindarnas ö”. En gång i tiden var Kalmar rikets tredje största stad och 
Sveriges sista utpost mot danskarna. Ända fram till 1915, utgjorde Kalmar ett eget stift och 
dess domkyrka står kvar än idag, en pampig barockbyggnad, som erbjuder besökarna andlig 
spis och en stunds stillhet i den hektiska vardagen. Kalmar är residensstad för Kalmar län.  
 
Kalmar har en känd teatergrupp, Byteatern och länsmusiken, Camerata Romana är en 
välrenommerad ensemble. Kalmar har varit och är en sjöfartsstad och tillsammans med 
Chalmers Lindholmen i Göteborg är man säte för en av Sveriges två Sjöfartshögskolor. Idag 
har man en högskola med en stor utbildningsbredd och bl.a. tack vare Baltic Business School 
många internationella kontakter med fokus på Östersjöområdet. Det har funnits många 
industrier i Kalmar, men antalet har minskat starkt de senaste åren i den globala 
konkurrensens tidevarv.  
 
Den senaste tillgängliga statistiken visar att i hela kommunen har ca 12,8% av invånarna 
utländsk härkomst och ca 33,0% har eftergymnasial utbildning. Av den socioekonomiska 
indelningen framgår att ungefär 45% är arbetare, ca 42% är tjänstemän på olika nivåer och att 
lantbrukare och företagare är i klar minoritet med 1,7 respektive 3,3 % av kommuninvånarna 
(Områdesfakta 2003, s.61). Åldersfördelningen ser ut som följer: 0-15 år 17,7%, 16-19 år 
5,0%, 20-24 år 8,0% 25-64 år 51,5%, 65-79 år 12,0% och 80+ 5,6% (Kalmar i siffror 2005). 
Dessa ungefärliga andelar kommer sedan att jämföras med respektive filials 
upptagningsområde. Även om dessa publikationer är de senaste, får man använda statistiken 
med en viss försiktighet, då deras publikations- och undersökningsår skiljer sig en smula. 
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Dock är det inte de exakta procenttalen i sig som är intressanta, utan helhetsbilderna. Att 
redovisa variablerna ålder och utbildningsbakgrund har dessutom betydelse, då det visar sig 
(Om biblioteksverksamheterna, kap.7) att biblioteksvanor påverkas av dessa faktorer och 
därmed också, får man anta, bibliotekets verksamhet. Denna PM berörs utförligare nedan. 
Med detta i bakhuvudet, skall uppsatsen nu behandla biblioteksorganisationen och de 
undersökta filialerna.  

6.3 Kommunens biblioteksorganisation 
 
Precis som Bibliotekslagen stipulerar i dess andra paragraf (Bibliotekslagen 1996) att alla 
kommuner skall ha ett folkbibliotek, så finns det självklart sådana också i Kalmar kommun. I 
kommunen finns det ett huvudbibliotek, åtta filialer och en bokbuss vilken de facto betraktas 
som en filial. Huvudbibliotekets upptagningsområde omfattar ca 35 000 personer (Siffror om 
Kalmar 2005) medan de 8 filialerna och bokbussen betjänar ca 25 600 invånare sammanlagt 
(Siffror om Kalmar 2005). Den senaste statistiken från Kulturrådet (2004, s.63) 
Folkbiblioteken i siffror 2003, visar att i hela kommunens bibliotekssystem är endast 38% 
procent av befolkningen aktiva låntagare. Med aktiva låntagare skall här förstås de personer 
”som under året genomfört minst en transaktion på biblioteket” (Kulturrådet, 2004a, s. 12). 
 
Rent konkret är biblioteken sektoriellt och territoriellt organiserade. Med det förra avses en 
linjeorganisation med facknämnd och i det senare fallet en kommundelsnämnd (Nyberg, se 
Nilsson, 2003, s.292). Biblioteksorganisationen i Kalmar kommun sorterar under kultur- och 
fritidsnämnden. Detta är också den vanligaste formen för de nämnder som ansvarar för kultur 
(Nilsson, 2003, s. 292-293). Dock har man bildat en kommundelsnämnd i de södra och mer 
glesbefolkade delarna. Den enda kommundelen, Södermöre, har en mycket hög grad av 
självstyre och frihet. I det dagliga och praktiska arbetet anser jag att man kan betrakta de tre 
biblioteksfilialerna i Södermöre som en självständig enhet gentemot övriga bibliotek i 
kommunen. Genom att ha kommundelar förankrar man verksamhet och resurser m.m. i 
närmiljön. En decentralisering med lokalt driftsansvar som bl.a. givit filialbiblioteken ökad 
frihet. Decentraliseringar av ansvar och resurser menar Nilsson är för övrigt trenden i alla 
förvaltningsformer (ibid.). Är det ett resultat av IKT-samhällets framväxt? Jag vill poängtera 
att jag endast vill understryka att det finns en kommundel och några principiella 
karaktäristiska för denna och inte lägga några värderingar i dess eventuella för- och nackdelar. 
Finns det några sådana, framträder dessa förhoppningsvis i intervjuerna.  
 
Vad skall då kultur- och fritidsförvaltningen i Kalmar kommun syssla med? Vilka 
begränsningar kan finnas? Förutom Bibliotekslagen och UNESCO:s folkbiblioteksmanifest 
fungerar även lokala styrdokument som kompasser för den kommunala verksamheten. 
Konstigt vore det annars, då ingen kommun är den andra lik. Däremot finns det för 
närvarande ingen biblioteksplan. I kommunfullmäktiges dagordning av den 21 juni 2004, är 
punkt 6 av särskilt intresse: ”Nytt kultur- och fritidspolitiskt program”. Under rubriken 
verksamhetsidé (s. 226) konstaterar man att ”kultur- och fritidslivet måste vara öppet för alla 
samt att barns och ungdomars behov skall prioriteras”. Nämndens mål sägs  
bl. a. vara att arbeta för att kultur- och fritidssektorn präglas av förnyelse och hög kvalitet, att 
uppmuntra och stimulera ideella krafter i t.ex. föreningar och att genom ett aktivt uppsökande, 
nå nya grupper av låntagare (s. 227). Det sistnämnda skall då ske i samarbete med t.ex. 
föreningar, skolor och institutioner. 
 
Rent organisatoriskt finns det alltså ett huvudbibliotek med en barn- och ungdomsavdelning, 
en vuxenavdelning, en uppsökande verksamhet, en bokbuss samt åtta filialer. Tre av dessa 
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filialer ligger som sagt i Södermöre kommundel. I de flesta fall, är filialföreståndaren en 
bibliotekarie. I övrigt är det biblioteksassistenter som har denna befattning. Vidare är det så 
att de flesta av filialerna är integrerade folk- och skolbibliotek. Dessutom har många av 
filialbiblioteken ett samarbete med vårdhem, servicehus och liknande som rent konkret 
innebär bokdepositioner på dessa ställen. 
 
Värt att nämna är att i det projekt som sattes igång för att få ett mer låntagarstyrt bibliotek, det 
sk GÖK-projektet, där Kalmar var en av deltagarna. Den mycket jordnära förkortningen står 
just för Göteborg, Örnsköldsvik och Kalmar. Projektet föll i mycket god jord vilket bl.a. 
resulterat i en helt alternativ hylluppställning d.v.s. i den för många användarvänliga 
uppdelningen i avdelningar såsom t.ex. ”Länder och folk”. Här hittar man material inom 
historia, geografi, arkeologi, kulturhistoria, militärväsen, ekonomisk historia och historiska 
hjälpvetenskaper. Dessutom har man ur skönlitteraturen brutit ut deckare och thrillers, som 
man placerat på hyllorna för Spänning samt Fantasy- och Science Fiction, böcker som man 
hittar på Fantasyhyllan. När det gäller barn och ungdomar, har man gått ett steg längre och 
markerar och/eller sorterar ut skönlitteratur om kärlek och sport. Dessa uppdelningar används 
också på det enskilda filialbiblioteket. Inom länets bibliotek har man också delat upp olika 
ansvarsområden sinsemellan där Kalmar stadsbibliotek har huvudansvaret för konst.  
 
För att knyta ihop det som tidigare sagts om kultur, Kalmar kommun och den formella 
organisationen, vill jag utgå från nyckelordet kultur. Kultur- och fritidsnämnden har 
biblioteken som sitt ansvarsområde och det kommunala/lokala kulturlivet bestäms av några 
nyckelfaktorer. Dessa identifierar Nilsson (2003, s. 298) som: 
 
• Historiska förutsättningar 
• Kommunens storlek 
• Läget i den totala ortsstrukturen (t.ex. stor/liten, centrum/periferi) 
• Näringsstrukturen (jordbruk/industri/handel/service) 
 
Han menar också att det kulturella nätverkets huvudnoder utgörs av storstäderna och 
regionala centra, vilket egentligen är ganska naturligt. Kalmar är ingen storstad, men vilket 
nämnts ovan, residensstad med bl.a. länsmuseum och länsteater (Byteatern). 

6.4 De undersökta biblioteksfilialerna och deras närmiljö 
 
Just i lokalsamhället återfinner man dessa geografiskt decentraliserade tjänster i form av 
filialbiblioteken som har sina lokaler i tätorter i kommunens glesbygd. Många av dessa, men 
inte alla, är integrerade folk- och skolbibliotek, vilket då innebär att man delar lokaler med 
skolan. Med mycket få undantag delar filialbiblioteken lokaler med andra kommunala 
verksamheter. Södermöre kommundel omfattar bl.a. de tre biblioteken i Ljungbyholm, Hagby 
och Påryd och ligger i Kalmar kommuns södra och mer glesbefolkade delar. Av de övriga 
filialbiblioteken utanför Södermöre är det bara biblioteket i Rinkabyholm, biblioteket i  
Rockneby och biblioteket i Trekanten som ligger lite avlägsnare till i söder, norr respektive 
väster. Av de återstående tre biblioteksfilialerna i kommunen, ligger förvisso bara 
Bergaviksbiblioteket inom tätorten, men både biblioteket i Smedby och Lindsdalsbiblioteket, 
ligger inom tätortstrafikens stambusslinjer, så till dessa tar man sig relativt smidigt och de är 
på ett mer naturligt sätt förbundna med själva tätorten. Detta påminner om flödesrum som 
Castells skriver om och som berörts tidigare i uppsatsen. Alltså i detta fall: vissa mindre 
förorter och orter i en kommun/stad är bättre förbundna med centrum än andra. Att jag nu 
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beskriver detta, beror på att det är viktigt att ge en helhetsbild av bibliotekskartan i Kalmar 
kommun vilken mycket sannolikt inte är känd i en bredare krets.  
 
Låt oss då titta lite närmare på de fyra bibliotek vars föreståndare jag har intervjuat och det 
lokalsamhälle som de ingår i. De bibliotek som jag har valt ut för denna undersökning är: 
 
Lindsdalsbiblioteket i Lindsdal, ca en mil norr om Kalmar  
Bergaviksbiblioteket i Norrliden i norra delen av Kalmar tätort  
Smedbybiblioteket i Smedby, ca 9 km väster om Kalmar tätort  
Ljungbyholmsbiblioteket i Södermöre kommundel ca 15 km söder om Kalmar tätort.  
 
De förstnämnda biblioteken är de två största filialbiblioteken i Kalmar kommun, men också 
de mest olika. Olika därför att Bergaviksbiblioteket är lokaliserat i Bergaviksskolan i 
Norrlidens centrum och är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Lindsdalsbiblioteket, å andra 
sidan, är ett icke- integrerat bibliotek, även om man tar emot klasser från olika skolor och 
daghem etc. Biblioteket har sina lokaler i Lindsdals centrum. Ljungbyholmsbiblioteket är det 
största biblioteket i Södermöre och är ett icke- integrerat bibliotek.  
 
Stambusslinjenätet trafikerar såväl Norrliden och Lindsdal som Smedby, vilka räknas till 
tätortstrafikens område, medan bussförbindelserna till Ljungbyholm är betydligt glesare och 
mindre frekventa. Denna till synes oändliga och triviala beskrivning av bussförbindelserna 
kan verka ovidkommande i denna magisteruppsats. Min poäng är alltså dels att Södermöre 
kommundel ligger avskilt från övriga delar, dels att kommunikationerna är goda inom Kalmar 
tätort och således initierar flöden av information och människor inom stamnätet och mellan 
filialerna och huvudbiblioteket. Även tillgången till de elektroniska motorvägarna torde vara 
snäppet bättre här än i den södra kommundelen. Som kuriosa kan nämnas att HSB i Norrliden 
erbjuder sina boende bredband i lägenheterna. Detta innebär inte heller med automatik att 
man är/blir informationskompetent, men det är kanske en bra början och definitivt ett tecken, 
enligt min uppfattning, på IKT-samhällets närvaro och betydelse. En noggrannare genomgång 
av filialernas närmiljö, kommer att ges i kapitel 7.2, i samband med att filialföreståndarnas 
uppfattning om sin filial redovisas.  
 
IKT-samhället eller rättare sagt den sociokulturella praktiken, är som bekant en del i 
Faircloughs diskursmodell. I nästa kapitel tillämpas den kritiska diskursanalysen utifrån olika 
aspekter på textnivån och några delresultat redovisas. I kapitel 8 presenteras den 
sammanfattande analysen. 
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7. Texten 
 
Själva kärnan i uppsatsen är filialbiblioteket som institution och dess relation till samhället i 
övrigt och som detta tar sig uttryck i den kommunikativa händelsen, intervjuerna. En 
kommunikativ händelse är som vi sett, ett fall av språkbruk. Wittgenstein (1997, s. 117) 
menar ”hur olik den verkliga en tänkt värld än må vara, så måste den uppenbarligen ha något - 
en form- gemensamt med den verkliga” (ibid., s.  41). Här kommer modalitet in vilket 
berördes i denna uppsats på sidan 14. Denna modalitet som är en dimension av diskursen där 
uttrycken för verkligheten möter det sociala handlandet och det sociala handlandet sker i den 
verkliga världen.  
 
Diskursens rådata är tal eller fackspråk (serious speech acts) för att vara exakt (Frohmann 
1994, s. 120). Detta fackspråk, kan som jag ser det, också manifesteras i intervjuer, vilket 
Fairclough också menar. Det är ju just på det språkliga planet, som människans beteende visar 
sig ”som ett försök att säga något; hans minsta gester, t.o.m. dess ofrivilliga mekanismer och 
misslyckanden, har en mening; och allting han arrangerar kring sig själv i form av objekt, 
ritualer, vanor, diskurs, (min understrykning) alla de spår han lämnar bakom sig, utgör en 
sammanhängande helhet och ett system av tecken” (Foucault 1994, s. 357). Språket är som 
sagt inte bara språk, vilket antytts ovan i bl.a. presentationen av Wittgenstein. Vad som är 
intressant här är mer specifikt ritualer/vanor och diskurs. I det förra fallet, vill jag mena, rör 
det sig om intertextualitet och i det senare kan det röra sig både om intertextualitet och 
interdiskursivitet. Dessa termer kan vara nycklar när det gäller att spåra förändringar, vilket 
berörts tidigare i uppsatsen. Ytterligare en för undersökningen betydelsefull språkaspekt är att 
det är filialföreståndarnas objektiva modalitet (se s. 12) som är föremål för undersökning. 
Vidare är det de yttranden, som är förknippade med den så att säga ideologiska 
biblioteksverksamheten, som är det väsentliga och egentligen inte den kunskapsmassa som 
genereras i samband med maktutövning och verksamhetens ideologi (se ovan). Här kan 
återigen filialbibliotekets diskursordning vara intressant att rekapitulera.  
 
Hur ser de intervjuade filialföreståndarna själva på sin roll och på filialbiblioteket? 
Filialföreståndarna är chefer för sina filialer och besitter en produktiv makt, bl.a. makten att 
sätta agendan. Det är som sagt inte makten i sig själv, som är föremål för undersökningen, 
men med denna produktiva makt, är det kanske lättare att anpassa verksamheten på filialen till 
IKT-samhället. Foucault förespråkar att makten skall analyseras i sina ”mer regionala och 
lokala former och institutioner” (1980, s. 96), där den ”installerar sig och producerar sina 
verkliga effekter” (ibid., s. 97) som filialbiblioteket till exempel. Vidare menar han att makt 
inte skall ses som något som enskilda individer besitter och använder för att dominera sin 
omgivning utan att makt bör analyseras som något som cirkulerar genom en nätliknande 
organisation. Enskilda individer är då verktyg för makt snarare än dess ultimata objekt (ibid., 
s. 98). Han menar också att maktmekanismerna har gått hand i hand med ideologisk 
produktion (ibid., s. 102). Det finns ju t.ex. en speciell folkbiblioteksideologi. Dock menar 
han att när dessa subtila maktmekanismer sätts igång och appliceras, uppkommer det olika 
kunskapssystem som till sin natur inte är ideologiska (ibid.). Detta menar jag är icke-
diskursiva praktiker, som man bör skilja från de diskursiva praktiker som förekommer inom 
filialbibliotekets diskursordning, vilka är de som intervjuerna söker identifiera.  
 
Så långt som möjligt, kommer intervjupersonernas uttalande att vara konfidentiella, då det 
inte gäller uppenbara uttalanden som de kan tänkas stå för. I övrigt är kapitlet uppbyggt på 
referat med avsaknad av direkta citat. Det är ju inte intressant att veta vem som framfört en 
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åsikt, utan det intressanta är att åsikten faktiskt framförs. Principen är mångfalden i enheten 
och enheten i mångfalden centrerat kring intervjuguidens brännpunkter. Brännpunkter i 
betydelsen punkter där filialföreståndarnas svar strålar samman och manifesteras i texten. 
Wittgenstein menar ju också att ”varje utsaga om det sammansatta kan upplösas i en utsaga 
om dess beståndsdelar och i de satser, som fullständigt beskriver det sammansatta” (1997, s. 
41). Det är principen för detta och nästa kapitel. Detta kapitel koncentreras kring olika utsagor 
om intervjuguidens tema och dess frågor kopplade till varje tema, medan nästa kapitel 
beskriver det sammansatta d.v.s. i form av en slutanalys. Jag vill också understryka några 
viktiga bitar i den fortsatta redovisningen: Om inget annat anges eller om det är uppenbart att 
det är mina egna analyser och reflexioner, bygger detta kapitel på intervjusvaren. Se även 
bilagorna för intervju- och tankestrukturer. På grund av att jag utlovat konfidentialitet, är det 
endast i kapitel 7.2 som det klart framgår vem som står bakom uttalandena. I övrigt är det min 
avsikt att väva in intervjupersonernas svar så smidigt som möjligt utan att de skall kunna 
hänföras till en viss filialföreståndare.  
 
Mycket schematiskt kan man säga att punkterna i min intervjuguide syftar till att undersöka 
denna ”bibliotekets institutionella miljö” (se citatet av Frohmann s. 11). Widerberg (2002, s. 
68) menar också att intervjuguiden skall vara det översatta uttrycket för det man önskar 
analysera. Intervjuguiden går djupare in på de två huvudfårorna diskurs och förändring enligt 
nedan:  
 
• Vilka för branschen främmande diskurser kan förekomma i diskursordningen eller vilka 

olika etos framkommer? (Filialföreståndarens bakgrund). 
• Finns det nyckelbegrepp och motsvarande som det råder enighet om respektive delade 

meningar om? I sådana fall kan ju detta vara tecken på en diskursordning som vi sett ovan 
(Nyckelbegrepp och filialföreståndarens bakgrund). 

• Går man i kommunens byråkratiska (i ordets olika betydelser) koppel eller finns det 
utrymme för egen driftighet och lokal profilering? (Regelverk).  

• Är man en isolerad ö i IKT-samhället, hur ser man på detta och i vilken grad lever man i 
symbios med samhället? Hur har samhällsutvecklingen påverkat biblioteket och 
filialföreståndarens roller? (För B & I relevanta omvärldsförändringar och förändrade 
roller? a) Bibliotekets roller och uppgifter då och nu b) Filialföreståndarens roller och 
uppgifter då och nu ).  

• Är man en kameleont och smälter in i sitt lokalsamhälle och hur ser man på dess olika 
potentiella huvudgrupper av användare? (Lokalsamhället). Härav min envisa och kanske 
tråkiga, uppräkning av procentandelar m.m. i föregående kapitel.  

• Vilken är filialens/filialföreståndarens självbild av sitt bibliotek? Är denna bild något som 
det råder konsensus kring, även bland ”utomstående”? (Beskrivning av filialen a) allmänt, 
b) marknadsföring, c) samverkan och d) existensberättigande).  

 
Den text som dessa brännpunkter i intervjuguiden ger upphov till utgör alltså textnivån i min 
kritiska diskursanalys. Syftet med denna är att undersöka hur modellen (textnivå, diskursiv 
praktik och sociokulturell praktik ) förhåller sig till filialbibliotekets diskursordning och 
ytterst att besvara frågeställningarna. Punkterna ovan ger en inblick i hur intervjuguiden är 
konstruerad och i detta kapitel skall uppsatsen lyfta fram de enskilda punkterna i 
intervjuguiden och dess förhållande till modellen i övrigt (diskursiv praktik och sociokulturell 
praktik) samt diskursordningen. Kapitel 8 besvarar frågeställningarna och ger en 
sammanfattning av resultatet av den kritiska diskursanalysen och relaterar detta till 
diskursordningen.  
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Sammantaget har vi fyra olika biblioteksfilialer och fyra filialföreståndare inom en och 
samma diskursordning. Filialerna ligger som vi sett, såväl i glesbygd/kommundel som i 
Kalmar tätort samt i olika förorter en bit utanför, men är ändå bra förbundna med, 
centralorten. Filialföreståndarna har också mycket olika bakgrunder, både vad gäller 
utbildning och yrkeserfarenhet. Filialföreståndarna som är representanter/chefer för sina 
respektive filialer, hur ser de på och hur utnyttjar de, biblioteksfilialen i IKT-samhället?  

7.1 Något om filialföreståndarna 
 
Vad gäller de intervjuade filialföreståndarnas bakgrunder, kan man konstatera att dessa är 
mycket varierande. Några har t.ex. läst på socialhögskola eller har examen i etnologi och 
antikens kultur och samhällsliv. Några har erfarenhet av både filialbibliotek och 
huvudbibliotek. Några har yrkeserfarenhet från andra branscher, främst vård- och omsorg och 
socialt arbete. Dessutom har en av de intervjuade även jobbat på chefsnivå tidigare. Alla 
intervjupersoner arbetar inte som filialföreståndare på heltid, utan har även andra uppgifter 
inom sitt gebit. 
  
Detta kan vara värt att nämna, då den tidigare utbildningsbakgrunden och 
bibliotekserfarenheten onekligen formar deras etos. Som jag ser det, inverkar en varierande 
bakgrund mycket positivt på verksamheten, dels genom att den förhoppningsvis kan bidraga 
till en interdiskursivitet inom filialernas diskursordning, dels genom en annan förståelse för de 
människor man möter i sin dagliga verksamhet och dels genom att man, eventuellt, har lite 
oortodoxa kontakter och nätverk som berikar verksamheten.  

7.2 Filialerna och deras närmiljö enligt intervjupersonerna 
 
I detta kapitel presenterar filialföreståndarna de undersökta filialerna. Här är det enda gången 
som det klart framgår vilken intervjuperson som sagt vad. Man kan också ha de båda 
bilagorna i åtanke, när man läser kapitlet. Jag ska först ge lite fakta om de undersökta 
filialernas närområde i Kalmar kommun. Sedan presenterar de 4 filialföreståndarna var sin av 
de 4 undersökta filialerna och de avslutar med att svara på frågorna: 
 
1. Om Din filial vore ett fordon, vilket skulle det då vara? 
2. Varför skulle Din filial bli ”årets bibliotek”? 
3. Varför blir Din filial den enda kvarvarande om kommunen skulle lägga ner alla utom en? 
 
De använda publikationerna, där fakta har hämtats, är de senaste. Deras publikations- och 
undersökningsår skiljer sig emellertid åt, varför man får använda statistiken med en viss 
försiktighet. Jag anser att det inte är de exakta procenttalen i sig som är intressanta utan 
helhetsbilderna. Att redovisa variablerna ålder och utbildningsbakgrund har betydelse, då det 
visar sig (Om biblioteksverksamheterna, kap.7) att biblioteksvanor påverkas av dessa faktorer 
och därmed också, antar jag, bibliotekets verksamhet. 
 
Fakta om Lindsdal: 
Antal invånare: 5710 (Siffror om Kalmar 2005).  
Åldersfördelning: 0–19 år: 31,1 %, 20–64 år: 57,6 %, över 65 år, 11,3 %. Genomsnitt för 
Kalmar kommun: 23,3 %, 59,1 % resp. 17,6 % (Områdesfakta 2003).  
Andel invånare med utländsk bakgrund: 8,5 %. Genomsnitt för Kalmar kommun: 12,8 % 
(Områdesfakta 2003).  
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Andel invånare (20–64 år) med eftergymnasial utbildning: 29,6 %. %. Genomsnitt för Kalmar 
kommun:33,0 % (Områdesfakta 2003). 
Medelinkomst: 220 500 kr. Genomsnitt för Kalmar kommun: 207 900 kr (Områdesfakta 
2003).  
Lindsdal ligger cirka 1 mil norr om Kalmar tätort. 
 
Lindsdalsbiblioteket ligger i Lindsdals centrum i en egen byggnad och är inte ett integrerat 
folk- och skolbibliotek. Biblioteket har ljusa, luftiga och handikappanpassade lokaler, där man 
lätt kan röra sig och det är lätt att överblicka, då man kan se ovanför hyllorna. Enligt 
filialföreståndaren bor det få invandrare i Lindsdal och främst medelklass/övre medelklass i 
området. Detta stämmer väl med ovan redovisade fakta om Lindsdal (min kommentar). 
Filialföreståndaren beskriver Lindsdalsbiblioteket som ”det ultimata biblioteket med det goda 
värdskapet” och menar att biblioteket upplevs som ett trivsamt ställe, att det fyller en funktion 
och i princip kan sägas vara navet i Lindsdal. Enligt föreståndaren har filialen en god relation 
till eleverna och till de andra låntagarna och låntagarna beskrivs som låntagare ”whith a 
mission”. 
 
1. Vore biblioteket ett fordon, skulle det vara en snabb fin buss, enligt filialföreståndaren. 
 
2. Den intervjuade tycker att Lindsdalsbiblioteket ska bli årets bibliotek på grund av utsökt 
värdskap, ljusa, överblickbara och tillgängliga lokaler samt dess läge. 
 
3. Filialföreståndaren anser att Lindsdalsbiblioteket ska bli den enda kvarvarande filialen om 
kommunen skulle lägga ner alla filialer utom en, därför att man verkligen är ett folkbibliotek 
och är fysiskt och psykiskt tillgängligt samt behövs för skolorna. 
 
Som en kontrast till Lindsdals relativt homogena upptagningsområde, finns 
Bergaviksbibliotekets mycket heterogena upptagningsområde, som består av Norrliden och 
Bergavik/Björkenäs, se fakta nedan. 
 
Fakta om Norrliden: 
Antal invånare: 3370 (Samtal med tjänstemän på kommunledningskontoret i Kalmar). 
Åldersfördelning: 0–19 år: 24,2 %, 20–64 år: 64,0 %, över 65 år: 11,8 %. Genomsnitt för 
Kalmar kommun: 23,3 %, 59,1 % resp. 17,6 % (Områdesfakta 2003). 
Andel invånare med utländsk bakgrund: 43,4 %. Genomsnitt för Kalmar kommun: 12,8 % 
(Områdesfakta 2003). 
Andel invånare (20–64 år) med eftergymnasial utbildning: 18,9 %. Genomsnitt för Kalmar 
kommun:33,0 % (Områdesfakta 2003). 
Medelinkomst: 157 000 kr. Genomsnitt för Kalmar kommun: 207 900 kr (Områdesfakta 
2003). 
Norrliden ligger i norra delen av Kalmar tätort och är ett resultat av det s.k. 
miljonprogrammet. Det bor många studenter och barnfamiljer samt en stor andel svenskar 
med annat modersmål än svenska i hyreshusen i Norrliden. 
 
Fakta om Bergavik/Björkenäs: 
Antal invånare: 3287 (Samtal med tjänstemän på kommunledningskontoret i Kalmar). 
Åldersfördelning: 0–19 år: 28,1 %, 20–64 år: 53,1 %, över 65 år: 18,8 %. Genomsnitt för 
Kalmar kommun: 23,3 %, 59,1 % resp. 17,6 % (Områdesfakta 2003). 
Andel invånare med utländsk bakgrund: 12,0 %. Genomsnitt för Kalmar kommun: 12,8 % 
(Områdesfakta 2003). 
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Andel invånare (20–64 år) med eftergymnasial utbildning: 42,3 %. Genomsnitt för Kalmar 
kommun 33,0 % (Områdesfakta 2003). 
Medelinkomst: 241 100 kr. Genomsnitt för Kalmar kommun: 207 900 kr (Områdesfakta 
2003).  
Bergavik/Björkenäs ligger i norra delen av Kalmar tätort. 
 
Bergaviksbiblioteket ligger i Novaskolan i Norrlidens centrum med fritidsgården som 
närmaste granne. Biblioteket är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Filialföreståndaren säger 
att det ligger i ett sovsamhälle och att det har en väldigt speciell blandning av barn och äldre 
och ”allt däremellan” och att man gärna vill värna om denna speciella mix av låntagare. 
Föreståndaren menar att man vill vara så tillgängliga som möjligt, t.ex. genom mycket 
öppethållande, för att ”få in alla”. Personalen beskrivs som väldigt engagerad och kunnig av 
filialföreståndaren, som anser att detta att vara tillgänglig så mycket som möjligt samt att ha 
en kunnig och engagerad personal är förutsättningar för att kunna serva ”alla”.  
 
Föreståndaren menar att Bergaviksbiblioteket är ett huvudbibliotek i miniatyr, fast lite mer 
intimsocialt, där man lär känna varandra. Den intervjuade berättar att i en nyligen gjord 
enkätundersökning om att följa upp bibliotekets mål, får alla filialer mycket högt betyg och 
framhåller att det enda folk är ledsna över är att datorerna inte alltid fungerar som de skall och 
låntagarna kanske tror att detta beror på att det är en filial och struntar i oss. Föreståndaren 
anser att de människor som använder biblioteket vet att vara rädda om sin filial och menar att 
de kunde till och med kunde framhålla att om de fyllde i högsta betyg, ”ni är bäst”, då kanske 
politikerna tar bort pengar för er. Den intervjuade framhåller att låntagare därför fyller i lite 
lägre betyg, med hjärna istället för med hjärta, för att filialen fortfarande skall vara i behov av 
pengar och påpekar att högsta betyg med automatik medför att politikerna drar ner resurser, är 
ett tankesätt karaktäristiskt för folk som kommer till filialerna. Filialföreståndaren tycker att 
de som kommer till filalen har ett helt annat tankesätt än de som besöker huvudbiblioteket och 
att de som kommer till filialen utgör en helt annan kontakt.  
 
 
1. Om filialen vore ett fordon, vore den en handikappanpassad buss med många säten i, en 
större minibuss, enligt den intervjuade. 
 
2. ”Vi är bäst.”, är filialföreståndarens svar på frågan: ”Varför skulle Bergaviksbiblioteket bli 
årets bibliotek?” Den intervjuade framhåller att om man blev årets bibliotek, så hade man fått 
resurser till uppsökande verksamhet, vilket skulle ha genererat en ”barfotavariant av 
biblioteksarbete” och det skulle ha medfört att man kunde ha integrerat de grupper, som finns 
i området i verksamheten på ett helt annat sätt, satsat på dessa och gjort biblioteket mer 
tillgängligt genom ökat öppethållande samt skapat kontakt med alla här ute. 
 
3. Enligt filialföreståndaren är det ”helt självklart” varför Bergaviksbiblioteket skulle bli den 
enda kvarvarande filialen om kommunen skulle lägga ner alla filialer utom en. Den 
intervjuade anser att Bergavik är det ställe, som är mest utsatt med många barn, som behöver 
stöd och framhåller att man just nu är en social inrättning och att man fyller ett stort, stort 
behov för eleverna och för de som bor här ute. Föreståndaren påpekar att de som kommer till 
biblioteket egentligen inte går någon annanstans, men att personer i ”mitt-emellan-åldern” 
däremot är mer rörliga. Filialföreståndaren framhåller att om man vill ta bort alla resurser för 
utsatta människor, då skall man lägga ner Bergaviksbiblioteket annars är detta den enda som 
behöver behållas med sin kombination av barn, äldre och invandrare.  
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Fakta om Smedby: 
Antal invånare: 3764 (Siffror om Kalmar 2005). 
Åldersfördelning: 0–19 år: 33,0 %, 20–64 år: 54,3 %, över 65 år: 12,7 %. Genomsnitt för 
Kalmar kommun: 23,3 %, 59,1 % resp. 17,6 % (Områdesfakta 2003). 
Andel invånare med utländsk bakgrund: 15,3 %. Genomsnitt för Kalmar kommun: 12,8 % 
(Områdesfakta 2003). 
Andel invånare (20–64 år) med eftergymnasial utbildning: 23,2 %. Genomsnitt för Kalmar 
kommun: 33,0 % (Områdesfakta 2003). 
Medelinkomst 2000-12-31: 202 800 kr. Genomsnitt för Kalmar kommun: 207 900 kr 
(Områdesfakta 2003). 
Smedby ligger ca 9 km väster om Kalmar tätort. 
En del boende i Smedby menar att orten består av två mentala delar, Gamla Smedby med sitt 
villaområde och Nya Smedby, där hyreshusen dominerar. 
 
Smedbybiblioteket ligger i Gamla Smedby, i Silvergärdsskolans expeditionsbyggnad i 
Smedby centrum. Det är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Filialbiblioteket har, trots att 
det inte är så stort, en lätt uppdelning med rum i rum, t.ex. tonårshörna och tidningsrum 
Filialföreståndaren talar om att lokalerna tidigare inhyste en skola och att många äldre 
besökare påpekar detta och att de minns var fröken satt. Den intervjuade påpekar att Smedby 
är ett utsträckt och delat sovsamhälle, där många pendlar in till Kalmar och att det därför kan 
vara en fördel om biblioteket ligger i centrum. Gamla Smedby består av boende med en hög 
medelålder, men har ändå vissa inslag av barnfamiljer, enligt föreståndaren, som anför att 
barn för övrigt är en stor användargrupp, då biblioteket ligger på skolans område och skolan 
använder det som sitt skolbibliotek. Filialföreståndaren upplever att man behöver få mer 
kontakt med de boende i Nya Smedby, som domineras av yngre familjer och invandrare från 
6-8 olika länder och språkområden. Den intervjuade menar att Smedbybiblioteket är ett ställe 
med atmosfär, där man blir lugn av att komma in och det är så pass litet att man inte kan vara 
anonym i det. 
 
 
 
1. Om filialen vore ett fordon skulle det vara en stor T-Ford med modern inredning, enligt 

filialföreståndaren.  
 
2 Filialföreståndaren tycker att Smedbybiblioteket ska bli årets bibliotek helt enkelt därför 

att de flesta låntagarna är nöjda med den service de får och påpekar att en nyligen gjord 
enkätundersökning, påvisade låntagarnas dom med många 4:or och 5:or. 

 
3. Den intervjuade föreståndaren anser att Smedbybiblioteket ska bli den enda kvarvarande 
filialen om kommunen skulle lägga ner alla filialer utom en, därför att den är besökt av många 
barn och barnen är början på allting och anför att barnen i egenskap av morgondagens 
beslutsfattare, måste förstå nyttan med att läsa sammanhängande texter. Filialföreståndaren 
påpekar att om man inte kan läsa skönlitteratur, kan man inte heller förstå andra texter och 
klara sig, när man sedan skall ut i samhället och framhåller att litteratur och 
informationssökning är viktigt för att kunna gå vidare med studier etc. och att alfabetism är en 
grund i en demokrati, den ger deltagande och ökad förståelse samt att man måste börja med 
barnen.  
  
Fakta om Ljungbyholm: 
 



   

 46 

Antal invånare: 1595 (Siffror om Kalmar 2005). 
Åldersfördelning: 0–19 år: 27,4 %, 20–64 år: 57,5 %, över 65 år: 15,1 %. Genomsnitt för 
Kalmar kommun: 23,3 %, 59,1 % resp. 17,6 % (Områdesfakta 2003). 
Andel invånare med utländsk bakgrund: 7,6 % Genomsnitt för Kalmar kommun: 12,8 % 
(Områdesfakta 2003). 
Andel invånare (20–64 år) med eftergymnasial utbildning: 23,6 %. Genomsnitt för Kalmar 
kommun: 33,0 % (Områdesfakta 2003). 
Medelinkomst: 209 500 kr. Genomsnitt för Kalmar kommun: 207 900 kr (Områdesfakta 
2003). 
Ljungbyholm ligger cirka 15 km söder om Kalmar och tillhör Södermöre kommundel.  
 
Ljungbyholmsbiblioteket, som inte är ett integrerat folk- och skolbibliotek, ligger i centrum, 
på andra våningen i samma byggnad som Södermöre kommundelsnämnd. Filialföreståndaren 
talar om att det är en liten filial i lokaler i 50-talsmiljö, med mycket luft, rymd och ljus. Jag 
tycker att känslan av hemtrevnad och gemyt förstärks genom att det fysiska utrymmet är 
uppdelat på många små rum. Enligt filialföreståndaren så ligger filialen i ett väldigt homogent 
område, ett villasamhälle, som fungerar som ett sovsamhälle och bebos huvudsakligen av 
”folk som gillar att bo på landet”. Föreståndaren anser att det är en framåt filial och att man 
har en bra inställning till kultur från kommundelsnämnden.  
 
1. Enligt filialföreståndaren är en stor Morris det fordon, som associeras till denna filial. 
  
2. Den intervjuade tycker att Ljungbyholmsbiblioteket ska bli årets bibliotek, därför att 
filialen anordnar så bra kulturaftnar och serva r hela befolkningen och för att biblioteket 
försöker utvecklas och bli bättre. Föreståndaren påpekar att det finns mer kvar att göra, t.ex. 
då i form av bättre strukturellt samarbete med skolan och framhåller att det finns idéer, varav 
en är en temautställning om miljö och andra är internetutbildning och skrivarcirklar. 
 
3. Filialföreståndaren anser att Ljungbyholmsbiblioteket ska bli den enda kvarvarande filialen, 
därför att biblioteket dels ligger så nära skolan och behövs för dem, dels ligger Ljungbyholm 
en bit från Kalmar och därför är det viktigt att ha en filial för befolkningen. Föreståndaren 
anser att filialen fyller en viktig funktion i kulturarbetet varav mycket sker i egen regi inom 
Södermöre och tycker att de som arbetar på filialen har en bra ledning, som lägger vikt vid 
kulturen. Den intervjuade framhåller att satsningen och pengarna kommer centralt från 
Södermöre kommundel och menar att Ljungbyholms bibliotek verkligen behöver finnas kvar, 
då man ligger i den enda kommundelen. 
 
En sammanfattande kommentar till detta delkapitel:  
Jag tycker att filialföreståndarna är väl medvetna om den närmiljö, som man verkar inom och 
de diskursiva praktikerna speglar och reproducerar väl den lokala sociokulturella kontexten: 
Av intervjuerna framgår bl.a. att ett närområde ”består av boende med en hög medelålder, 
men har ändå vissa inslag av barnfamiljer”, att filialen ligger i ett ”väldigt homogent område, 
ett villasamhälle”, att biblioteket ”ligger i ett sovsamhälle” och ”det har en väldigt speciell 
blandning av barn och äldre”. Därmed säger jag inte att man faktiskt samverkar med sitt 
lokalsamhälle. Dock tycker jag att det känns som att man gärna vill gå ett steg längre och göra 
mer än vad som är fallet idag, om man hade resurser: En av de intervjuade skulle ha satsat på 
de grupper som finns i området och ”gjort biblioteket mer tillgängligt” genom ökat 
öppethållande samt skapat kontakt med alla i närområdet. En annan upplever att ”man 
behöver få mer kontakt med de boende”. Vid intervjuerna menade en att det finns ”mer kvar 
att göra”. 
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7.3 Nyckelbegrepp 

7.3.1 Lokalsamhället 
Biblioteksfilialerna kan man som sagt betrakta som geografiskt decentraliserade tjänster (s. 
35) och de verkar ju utanför den kommunala centralorten och huvudbibliotekets 
”upptagningsområde”. De finns i lokalsamhället, enligt mitt förmenande.  
 
De intervjuades syn på begreppet lokalsamhället:  
Under intervjuerna framkommer att det utmärkande för ett lokalsamhälle är att man känner till 
alla utan att vara närmare bekant med dem. Geografiskt tala t, beskrivs lokalsamhället som det 
närmaste runt omkring ett lokalt centrum, där filialen ligger i ett bostadsområde vars 
användare har många olika behov. En intervjuperson beskriver lokalsamhället helt enkelt som 
”det lilla i det stora; den lilla delen i en större del”. Jag tycker att detta faktiskt låter som om 
vederbörande beskriver en nätverksnod.  

7.3.2 Nätverk 
Som vi har sett tidigare i uppsatsen så är nätverk ett intressant begrepp, som väl speglar 
dagens samhälle och dess sätt att fungera (Kap 6). Nedan redogörs för filialföreståndarnas 
åsikter. 
 
Begreppet nätverk, enligt de intervjuade: 
Här associerar samtliga intervjupersoner till samma sak, nämligen mänskliga nätverk i form 
av personliga kontakter, som man bygger upp lokalt samt betonar hur viktiga dessa är. Som 
jag fattat det, används dessa sociala nätverk för effektiv information management. Mer eller 
mindre uttryckligen, framkommer det att man i nätverket behöver veta vem man skall ringa, 
kontakta och vem som sitter inne med vilken kunskap. Kort sagt att hitta vägar till 
information, som enligt Buckland, i och för sig också kan vara kunskap (min kommentar). 
Precis som en av filialföreståndarna säger, är nätverk bra i en kommunal organisation och 
nätverken kan ta vara på resurser inom en kommun, oavsett förvaltning, för att ge en bra 
service till de som behöver den. Filialöreståndaren menar att man hela tiden bör ha i åtanke 
dem som biblioteket servar och förglömma sig själv för en stund. Här anser jag då, att 
nätverksbyggande och skapandet av kontaktytor utåt, för samarbete, är vitalt. Vikten av 
personliga kontakter betonas ofta och nätverksbyggande underlättas av att känna, eller lära 
känna någon och att ha träffat denne. Det poängteras också att det finns nätverk på olika plan; 
närnätverk mellan filialerna, inom biblioteket i sin helhet och i filialens närområde såväl som 
gränsöverskridande nätverk mellan andra kommunala och icke-kommunala institutioner och 
grupper. Jag tycker att ett exempel på det sistnämnda är olika kursverksamheter. Vidare anför 
man att beroende på verksamheten, bygger man upp ett kontaktnätverk utifrån denna och 
detta nätverk ökar förmågan till samarbete och öppenhet för varandras kunskap utan prestige.  
 
Det framkommer att det kan finnas många formella hinder och prestigehinder anges som ett. 
En intervjuad påpekar att nätverksbyggandet ibland fungerar alldeles utmärkt, men inte alltid 
och att det gäller att börja nära och framförallt med dem som vill och menar att 
förhoppningsvis sprider sig detta sedan som positiva ringar på vattnet. En filialföreståndare 
anför att det gäller att ha klart för sig att det handlar om människor och vi är alla unika med 
olika personligheter och att saken mer komplex än det låter och menar att det, när det gäller 
att bygga nätverk, inte bara är att dyka på någon på en kafferast och säga: ”Hej jag är X från 
Y-biblioteket. Vill Du vara med i mitt nätverk?” En intervjuad anser att det tidigare var lite 
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lättare att få pengar, då biblioteksorganisationen sorterade under en särskild biblioteksnämnd, 
men nu när man ingår i en kultur- och fritidsnämnd, är det än så länge inga bibliotekspengar 
som går till annat. En annan påpekar att det är orealistiskt att tro att biblioteket skall få större 
resurser och att man i stället bör effektivisera och ta till vara den kompetens som finns och 
vidareutveckla de som vill ha utbildning och lära sig mer om det man är motiverad för.  
 
I övrigt är det ingen upplevd skillnad i organisationsstrukturen, utan man växer in i den. 
Södermöre kommundel upplevs som öppen, där man tillsammans med kulturföreningen 
Osman arrangerar Kulturöset och där medel skjuts till från Södermöre kommundel. Det 
framhålls att dylikt samarbete skulle det, glädjande nog, kunna bli mer av om man hade mer 
tid. Organisationen upplevs som öppen med bra arbetskamrater. En intervjuperson menar att 
det är viktigt med en tydlig och klar kommunikation uppifrån och nerifrån så att man nerifrån 
har en känsla av att man kan påverka eller är delaktig i en vision. Efter den nyligen gjorda 
organisationsförändringen, man har nu endast en bibliotekschef, i stället för en filialchef, en 
chef för barn- och skolenheten samt en enhetschef, som basar över resten, så hoppas man att 
det skall bli en helhet på ett annat sätt än tidigare.  
 
Mina kommentarer: 
Uppsatsens andra frågeställning behandlar nätverk och den utgår, kanske utan förankring i 
verkliga förhållanden, från att det existerar nätverk inom biblioteksorganisationen i Kalmar. I 
vilket fall som helst kan vi, enligt intervusvaren ovan, konstatera att det faktiskt finns nätverk, 
med betoning på lokala närnätverk. En intervjuad verkar, enligt ovan känna sig lika hemma i 
ett nätverk som i en kommunal struktur. Intervjupersonerna talar om mänskliga nätverk i form 
av personliga kontakter. Som jag fattat det, används dessa sociala nätverk för effektiv 
information management. Att hitta vägar till information, kan enligt Buckland, i och för sig 
också vara kunskap. 
 
De jämförelser de intervjuade har kunnat göra mellan en kommunal förvaltning och nätverk, i 
den mån det har varit möjligt att göra, visar att man i stort sett är nöjda. Så här i efterhand, 
inser jag att jag kanske borde ha förfinat och förändrat frågan något. Dock upplevs befintliga 
kommunala strukturer överlag positivt. 
 
Mitt samlade intryck är, med få undantag, att de enda nätverk, som förekommer och som man 
är aktiva i, är personliga, sociala diton på en mycket lokal nivå. De flesta kontakterna sker 
med andra biblioteksfilialer inom kommunen. I stor utsträckning sker detta genom den 
moderna tekniken och man anser att ”man ses alltför sällan”. Andra kontakter sker också 
fortlöpande med t.ex. skola, fritidsgård, lärarbibliotekarier och i det s k Atlasprojektet på 
Högalids folkhögskola. Det finns även biblioteksrelaterade nätverk, vilka man inte träffas i, 
såvida man inte vill åka iväg på årsmöten och dylikt. Dessutom verkar det inte heller 
förekomma på länsnivå, då filialerna ses som vilket annat bibliotek som helst. 
Filialbiblioteken har alla delar av ett huvudbibliotek, fast i mindre delar, som t.ex. 
talbokssamlingar. Ibland tar man faktiskt upp filialfrågor på länsnivå, men då är det 
regionbiblioteket (f.d. länsbiblioteket) som ansvarar för samlingen. 
Däremot verkar Ljungbyholmsbiblioteket, enligt intervjusvaren, ha kontakter med 
barnavårdscentralen, man poängterar vikten av att läsa för riktigt små barn. Vidare kommer 
man att ha kontakt med den kommande familjecentralen i samma byggnad. Familjecentralen 
kommer enligt den intervjuade att samla de instanser som hjälper småbarnsfamiljer och 
förutom biblioteket, kommer även mödravårdscentral, socialtjänst, skolsköterska, 
resurspedagog, talpedagog och representanter för kyrkan att vara med i samarbetet.  
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Just att man finns i samma hus, anser jag gör att det kan bli en hel del nätverksbyggande, inte 
minst när man träffas i korridorerna eller över en kopp kaffe. Man har också sagostunder för 
öppna förskolan. Ljungbyholmsbiblioteket är också det enda biblioteket i undersökningen 
med ett uttalat och aktivt utbyte med andra länder. Södermöre har i samarbete med Lettlands 
vänner, ett utbyte med just Lettland. Man skickar t.ex. böcker till Lettland och svensktalande 
lettiska bibliotekarier kommer på besök till Södermöre.  
 
Vad som ytterligare kan sägas i frågan är att Stenquist (i Om biblioteksverksamheterna, s. 96-
97) inventerar och analyserar aktuella initiativ på biblioteksområdet på ett internationellt plan 
och kommer fram till en arbetsmodell för t.ex. Sverige. I modellens tredje fas, sägs att 
högkvalitativa nationella tjänster skall bli tillgängliga för alla bibliotek, oavsett storlek. Detta 
förutsätter ett nätverkstänkande och nätverksbyggande med många bibliotek, vilka på sikt kan 
utmana de kommunala hierarkierna. Denna biblioteksutvecklingsmodell, menar Forslund (Om 
biblioteksverksamheterna, s. 97), sammanfattar relativt väl den debatt som även förs i Sverige 
om behovet av en nationell bibliotekspolitik. Tyngdpunkten i denna är just 
kunskapssamhällets krav och de möjligheter IKT har på biblioteksområdet. Detta tänkande 
tycks ju stämma ganska väl med vad som tidigare sagts om nätverk och statens förhållande till 
dessa samt mer allmänt om IKT-samhällets framväxt i kapitel 6. Likaså stämmer också 
filialföreståndarnas diskursiva praktik, väl överens med och t.o.m. reproducerar, denna 
sociokulturella praktik. De bygger upp ”umgängesportföljer” (s. 27) vilket också innebär att 
deras etos formas av den nya tekniken då dessa portföljer är individuella (ibid.). Detta ger en 
ganska god överensstämmelse med de andra, tredje och fjärde punkterna i det 
informationsteknologiska paradigmet (s. 23). Därmed är det inte sagt att detta är specifika 
företeelser för IKT-samhället. Slutanalysen får visa om så är fallet.  

7.3.3 Information, kultur, informationskompetens och informationssamhälle 
Låt oss se hur de intervjuade filialföreståndarna ser på vis sa nyckelbegrepp som information, 
kultur, informationskompetens och informationssamhälle och vad de anser vara ett bibliotek. 
Några av dessa begrepp berör bibliotekets själva essens och det övriga IKT-samhället. Utan 
att egentligen försöka definiera dessa begrepp och använda en för uppsatsen lämplig 
definition som referens till intervjusvaren, finns det ändå väldigt intressanta iakttagelser. 
Förmodligen beror svaren mycket på tidigare yrkesverksamhet och utbildning. Begreppen kan 
relateras till bl.a. Castells och van Dijk såväl som till Buckland. Ta den första punkten i det 
informationsteknologiska paradigmet (se ovan s. 23) som exempel : ”Information är en råvara 
som tekniken agerar mot.” Ur en aspekt är det faktiskt så att den i de allra flesta fall verkligen 
agerar mot tekniken. Jag tänker då på det biblioteksdatasystem, som används i Kalmar 
kommun och annorstädes: Book-IT.  
 
De intervjuades syn på information: 
Det samlade intrycket av intervjuerna är att information ses som fakta eller råvara, vilket finns 
utanför en själv och i böcker, artiklar, tidskrifter, databaser etc. och som behöver tolkas. En 
intervjuperson ser två aspekter av information: en praktisk som behövs för problemlösning 
och en intresseinriktad som behövs för att skaffa kunskap om något som intresserar den 
enskilde individen. Information är för denna person kunskap som behövs för att fatta rätt 
beslut. Det framgår också att information förstås som ett mycket komplext begrepp som beror 
lite på vilket förhållningssätt man intar. Intressant nog relateras också information till 
bibliotekskontexten genom att nämnas som den viktiga grunden på vilken dess verksamhet 
vilar och det man jobbar med. Att hantera den samlade informationen, som biblioteket 
förmedlar till sina användare ses som själva biblioteksarbetet. För att klara detta arbete, menar 
man, behövs också relevant information från förvaltningen och input utifrån.  
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Filialföreståndarnas syn på kultur: 
Som jag tidigare nämnt tillhör ju de flesta av landets folkbibliotek en kulturnämnd eller 
motsvarande och jag tror också att gemene man främst associerar bibliotek med kultur. De 
kommunala folkbiblioteken är också ett forum för att institutionalisera kultur (s. 34). Slår man 
upp kultur kan ju ordet faktiskt betyda sådana för biblioteksverksamheten främmande saker 
som bakterieodling och jordbruk. Egentligen är odling/kultivering inget oävet begrepp för att 
beskriva bibliotekets kulturaspekt. Reflektionerna över begreppet ger bl.a. ett kulturbegrepp 
där kultur dels innebär alla mänskliga yttringar och dels upplevelser. Dessa yttringar är olika 
från person till person och mellan olika grupper, men biblioteket har utkristalliserade diton i 
form av skönlitteratur, litteratur på utländska, musik och film.  
 
Enligt en av filialföreståndarna, är kultur ett av benen, som biblioteket står på. 
En annan säger att ett bibliotek ger ett brett utbud av skönlitteratur vilket, man inte får 
glömma bort i IKT-samhället och menar att det inte bara är information som är viktig. 
Skönlitteratur och läsning värnas bäst genom skola och föräldrar tillsammans och genom att 
läsa skönlitteratur, blir man bättre på att förstå sammanhang eller för att direkt citera en 
filialföreståndare: ”Genom att läsa böcker förstår du också människor. Hurdana blir vi som 
människor? Hur är vi?”  
 
I detta sammanhang, tycker jag att det kan det vara relevant att rekapitulera det som sagts om 
rumsliga skalnivåer. Om man är med i en viss subkultur och/eller bygger upp sin egna 
kulturella portfölj (rumslig mikronivå) kan man genom kultur i allmänhet och skönlitteratur i 
synnerhet, vidga sina vyer till den rumsliga skalnivån. Här kan man då genom olika kulturella 
artefakter som delas av t.ex. ett samhälle (Kalevala i Finland), ett större område (Occidenten, 
Bysans) eller en kultur, den kurdiska, för att nämna någon, behålla sin egna särart men ändå 
vara del av något större. Här tänker jag t.ex. på den katolska kyrkan som verkligen är enhet i 
mångfalden, där de lokala och nationella kyrkorna har sin särprägel.  
 
Biblioteket har på intet sätt monopol på kultur, även om man ibland ordnar utställningar och 
teaterföreställningar och andra upplevelser. Biografer, teatrar, operahus och konserthallar är 
några andra exempel på intressenter som kan förmedla dessa upplevelser, enligt 
intervjupersonerna. Svaren visar också att intervjupersonernas uppfattning om kultur rör sig 
på olika rumsliga skalnivåer, då man också menar att kultur är kopplat till individernas 
fritidsintressen, etniska grupper och minoriteter samt atmosfären på filialen, hur man är mot 
varandra och sina låntagare. Det sistnämnda är intressant då det indikerar att man faktiskt kan 
vara/är en självständig aktör/nätverksnod.  
 
Ahrne et al presenterade några teoretiska och analytiska begrepp (s. 30) med motsvarande 
handlingsrelevans:  
 
1. Beskrivande/ att kunna veta och känna till  
2. Värderande/ att böra  
3. Expressiv/att vilja.  
 
Dessa definitioner på kultur passar kanske inte riktigt in som beskrivning av 
intervjupersonernas uppfattningar, vilket inte heller är meningen. Man kan dock konstatera att 
mina intervjupersoner har en mer pragmatisk syn på kulturbegreppet och lite mer i linje med 
filialbibliotekets diskursordning och jag menar att i detta fallet bygger de på en 
intertextualitet.  
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Här tycker jag att det är värt att notera dels vad som ovan sagts om kommunikationsbryggor, 
där just skönlitteratur är ett exempel på en sådan, dels att man så att säga vägrar bli helt 
uppslukad av IKT-samhället och det informationsteknologiska paradigmet. 
 
Begreppet informationskompetens:  
Det är svårt att definiera informationskompetens, men jag anser Bruce vara en god referens, 
med sin indelning i olika fasetter. Dessa har tidigare beskrivits relativt utförligt. Begreppet 
informationskompetens gavs det många olika förklaringar på i intervjuerna. Vissa 
filialföreståndare gav uttryck för ett användarperspektiv och de digitala klyftorna. De 
förefaller alltså prata om samma saker och ha en biblioteksanknuten och praktisk syn på detta 
begrepp. På tal om bibliotek, framkommer det i Om biblioteksverksamheterna (s. 62), i 
samband med en skrivelse från Länsbibliotekarieföreningen, att det förs en diskussion om 
huruvida informationskompetens skall vara en baskompetens tillsammans med att kunna läsa, 
räkna och skriva. Nu åter till intervjuerna.  
 
En filialföreståndare uttrycker det som att man måste ha informationskompetens för att jobba 
på bibliotek och menar att om man saknar denna kompetens, platsar man inte i branschen. 
Föreståndaren anser att det finns olika grader av informationskompetens och att alla inte 
måste kunna lika mycket. En filialföreståndarens tankar om detta är att det är en möjlighet att 
hitta och förmedla information.  
 
Jag anser att detta också anknyter till närliggande uppfattningar, som den att 
informationskompetens är förmågan att kunna ge information samt skaffa sig vägar för att 
hitta densamma och att informationskompetens är en process från att hitta information till att 
presentera den. Dessa beskrivna yttringar av begreppet, rör sig främst i de ”nedre” facetterna 
enligt Bruce och med de objektiva yttringarna av information (1997, s. 114f.).  
 
Detta vill jag påstå, är den mer traditionella synen på informationskompetens som att kunna 
hitta i biblioteket och dess katalog. Ytterligare en aspekt av begreppet som framkommer vid 
intervjuerna, är att informationskompetens ses som att sortera bort oviktig information och ta 
åt sig relevant dito för att omvandla den till kunskap. Just denna beskrivning av begreppet 
informationskompetens, korresponderar med facett 5, där informationssökning plus kritisk 
analys utgör den personliga kunskapsbasen (Bruce, s. 138). Ett dylikt synsätt med lära för 
livet och folkbildningsundertoner, anser jag vara lite mer i tiden.  
 
Begreppet informationssamhälle: 
En av de intervjuade beskriver IKT-samhället som ett nytt slags klassamhälle, som man måste 
hitta vägar till för att återvinna. De intervjuade förknippar också IKT-samhället med vissa 
barriärer. Det konstateras t.ex. i intervjusvaren att det inte är lätt att vara ung och att det är 
ännu svårare att vara gammal i dagens informationssamhälle: ”Vart skall jag gå? Hur skall jag 
göra? Att t.ex. ringa vårdcentralen och använda knapptelefonen, om man är äldre kan vara 
vanskligt.” En filialföreståndare menar att svårigheten ökar ju flera medier som det kommer, 
speciellt om man är äldre och aldrig tidigare använt dessa. För vissa grupper verkar det alltså 
finnas särskilda svårigheter att fungera i samhället, enligt intervjusvaren.  
 
En filialföreståndare säger: ”Det finns en förväntan om att fungera i samhället. Vilken 
information skall jag ta till mig och hur skall jag hitta den?” Detta, menar intervjupersonen 
skapar gap för olika grupper och anser att den information som finns i dagens samhället, t.ex. 
information på Internet, inte är lättillgänglig för de som har svårigheter, som t.ex. dyslektiker. 
”Hur skall jag veta att jag hittar rätt?”, undrar en av de intervjuade. Vad gäller barriärer har 
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jag behandlat det mer ingående i kapitel 6.1.2. Filialföreståndarnas syn på IKT-samhället 
återges för övrigt i nästa stycke. Vi kan konstatera att den diskursiva praktiken syftar till att 
förändra den sociokulturella praktiken (d.v.s. minska klassklyftorna) och att 
filialföreståndarna är väl medvetna om IKT-samhällets baksidor. I korthet bygger deras vilja 
till förändring på en interdiskursivitet och på diskurser utanför filialbibliotekets 
diskursordning. Dock verkar själva praktiken följa ett intertextuellt förhållningssätt. Denna 
nya diskurs som koloniserar filialbibliotekets diskursordning torde vara 
informationskompetensdiskursen. Om biblioteksverksamheterna nämner ju också att 
bibliotekets traditionella roller bör kompletteras med att verka för informationskompetens.  
 
Så här i efterhand kan man vara kritisk och undra om inte det faktum att filialföreståndarna 
tillfrågades om synpunkter på begreppet informationssamhälle, var minst sagt ledande. Dock 
är jag övertygad om att detta begrepp hade nämnts ändå i en eller annan form, såsom 
intervjuerna var upplagda och också med tanke på deras syfte. Majoriteten väljer att explicit 
etikettera dagens samhälle som informationssamhälle, medan någon talar om samhället som 
stressamhället, men implicit talar om IKT-samhället. Det råder alltså ingen tvekan om att de 
intervjuade filialföreståndarna är mycket väl medvetna om förändringens vindar och 
karaktären på vårt nuvarande samhälle.  
 
De kännetecken för IKT-samhället som nämns är information, kunskap och forskningsrön. 
Just forskning och utveckling samt att vi lever i en kunskapsintensiv värld, där 
spetskompetens är det viktiga, är något som framkommer i intervjuerna. Vidare nämns, ett 
enligt intervjupersonen, tidstypiskt tankesätt: att lära sig i en process istället för att bli matad, 
vilket vi bör anamma för att söka och värdera kunskap. Det gäller att hitta sin egen 
uppfattning och inte tro att någon annan sitter inne med alla tolkningar och svar. IKT-
samhället gynnar biblioteket genom att människor söker svar, men samhället präglas av 
förytligande, stress och en känsla av att allt går fort, enligt en intervjuperson. En annan 
påpekar att vi är omsvärmade av information från morgon till kväll och att vi aldrig blir av 
med den, varför det är viktigt att sålla. Med B&I-språkbruk talar hon om information 
overload.  

7.4 Omvärldsförändringar och biblioteket 
 
Vilka positiva och negativa omvärldsförändringar under den senaste 20-årsperioden är 
viktigast för biblioteket? Biblioteket har en hög status i samhället vilket det också är en stor 
del av enligt en filialföreståndare, som menar att ”biblioteket är en anpassningsbar levande 
organism”. En intervjuad säger: ”Bibliotekets status i kommunen kanske inte är den högsta 
bland nämnderna, men biblioteket och dess verksamhet borde vara en resurs för hela 
kommunen och dess nämnder och förvaltningar.” En annan menar att det utan tvekan är 
ekonomin som har påverkat biblioteket mest och påpekar att om samhällsekonomin går ner, 
måste biblioteken anpassa sig och det vill man ju inte, utan istället vill man ha mer pengar till 
allting trots att biblioteket faktiskt kan göra mycket utan att ha mycket pengar. 
 
Detta optimistiska och praktiska synsätt, anser jag, är i klar minoritet bland 
intervjupersonerna. Ekonomin framhålls av de flesta som den i särklass mest negativa 
omvärldsförändringen. En filialföreståndare menar att besparingar i hela samhället, dålig 
ekonomi och nedskärningar bl.a. innebär minskad personaltäthet, vilket kan göra att det blir 
mer stress i yrket, resursbrist och att man inte kan köpa lika många böcker, som man skulle 
vilja vilket i sin tur leder till ett gammalt och inaktuellt bestånd. En av de intervjuade 
framhåller att mediebeståndet inte blir lika stort längre och någon måste göra ett urval, som 
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ibland trots inköp på förfrågan blir snävare och undrar hur man skall välja samt påpekar att 
det också beror mycket på den person som väljer. 
  
När det gäller ekonomi och bibliotek, berörde en av hänvisningarna till Buckland för övrigt 
detta och när det gäller att få sin del av den kommunala kakan, tror jag att intern 
marknadsföring är en bra väg att gå.  
 
En annan viktig faktor på minussidan är tekniken med tillhörande support, som biblioteket är 
helt beroende av. En av de intervjuade anser att det är vanskligt när datorerna och tekniken 
inte fungerar, vilket innebär att man därför inte alltid kan ge den service som man skall. ”Det 
finns ett glapp mellan de som sköter tekniken och biblioteket, därför måste man finna 
balansen mellan utveckling och support”, anser en av de intervjuade, som tycker att en 
”felande länk” med biblioteksanknytning på tekniksidan hade varit önskvärt då det är frågan 
om val av servicenivå. En annan menar att om man inte får mer pengar till tekniken, så ligger 
biblioteken risigt till och personen anser att supporten måste hänga med i bibliotekets 
utveckling, annars är frågan om biblioteket ska ha datorer. 
 
Jag vill inflika, att jag anser, att det är viktigt med datorer för att kunna överbrygga de digitala 
klyftorna och i demokrati/folkbildningssyfte samt för att biblioteket verkligen skall vara en 
del av IKT-samhället, en kommunikationshybrid för att använda tidigare språkbruk.  
 
En intervjuad anför det faktum, att det finns fler medier tillgängliga i dag än tidigare, som en 
viktig faktor på plussidan och säger: ”Bredden på olika medier har ökat, t.ex. utbudet av 
videofilmer och CD:s. Biblioteket har fått en annan roll, ja det blir ett helt annat bibliotek i 
kunskapssamhället, med ökad inriktning mot information och studerande, såväl 
vuxenstuderande som distansstudenter, båda grupperna ökar i antal samt ett breddat 
kulturutbud”. Det sistnämnda, anser jag, att man kan jämföra med van Dijks tankar kring 
digitaliserad kultur etc.  
 
Ur yrkessynpunkt, menar de intervjuade att bibliotekarien har en mer spännande roll i IKT-
samhället och de anser att de förändrade rollerna för såväl bibliotek som bibliotekarier hänger 
samman med de mest påtagliga och positiva förändringarna: Internet och datoriseringen. En 
filialföreståndare framhåller att Internet är en otrolig revolution i biblioteksvärlden och trots 
fördomar i början, så hade inte biblioteken varit de bibliotek de är idag om de inte fått datorer. 
Datoriseringen har, enligt en intervjuad, gjort att det har blivit mer dynamiskt med ständig 
förändring och utveckling och menar att informationssökande idag inte är vad det har varit. 
En föreståndare framhåller att innan Internet var det referens- och uppslagsböcker som 
utgjorde huvudkällor och att det idag är informationsökningar, faktasökningar, 
artikelsökningar online och sökningar i (elektroniska) databaser och onlinedatabaser.  
 
Ett av de mest använda biblioteksdatasystemen, Book-IT, är viktigt för de mindre biblioteken 
och dess förmåga att hänga med i IKT-samhällets utveckling, därför att alla dylika system, 
kopplade till bibliotekens publika kataloger, ger tillgång till samtliga boktitlar i hela landet. 
Min uppfattning är att de intervjuade anser att IKT-samhällets utveckling är övervägande 
positiv för biblioteken och någon menar att biblioteket är den institution i samhället, som har 
dragit IKT-utvecklingen framåt mest och att man även har hittat nya målgrupper som t.ex. 
vuxenstuderande.  
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7.5 Bibliotekets uppgifter idag och i morgon 
 
I Om biblioteksverksamheterna, skrivs det kort om IKT-samhällets bibliotek (s. 89): ”Det 
framhålls att bibliotekens tjänster alltmer används oberoende, att det finns ett gemensamt 
intresse av att de möjligheter som den nya tekniken erbjuder tas till vara och att en god 
informationsförsörjning förutsätter hybridbiblioteket, vilket innebär att traditionell 
biblioteksservice fungerar tillsammans med digitala tjänster.” Denna beskrivning av ett 
hybridbibliotek är, som jag ser det, precis det som Castells menar med en 
kommunikationshybrid. I viss mån innefattar hybridbibliotekets funktion även de 
kommunikationsbryggor som berörs ovan. Här kan också vara av intresse att rekapitulera den 
tidigare nämnda modellen över det lokala biblioteket av Skot-Hansen och Andersson. Denna 
modell består ju av fyra olika centra med tillhörande kärnverksamheter: ett kulturcenter 
(kultur), ett vetenskapscenter (vetenskap), ett informationscenter (information) och ett socialt 
center (sociala aktiviteter). De yttersta målen för dessa är: Upplevelse och identitet, 
Upplysning, Ekonomisk utveckling och Social välfärd. Upplevelse och identitet samt 
Ekonomisk utveckling är som bekant något av IKT-samhällets kärna. Se t.ex. s. 34 om 
hypertexter, kulturella portföljer och rumsliga skalnivåer. Som vi sett tidigare hyser Castells 
den uppfattningen att moderna ekonomiska system är ”inbäddade i kultur och beväpnade med 
teknik” och att både kultur och teknik är beroende av kunskapens och informationens 
möjligheter att i ett ömsesidigt givande och tagande, verka mot kunskap och information.  
 
Vad anser då filialföreståndarna vara bibliotekets viktigaste uppgifter?  
Förhållandet mellan Regionbibliotek (f.d. Länsbiblioteket)/Huvudbiblioteket och filialerna 
beskrivs i en intervju som att de förstnämndas roll är av en bevarande karaktär. Då det 
generellt sett finns få företag i filialernas intressesfärer, anser man att service till företagare är 
något som huvudbiblioteket skall syssla med. Åsikten att filialbiblioteket främst skall serva 
folket i lokalsamhället framförs också. Det tycker jag är tänkvärt, då man redan i 
resonemanget om bibliotekets viktigaste uppgifter, får med den lokala aspekten. Jag anser att 
det är intressant att samtliga fyra filialföreståndare nämner att biblioteket skall vara en 
informationscentral/förmedlare av information samt demokratiaspekten i sina svar.  
 
Biblioteket kan främja demokratin antingen genom konceptet om välinformerade medborgare 
eller genom biblioteket som mötesplats, enligt en intervjuad. Övriga funktioner för biblioteket 
så som de framkommer i intervjuerna kan sammanfattas i att vara en mötesplats, fylla en 
social och en kulturell funktion, syssla med viss folkbildning och vara en serviceinstitution. 
Den minsta gemensamma nämnaren förefaller dock vara information, vilket alla 
filialföreståndare nämner. Även om Bibliotekslagen understryker att barn och unga är en 
nyckelgrupp för biblioteken, skall ju dessa i princip serva alla, vilket också framkommer i 
intervjusvaren. I en intervju framhålls speciellt att verksamhet mot unga, i form av skolor och 
enskilda är en annan av verksamhetens huvuduppgifter.  
 
Det framhålls att biblioteket är lättillgängligt för alla och en del av samhället, där man kan få 
hjälp och att de flesta känner till att biblioteket finns och att man kan gå dit och att biblioteket 
å sin sida, skall vara öppet och tillgängligt. En filalföreståndare framhåller att det inte finns 
någon annan sådan plats, där man kan vara och bara ”vara utan att man blir ifrågasatt”, 
förutsatt att man inte uppför sig illa och blir utkörd och menar att detta är ”bibliotekets 
signum”. Det sociala biblioteket lyfts fram speciellt av de intervjuade. I samband med det, 
beskrivs bibliotekets huvudfunktioner som att ge information, vara en rastplats och uppmuntra 
till socialt umgänge.  
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Detta förutsätter, som jag ser det, att det fysiska rummet är presentabelt och inbjudande med 
separata tidnings- och ungdomshörnor m.m. och att biblioteket tillhandahållahåller utrustning. 
Det påpekas att om man inte har råd eller av andra skäl inte har en dator hemma, ska man 
kunna använda en gratis på biblioteket, det ska inte kosta någonting att få information. En 
synpunkt från en intervjuad är att när det ställs så mycket krav på medborgarna att skaffa sig 
information, så skall man kunna få den oavsett ekonomi. Vidare påpekas i intervjuerna att 
demokrati är en fråga om att få kunskap, för att kunna fatta rätt beslut och att lika möjligheter 
för alla är en förutsättning för demokratin, som skall värnas. En intervjuad framhåller att man 
måste slå vakt om ”Gratisprincipen” eftersom ”den är bra” och har en positiv effekt på 
besökarna. 
 
 Det framhålls i intervjuerna att livet i samhället inte bara är stress, information och kunskap 
utan att även en meningsfull fritid är viktig och det faktum att man för att kunna inhämta 
information/ kunskap och kunna göra ett bra jobb, måste ha ro i sig själv och må bra. Här 
nämns nya medier som ett hjälpmedel och biblioteket ses som ett positivt ställe för mentalt 
välbefinnande. En intervjuad framhåller att biblioteket som serviceinstitution skall förse 
medborgarna med information, upplevelser/kultur, skönlitteratur, kunskap och faktaböcker 
och menar att om folk inte hittar vad de behöver i det egna bibliotekets bestånd, tar man in det 
aktuella mediet från andra bibliotek såväl innanför som utanför kommunen.  
 
I intervjuerna framkommer att det är viktigt med ett kulturutbud. När det gäller kultur och vad 
som sagts om den i intervjuerna, tycker jag, att det verkar som om Södermöre ligger steget 
före de andra filialerna. Man har t.ex. utställningar av lokala konstnärer på biblioteket och 
anordnar författaraftnar samt historiska diton med olika inriktning på olika ställen i 
Södermöre. Exempelvis behandlas medeltiden och bronsåldern, där det kommer föreläsare 
från högskolan och länsmuseet. Efteråt blir det tillfälle till frågor och diskussioner under fikat. 
De historiska aftnarna är inte lika välbesökta som författaraftnarna, enligt föreståndaren, men 
arrangemangen har ändå en demokratisk verkan dels genom att folk träffas och diskuterar och 
dels genom att en kännedom om sin historia är en grund för demokrati.  
 
Finns det något man sysslar med idag som man inte borde syssla med?  
Alla de intervjuade är i stora drag eniga om att det egentligen inte finns något som man gör 
idag som man inte borde. Några anser att man gärna slipper rutiner för att istället kunna 
bränna mer krut på verksamheten och mycket tillspetsat slippa välja mellan att ha utökade 
öppettider och göra klassbesök och bokprata. Jag tycker att det är positivt, på en principiell 
nivå, att det är så stor samstämmighet bland de intervjuade om att de undersökta biblioteken i 
dagsläget inte sysslar med något som man inte borde. 
 
Finns det på motsvarande sätt saker som man borde hålla på med, men som man inte gör 
idag?  
Det finns önskemål från de intervjuades sida om att biblioteket i framtiden bl.a. skall ge fler 
möjligheter till grundläggande datorutbildning. Vidare framhålls större satsning på olika 
invandrargrupper i allmänhet och analfabeter i synnerhet. Information behövs i ett tidigt skede 
om vad biblioteket kan ge och vara en introduktion för dem i Sverige, vilket t.ex. kan gälla 
olika typer av samhällsinformation. Då skulle också informationen finnas på en mer lättläst 
svenska än vad som är fallet idag. Biblioteket skulle mer än vad som är fallet idag, vara en 
mötesplats för t.ex. invandrargrupper. Inte bara invandrargrupper nämns utan det talas t.ex. 
om projektsamverkan med utvecklingsstörda och bokcaféverksamhet generellt. Ett annat ideal 
som framhålls är en träffpunkt mellan insiders och outsiders i lokalbefolkningen, d.v.s. de 
som har bott länge på orten och de nyinflyttade och särskilt då invandrare, som annars inte har 
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kontakt med svenskar och kanske aldrig kommer att få det. Vad som också borde vara 
bibliotekets uppgift är att fungera som en kulturmötesplats mellan olika kulturer, vilket är en 
indirekt demokratiaspekt. Detta innebär bl.a. att man kan möta och få en helt annan förståelse 
för andra kulturer. Inte bara invandrare som möter svenskar utan också svenskar som möter 
andra kulturer och invandrare som möter invandrare.  
 
Jag hävdar att man, oavsett vad man väljer att kalla det, konfronterar sig själv och sina egna 
fördomar och rädslor, i mötet med andra. Just rädslan för det främmande, anser jag vara en 
mycket stark drivkraft för hat, intolerans och rasism och menar att IKT-samhällets framväxt, 
gynnar mötet med andra kulturer, då man bara är ett musklick bort från det främmande och 
obekanta. Digitaliseringen av kulturen, som van Dijk var inne på, samt uppbyggande av 
kulturella portföljer är ett stort framsteg. Biblioteket kan här fungera både som en 
kommunikationsbrygga och som en kommunikationshybrid.  
 
Som vi sett av statistiken samt beskrivningarna av biblioteket ovan, utgör de nya svenskarna 
olika stora delar av filialernas upptagningsområde liksom att hälften av de undersökta 
filialerna är integrerade. Att filialerna är integrerade kan ses som något mycket positivt för att 
få fler invandrare som nya låntagare. Jag anser att Spin-off-effekten torde vara ganska stor, 
där barnen drar med sig vuxna etc. och att det är fel att säga att detta är en lika angelägen 
fråga på alla filialerna. Mera sagostunder, studiedatorer med Word och fler 
bokhanteringsrobotar är andra förändringar, som man gärna vill ha till stånd.  
 
Vad är bibliotekets viktigaste uppgift?  
Om detta råder det delade meningar bland de intervjuade. Man nämner samarbete med 
fritidsgården, förskola och grundskola samt mer kontakt med de olika homogena och 
heterogena målgrupperna. Med tanke på att man är ett integrerat bibliotek är det inte lätt att 
hantera och prioritera. I det aktuella fallet har man valt tillgängligheten eller som 
filialföreståndaren själv säger: ”Man stänger bara inte ett bibliotek, åtminstone inte i vår 
kommun!” Ytterligare en intervjuperson nämner skolan och vill ha ett förbättrat samarbete 
med denna, gärna komma närmare och ha en halvtidstjänst som skolbibliotekarie. Här ser man 
också, tycker jag, att trots bibliotekets öppenhet för alla, så ligger ändå samhällets allra yngsta 
filialföreståndarna varmt om hjärtat. Det är positivt att det på en principiell nivå, är så stor 
samstämmighet om att det i dagsläget inte är något område där man inte borde uppehålla sig.  
 
För att uttrycka sig mer teoretiskt med Fairclough i åtanke: ”filialbibliotekets diskursordning 
har inte koloniserats av för verksamheten artfrämmande diskurser utan bygger på 
intertextualitet”. Jag tycker att det är en fråga om vilken servicenivå man skall ha och anser att 
man är rätt ute, samtidigt som det också finns utrymme för att utvecklas. För att vända på 
resonemanget, så kan man säga att man är öppen för en kolonisation och interdiskursivitet, 
även om det inte är något som säger att det faktiskt rör sig om en interdiskursivitet.  
 
Promemorian Om biblioteksverksamheterna (s. 73ff.) visar att bibliotekets ”klassiska” roll 
som främjare av litteratur och läsande, har utvecklats och utökats till att omfatta bl.a. 
Internetanvändande och en pedagogisk resurs för vuxnas lärande. Vidare står det att läsa:  
” I tillägg som rollen av förvaltare och spridare av kulturarvet och som 
folkbildningsinstitution får biblioteket en ny roll som studiestödare i det flexibla och livslånga 
lärandet.” (Ibid., s. 52). Detta livslånga lärande konkretiseras bl.a. av lärcentra, IT-stödd 
distansutbildning samt flexibilitet i tid och rum samt visavi olika målgrupper (ibid., s. 83). 
Redogörelsen om flödesrum och platsrum, tidigare i uppsatsen, anknyter till denna flexibilitet 
i tid och rum.  
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Denna pedagogiska roll och livslångt lärande nämns indirekt i intervjuerna och då när det 
gäller framtiden, barnen. I övrigt är det något som inte riktigt kommer fram i intervjuerna eller 
som kanske inte verkar ha någon hög prioritet bland på de undersökta filialerna. Jag tror att 
diskursen om livslångt lärande, kan vara något som ännu inte fått tillträde till filialbibliotekets 
diskursordning, med ett undantag. Ett av biblioteken i undersökningen har ”pliktskyldigt” en 
studiedator för vuxenstuderande, men i övrigt inget eller obefintligt lokalt pedagogiskt stöd. 

7.6 Det lokala biblioteket– biblioteket i lokalsamhället 
 
Vad är Din syn på biblioteksfilialens roll i lokalsamhället?  
Vissa av de undersökta filialerna beskrivs som hjärtat i lokalsamhället och som samhällets 
vardagsrum/ en träffpunkt, trots begränsning i öppettider. En av de intervjuade anser att 
filialen är till för de som bor där och inte är statens förlängda arm och att biblioteket har en 
bred roll i sitt lokala samhälle och det skall vara tillgängligt för och serva, hela 
lokalbefolkningen. Någon anser att biblioteksfilalens roll i lokalsamhället beror på kultur, 
struktur, tradition, hur biblioteket har fungerat tidigare, vilken servicenivå det har varit, vilken 
roll filialen har samt i vilket samhälle eller vilken del av ett samhälle man finns i.  
 
Ett exempel på de senare förhållandena, tycker jag, är Rocknebybiblioteket i den nordligaste 
kommundelen. Rockneby är en viktig kultursamlingspunkt för sitt samhälle, men har inte så 
mycket med elever att göra. På en integrerad filial i ett heterogent område är biblioteket också 
viktigt i samhället, men enligt en intervjuad är det svårare att nå ut till alla. Jag vill gärna 
tillägga att min åsikt är att det också beror på om man är ett integrerat bibliotek eller inte och 
om man tillhör en kommundel eller ej.  
 
I Södermöre, som jag efter intervjun, upplever vara en riktig kulturell motor, vill man gärna 
ha en kulturstämpel. Kulturen prioriteras här också och man får intrycket att det händer mer 
här, i kommundelen, än i övriga kommunen, på kulturfronten. Man tycker att det är roligt med 
det lokala och att lyfta upp kulturarbetarna i bygden och anser att kultur är mer än bibliotek 
och man vill även förmedla kulturupplevelser, bl.a. då genom en konstutställningsvägg med 
lokala konstnärers verk från Södermöre.  
 
En annan filialföreståndare menar, vad gäller integrationens vara eller icke vara, att om 
biblioteket inte är integrerat, kanske det är lättare att få dit nya grupper, då t.ex. stökiga barn, i 
värsta fall kan avskräcka övriga låntagare. Föreståndaren menar att man har ganska mycket att 
slåss emot i sitt lokalsamhälle, då biblioteket ligger i skolan. En annan föreståndare menar att 
det är viktigt att göra filialen tillräckligt intressant. Att göra på samma sätt nu som tidigare är 
förmodligen inte realistiskt, menar en filialföreståndare, utan man måste bryta mönstret och 
föreståndaren slår fast att det inte är lätt att förändra, men att det ibland är det nödvändigt. En 
filialföreståndare tycker att de som är intressantast är de som inte kommer och undrar hur man 
hittar nya låntagare och menar att man måste få tag på de som inte kommer och hitta nya fora 
och hålla sig uppdaterad på nya medier. En av de intervjuade påpekar att det handlar om 
marknadsföring och menar att det är viktigt att tala om att man finns och vad man kan erbjuda 
och säger: ”Använd oss!”. Den intervjuade anser att det går, även om det kräver jobb, tid och 
engagemang. Detta var synpunkter på bibliotekets roll i lokalsamhället. 
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Hur samverkar biblioteken med lokalsamhället?  
De intervjuade anser att, oavsett om man är ett integrerat bibliotek eller inte, så är det 
förskolan/grundskolan som anses vara viktigaste samarbetsparterna. Andra intressenter som 
man identifierar är sjuk- och servicehem, öppen förskola, vårdcentraler, barnavårdscentraler, 
Högalids folkhögskola, Projekt Norrliden (som tar emot nya invandrare) och föräldrar. Att 
möta föräldrarnas behov är inte alltid så lätt om man är ett integrerat bibliotek och ligger 
fysiskt i skolan. Samarbete är, som någon påpekar, en fråga om tid och det är viktigt med 
kontinuitet och jämn fart.  
 
Här vill jag inflika att om man inte ser det som självklart att lokalsamhällets invånare och 
organisationer är det man skall utgå från, vad har man då i lokalsamhället att göra? Jag inser 
emellertid att man inte kan täcka alla invånares och gruppers behov. En filialföreståndare 
nämner att lokalsamhällets invånare är filialens huvudsakliga målgrupp. Det konstateras att 
fler föreningar hittar till biblioteket. På en filial används bibliotekslokalerna, mer eller mindre, 
av den lokala idrottsföreningen, pensionärsorganisationer och några olika litteratursällskap. På 
denna filial, har man också kontakt med en slags stödgrupp bestående av skola, vårdcentral, 
barn- och äldreomsorg, kyrkan och fritids. Stund tals har den lokala ordningsmakten också 
deltagit i gruppens möten. På dessa möten har man föreläsningar. På en annan undersökt filial, 
brukar man låna ut lokalerna till Röda Korset varje år för tipspromenad och samkväm samt till 
barnavårdscentralen.  
 
På andra ställen är samarbetet med idrottsföreningarna minimalt och kontakten med dessa 
medför lite prat och uppsättning av affischer på bibliotekets anslagstavla. Företag verkar dock 
inte vara något man samarbetar med eller servar, vilket kan ha sin förklaring i att i de flesta av 
filialernas upptagningsområde finns det helt enkelt mycket få företag. Som tidigare nämnts, 
framkom åsikten att det är huvudbiblioteket som skall syssla med denna målgrupp. I ett av 
filialernas upptagningsområde finns t.ex. en hel del människor, som är intresserade av 
och/eller arbetar med hästar och det finns många villor med trädgårdar, vilket gör att man 
köper in hästböcker och att man lånar ut många trädgårdsböcker. Det brukar dock inte hända 
att dessa häst- och trädgårdsintresserade lånar lokalen eller kommer med inköpsförslag.  
 
En intervjuperson nämner att den genom filialen och sitt jobb på en skola med nya svenskar, 
har fått en ökad insikt om vilka etniska grupper som finns i lokalsamhället. Föreståndaren 
menar att det gäller att hitta vägar till dessa grupper. På en filial har man bjudit in Projekt 
Norrliden, men ännu inte enskilda föreningar. Vidare för man en diskussion med rektor om 
hur man kan göra huset mer tillgängligt och mer internationellt och verkligen låta det bli en 
samlingsplats. Barnavårdscentralen kommer att flytta in i huset och man har tankar på att 
öppna ett internationellt café. 
 
De intervjuade säger klart och tydligt att det skulle kunna vara mera samarbete med 
lokalsamhället. En högre grad av utlån av lokaler till lokala intressenter samt inköpsförslag 
från dessa är ett sätt, anser man. När det gäller utlåningen av lokaler, så torde lokalernas 
begränsade storlek vara en begränsande faktor, likaså att många föreningar, t.ex. 
idrottsföreningar brukar ha egna lokaler, klubbstugor m.m. Andra praktiska åtgärder för ökat 
samarbete är bokhandelsprat, temakvällar, möten med företag och biblioteket som mötesplats 
i allmänhet, t.ex. bokcafé, framhålls också. Någon påpekar att folk inte har obegränsat med tid 
och att filialen kan behöva ändra öppettider som anpassning till lokalsamhället och menar att 
man gjort det på något håll och att det visade sig vara bra, nya målgrupper som mammor med 
barn hittade till biblioteket. I samband med detta, efterfrågas mer pussel o.d. Man framhåller 
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att när barnen leker, så kan föräldrarna t.ex. koppla av och/eller söka efter böcker m.m. 
Sagostunder, som många i lokalsamhället har frågat efter, anser man vara en resursfråga.  
 
Enligt Kulturrådet 2004a (s. 6) räknas faktiskt bibliotek vid vårdinrättningar med kommunal 
service som en enhet tillsammans med huvud- och filialbibliotek medan man i nästa rapport 
(Kulturrådet 2005) använder en radikalt annorlunda terminologi, nämligen ”den kommunala 
utlåningsverksamheten” (s. 8). Denna kommunala utlåningsverksamhet, bedrivs på 
kommunala huvudbibliotek, filialer, bokbussar och övriga utlåningsställen. Med övriga 
utlåningsställen avses bokstationer, utlåningsställen vid sjukhem eller liknande (ibid.). 
Återigen är ordvalet intressant. Det kan faktiskt vara så att enligt den förra definitionen är 
man inte aktiv i lokalsamhället medan man enligt den senare är det.  

7.7 Regelverk  
 
Vad anser Du om nuvarande regelverk på biblioteksområdet?  
En filialföreståndare säger: ”När verkligheten slår till, när man sitter och gör sitt dagliga jobb, 
så sitter man inte och tänker på vad som står i biblioteksplanen/regelverket.” En intervjuad 
framhåller att det emellertid är en diskussion, som är viktig att hålla, men att man kanske inte 
alltid hinner att ha den. En annan synpunkt från en av de intervjuade är att regelverket måste 
vara anpassat efter verkligheten och att personen inte gillar för mycket styrning utan föredrar 
spelutrymme utefter de behov som finns, där man är. Andra röster gör gällande att 
Bibliotekslagen är tandlös, luddig och vag. En filialföreståndare säger: ”Bibliotekslagen? Va? 
Det finns ju inget regelverk.” Någon menar att man är medveten om att Bibliotekslagen finns, 
men framhåller att den är ganska intetsägande och harmlös i förhållande till 
förvaltningsöverskridande verksamhet och att det inte är något att luta sig mot när det blåser 
riktigt hårt, bara när det blåser lite. Dock upplevs det som bra att den finns på papper. Två 
intervjupersoner framhåller bl.a. att förändringar måste komma nerifrån, det lokala 
regelverket skall inte komma uppifrån utan vara förankrat i verksamheten och spegla en 
positiv gemensam anda, annars blir det lätt vi och dem, filialfolk mot huvudbiblioteksfolk.  
 
Uppdelningen filial och huvudbibliotek ogillas av de intervjuade, de efterfrågar mer 
samverkan. En större samverkan skulle bl.a. kunna innebära att man arbetar mer övergripande 
med fokus på olika grupper som t.ex. invandrare för att ta tillvara kunskap på olika ställen. 
Likaså skall rutiner ”sitta i ryggmärgen” och vara så lika det går på alla ställen, för att 
låntagaren skall kunna få samma besked oavsett bibliotek. Likadana förutsättningar och lika 
service till alla framhålls som viktigt. Ett exempel på detta, tycker jag, är det gemensamma 
bokningssystemet NetLoan för surf- och studiedatorer, som numera är lika i hela kommunen. 
En intervjuad påpekar att variationer kan förekomma och att de beror på enskilda personer 
och deras rutin och erfarenhet.  
 
”Det krävs en diskussion med varandra och att man hjälps åt. Huvudbiblioteket har större 
resurser än filialerna, t.ex. i form av olika databaser och denna kunskap skall spridas till hela 
biblioteksorganisationen”, säger en intervjuad. Som jag ser det, avses alltså en effektivare 
information management. Erfarenhet från Högsby kommun i Kalmar län visar på många 
nerlagda filialer. På nationell nivå, anser en intervjuad att det skulle vara önskvärt med en 
bättre försörjning på landsbygden samt fler bibliotekarier till skolorna. En intervjuad menar 
att erfarenheten visar att biblioteket är samlingspunkt i de små byarna, men att det också är en 
fråga om ekonomi. Av intervjuerna framgår att en biblioteksplan på lokal nivå är på gång och 
att det inte finns någon speciell biblioteksplan för Södermöre, där kulturen prioriteras, men att 
det finns vissa dokument om hur samarbetet med skolan skall fungera. 
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En filialföreståndare påpekar att biblioteken skall samarbeta enligt lagen och att det medför 
nätverksbyggande mellan folk-, högskole-, sjukhus- och gymnasiebibliotek och ju större 
nätverk man har desto mer information får man från/om omvärlden och anser att övriga delar i 
lagen är ”sådär”. En intervjuad menar lagen är bra på så sätt att det står vilka verksamheter 
staten anser att vi skall ha och att det sedan är upp till varje kommun som är självstyrande att 
anta biblioteksplaner. Av intervjusvaren framgår att det inte finns någon biblioteksplan sedan 
tidigare i Kalmar kommun och att det anses viktigt att få till stånd en sådan samt att beslut om 
biblioteksplanen, som i princip innehåller samma rambestämmelser som bibliotekslagen, tas 
av kommunfullmäktige. Vidare framhålls att uppdraget att ta fram en sådan plan gäller 
tillsammans med berörda nämnder, vilket i Kalmars fall är omsorgsnämnden, barn- och 
ungdomsnämnden, gymnasieförbundet, kommunledningen samt kultur- och fritidsnämnden. 
”Näringslivsenheten var också inbjudna, men de kom aldrig. Kanske kommer de med när vi 
jobbar vidare med revideringar?” säger en filialföreståndare och påpekar att 
Näringslivenheten bjöds in för att man skulle utnyttja deras kontakter med företagen och för 
att se hur biblioteket kan ge service till dessa men också till kommunens övriga förvaltningar. 
Föreståndaren undrar hur t.ex. olika handläggare kan utnyttja bibliotekets resurser och anser 
att man bör informera om vilka databaser och möjligheter, som finns på biblioteket och menar 
att särskilt småföretagare kan vara en bra målgrupp.  

7.8 Vad gör en filialföreståndare? 
 
Filialföreståndarnas uppgifter förefaller, vid en första anblick, vara av en ganska traditionell 
art, men ändå spännande och stimulerande. Lite som bibliotekariearbetet i allmänhet. Vad 
man kanske inte tänker på, är att bibliotekspersonalen och filialföreståndarna är tjänstemän i 
förhållande till politikerna. I egenskap av tjänsteman måste de rätta sig efter deras beslut även 
om de kan protestera. En av menar angående bibliotekarieaspekten av sin roll som 
filialföreståndare att det yttersta ansvaret för filialföreståndaren är att kunna allt och det 
dagliga arbetet består i sedvanliga bibliotekssysslor, klassbesök, bokprat, ett par fjärrlån/vecka 
och bibliotekskunskap på alla nivåer, helt enkelt att hålla biblioteket igång. Som exempel på 
bibliotekssysslor nämns bokinköp, skötsel av bokbeståndet och att se till att det finns rimliga 
öppettider. Jag tycker att det är värt att notera fokuseringen på böcker. I övrigt nämner de 
intervjuade arbetsuppgifter som att göra inköp, bygga upp, hålla efter samt gallra beståndet 
och tillgängliggöra detsamma för medborgarna, d v s i korthet att ansvara för beståndet, samt 
att beställa och förmedla medier och att hålla i de kulturella evenemangen.  
 
Några andra, mindre praktiska uppgifter, som de anger är att leda och fördela arbetet, föra 
filialens talan, se till att verksamheten flyter och tillvarata filialens behov samt i 
förekommande fall äska pengar. Vidare anförs att man behöver hålla statusen på de små 
biblioteken uppe genom att kraftsamla mot övriga delar av bibliotekssystemet och att det inte 
är det lättaste att konkurrera med huvudbiblioteket etc. Fördelen med att vara en egen enhet 
upplevs som att man blir stärkt i sin roll och att man har stor frihet att ordna arrangemang. 
Utmärkande för filialfolk beskrivs som att man har större frihet och mer självständighet. ”Alla 
initiativ är välkomna” och ”Just do it” är några yttranden i detta hänseende.  
 
De intervjuade anser att det är viktigt med kontakten med andra filialer och med 
huvudbiblioteket, som man har mycket att göra med. Denna kontakt beskrivs som avslappnad 
och det framkommer att de större filialerna fungerar lite som hjälpfilialer, då småfilialerna 
ringer till Bergaviksbiblioteket eller Lindsdalsbiblioteket för att fråga. Generellt sett, anses att 
det är mycket samarbete filialerna emellan och att man inte har några upplevda motsättningar. 
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En av de intervjuade anser att folk får i princip det de önskar och samarbetet ger en service i 
hela kommunen. En annan av de intervjuade konstaterar att ”tyvärr har vi inte Södermöre med 
oss i varje samtal” och påpekar att de ingår i organisationen, även om de har sin egen chef, 
egna pengar o.s.v. 
 
En av de intervjuade framhåller att kommundelschefen är lite av bibliotekschef med 
personalansvar och att Södermöre har biblioteksmöten för sig själva och är avkopplade från 
de övriga. Det framkommer att de intervjuade tycker att det är det önskvärt med mer 
samarbete. Man träffas ungefär en gång per år samt vid en gemensam julfest för filialfolk, 
säger en av de intervjuade och framhåller att Södermöre köper in mycket för sig och att de är 
kopplade till kultur- och fritidsförvaltningen, men att man trots allt är en egen kommundel.  
 
Ett praktiskt exempel på hur det kan skilja mellan Södermöre och övriga kommunen, tycker 
jag, är de etiketter som sätts på olika medier med enhetens namn på (ex. HB, Lindsdal, 
Trekanten), för att underlätta den praktiska hanteringen. Dessa etiketter var ett initiativ från 
huvudbiblioteket och alla enheter utom just de i Södermöre har sådana. Södermöre har ännu 
inte tagit ställning till hur man vill förhålla sig i etikettfrågan.  
 
Politiker och förvaltningen i övrigt, anser man att man inte har någon större kontakt med. 
Undantaget är här Södermöre, som så vitt jag förstår har mycket goda relationer med sin 
kommundelsförvaltning. 
 
 
Om Du fick önska tre saker med relevans för Din yrkesverksamhet, vilka saker skulle det 
vara?  
På intervjupersonernas önskelista finns några gemensamma punkter. Mer pengar är en 
gemensam nämnare. I några fall specificeras detta krav till att gälla bokbestånd, nya medier 
och fler OPAC-datorer. Den närliggande önskningen om mer personal, uttrycks av flertalet 
filialföreståndare och ibland har man även här konkreta förslag på arbetsuppgifter för den/de 
nyanställda. En filialföreståndare menar att en utökning av personalen innebär, att man kan ha 
längre öppethållande, att man kan ordna sagostunder, att man kan vara mer på skolorna samt 
ha en skolbibliotekarietjänst på filialen för att kunna serva skolan bättre. Övriga önskemål 
gäller ny färg/renovering, mögelsanering, ökad handikappanpassning/flytt till mer tillgängliga 
lokaler och större lokaler med t.ex. tysta rum, för att kunna göra, det man vill göra. Vidare 
finns det önskemål om att den aktuella filialen skall vara en kulturmötesplats, t.ex. mellan 
generationer och mellan gamla och nya svenskar, i högre grad än vad som är fallet idag, att 
alla bibliotek skall ha samma (tekniska, IKT) resurser överallt, för att alla skall få likvärdig 
service samt en möjlighet att jobba med det område, där man befinner sig inom 
biblioteksfamiljen, men ändå få lov att utvecklas i sin speciella särart. Det framhålls att alla 
filialer ser olika ut och att man inte vill fösas in i några otrevliga fållor, d.v.s. man vill 
utvecklas och bli en mer integrerad del av biblioteksförvaltningen.  
 
De flesta av önskemålen ovan berör ekonomi och budget. Budget är som tidigare nämnts, en 
management- och fördelningsprocess. Jag anser att effektiv och kanske också offensiv 
marknadsföring, skulle kunna inverka positivt på processen.  

7.9 Marknadsföring 
 
Hur marknadsförs Din filial?  
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De intervjuade anser att deras främsta målgrupp är lokalsamhället och att p.g.a. bibliotekets 
kommunala/ hierarkiska organisationsform, är marknadsföringen gentemot politiker m.m. en 
fråga för högre chefer. Av intervjusvaren framgår att man har ingen eller nästan ingen, 
marknadsföring och det framhålls att en viktig orsak till detta är brist på pengar. 
 
Vad jag tycker är nedslående är att bibliotekens hemsidor endast nämns i hälften av 
intervjuerna och alltså inte ses som något naturligt marknadsföringsforum. Tidigare kunde 
man på Smedbybibliotekets hemsida få veta att man var först i Kalmar kommun med att låna 
ut den senaste Harry Potter-boken och att några av de böcker, som skulle tas upp på ett 
bokprat med representanter från en bokhandel, fanns att låna där. Jag tror att en dylik 
framåtanda behövs eller med andra ord, filialbibliotekets diskursordning behöver befruktas av 
relevanta närlingslivsdiskurser. Numera är denna information borttagen. Varför man gjorde 
det vet jag inte, men en tänkbar förklaring är att det verkade för kommersiellt och påminde 
mer om ett privat företags marknadsföring än ett biblioteks. För övrigt har jag intrycket att 
marknadsföring ”på riktigt” ur bibliotekets synvinkel är en het potatis.  
 
En intervjuad menar att hemsidan också kan ses som ett ansikte utåt, men informationen på 
den upplevs inte som tillräckligt bra och det verkar inte vara någon som tar tag i den och 
påpekar att det förvisso finns en informationsansvarig person på förvaltningen, där det var 
meningen att vederbörande skulle syssla med biblioteksspecifika frågor, men att det inte har 
blivit så. Ytterligare en synpunkt som anförs är att det råder viss förvirring om vem som gör 
vad och hur hemsidan får se ut. En annan intervjuad menar att det gäller att hitta bättre sätt, 
men att dessa pengar inte finns inom filialenheten. Någon beskriver hemsidan som statisk och 
tråkig och som något som ingen ser. Det framhålls att det finns strikta regler för hur hemsidan 
får se ut, vilket exemplet från ovanstående stycke visar.  
 
En av de fyra filialerna, som är föremål för denna undersökning har antingen skickat ut en 
gemensam folder för alla biblioteken i Södermöre till alla hushållen i Södermöre eller har 
engagerat/ska engagera lokala skolungdomar till att dela ut foldrar om det egna biblioteket till 
lokalsamhället. Detta initiativ gav genomslag direkt då en intervjuperson upplevde att det kom 
folk till biblioteket som tidigare inte varit där. För information om externa aktiviteter, främst 
föredrag, använder man i Södermöre också med fördel kyrkan och Södermöre-bladet, vilka 
går ut till invånarna med jämna mellanrum. Anslag på det lokala Konsum/ICA, på 
vårdcentraler, sjukhem och i kyrkan, samt med ”mun-mot-mun-metoden” är andra sätt som 
biblioteken marknadsför sig på, enligt intervjusvaren.  
 
Jag kommer ihåg att det, i början av1990-talet, fanns många sponsorer på kulturförvaltningen, 
men den tiden är förbi, på grund av den ekonomiska nedgången och man har inte nått upp till 
dessa nivåer igen. Sponsring är i mitt tycke en för bibliotekets vidkommande intressant 
företeelse, som inte förekommer numera. Det framkommer i intervjuerna att man i vissa fall 
kan tänka sig sponsring om det är okej för ledningen. Andra synpunkter är att det inte går, 
därför att filialen aldrig kommer att bli så pass inblandand i det lokala föreningslivet och att 
den traditionen saknas här samt att det möjligtvis skulle fungera för andra filialer i 
kommunen, som ligger i gamla samhällen. En filialföreståndare framhåller att på denna filial 
är det svårare p.g.a. samhällsstrukturen och en annan menar att man får anstränga sig mer för 
att nå fram till en sådan position. 
 
Nu för tiden pratar inte biblioteken om sponsring. Kultursponsring ger helt enkelt för lite. Här 
vill jag göra ett par reflexioner; dels verkar det som om man anser att man i ringa grad 
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samverkar med det lokala föreningslivet och dels förefaller det som om, i detta hänseende, 
förändringsbenägenheten är ganska liten.  
 
Grupp 3 bland Nya arbetsgrupper inom biblioteket arbetar med såväl intern som extern 
marknadsföring och dess uppdrag är att ”hitta ett fungerande koncept om hur vi skall arbeta 
med marknadsföring internt och externt inom biblioteksorganisationen”.  
 
Min förhoppning är att arbetsgruppens resultat skall resultera i en offensiv marknadsföring på 
bibliotekens hemsidor och att dessa blir mycket varierande. Kanske man också börjar sponsra 
den lokala idrottsföreningens matchbollar etc. På marknadsföringsområdet är filialerna 
mycket intertextuella och skulle nog må bra av att koloniseras av företagsekonomiska 
diskurser och andra diton från näringslivet, anser jag. 
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8. Slutanalys 
 
I detta kapitel skall jag med ledning av de i föregående kapitel gjorda kritiska 
diskursanalyserna ge en sammanfattande analys av intervjuerna. Här kommer alltså textnivån, 
den diskursiva praktiken och den sociokulturella nivån relateras till filialbibliotekets 
diskursordning. Med ledning av detta, kommer de slutsatser som dragits att presenteras samt 
frågorna som ställdes i uppsatsens början att besvaras. Dessa frågor är:  
 
• Hur anpassar sig verksamheten vid biblioteksfilialerna i Kalmar kommun, givet gällande 

regelverk, till det moderna nätverks- och IKT-samhället? 
• Vilken roll spelar biblioteksfilialerna i Kalmar kommun i sina lokala nätverk? 
 
Undersökningen visar att det förekommer språkspel d.v.s. tecken på diskursordningar. När det 
gäller diskurser menar ju Foucault att det är ett knippe utsagor. Utsagor förlitar sig på 
institutionellt stöd och institutionell distribution och dessa utsagor har en tendens att i 
samhället utöva press och tvingande makt på andra diskursformer. Utsagan förstärks och 
förnyas av en tröghet inom praktikerna t.ex. inom bibliotekssystemen. På ett djupare plan, 
förnyas den av hur kunskap används d.v.s. värderas, distribueras, fördelas och attribueras 
(Foucault 1993, s. 13). Intressant är att han själv exemplifierar med just bibliotek. Som jag ser 
det, är det detta kommunala institutionella stöd som motverkar och verkar bevarande på vissa 
aspekter av biblioteksverksamheten. Dessa delar, menar jag, är de som bygger på 
intertextualitet, nämligen marknadsföring, informationskompetens, nätverk och förhållandet 
till näringslivet och som påverkar den diskursiva praktiken. Avsaknad av ett lokalt näringsliv i 
filialernas upptagningsområde påverkar naturligtvis om man fungerar som ett 
näringslivscenter enligt filialbibliotekets diskursordning, även om intrycket är att 
huvudbibliotek är bäst lämpat för dylik service.  
 
Jag ser uttalandet att ”vår kultur ibland kan kollidera med andra inom samma förvaltning 
därför att vi tänker på olika sätt”, som ett utmärkt bevis på att det faktiskt förekommer en 
filialbibliotekens diskursordning med gemensamma diskursiva praktiker inom 
filialbiblioteken, som skiljer sig från motsvarande verksamheter inom förvaltningen. 
 
Vad gäller externa nätverk, upplever jag det som att det är regionbibliotekets funktion att 
bygga och underhålla dessa, för att sedan kommunicera ut det till berörda parter. Ett exempel 
på ett externt nätverk, vilket också berör IKT, är Sim (ny struktur för medie- och 
informationsförsörjningen i södra Sverige). Här ingår de sex läns-/regionbiblioteken i södra 
Sverige samt lånecentralen i Malmö. Sims syfte är att genom t.ex. införandet av spetsteknik 
på informationsområdet, bidraga till en effektivare medie- och informationsstruktur i södra 
Sverige (Om biblioteksverksamheterna 2003, s. 62).  
 
Svaret på den andra av mina frågor ”Vilken roll spelar biblioteksfilialerna i Kalmar kommun i 
sina lokala nätverk?” blir att i det lokala nätverket är filialerna just ingen lokal dynamo, som 
jag hade hoppats på. I många fall är det skolor, vårdcentraler etc. man samverkar med, men 
inga föreningar eller andra externkommunala aktörer. Just därför menar jag att de spelar en 
minimal roll i sina lokala nätverk, då man samverkar inom ramen för bibliotekslagen men inte 
mer. Undantaget som bekräftar regeln är Ljungbyholmsbiblioteket och Södermöre 
kommundel. Däremot är det viktigare med de personliga, interna, kommunala nätverken och 
att veta vem som sitter inne med vilken kunskap. Här anser jag dock att den kommunala 
strukturen speglar och reproducerarar den gällande sociokulturella praktiken i viss mån, 
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samtidigt som valet av samarbetspartners fortfarande görs inom den kommunala sfären. Detta 
kan tolkas som att på ett djupare plan tar det längre tid att ändra de diskursiva praktikerna 
medan man annars är en förändringsbenägen levande organism, som väl växelverkar med den 
sociokulturella praktiken utan att för den skull förlora sin kommunala själ.  
 
Spelet hos en identitet eller etos som det även kallas i denna uppsats, bestäms av spelet mellan 
kommentaren (det sagda) och författaren (ursprunget till det sagda) och kan då yttra sig 
antingen som repetition och samma eller som individualitet och själv (Foucault 1993, s. 
15).Detta anser jag förekommer i form av de språkspel som bygger på interdiskursivitet och 
rör följande begrepp/områden: information, kultur, informationssamhälle, bibliotekets 
uppgifter och framtid. Språket är högst subjektivt och ideologiskt laddat, vilket tidigare 
nämnts. Dock anser jag att på dessa punkter, har man i mycket varierande grad anpassat sig 
till IKT-samhället, vilket för mig in på den första av de frågor jag ställt mig:  
 
”Hur anpassar sig verksamheten vid biblioteksfilialerna i Kalmar kommun, givet gällande 
regelverk, till det moderna nätverks- och IKT-samhället?” Detta ” i mycket varierande grad ” 
skall utredas lite mer innan ett svar kan ges på frågan. De tekniska strukturerna av IKT-
samhället får anses som icke-diskursiv och är därmed att betrakta som ”verkligheten”. 
Samtliga i uppsatsen beskrivna samhällsteoretiker samt Kulturrådet och Om 
biblioteksverksamheterna är eniga om detta, liksom intervjupersonerna. Perelman menar ju 
som vi sett att p.g.a. denna samsyn kan man kan hämta argument härifrån. Det kanske finns 
en artskillnad i synen på digitaliseringen, antalet Internetdatorer och Internetkurser i egen 
regi/i samarbete med t.ex. Högskolan, mellan uppsatsförfattaren och de intervjuade. Hur 
många datorer etc. skall man erbjuda för att man skall sägas kunna ha reagerat på IKT-
samhällets inträde? Det finns heller inga successionsförbindelser mellan ett aktivt samarbete 
från bibliotekets sida och lokala föreningar, trots bibliotekens relativa handlingsfrihet. Vidare 
verkar det också saknas koexistensförhållanden mellan vad man vill göra och vad man 
faktiskt gör. Detta beror i stor utsträckning på resursbrist i form av tid, personal och pengar, 
men som vi sett ovan, är ju en biblioteksekonomi i viss mån förhandlings- och 
managementfrågor så visst kan man vara mer på hugget. Dessutom är det enligt mitt 
förmenande också en fråga om att utnyttja resurserna maximalt.  
 
Jag har funnit att när det gäller marknadsföring, informationskompetens, externa nätverk och 
förhållandet till näringslivet, baserar sig uppfattningarna till mycket stor del på 
intertextualitet, alltså liten eller obefintlig förändringsbenägenhet. Vad beträffar information, 
kultur, informationssamhälle, bibliotekets uppgifter och bibliotekets framtid är man dock mer 
interdiskursiva och nytänkande. Dock har jag, vilket berörts i stycket ovan, ännu inte funnit 
några tecken på några successionsförbindelser eller koexistensförhållanden till följd av detta 
nytänkande. Det verkar ändå som om man är medveten om problemen. Bland de 
arbetsgrupper som beskrivs i Nya arbetsgrupper inom biblioteket finns grupp 2. I denna grupp 
ingår också filialpersonal och gruppen har identifierat följande sex områden/problem att 
arbeta vidare med: 
 
• Oflexibla tjänster 
• Ökad behov av bibliotekets tjänster 
• Sitter fast i gamla traditioner 
• Dålig kunskap om varandras arbete 
• Gamla strukturer 
• Revirtänkande 
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Detta förefaller vara en medveten omedvetenhet om att man sitter fast i en ohälsosam 
intertextualitet och en önskan om mer interdiskursivitet. Man kan nog utgå från att gruppen 
inte specifikt nämner diskursiv praktik, sociokulturell kontext och diskursordning, men det är 
uppenbart att man vill låta bibliotekets diskursordning, som inte nödvändigtvis behöver vara 
samma sak som filialbibliotekets diskursordning, bli koloniserad av nya diskurser.  
 
Området för grupp 2 är ”Gamla strukturer möter ökad efterfrågan” och dess uppdrag är att 
”arbeta fram förslag på nya arbetssätt och därigenom skapa en mer flexibel organisation efter 
brukarnas (min understrykning) behov”. Detta anser jag vara en objektiv modalitet (se s. 15 
ovan) och Fairclough menar ju att modalitet är en viktig dimension i diskursen eftersom den 
är skärningspunkten mellan hur verkligheten tar sig uttryck och hur man i en social dimension 
skall handla (ibid.). Han menar också att ordval är viktigt att beakta vid en textanalys (s. 12). 
Detta ord, brukare, är för mig väldigt byråkratiskt och lite malplacerat och som jag ser det, 
står detta för en syn på biblioteket som är mer statens förlängda arm än samhällets 
vardagsrum. Att jag har denna syn på ordet, beror på att man helt enkelt inte använder detta 
ord om låntagarna på filialerna och har en lite annorlunda syn på bibliotekets roll. En 
filialföreståndare beskriver t.ex. biblioteket så här: ”Biblioteket är en rastplats i 
stressamhället, en oas och en tidsbubbla.” 
 
 I denna arbetsgrupp, grupp 2, ingår representanter för tre av de undersökta filialerna och 
enligt min erfarenhet av filialarbete, är denna syn på låntagarna inget som förekommer på 
filialerna, där man istället har en mer familjär relation med sina låntagare. Jag tolkar det som 
att ett språkspel förekommer, vilket är ett tecken på att det finns en filialbibliotekets 
diskursordning som skiljer sig från biblioteket i övrigt. Detta har också antytts då en 
filialföreståndare talade om olika sätt att tänka visavi övriga förvaltningen.  
 
Svaret på den första frågeställningen blir att inom vissa områden är filialföreståndarnas etos 
mycket väl i samklang med IKT-samhället medan man på andra områden inte är det. Detta 
skall visa sig i de diskursiva praktikerna inom filialbibliotekets diskursordning som i det 
första fallet bygger på interdiskursivitet och i det andra på intertextualitet. Jag menar då att 
man de facto inte har lyckats förändra den grundläggande kunskapen som folkbibliotekets 
ideologi producerar som en sidoprodukt. Jämför Foucaults resonemang om detta tidigare i 
uppsatsen. Man är väl rustad för förändring och kanske kan de olika diskussionsgrupperna i 
Nya arbetsgrupper inom biblioteket utgöra embryot till ett tidsenligt filialbibliotek. Detta 
kräver dock en viss förändring i bibliotekets ideologi och därmed också i den kunskap som 
den producerar. Kanske blir det t.ex. så att bibliotekets pedagogiska och 
informationskompetens fostrande (i betydelsen lära för livet och att biblioteket inte är det 
enda informationssystemet) roller, naturligt inlemmas i verksamhetens mål och mening. I 
vilket fall som helst har man kompetenta filialföreståndare som står redo. Kalmar har ju 
tidigare varit framåt i biblioteksvärlden och varför inte en gång till. Man måste ju börja 
någonstans ty generella slutsatser för andra kommuner är, vilket den i inledningskapitlen 
nämnde Bergström så självklart menar, näst intill omöjligt.  
 
Jag har dock funnit några ytterligare intressanta slutsatser som kanske kan vara av mer 
allmängiltig karaktär även för andra kommuner:  
 
a) Det förefaller inverka menligt på folkbibliotekets verksamhet att vara ett integrerat folk- 

och skolbibliotek  
b) Uppfattningen om vad ett bibliotek är, är viktigare än regelverk o.dyl.  
c) Kommundelsnämnden verkar vara mycket positiv till biblioteksverksamheten. 
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d) Den kommunala organisationskulturen/byråkratin sätter hämsko på lokala 
marknadsföringsinitiativ.  

8.1 Självkritiska reflexioner och förslag till fortsatt forskning 
 
Några egna tankar om uppsatsen samt några självkritiska reflexioner infinner sig, vilka det 
kan vara befogat att nämna, eftersom tankeprocessen under uppsatsarbetet, ger upphov till en 
mängd idéer, som kanske kan ge intellektuell input till kommande studier. I och med att jag 
bifogade intervjuguiden plus exempel på frågor, kanske jag ytterligare förstärkte det faktum 
att intervjupersonerna omedvetet uppfann diskurser m.m. som inte fanns. Detta tror jag till 
viss del kan motverkas av min egna förförståelse samt att jag inte är okänd bland ”mina” 
filialföreståndare. Jag har ju också ovan dragit slutsatsen att man vill mer än man faktiskt gör. 
Huruvida detta är exempel på ”uppfinningar ” från filialföreståndarnas sida eller ej är svårt att 
säga. Dessa bibliotekarier är alla mycket engagerade och drivande personer.  
Beträffande intervjuguide/intervjufrågor är det precis som i övriga livet lätt att vara efterklok. 
Min förhoppning är att jag ändå har träffat målet och att jag även fått en och annan femetta.  
Urvalet kan man naturligtvis också ha synpunkter på. Å ena sidan ligger de utvalda filialerna 
inom Kalmar tätorts flödesrum, är de största i kommunen respektive den största i 
kommundelen, vilket gör att man kan anta att de faktiskt samverkar mer med lokalsamhället 
etc. Å andra sidan kanske en undersökning av de mindre filialerna gett ett annat utfall där man 
faktiskt samverkade mer och var involverade på ett annat sätt. Dock tycker jag att det är 
rimligt med det urval som gjorts, just på grund av de nämnda strategiska urvalsfaktorerna.  
Vad gäller utvärderingen, måste jag tillstå att det ändå, de olika svaren till trots, varit möjligt 
att på ett systematiskt och metodologiskt korrekt sett bearbeta intervjusvaren. Kritisk 
diskursanalys är en synnerligen lämplig och effektiv metod för dylika undersökningar som jag 
hoppas kommer att användas alltmer. Däremot upplever jag det som lämpligt med en viss 
förförståelse och kännedom om praktisk biblioteksverksamhet inklusive de diskursiva 
praktikerna, för att rätt kunna använda metoden och för att hitta en lämplig referensram 
(diskursordning) att jämföra med. 
 
Kritisk diskursanalys har sina fel och brister. Den främsta bristen är kanske den tämligen 
oklara gränsen mellan det diskursiva och det icke-diskursiva. Hur samspelar de och när och 
var interagerar de? En annan brist eller fälla som jag också har drabbats av/gått i är den 
”objektiva” sociala verklighet som jag använt som bakgrund, alltså Castells, van Dijk och 
Ahrne et al m.fl. Den blir så att säga en referensram och om man bara går efter den, skulle 
man t.o.m. kunna säga att ingen ny kunskap genereras. Dock har jag till stor del kommit ifrån 
detta genom att jag också analyserar de diskursiva praktikerna. Om jag förstått saken rätt, är 
detta att bara se till texten och den sociokulturella praktiken, utan att ha den diskursiva 
praktiken som filter, ett vanligt och alltför utbrett arbetssätt hos kritiska diskursanalytiker. 
Med detta i beaktande, tycker jag att diskursanalys är ett alldeles utmärkt verktyg att använda 
och det är förvånande hur lite den faktiskt används.  
 
En annan invändning är att det faktum att både skapa sin kommunikativa händelse, i detta 
fallet i form av intervjuer, och analysera denna medelst kritisk diskursanalys är mycket 
sällsynt. Dock är det en utmaning som är svår, men inte oöverstiglig.  
 
Anonym eller konfidentiell? En fullständig anonymitet tror jag är omöjlig att göra i en sådan 
här undersökning. Huvudskälet härför är att det just rör sig om kvalitativa intervjuer, med ett 
fåtal intervjupersoner. Poängen med kvalitativa metoder är ju faktiskt att få fram åsikter, 
fakta, personligheter etc och jag vill veta vad de olika personerna anser. Annars vore ju hela 
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upplägget förfelat. Att intervjupersonerna är konfidentiella d v s jag och endast jag vet vem 
som sagt vad, utom i beskrivningen av respektive filial, tror jag är rätt väg att gå i en dylik 
mindre undersökning, med personer som känner varandra.  
 
Slutligen något om intervjufrågorna. Det viktigaste är intervjuguiden och intervjufrågorna har 
mest fungerat som ”isbrytare” och ingångar till spännande och djuplodande diskussioner. För 
att få samtalet att flyta, har frågorna inte följts ordagrannt vilket skulle hämma intervjun. Har 
man för avsikt att göra kvalitativa djupintervjuer med en intervjuguide, kan jag 
rekommendera att utforma frågor. Antal och omfång efter tycke och smak, men jag ser ingen 
nackdel i en mångfald av dem. Bara man inte går över från kvalitativ intervju med spontana 
följdfrågor till strukturerad intervju. Då och endast då blir det problem.  
 
Avslutningsvis och med allt detta i bakhuvudet, vill jag passa på att lämna förslag på framtida 
forskning. Intressant vore att göra: 
 
• En nationell komparativ studie på samma tema men med ökat fokus på bibliotekens roller 

och ideologi i dagens samhälle. Vilka har vi varit? Vilka är vi? Hur ser vår relation till 
IKT-samhället ut?  

• Fallstudier på lyckade exempel där filialbiblioteket verkligen är lokalsamhällets dynamo 
och där man har ett bra samarbete med lokala aktörer och lyfta fram dessa som 
eftersträvansvärda exempel 

• Allmänna studier av biblioteket i lokalsamhälle 
• Komparativa studier av bibliotek i kommundelsnämnder, stadsdelsnämnder etc. versus 

bibliotek som inte ingår i någon sådan.  
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9. Sammanfattning  
 
Denna uppsats är ett resultat av mitt intresse för biblioteksfilialer och dess roll i dagens 
samhälle. Detta samhälle kan benämnas IKT-samhället. I inledningen gjordes reflexioner om 
detta samhälle genom att betrakta två gratisbokmärken från olika tidsepoker samt genom 
referat av en artikel i Kristdemokraten. Det står klart att det har skett dramatiska förändringar 
i samhället och annorstädes under de senaste 20 åren. Inte minst Internets framväxt har varit 
en revolution och i allmänhet torde nätverkstänkandet på alla nivåer vara ett barn av IKT-
samhället. Några författare menar också att nationalstaten som territoriellt fenomen är hotad. 
Med detta som bakgrund ställdes två frågor som uppsatsen sökte besvara. Dessa frågor var: 
 
• Hur anpassar sig verksamheten vid biblioteksfilialerna i Kalmar kommun, givet gällande 

regelverk, till det moderna nätverks- och IKT-samhället? 
• Vilken roll spelar biblioteksfilialerna i Kalmar kommun i sina lokala nätverk? 
 
Då det rör sig om förändring, är kritisk diskursanalys á la Norman Fairclough synnerligen 
passande som metod. Hans modell, vilken är skräddarsydd för uppsatsen, består av tre 
dimensioner:  
 
1. textnivå där intervjusvaren är det centrala  
2. den diskursiva praktiken där filialernas produktions- och konsumtionsprocesser är av  
3. intresse den sociokulturella nivån vilket är samma som det omgivande samhället. 
 
 Emellertid är modellen tämligen universell och Fairclough hävdar också att man bör 
komplettera dels med relevanta teoretiker på teori- och metodnivå, dels med mer 
ämnesspecifika texter. Foucault är en sådan teoretiker som är flitigt använd i uppsatsen och då 
det dessutom handlar om språk i olika former har även Wittgenstein och Perelman fungerat 
som teoretisk underbyggnad. Frohmann har härvidlag också varit viktig för att få ett B&I- 
fokus. För att så att säga ha ett bollplank i form av en sociokulturell nivå, har det varit 
nödvändigt med en beskrivning av dagens samhälle på olika nivåer och att ha ett speciellt 
fokus på biblioteksspecifika områden.  
 
Upplägget har varit att genom den text som erhållits genom intervjuer med fyra olika 
filialföreståndare, undersöka eventuell förändring d.v.s intertextualitet eller interdiskursivitet i 
förhållande till filialbibliotekens diskursordning som implicit postuleras. Denna 
diskursordning bygger på en modell av Andersson och Skot-Hansen, egen förförståelse om 
biblioteksbranschen samt diverse styrdokument på biblioteksområdet. Dessa kvalitativa 
djupintervjuer har följt en intervjuguide med sju olika kärnteman. Resultatet av intervjuerna 
har redovisats kring varje punkt i intervjuguiden i kapitel 7 och som en slutanalys i kapitel 8 
där också frågeställningarna till sist besvarades.  
 
Slutsatserna är att filialbiblioteken i början på 2000-talet inte helt har anpassat sig till IKT-
samhället. På några kärnområden följer en intertextualitet medan man har låtit 
filialbibliotekens diskursordning befruktas av främmande och nya diskurser.  
Man ingår också i nätverk, men personliga, sociala sådana och inte i den utsträckning som 
uppsatsförfattaren funnit önskvärt. Dock finns det tecken som tyder på att det kommer att bli 
nödvändigt med nätverk på andra nivåer för att bibehålla en jämn standard på folkbiblioteken 
oavsett storlek. Dessutom fungerar läns-/regionbiblioteken i dagsläget som nätverksbyggare 
med andra bibliotek och förmedlare till ”sina” bibliotek.  



  

 70 

Källförteckning 

Opublicerat material 
Inspelade intervjuer med fyra filialföreståndare hösten 2005 i författarens ägo 
 
Nya arbetsgrupper inom biblioteket.(2006). Kalmar stadsbibliotek. 
 
Telefonsamtal med två tjänstemän på kommunledningskontoret i Kalmar rörande aktuell 
områdesstatistik. 

Tryckta källor 
Ahrne, Göran, Franzen, Mats & Roman, Christine ( 2003). Det sociala landskapet. En 
sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet. 3:e omarbetade 
upplagan. Göteborg: Bokförlaget Korpen 
 
Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte (1994). Det lokale bibliotek -afvikling eller 
udvikling. Köpenhamn: Danmarks Biblioteksskole/Udviklingscenteret for folkeoplysning og 
voksenundervisning  
 
Asplund, Johan (1991). Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft. Göteborg: Bokförlaget 
Korpen 
 
Audunsen, Ragnar Andreas (2001). Folkebibliotekenes rolle i en digital framtid: Publikums, 
politikernes og bibliotekarenes bilder. I Ragnar Andreas Audunson & Niels Windfeld Lund 
(Red.), Det siviliserte informasjonssamfunn (s. 206-24). Bergen: Fagboksforlaget. 
 
Backman, Jarl (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur 
 
Bergström, Tomas (2002). Organisationskultur och kommunal förnyelse: Förändring i gamla 
hjulspår? Malmö: Liber 
 
Bruce, Christine (1997). The seven faces of information literacy. Adelaide: Auslib Press  
 
Buckland, Michael (1991). Information and information systems. New York: Praeger 
Publishers 
 
Börjesson, Mats (2003). Diskurser och konstruktioner: En sorts metodbok. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Castells, Manue l (2000a). Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur.  
Del I : Nätverkssamhällets framväxt. 2.a uppl. Göteborg: Daidalos 
 
Castells, Manuel (1998). Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur.  
Del II : Identitetens makt. Göteborg: Daidalos 
 
Castells, Manuel (2000b). Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur.  
Del III: Millenniets slut. Göteteborg: Daidalos 
 
Castells, Manuel (2002). Internetgalaxen. Göteborg: Daidalos  
 



  

 71 

Edström, Göte (2000). Filter, raster, mönster. Borås: Valfrid 
 
Fairclough, Norman (1992). Discourse and social change. Storbritannien, Oxford: Polity 
Press 
 
Fairclough, Norman (2001). Language and power. 2nd edition. Storbritannien, Essex: Pearson 
Education 
 
Fairclough, Norman (1995). Media discourse. London: Arnold 
 
Foucault, Michel (1993). Diskursens ordning. Stockholm/Stehag: Symposion 
 
Foucault, Michel (1994). The order of things: An archaeology of the human sciences. New 
York: Vintage books 
 
Foucault, Michel (1980). Power/knowledge. Selected interviews and other writings 1972-77. 
New York: Pantheon Books 
 
Foucault, Michel (2002). Vetandets arkeologi. Lund: Arkiv förlag 
 
Foucault, Michel (2003). Övervakning och straff. 4:e översedda upplagan. Lund: Arkiv förlag 
 
Frohmann, Bernd (1994). Discourse analysis as a research method in Library and Information 
science. Library & Information Science Research, 16, (2), 119-138. 
 
Jönsson, Christer (1999). Nätverkens Europa. Ingår i Amnå, Erik, red. Globalisering. SOU 
1999:83 (Demokratiutredningens forskarvolym nr 9). Stockholm: Fakta info direkt  
 
Kultur, plats och identitet: Det lokalas betydelse i en globaliserad värld (2003). Egeland, 
Helene & Johannisson, Jenny, red (SISTER, Swedish Institute for Studies in Education and 
Research, skrift nr 9). Nora: Nya Doxa. 
 
Kulturen i kunskapssamhället: Om kultursektorns tillväxt och kulturpolitikens utmaningar 
(2003). Sörlin, Sverker, red (SISTER, Swedish Institute for Studies in Education and 
Research, skrift nr 6). Nora: Nya Doxa. 
 
Kulturrådet (2004a). Folkbiblioteken 2003. Kulturen i siffror 2004:2. Stockholm: Kulturrådet 
 
Kulturrådet (2004b). Om kulturen och den nya tekniken. Kulturrådets omvärldsanalys 2004. 
Stockholm: Kulturrådet 
 
Nilsson, Sven (2003). Kulturens nya vägar. Malmö: Polyvalent.  
 
Nytt kultur- och fritidspolitiska program (2004). Ingår i kommunfullmäktiges i Kalmar 
kommun protokoll av den 21 juni 2004. 
 
McCabe, Ronald B (2001). Civic librarianship: Renewing the social mission of the public 
library. Lanham, Maryland, USA: Scarecrow Press 
Om biblioteksverksamheterna. PM av direktören John Erik Forslund. Ds 2003:66. Stockholm: 
Kulturdepartementet 



  

 72 

 
Områdesfakta 2003. Kalmar: Kommunledningskontoret  
 
Perelman, Chaïm (2004). Retorikens imperium. Stockholm/Stehag: Symposion  
 
Siffror om Kalmar 2005. Kalmar: Kommunledningskontoret  
 
Statistisk årsbok 2004. Kalmar: Kommunledningskontoret 
 
Svenska språknämnden (2000). Svenska skrivregler (Skrifter utgivna av svenska 
språknämnden, 82). Stockholm: Författaren/Liber  
 
Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Van Dijk, Jan (1999). The network society. London: SAGE publications  
 
Widerberg, Karin (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur 
 
Wilhelmson, Maria (2005, januari, 28). I Stockholm har seniorerna sitt eget bibliotek. 
Kristdemokraten, s. 05.  
 
Winther-Jörgensen, Marianne & Philips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Wittgenstein, Ludwig ( 1996). Filosofiska undersökningar. 2:a tryckningen. Stockholm: 
Thales 
 
Wittgenstein, Ludwig (1997). Tractatus logico-philosophicus. 2:a tryckningen. Stockholm. 
Thales 

Elektroniska källor 
Bibliotekslag. SFS 1996:1596 Tillgänglig genom www.kulturradet.se (Senast besökt 2005-08-
01). 
[www dokument]. URL http://www.kulturradet.se/index.php?pid=1543 
 
Kulturrådet (2005). Folkbiblioteken 2004. Kulturen i siffror 2005:2 (Senast besökt 2006-01-
17). 
[www dokument]. URL http://www.kulturradet.se/ovfiles/folkbiblioteken_2004.pdf 
 
Magisterhandboken (Senast besökt 2005-08-01). 
[www dokument]. URL http://www.hb.se/bhs/handbok/handbok2004.pdf 
 
SeniorNet (Senast besökt 2006-01-17). 
[www dokument]. URL http://www.seniornet.se  
 
UNESCO:s folkbiblioteksmanifest. Tillgänglig genom www.kulturradet.se (Senast besökt 
2005-08-01).  
[www dokument]. URL http://www.kulturradet.se/index.php?pid=1544



  

 73 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 
• Filialföreståndarens bakgrund  
• Nyckelbegrepp 
• Regelverk 
• För B & I relevanta omvärldsförändringar 
• Lokalsamhället 
• Förändrade roller? a) Bibliotekets roller och uppgifter 

då och nu b) Filialföreståndarens roller och uppgifter 
då och nu 

• Beskrivning av filialen a) allmänt, b) marknadsföring, 
c) samverkan och d) existensberättigande 
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Bilaga 2. Utgångsfrågor.  
[Filialföreståndarens bakgrund] 
• Kan Du kort berätta om Din bakgrund?  
• Hur länge har Du varit i ”biblioteksbranschen”?  
• Har Du alltid jobbat på ett filialbibliotek?  
• Om nej, kan Du jämföra Ditt arbete på ett filialbibliotek med tidigare 

arbetsuppgifter? 
 
[Nyckelbegrepp] 
• Vad innebär följande begrepp för Dig? a) Information b) kultur, c) 

lokalsamhälle, d) informationskompetens e) informationssamhälle och 
f) nätverk? 

• Hur skulle Du vilja beskriva dagens samhälle? 
• Vilka nyckelfaktorer/fenomen är enligt Dig karaktäristiska för detta? 
• Om Du skulle sätta en etikett på vårt nuvarande samhälle, vilken 

skulle då denna vara? 
 
[Regelverk] 
• Vad anser Du om nuvarande regelverk på biblioteksområdet? (Såsom 

t.ex. Bibliotekslag och lokala styrdokument.) 
• Om Du a) blev utsedd till Regeringens ensamutredare för att se över 

Bibliotekslag och motsvarande regelverk och b) blev utsedd av 
förvaltningen för att se över kommunens biblioteksverksamhet i 
allmänhet och filialerna i synnerhet, oaktat budgetrestriktioner etc, 
vilken kritik, beröm och förslag till förändringar skulle Du göra? (På ett 
ungefär.) 

 
[För B & I relevanta omvärldsförändringar] 
• Vilka är enligt Dig de viktigaste positiva förändringarna i omvärlden 

under de senaste decennierna?  
• Vilka är enligt Dig de viktigaste negativa förändringarna i omvärlden 

under de senaste decennierna? 
• Hur påverkas biblioteket av dessa?  
• I vilken utsträckning anser Du att biblioteket klarar av att möta 

förändringar i omvärlden? (T.ex. tekniska, socioekonomiska och 
politiska). 

• Har den formella maktstrukturen och organisationsstrukturen 
påverkats? (T.ex. en förskjutning från traditionella hierarkier till mer 
självständiga nätverkande enheter?) 

• Om ja, hur? På vilket sätt? 
• Om nej, varför inte? 
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[Lokalsamhället] 
• Vad är Din syn på biblioteksfilialens roll i lokalsamhället? 
• Hur är ser det ut de facto? (Lokalsamhällets offentliga vardagsrum 

versus statens förlängda arm eller motsvarande?) 
• Hur ser låntagarnas demografiska, kulturella, socioekonomiska och 

etniska sammansättning ut inom Din filials ”upptagningsområde”? 
• Vilka huvudsakliga intressenter, ej fysiska personer, finns det i Din 

filials närmiljö? 
• Samverkar Ditt bibliotek med det omgivande lokalsamhället?  
• Om ja, hur?  
• Om nej, varför inte?  
• Om filialen samverkar med lokalsamhället, kan Du beskriva något 

samverkansprojekt som gått bra respektive mindre bra? 
• Hur skulle Du vilja att en samverkan med filialens närmiljö ser ut? 
• Ingår filialen i något lokalt nätverk?  
 
[Förändrade roller?] 
 
a) [Bibliotekets roller och uppgifter då och nu] 
• Vad anser Du vara bibliotekets viktigaste uppgifter? 
• Hur påverkar bibliotekets grad av integration med ett skolbibliotek 

utförandet av dessa uppgifter?  
• Finns det något som biblioteket sysslar med som man enligt Din 

mening inte borde hålla på med? 
• Finns det på motsvarande sätt någon verksamhet som biblioteket 

borde befatta sig med, men som inte sker i dag? 
• Prioriterar filialerna och Huvudbiblioteket likadant eller finns det några 

skillnader i fokus, arbetssätt m.m.? 
• Om Du får spekulera, vilka styrkor och svagheter ser Du med ett 

offentligt respektive ett privat, finansierat folkbibliotek? 
 
b) [Filialföreståndarens uppgifter då och nu] 
• Vilka är Dina uppgifter som filialföreståndare? 
• Vilken/vilka uppgift/uppgifter tycker Du är den/de primära som 

filialföreståndare? (Bortsett från de rent administrativa uppgifterna 
etc.). 

• Beskriv Din och filialens relation till övriga filialer, huvudbiblioteket, 
förvaltningen, politikerna och omvärlden o.dyl. Om Du fick önska tre 
saker med relevans för Din yrkesverksamhet och vardag som 
filialföreståndare, vad skulle detta vara? 
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[Beskrivning av filialen] 
 
a) [Allmänt] 
• Vad är ett bibliotek för Dig?  
• Vad får Du för associationer och tankar kring detta ord? 
• Kan Du kort beskriva Din filial? 
• Är den integrerad med ett skolbibliotek eller är den ett ”rent” 

folkbibliotek? 
• Hur utmärker sig Din filial, i ordets bästa bemärkelse? 
• Hur står sig Din filial i relation till andra filialer i Bibliotekssverige?  
• Hur står sig Din filial i relation till andra filialer i Biblioteksvärlden? 
• Om Din filial vore ett fordon, vilket skulle det då vara?  
 
b) [Marknadsföring] 
• Hur marknadsförs Din filial a) gentemot lokalsamhället (T.ex. anslag 

på ICA, sponsring av matchboll vid den lokala fotbollsföreningens 
matcher?) b) gentemot chefer, politiker och andra? 

• Är Din filial så att säga den naturliga mötesplatsen för t.ex. 
medlemsmöten i den lokala invandrarföreningen eller ortens 
jägareförbund? Rättare sagt, om lokalföreningarna vill, dels samlas 
oaktat filialens begränsade fysiska förutsättningar, dels vill nå ut till 
sina medlemmar (anslag m.m.), använder de då filialen till detta? 

• Inte? Varför tror Du att det är så? 
 
c) [Samverkan] 
• Ingår Du och eller Din filial i några sociala nätverk med relevans för 

verksamheten? (Det behöver inte, vid en första anblick, vara 
biblioteksanknutna.)  

• Samverkar Du/filialen i några lokala, regionala, nationella och/eller 
internationella nätverk/organisationer som är biblioteksanknutna? 

 
d) [Existensberättigande] 
• Om Din filial fick pris som Årets bibliotek a) i Sverige och b) i EU, vilka 

motiveringar skulle ligga bakom det tror Du? 
• Till sist, låt säga att alla filialer i Kalmar kommun utom en skall läggas 

ner, hur motiverar Du att just Din filial är den som skall få vara kvar?  
 
 
 
 


