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Förord 
 
Denna magisteruppsats bygger delvis på ett arbete utfört av författarna vid Danmarks 
Biblioteksskole i Köpenhamn höstterminen 2005.  Titeln ”Change or die” utgör ett citat 
hämtat ifrån det empiriska materialet från den danska diskursen, Biblioteksstyrelsens 
hemsida www.bs.dk. Citatet syftar på bibliotekets roll i kunskapssamhället.1 

                                                                 
1 Lindholm, Mikael R. 2006, Folkebiblioteket som innovationsmotor. Mandag Morgen , nr. 3 2006-01-23 
http://www.bs.dk/content.aspx?itemguid={57EB9E31-A05E-49BF-9291-4F98B1447470} [2006-04-06] 
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1. INLEDNING 
  
Många forskare och författare har beskrivit folkbibliotekets nära samspel med 
moderniseringsprocessen i samhället.2 Sven Nilsson skriver i Kulturens nya vägar 
(2003) att folkbiblioteket är en institution vars ideologiska profil i hög grad är bärare av 
modernitetens tankar och också i början på 1900-talet var med att forma detta samhälle.3 
Det moderna samhället stod för en tro på människans inneboende förnuft, en tro på 
vetenskapen, framtidstro, upplysning, rationalitet, differentiering, ordning och disciplin. 
Geir Vestheim beskriver i sin avhandling Fornuft, kultur og velferd: ein historisk-
sosiologisk studie av norsk folkebibliotekpolitikk (1997) att modernitetens värderingar är 
grundläggande för folkbibliotekets verksamhet. De går långt tillbaka och är fast rotade i 
bibliotekariernas tankesystem. Han menar att tron på biblioteket som absolut 
nödvändigt för säkrandet av folkupplysning och demokrati, egenvärdet i läsning, 
upplysning och gratisprincipen är hörnstenarna i ideologin bakom folkbib liotekets 
verksamhet. Men med nya tider för den offentliga ekonomin kom också krav om 
reformer av den offentliga förvaltningen. Bibliotekets traditionella normer och 
värderingar har fått konkurrens av tankar hämtade från näringslivet såsom målstyrning, 
kundorientering och kvalitetssäkring. Vestheim skriver att medan ”det tidligare vart tatt 
for gitt at biblioteka, og særlig folkebiblioteka, kunne legitimere seg ved å vise til 
opplysningspolitiske og kulturpolitiske prinsipp, har dei i stigande grad vorti tvinga til å 
forsvara verksemda si på grunnlag av meir kortsiktige og nytteorienterte argument.”4 
 
Samhället har genomgått en del stora förändringar sedan moderniseringsprocessen och 
det samhälle vi lever i idag har kallats vid många namn som försökt ringa in dess 
specifika karaktär, informationssamhället, kunskapssamhället, kundsamhället, 
nätverkssamhället, det postmoderna samhället och det senmoderna samhället är några 
av dem. Oavsett vad vi väljer att kalla det, ställer samhället nya krav på dess 
medborgare och institutioner. Tilltron till förnuftet och utvecklingstron är inte lika stark 
längre och för kulturen innebär det att kampen mellan finkultur och populärkultur ej 
längre har samma kraft. Finkulturen blir en subkultur bland andra i en värld där identitet 
är viktigare än kvalitet.5  
 
John Gibbins och Bo Reimer (1999) väljer postmodernitet som term för att beskriva det 
samhälle vi lever i idag. De beskriver hur dagens västerländska samhälle har blivit allt 
mer kapitalistiskt och komplext och kan betraktas som ett postmodernt samhälle styrt av 
nya krafter såsom media och globalisering. 6 Ett karaktärsdrag som hör samman med 
postmoderniteten är hur producerandet av bilder och simuleringar har ändrat fokus hos 
de kapitalistiska krafterna från produktion till konsumtion. Detta får effekter på en 
social nivå genom att bryta ner skillnaden på finkultur och populärkultur och bildar 
istället en mångskiftande konsumentkultur.7 Ivar Frønes och Ragnhild Brusdal (2000) 

                                                                 
2 Nilsson, Sven 2003. Kulturens nya vägar: Kultur, kulturpolitik och k ulturutveckling i Sverige, s. 171, 
Emerek, Leif 2001. At skrive bibliotekshistorie. Om grundlæggelsen af det moderne folkebibliotek i 
Danmark. Ingår i Audunson, Ragnar Andreas och Windfelt Lund, Niels ed. Det siviliserte 
informationssamfunn. s. 89-98. Vestheim, Geir 1992. Folkebibliotek i forvandling, s. 18. 
3 Nilsson 2003,  s. 171. 
4 Vestheim, Geir 1997. Fornuft, kultur og velferd: ein historisk -sosiologisk studie av norsk 
folkebibliotekpolitikk ,s. 103. 
5 Nilsson 2003, s. 253, 309. 
6 Gibbins, John R., Reimer, Bo 1999. The politics of postmodernity: An introduction to contemporary 
politics and culture, s. 3. 
7 Gibbins & Reimer 1999, s. 14. 
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menar att medborgaren i dagens samhälle har gått från att vara klienter med en stor tillit 
till experter, till att i första hand se sig själva som kunder och konsumenter med höga 
krav på de produkter och tjänster de väljer att bruka.8 Detta väcker frågor om hur 
medborgare ska förhålla sig till sina samhällsinstitutioner samt vilka krav som ställs, 
och kan komma att ställas av omgivningen på dessa institutioner. Folkbiblioteket 
befinner sig i denna förändringsprocess där dess traditionella legitimitet ifrågasätts och 
utmanas av nya användare med nya preferenser.  
 
Folkbiblioteket är en politisk institution i den mening att den rådande politiska 
ideologiska grunden till viss del styr dess verksamhet. Folkbiblioteket står i relation till 
det politiska systemet och styrs av dess normer och regler.9 I den svenska traditionen 
betraktas all offentlig makt som ett utflöde av statsmakten. Även kommunernas och 
landstingens verksamhet är till stor del statligt reglerad genom lagar, förordningar samt 
ett nät av tillsynsmyndigheter. Den statliga styrningen har dock blivit mindre och 
mindre detaljerad. Allt fler lagar utformas som allmänna ramlagar med vidsträckta 
tolkningsmöjligheter och allt fler uppgifter har överlämnats åt kommuner och 
landsting.10 Biblioteksområdet i Sverige kännetecknas av en mycket svag statlig politik 
med en vag bibliotekslag och starkt kommunalt självstyre. Inom biblioteksvärlden 
uttrycks oro inför staten som passiv aktör med motiveringen att det kommunala 
självstyret på biblioteksområdet inte kan garantera alla medborgare tillgång till god 
biblioteksservice. Bibliotekslagen innebär att det åligger varje kommun att ha ett 
folkbibliotek dock inte vad omfattningen och kvaliteten på detta skall vara.11 
Biblioteksföreningen förde 2001 fram stark kritik mot statens insatser på 
folkbiblioteksområdet och efterlyste en samordnad bibliotekspolitik för hela landet som 
uppmärksammade de förändrade förutsättningarna som folkbiblioteket står inför. 
Biblioteksföreningen menade att folkbiblioteket fått nya uppgifter inom utbildning, IT 
och samarbete med näringsliv och samtidigt minskade ekonomiska medel att utföra 
dessa uppgifter med. De påpekade att det saknades nationell samsyn och en naturlig 
plats för folkbiblioteken på central och kommunal nivå.12 
 
Folkbiblioteket är en viktig institution i samhället och i ett informations- eller 
kunskapssamhälle är det kanske en viktigare institution än någonsin. För att 
folkbiblioteket ska kunna fortsätta ses som en viktig institution i samhället och vara 
redo att möta samhällets nya medborgare med nya krav krävs dock en samsyn kring 
folkbibliotekets roll och funktion, en gemensam bild av folkbiblioteket som en viktig 
institution i ett nytt samhälle.  Journalisten Bjarne Stenqvist (2003) påpekar att det som 
hindrar det svenska folkbiblioteket från att ta en central roll i diskussionen kring 
kunskapssamhället är beslutsfattarnas mentala bild av vad folkbiblioteket är. I den 
statliga politiken i Sverige ses folkbiblioteket främst som en del av litteraturpolitiken. 13 
 
Höstterminen 2005 spenderade vi som utbytesstudenter vid Danmarks Biblioteksskole i 
Köpenhamn. I kursen Bibliotek og højmodernitet fick vi ta del av texter som 
problematiserade folkbiblioteket i ett nytt samhälle. Vi fick också ta del av hur det 
danska politiska systemet fungerar och hur man valt att organisera bibliotekspolitiken 
                                                                 
8 Frønes, Ivar & Brusdal, Ragnhild 2000. På sporet av den nye tid: kulturelle varsler for en nær fremtid, 
s. 155-183. 
9 Hansson, Joacim 1998. Om folkbibliotekets ideologiska identitet: En diskursstudie, s. 35. 
10 Nilsson 2003, s. 260-261. 
11 Nilsson 2003, s. 174. 
12 Stenqvist 2003, s. 79. 
13 Stenqvist 2003, s. 71. 
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där. Även i Danmark styrs och finansieras folkbiblioteket av kommunerna men vi 
upplevde att man både på kommunal och statlig nivå tydligare erkände folkbiblioteket 
som en viktig institution i samhället, det samhälle vi lever i idag. Idén om att göra en 
jämförande undersökning mellan folkbiblioteket i det svenska politiska systemet och det 
danska utifrån teorier om nya krav i samhället väcktes.   
 
Efter att ha sett ett inslag på TV4 Nyhetsmorgon där folkbibliotekens situation 
debatterades av Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky och författaren Katarina 
Mazetti, valde vi att koncentrera vår undersökning kring den bild av folkbiblioteket man 
på den nationella politiska nivån i Sverige och Danmark visar upp utåt. Utbildnings- och 
kulturministern påpekar i inslaget att hans roll inom det bibliotekspolitiska området är 
att bilda opinion. Han menar att han inte kan bestämma över kommunerna hur de ska 
sköta sina folkbibliotek men att han stödjer biblioteken och genom bibliotekslagen 
garanterar alla medborgares tillgång till ett folkbibliotek.14 Ministerns uttalande 
tillsammans med Stenqvists påpekande om politikernas snäva syn på folkbiblioteket 
väckte vår nyfikenhet på statlig svensk bibliotekspolitik. Om ministern anser sin roll 
vara att bilda opinion på området och att stödja biblioteken visst måste detta väl 
innebära att man ser folkbiblioteket som något mer än en del av litteraturpolitiken?  
 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Dagens samhälle ställer en rad nya krav på folkbiblioteket som institution. Vi har valt 
att exemplifiera dessa samhällsförändringar utifrån teorier kring postmodernismen. 
Folkbiblioteket måste, som alla andra institutioner i samhället förhålla sig till den tid det 
befinner sig i. Folkbiblioteket är en politisk avhängig institution, finansierad med 
offentliga medel, som kräver legitimitet för sin verksamhet utifrån, ifrån allmänhet och 
politiker. Det blir således relevant i sammanhanget hur folkbiblioteket av politiker 
motiveras och legitimeras in i ett nytt samhälle. Folkbibliotekets demokratiska funktion 
samt dess roll i folkbildningen som tidigare legitimerade folkbiblioteket som en viktig 
institution i samhället kan fortfarande vara giltiga legitimitetsgrunder. Utöver detta 
ställs dock ytterligare krav på grund av omfattande samhällsförändringar såsom en 
förändrad kapitalism som i allt högre grad fokuserar på konsumtion och konsumenter 
och bidrager till ökade krav på flexibilitet och anpassningsförmåga.  
 
Folkbiblioteksområdet är delegerat till kommunal nivå och det är här de flesta beslut 
som påverkar folkbibliotekets verksamhet i det lokala samhället fattas. Vi menar dock 
att även den nationella politiska nivån påverkar hur folkbiblioteket som institution 
positioneras i det nya samhället. Här formuleras de lagar och mål på 
folkbiblioteksområdet som påverkar hela fältet, samtliga kommuner och samtliga 
folkbibliotek. På detta sätt blir det relevant att undersöka hur man på nationell politisk 
nivå ser på folkbiblioteket, dess roll, funktion och status i samhället. Bilden av 
folkbiblioteket på den nationella politiska nivån är relevant för den framtida 
folkbiblioteksutvecklingen. Ett erkännande av folkbiblioteket som en viktig institution i 
det samhälle vi lever i idag, på denna politiska nivå, sänder ut en sorts signaler till 
landets kommuner om hur de bör bedriva sin bibliotekspolitik. En obefintlig debatt och 
en syn på folkbiblioteket som en del av litteraturpolitiken sänder ut en annan sorts 
signaler.  

                                                                 
14 Pagrotsky, Leif i TV4 Nyhetsmorgon, 2006-01-24. 
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Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man på nationell politisk nivå i Sverige 
ser på folkbiblioteket som institution, dess roll, funktion och status i det samhälle vi 
lever i idag. Vi vill undersöka om de idéer, värderingar och föreställningar angående 
folkbiblioteket som produceras på den nationella politiska nivån går att spåra till idéer 
om den nya situation vi befinner oss i, eller om de traditionella värderings- och 
legitimeringsgrunderna fortfarande är uteslutande i diskussionen kring folkbiblioteket.  
 
För att ytterligare tydliggöra den svenska situationen kommer vi att belysa den med 
hjälp av ett komparativt element. Genom att hålla upp bilden av det svenska 
folkbiblioteket på nationell politisk nivå mot bilden av folkbiblioteket i ett annat land 
synliggörs alternativ. Det land vi valt att belysa den svenska situationen med är 
Danmark. En komparativ diskursanalys av Sveriges och Danmarks bild av 
folkbiblioteket på nationell politisk nivå kommer att genomföras där empirin utgörs av 
statliga hemsidors publikationer. Då vi valt att använda oss av Danmark som ett verktyg 
att belysa den svenska situationen igenom snarare än ett likställt analyselement har vi 
valt att strukturera våra huvudfrågeställningar på följande sätt: 
  

• Vilken bild av folkbiblioteket framkommer i texter på regeringens samt 
Kulturrådets hemsidor? 

 
• Vilka skillnader och likheter framträder då denna bild jämförs med bilden av 

folkbiblioteket i texter på Kulturministeriets samt Biblioteksstyrelsens hemsidor? 
 
• Sätts folkbiblioteket i relation till en postmodern utveckling och postmoderna 

krav i texterna på hemsidorna och i så fall på vilket sätt? 
 

Frågeställningarna konkretiseras vidare med hjälp av utformandet av underfrågor i 
metodavsnittet under kapitel ”4.3 Undersökning”.  
 
 
1.2 Begreppsdefinitioner 
 
För att förtydliga användningen av de begrepp som ses som centrala för denna 
undersökning följer nedan de definitioner av dessa begrepp vi valt att använda oss av. 
 
Bild - I denna undersökning används ordet bild som en beteckning på en sammantagen, 
karaktärisering och definiering av institutionen folkbiblioteket. Utifrån idéer, 
föreställningar och antaganden om folkbiblioteket såsom beskrivningar av dess roll, 
funktion och status menar vi att en bild av folkbiblioteket framträder.  
 
Postmodernism/Postmodernitet/Postmodernisering - Postmodernismen är 
ursprungligen en beteckning på en konstnärlig inriktning, men vi använder begreppet 
för att hänvisa till samhällsförändringar även utanför den kulturella sfären. Vi kommer i 
denna uppsats att använda variationerna postmodernism och postmodernitet för att 
beskriva det nya i dagens samhälle. Postmodernisering används för att beskriva den 
process samhället genomgår i utvecklingen mot ett postmodernt samhälle. Det vill säga 
då postmoderna tendenser tar sig allt starkare uttryck. Vi menar att postmoderna 
tendenser, och en postmoderingsprocess av samhället pågår parallellt med det moderna 
samhället. Vi har därför inte helt lämnat det moderna samhället bakom oss och 
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uteslutande gått in i en ny tid. Vi använder begreppen för att belysa den utveckling som 
sker i samhället som inte kan karaktäriseras som moderna tendenser. Vad detta nya 
innebär beskrivs utförligare under kapitel ”3. Teoretiska utgångspunkter”. 
 
Nationell politisk nivå - Med detta avses i denna undersökning den statliga 
bibliotekspolitiken i Sverige respektive Danmark. Här ingår således inte regional och 
kommunal bibliotekspolitik. 
 
 
1.3 Författarnas förhållningssätt  
 
Som studerande inom Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås 
ingår vi som en del av den svenska diskursen kring folkbiblioteket och 
folkbibliotekspolitik, d.v.s. det område vi ämnar undersöka. Vi ingår dock inte som del i 
den danska diskursen kring folkbiblioteket som vi valt att använda som komparativt 
element. Detta kan komma att påverka resultatet av vår undersökning. Vårt 
förhållningssätt till den danska diskursen blir annorlunda än det till den svenska. Den 
kunskap vi inhämtar om den danska diskursen utifrån det empiriska materialet möter vi 
mer förutsättningslöst då det är ny kunskap för oss. Det svenska empiriska materialet 
tolkar vi utifrån kunskaper på området vi införskaffat oss under hela vår biblioteks- och 
informationsvetenskapliga utbildning. Då vi möter det svenska empiriska materialet har 
vi redan en åsikt om svensk bibliotekspolitik baserat på erfarenheter. Erfarenheter vi 
inte har av det danska biblioteksväsendet. Vi vill därför försöka klargöra vår ståndpunkt 
så att läsaren är medveten om att även vi som forskare kan komma att påverka resultatet 
i denna undersökning. 
 
Vår ståndpunkt är att det behövs en ökad diskussion kring vad folkbiblioteket ska vara. 
Vi menar att folkbiblioteket behöver ges förnyad och ökad legitimitet från våra politiker 
både på kommunal och nationell nivå. Vi anser att folkbiblioteket är inne i ett 
brytningsskede vad gäller införandet av ny teknik, nya medier och en ny typ av 
biblioteksanvändare. Vi avser inte med vår undersökning propagera för mer statlig 
styrning på biblioteksområdet eller för eller emot bibliotekslag utan önskar snarare att 
väcka en diskussion kring folkbibliotekets roll i samhället på samtliga politiska nivåer i 
Sverige. 
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2. TIDIGARE FORSKNING OCH ÖVRIG LITTERATUR 
 
Vi har valt att dela in den tidigare forskning vi funnit relevant för syftet med vår 
undersökning i fyra underrubriker som på olika sätt ringar in vårt undersökningsområde; 
Folkbiblioteket och moderniteten, Folkbiblioteket möter nya krav i en ny tid, Staten och 
folkbiblioteket och Bilden av folkbiblioteket. Kapitlet har i huvudsak ett refererande 
innehåll och i kapitel ”5. Resultat och analys” förhåller vi oss till resultaten i den 
tidigare forskning vi valt att lyfta fram, genom att jämföra resultaten ifrån den tidigare 
forskning som bedrivits på området med resultatet av vår undersökning. 
 
 
2.1 Folkbiblioteket och moderniteten 
 
Tidigare forskning kring folkbiblioteket och moderniteten behandlar folkbibliotekets 
uppkomst och framväxt och används mest som en bakgrund till vårt 
undersökningsfokus. Vi ämnar i vår analys göra generella hänvisningar till 
folkbibliotekets moderna rötter, och vill här ge en uppfattning av vad folkbiblioteket 
hämtar sin traditionella roll, funktion och status ifrån. 
 
Folkbiblioteket är historiskt sett ett barn av moderniteten och den moderna tidsåldern, 
och folkbibliotekstraditionen är knuten till begrepp som kunskap, upplysning och 
kultur.15 Magnus Torstensson är universitetslektor i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. I sin licentiatavhandling (1996) 
undersöker Torstensson grundandet och utvecklingen av det moderna folkbiblioteket 
kring sekelskiftet 1900 i Sverige.  
 
I sin undersökning kommer Torstensson fram till att den svenska moderna 
folkbiblioteksverksamheten främst var inspirerad av amerikanska och engelska 
förlagor.16 Både hos de amerikanska folkbiblioteken kring 1800-talets mitt och de 
svenska folkbiblioteken femtio år senare återkommer samma argument för 
folkbibliotekets funktion. Folkbiblioteket skulle säkra en lugn samhällsutveckling vad 
gällde rösträttens utvidgande genom att skapa upplysta väljare. Folkbiblioteken skulle 
moverka sedeslöshet och superi, motverka ungdomens förvildning genom att erbjuda ett 
alternativ till skräplitteraturen, erbjuda arbetare en möjlighet att förkovra sig i sitt yrke, 
vilket skulle ge ett effektivare arbetsliv samt även erbjuda en fortsatt möjlighet för 
ungdomar att efter folkskolan ha tillgång till god och nyttlig litteratur.17 Tanken bakom 
det moderna folkbiblioteket var att det ska vara till för hela befolkningen. 18 
 
Samhället vid sekelskiftet 1900 genomgick en snabb industrialisering och ekonomisk 
utveckling, detta gav stora folkomflyttningar med svällande städer. Det i sin tur ledde 
till svåra sociala problem. Torstensson ser satsningar på folkbiblioteket under denna tid 
som ett sätt att möta dessa problem. 19 Den svenska staten visade under denna tid en vilja 
att ta över ansvar som tidigare legat på privat och kommunal nivå. De första 
statsbidragen till biblioteken kom under denna tid. År 1905 gavs bidrag till bokinköp, 
                                                                 
15 Vestheim 1992, s. 18. 
16 Torstensson, Magnus 1996. Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna: 
Exemplet Sverige och några jämförelser med USA, s.22. 
17 Torstensson 1996, s. 46. 
18 Torstensson 1996, s. 45. 
19 Torstensson 1996, s. 118. 
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inbindning och katalogtryckning.20 Staten får alltså en ändrad roll gentemot 
folkbiblioteket, och blir en mer aktiv part i folkbibliotekens utveckling.  
 
Torstensson menar att industrialiseringen och demokratiseringen var nödvändiga för 
utvecklingen mot ett modernt folkbibliotek även om de inte utgjorde de enda viktiga 
faktorerna.21 Förutom större strukturella förändringar i samhället fanns även viktiga 
pionjärer på området såsom Andreas Steenberg i Danmark och Valfrid Palmgren här i 
Sverige.22   
 
För arbetarklassen innebar samhällsförändringarna mer inflytande genom organisering 
och den allmänna rösträttens införande. Förväntningarna på ytterligare inflytande ökade, 
men för detta krävdes ökade kunskaper. Folkbiblioteket sågs här som medlet för 
upplysning och därigenom medlet för bättre villkor. De högre klasserna upplevde 
samhällsförändringarna där arbetarklassens makt ökade, som ett hot. Folkbiblioteket 
sågs här som ett sätt att motverka utvecklingen. 23 Tortensson visar hur folkbiblioteket 
paradoxalt växt fram genom samhällsförändringar där olika grupper både har velat 
främja utvecklingen och att motverka den genom folkbiblioteksverksamheten. Det 
moderna folkbiblioteket skulle således vara både en upplysande och demokratisk kraft i 
samhället, och en stabiliserande kraft för att motverka sociala problem som uppkommit 
i samhället. Folkuppfostran, bildning och alla medborgares möjlighet att ta del av god 
litteratur var viktiga tankar.  
 
Även Leif Emerek, ledare för Institut for Kultur og Medier vid Danmarks 
Biblioteksskole i Aalborg beskriver (2001) hur uppkomsten av det moderna 
folkbiblioteket hängde samman med modernitetens utveckling.24  
 
Emerek menar att det moderna folkbiblioteket genom sin samling fick funktionen av att 
förebereda medborgaren med de mentala kompetenser som var nödvändiga för att 
hantera det sekulariserade samhället. Men det moderna folkbiblioteket var, samtidig 
som de hjälpte medborgaren att bli myndig, också med om att ”konditionera” 
individerna i samhället till modernitetens villkor.25 
 
Det moderna folkbiblioteket skulle möta medborgarens behov i det nya samhället. 
Medborgarna  var i behov av kunskap om sitt yrke, sitt samhälle och om staten och de 
behövde också kunskap om sig själva som människor. Dessa skiftande behov gjorde 
folkbiblioteket till ett universalbibliotek.26 Emerek ser folkbiblioteket som ett viktigt 
element i moderniteten då denna institution har den kunskap som individen har bruk för 
i det moderna samhället. Emerek konkluderar att det finns både en emancipatorisk och 
en integrerande potential i det moderna folkbiblioteket.27 
 
Under de senaste årtiondena kan man se en förändring som pekar mot ett epokalt brott 
mellan det moderna och det postmoderna.28 Emerek ser nya utmaningar för 
                                                                 
20 Torstensson 1996, s. 119-120. 
21 Torstensson 1996, s. 128. 
22 Torstensson 1996, s. 41. 
23 Torstensson 1996, s. 43. 
24 Emerek 2001, s. 112. 
25 Emerek 2001, s. 96. 
26 Emerek 2001, s. 102. 
27 Emerek 2001, s. 103. 
28 Emerek 2001, s. 94. 
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folkbiblioteket då modernitetens värdegrund ifrågasätts. Den nationella 
bildningskulturen har tappat legitimitet och kan inte längre användas som absolut norm 
för vad som kan sägas vara hög- eller lågkultur. Den enskilde individen ser sina egna 
kulturella preferenser som lika legitima som institutionernas. Emerek ser därför hur 
bibliotekets institutionella legitimitet inte längre är uppenbar eftersom det inte längre 
finns en kulturell kanon eller en enhetlig statsapparat som ska tillfredställas. 
Folkbibliotekets framtida utmaning handlar om kulturell mångfald. Detta kan dels ge en 
ökad frihet dels en mer diffus institutionell identitet.29 
 
 
2.2 Folkbiblioteket möter nya krav i en ny tid 
 
Den tidigare forskning som presenteras under denna rubrik behandlar folkbibliotekets 
roll, funktion och status i ett nytt samhälle som ställer nya krav. Folkbiblioteket ställs 
här i relation till den nya informationsteknologin, kunskapssamhä llet med ökade 
utbildningssatsningar, marknadens intåg på allt fler av samhällets domäner samt en ny 
typ av användare på biblioteken, målrationell och kunskapssökande.  
 
Geir Vestheim är professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i 
Borås och har skrivit Folkebibliotek i forvandling (1992) som behandlar reflektioner 
och visioner om folkbiblioteket som kulturinstitution i en social och kulturell 
brytningstid.30  
 
Det har skett ett brott i folkbibliotekets utveckling. Där utvecklingen gått från ett 
centralt enhetlighetsperspektiv och med en definierad gemensamhetskultur till en 
decentralisering av kulturella normer och värderingar. Bildningskulturen har blivit ersatt 
av ett kaotiskt kulturbegrepp och kulturinstitutionen är präglad av en frånvaro av enhet. 
Statens auktoritet blir allt mindre och ersätts av decentralisering och differentiering. 31 I 
och med att motsättningarna mellan god och dålig kultur försvinner har man börjat 
uppgradera den folkliga kulturen. 32  
 
Vestheim menar att några av bibliotekens låntagare har ändrat beteende. Han skriver att 
då låntagaren står vid disken och kräver betjäning blir bibliotekarien ställd inför en 
låntagare som inte bara väntar på att ta emot tjänster som biblioteket på förhand 
definierat som viktiga, utan låntagaren vill vara med att definiera sina behov. 
Låntagarna har blivit mer aktivt handlande och ställer direkta krav på bibliotekarierna.33  
 
Vestheim menar att gruppen låntagare som han kallar ”rett på sak-brukarar” är en grupp 
låntagare som kommer att öka i antal de närmaste åren. Dessa kommer till biblioteket 
med bestämda uppgifter som ska lösas, och låntagaren letar efter den som kan lösa det 
på bästa sätt. Det är en rationellt kunskapssökande låntagare som utifrån yrkesintresse 
eller ideella intressen har en relativ klar bild av vad de vill få ut av sitt 
biblioteksbesök.34 Denna grupp rationellt kunskapssökande låntagare är en utmaning för 
folkbiblioteket. De har ett behov av en tjänst som i utgångsläget inte är förankrad i 

                                                                 
29 Emerek 2001, s. 113. 
30 Vestheim 1992, s. 9. 
31 Vestheim 1992, s. 21. 
32 Vestheim 1992, s. 21. 
33 Vestheim 1992, s. 37-38. 
34 Vestheim 1992, s. 40-41. 
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någon specifik institution. Blir detta behov tillfredställt i andra institutioner än 
folkbiblioteket kommer denna grupp att söka sig dit istället.35  
 
Folkbiblioteket står inför en ny situation i och med att låntagare i allt högre grad 
kommer till biblioteket och vet vad de vill, och det kan också hända att låntagaren vill 
ha tjänster som folkbiblioteket vanligtvis inte kan erbjuda. Tidigare var bibliotekarien 
överordnad låntagaren i den mening att bibliotekarien kunde definiera premisserna för 
kommunikationen, men idag är det låntagaren som i allt högre grad dikterar villkoren. 36 
Från att ha varit sändarstyrd har kommunikationen mellan bibliotekarie och låntagare 
blivit mottagarstyrd. Låntagaren kommer till biblioteket med en färdigformulerad 
önskan om en speciell tjänst. Låntagarnas önskemål varierar och det fungerar därför inte 
med ett standardiserat utbud av tjänster. Biblioteket får anpassa sina tjänster efter 
låntagarnas önskemål. 37  
 
Vestheim menar sig se klara tecken på att de målrationella och kunskapssökande 
folkbiblioteksbesökarna blir allt fler. Detta är enligt Vestheim ett problem för 
folkbiblioteken eftersom denna målgrupp inte är folkbibliotekens första prioritet. Det 
står inför ett professionsetiskt och kulturpolitiskt dilemma, där folkbiblioteket å ena 
sidan har folkupplysningsideologien och plikten till att tillvarata allmänhetens intressen, 
och å andra sidan den nya användargruppen med specialbehov som tar upp mycket 
resurser.38  
 
Vestheim menar vidare att om utbud och efterfrågan får ta plats inom bibliotekssektorn 
kommer det att bli de resursstarka målrationella låntagarna som kommer att få sina 
informationsbehov tillfredställda, och då kommer folkbibliotekets grundläggande tanke 
om folkupplysning för en större allmänhet att undergrävas.39  
 
Vestheim skriver att det finns en bred politisk samstämmighet kring att folkbiblioteket 
spelar en viktig roll inom kulturlivet, men just för att det är en sådan samstämmighet 
leder det till att biblioteksfrågor blir osynliga.40 Politiker är sällan motståndare till 
biblioteket, men de ger heller inget aktivt stöd eller visar engagemang. De uppfattar 
biblioteket som ett perifert arbetsområde.41  
 
Vestheim efterlyser politiska talesmän som för fram folkbiblioteken i ljuset och han har 
svårt att tänka sig ett levande folkbibliotek i framtiden utan politiska talesmän. Om 
dessa talesmän uteblir står kampen mellan bibliotekarierna och konkurrerande grupper i 
informationsförmedling.42 Folkbiblioteket är mer neutralt och avideologiserat nu än 
tidigare, och detta gör att det också blir mer frånvarande i processen kring 
opinionsbildning. Det osynliga folkbiblioteket visar att det inte längre har en självklar 
plats i meningsskapandet eller att folkbiblioteket inte har funnit sin roll i det nya 
samhället.43 
 
                                                                 
35 Vestheim 1992, s. 44. 
36 Vestheim 1992, s. 45. 
37 Vestheim 1992, s. 46-47. 
38 Vestheim 1992, s. 51. 
39 Vestheim 1992, s. 52. 
40 Vestheim 1992, s. 91. 
41 Vestheim 1992, s. 93. 
42 Vestheim 1992, s. 104. 
43 Vestheim 1992, s. 116. 
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Vestheim ser en fara i att folkbiblioteket uppfattar sig själv som en renodlad 
serviceinstitution som ska tjäna kunderna, och att politikerna inte bidrar till en 
ideologisk förnyelse av folkbiblioteket som en kunskaps- och kulturinstitution. Han 
menar att det kan leda till att idealet om meningsskapande ersätts med lagen om utbud 
och efterfrågan. 44  
 
Tidigare fanns en gemensam kultur som tog sig uttryck genom traditioner, 
vardagssituationer, arkitektur och organisationsliv etc. De nya delkulturerna blir inte 
förmedlade genom dagliga göromål utan genom tecken och symboler, genom språk, 
bilder och ljud. De är oberoende av lokalisering och tvingar individer till att välja och 
sätta samman sin egen kulturvariant.45  
 
Vestheim sammanfattar sina slutsatser med att folkbiblioteket är en etablerad och 
traditionsrik kulturinstitution, men som alla andra samhällsinstitutioner är 
folkbiblioteket också underlagt grundläggande samhällsförändringar och står inför andra 
krav idag än för tjugo år sedan. Genom övergången från det industriella och moderna 
samhället till det postmoderna står folkbiblioteket inför nya krav ifrån ett samhälle som 
är på väg att ändra sig fundamentalt både ekonomiskt, socialt och kulturellt. Det innebär 
nya biblioteksanvändare, framför allt den målrationella låntagaren. Denne har klart 
formulerade krav och värderar kvalitén på de tjänster han får.46 
 
Joacim Hansson, filosofie doktor i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Högskolan i Borås, har skrivit ”Det lokala folkbiblioteket: förändringar under hundra 
år” (2005) som är en sammanställning av utvecklingen inom biblioteksområdet. Vi har 
koncentrerat oss på den del av hans text som beskriver folkbiblioteksutvecklingen under 
de senaste tjugo åren. 
 
Hansson beskriver hur vår vardag förändrats på ett sätt och i en fart som saknar 
motstycke. Idag har vi gått ifrån industrisamhället till det som kommer ”efter” och 
Hansson exemplifierar det med epitet såsom kunskaps-, informations- eller 
utbildningssamhället.47 Sedan 1970-talet har folkbiblioteken blivit något utöver en 
renodlad kulturinstitution. Folkbiblioteksutredningen 1984 slog fast att folkbibliotekets 
område var tudelat, den hade både en kulturuppgift och en informationsuppgift. 1980-
talet innebar ett ökat marknadstänkande inom bibliotekssektorn, och det blev vanligare 
att kalla bibliotekets låntagare för ”kunder”. Hansson menar att ”kund” förutsätter en 
ekonomisk relation och därför inte passar i bibliotekssammanhang. Biblioteket är byggt 
på en icke-kommersiell grund och ser oftare sin egen roll som meningsskapare framför 
producent av tjänster.48  
 
Med informationsteknologins genombrott på 1990-talet skedde också en 
decentralisering, vilket försvagade bibliotekets arbete för en nationell enhet och 
gemensamma värderingar och olika lokala lösningar började formas.49 
Informationsteknologins intåg innebar en utmaning för folkbiblioteken i och med att 
dokumentation i allt större utsträckning tillgängliggjordes över Internet. Detta innebar 

                                                                 
44 Vestheim 1992, s. 119. 
45 Vestheim 1992, s. 124. 
46 Vestheim 1992, s. 146-147. 
47 Hansson 2005, s. 11. 
48 Hansson 2005, s. 29. 
49 Hansson 2005, s. 30. 
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att folkbiblioteket kunde ses som en överflödig rest från förr. Informationsteknologin 
innebär också en annan utmaning, den kommunikativa hastigheten som den för med sig, 
den står i  skarp kontrast till folkbibliotekets reflektion och långsamhet.50  
 
Hansson ser en risk med att det nya samhället stänger ute vissa grupper, och att sociala 
skillnader kommer att öka. Han menar att det krävs politiska redskap för få ett 
lokalsamhälle som inkluderar och stärker sina medborgare. Folkbiblioteket är en av de 
institutioner som visat sig framgångsrik på just detta område.51 Folkbiblioteken med 
dess tjänster hjälper människor att få en överblick över sin tillvaro och samhället, och 
bidrar således även till meningsskapande.52  
 
Hansson ser folkbiblioteket som en institution hemmahörande någonstans mellan den 
fria folkbildningen och det formella utbildningsväsendet.53 Hansson menar att man på 
flera håll talar om hur folkbiblioteket borde få ett nytt politiskt uppdrag. Folkbiblioteket 
som ansvarsområde skulle flyttas från kultur- till utbildningsdepartementet. 
Kunskapssamhället har inneburit att befolkningen är satt i en kontinuerlig 
lärandeprocess, det livslånga lärandet. Hansson skriver att det livslånga lärandet nästan 
kan ses som ”en livsform för den senmoderna människan”. 54  
 
Efter det att Hanssons text publicerats har en sammanslagning mellan det departement 
som traditionellt haft ansvaret för biblioteksområdet, kulturdepartementet och det 
departement Hansson efterfrågar bör ansvara för biblioteksfrågor, 
utbildningsdepartementet, skett. En sammanslagning som utifrån den tes Hansson driver 
bör gynna biblioteksområdet då dess verksamhetsområde rör både kultur- och 
utbildningsfrågor.  
 
 
2.2.1 Folkbiblioteket och postmoderniteten 
 
Maija Rantanen har skrivit magisteruppsatsen Folkbiblioteket och postmoderniteten 
(2004) där hon undersöker om man utifrån artiklar som diskuterar folkbibliotekets 
verksamhet hämtade ur DIK-forum under åren 1998-2002 kan finna spår av en 
postmodern diskurs i den interna debatten kring folkbiblioteket. 
 
Undersökningen av artiklarna visar att det finns en skiljelinje mellan två bibliotekstyper, 
en modern och en postmodern. Både den moderna och postmoderna bibliotekstypen har 
samma mål med folkbibliotekens verksamhet, d.v.s. att främja det demokratiska arbetet. 
Men hur detta ska uppnås varierar mellan de två. Rantanen ser det som en fråga om mer 
eller mindre marknadsanpassning.55  
 
Diskussionen kring det virtuella biblioteket delar upp branschen i en förespråkande, och 
enligt Rantanen, postmodern åsiktskategori och en tvivlande, modern kategori. För 
förespråkarna ses det virtuella biblioteket som mer effektivt, tidsenligt, ekonomiskt och 

                                                                 
50 Hansson 2005, s. 13-15. 
51 Hansson 2005, s. 16. 
52 Hansson 2005, s. 18. 
53 Hansson 2005, s. 22. 
54 Hansson 2005, s. 35-36. 
55 Rantanen, Maija 2004. Folkbibliotket och postmoderniteten: en hermeneutisk studie av debatten om 
folkbiblioteket i DIK-forum 1998-2002, s. 33.   
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praktiskt än det fysiska biblioteket. Den andra ståndpunkten är att bibliotekets viktigaste 
funktion är den som social mötesplats.56  
 
Det moderna folkbibliotekets förespråkare värnar om svaga grupper såsom etniska och 
religiösa minoriteter och barn. Rantanen menar att förespråkarna för det moderna 
folkbiblioteket vill att medborgarna ska ges tillgång till alla medier som de behöver. 
Biblioteken ska också undersöka medborgarnas informationsbehov så att de vet vad 
som ska införskaffas. Detta gäller både biblioteksbesökarnas uttryckliga behov samt 
deras outtalade och omedvetna behov. Förespråkarna för det moderna biblioteket ser 
folkbiblioteket som en pedagogisk institution, där bibliotekariens roll blir handledaren 
och vägledaren. Med det ökade informationsflödet ska bibliotekarien bistå med 
informationskompetens och lära människor söka information. Den moderna 
ståndpunkten använder ord som offentliga rum, demokrati, kultur och kunskap då man 
talar om folkbiblioteket. Termer som konsumtion, varumärken och försäljning 
förekommer inte i den moderna diskursen. 57  
 
Enligt den postmoderna diskursen finns inga begränsningar för vad folkbiblioteket kan 
erbjuda för tjänster. Biblioteksanvändarna ses som kunder, och det är kunderna som ska 
avgöra vad som ska finnas på biblioteket. Biblioteken ses som ett serviceorgan som ska 
ha lättillgängliga tjänster till alla. Biblioteket ska inte styra användarna utan de ska 
betraktas som självständiga individer.58  
 
Den postmoderna ståndpunkten beskrivs med termer tagna från näringslivet såsom 
marknad, konsultverksamhet, varumärke och försäljning. Och dessa ord kopplas 
samman med bibliotekets traditionella hållpunkter såsom neutralitet och offentlighet. 
Rantanen tar upp ”det livslånga lärandet” som ett högst levande begrepp i en 
postmodern miljö. Det livslånga lärandet innebär att individen måste anpassa sig till en 
konstant föränderlig tillvaro och hela tiden fortsätta att lära och utvecklas.59  
 
Den postmoderna ståndpunkten tar avstånd från folkuppfostran och folkbildningsideal 
och ser istället individen som en konsument som själv skapar sitt liv. Den förespråkar 
också att andra än stat och kommun tar över finansiering och drift av folkbiblioteken. 
Sponsring och reklamverksamhet uppmuntras. Rantanen tar upp att Danmark ses som 
ett föredöme i de artiklar som förespråkar ett postmodernt folkbibliotek, med deras 
utvidgade materialförpliktelser och utökade elektroniska tjänster samt lagen som 
möjliggör olika betalningstjänster. Artiklarna tar upp att biblioteken i Danmark 
uppmuntras att utveckla kurs- och konsultverksamhet och specialtjänster. Rantanen 
menar dock att man i Sverige främst förespråkar folkbibliotekets traditionella 
kulturuppgifter, och här föreslås inte att biblioteken etablerar konsultverksamhet.60  
 
Rantanen kommer fram till att de flesta artiklar förespråkar folkbiblioteket som en 
social institution, vilket hon kategoriserar som tillhörande det moderna synsättet. Det 
moderna synsättet talar om folkbibliotekens neutralitet och att de ska vara fria från 
kommersiella intressen. De anser att bibliotekarien är bäst att bedöma vilket material 
och vilken verksamhet som passar användarnas behov. Det moderna synsättet vill söka 

                                                                 
56 Rantanen 2004, s. 36.  
57 Rantanen 2004, s. 36-38.  
58 Rantanen 2004, s. 38.  
59 Rantanen 2004, s. 39-40.  
60 Rantanen 2004, s. 41-43.  
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upp biblioteksanvändarna, medan det postmoderna synsättet vill att användarna kommer 
till biblioteket av fri vilja.61  
 
Trots att postmoderna tendenser framträtt i undersökningen konkluderar Rantanen att 
den postmoderna diskursen inte är så framträdande som väntat. Det finns enligt henne 
ingen renodlad postmodern diskurs. Hon ser dock hur den moderna diskursen påverkas 
av en postmodern vokabulär. Men den moderna folkbibliotekstanken är fortfarande 
stark, och uttrycks i termer som folkbildning, kvalitetskultur, svagare gruppers intressen 
samt offentligt finansierad verksamhet.62  
 
Rantanen gör en intressant uppdelning mellan vad som kan ses som moderna och 
postmoderna ståndpunkter, och hon kategoriserar uttalanden gjorda i DIK-forum utefter 
endera en modern, eller en postmodern gruppering. Vi ifrågasätter denna klara 
uppdelning i idealtypiska kategorier. Det är inte lätt att sätta klara gränser mellan dessa 
begrepp, de hänger samman och postmoderniteten är en produkt av moderniteten. Vår 
utgångspunkt är att vi befinner oss i en brytningspunkt där det moderna samhället 
existerar parallellt med det postmoderna. Vi har valt att inte sätta upp de gränser 
Rantanen gjort, utan ser vissa tendenser som Rantanen kategoriserade som endera 
postmoderna eller moderna som hemmahörande både i det moderna och det 
postmoderna samhället. 
  
 
2.3 Staten och folkbiblioteket  
 
De texter som presenteras under denna rubrik behandlar statens folkbibliotekspolitik, i 
huvudsak svenska förhållanden men även något om Danmark. De texter som tas upp 
nedan kan inte sägas utgöra neutrala texter på området då de är debattartiklar. Bjarne 
Stenqvist är journalist och hans bok Är det på efterkälken Sverige åker? (2003) syftar 
till att få igång en debatt kring statens roll i bibliotekspolitiken i Sverige och mer 
specifikt till att få igång en process som ska leda till ett sammanhållet svenskt 
biblioteksväsende. Johanna Hanssons och Barbro Thomas artiklar har liknande syften. 
Dock menar vi att dessa texter är relevanta för vår undersökning, dels därför att de 
belyser de förhållanden som vi är intresserade av att undersöka, dels därför att inte 
heller vi är en neutral röst på området. Även vi har till syfte att med vår undersökning få 
igång en debatt kring den statliga bibliotekspolitiken och kring folkbiblioteksområdets 
legitimerande i ett nytt samhälle. Vårt syfte är dock inte lika starkt som de texter som 
följer nedan då detta ej är en debattartikel utan ett vetenskapligt arbete. Stenqvists text 
blir dessutom intressant för denna uppsats syfte då han sätter det svenska 
biblioteksväsendet i förhållande till det danska. 
 
Bjarne Stenqvist (2003) beskriver hur situationen för biblioteksväsendet i en rad olika 
länder ser ut. Stenqvist ser ett problem som alla länderna han undersökt har gemensamt. 
Det handlar om hur man ska kunna implementera nationella mål där biblioteken är 
enbart kommunalt finansierade.63 Vi har valt att fokusera på hans beskrivning av 
situationen för det svenska och det danska biblioteksväsendet. 
 
                                                                 
61 Rantanen 2004, s. 44-45. 
62 Rantanen 2004, s. 46. 
63 Stenqvist, Bjarne 2003. Är det på efterkälken Sverige åker?: Folkbiblioteken behöver ett nationell t 
uppdrag! , s.  66. 
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2.3.1 Sverige 
 
Statens ekonomiska stöd till folkbiblioteket är främst i form av litteraturstöd, denna 
andel har också ökat under de senaste åren. I Sverige är det myndigheten Kulturrådet 
som har det statliga ansvaret för folkbiblioteksområdet. Kulturrådet hade 2003 en 
budget på 1,4 miljarder varav ca 90 miljoner gick till folkbib lioteken. Av dessa 90 
miljoner gick endast 8 miljoner till utvecklingsarbete på folkbiblioteksområdet.64 
 
Stenqvist menar att det som hindrar det svenska folkbiblioteket att ta en central roll i 
diskussionen kring kunskapssamhället är beslutsfattarnas mentala bild av vad 
folkbiblioteket är. Stenqvist menar att den statliga politiken i Sverige ser folkbiblioteket 
som en del av litteraturpolitiken. 65 Han ser ett behov för en aktivare nationell politisk 
debatt kring folkbibliotekets roll i ”ett samhälle allt mer inriktat på lärande och 
kunskapsspridning”. En nationell politik för biblioteksområdet är endast möjlig genom 
en samsyn mellan den nationella, regionala och lokala nivån. 66  
 
Stenqvist tar upp att det år 1984 kom en statlig offentlig utredning om folkbiblioteket i 
Sverige som innehöll förslag till starkare samordning av bibliotekspolitiken och en mer 
precis beskrivning av statens centrala uppgift vad gäller folkbiblioteket.67 Förslagen 
genomfördes dock aldrig. 68  
 
Biblioteksföreningen förde 2001 fram stark kritik mot statens insatser på 
folkbiblioteksområdet och de efterlyste en samordnad bibliotekspolitik, för hela landet, 
som uppmärksammade de förändrade förutsättningarna som folkbiblioteket står inför. 
Biblioteksföreningen menade att folkbiblioteket fått nya uppgifter inom utbildning, IT 
och samarbete med näringsliv och samtidigt minskade ekonomiska medel för att utföra 
dessa uppgifter med. De pekade på att det saknades nationell samsyn och en naturlig 
plats för folkbiblioteken på central och kommunal nivå. Biblioteksföreningen kom med 
tre krav till regeringen; att samordna biblioteksfrågorna, att utveckla en nationell 
bibliotekspolitik, samt att upprätta kommunala biblioteksplaner.69 Då Stenqvists text 
författades hade en utredning tillsatts till följd av Biblioteksföreningens krav. 70 
Utredningen som nu avslutats ledde till ett tillägg i bibliotekslagen, paragraf 7a, om att 
bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka 
samt att kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 skall anta planer för 
biblioteksverksamheten. 71 Generalsekreteraren för Svensk Biblioteksförening påpekar 
dock, via en hänvisning till en Temoundersökning, att endast 18 procent av de 
tillfrågade kommunerna i september 2005 antagit planer för biblioteksverksamheten. 
Undersökningen visade även att endast 5 procent av de tillfrågade kände till tillägget i 
lagen om biblioteksplaner.72 
 
 
                                                                 
64 Stenqvist 2003, s. 76-77 
65 Stenqvist 2003, s. 71. 
66 Stenqvist 2003, s. 69. 
67 Stenqvist 2003, s. 73. 
68 Stenqvist 2003, s. 75. 
69 Stenqvist 2003, s. 79. 
70 Stenqvist 2003, s. 81. 
71 Kulturdepartementet 2004. Bibliotekslag (SFS 1996:1596) , § 7a. 
72 Lindberg, Niclas 2005. Bibliotekslagen följs inte, Sydsvenska Dagbladet 2005-09-29. 
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2.3.2 Danmark 
 
Stenqvist har satt en talande underrubrik för avsnittet om Danmarks biblioteksväsende 
”-solid lagstiftning placerar biblioteken i nätverkssamhället.”73 Stenqvist påpekar att 
staten i Danmark hela tiden har haft en aktiv roll i biblioteksfrågor. Han menar att få 
länder har en sådan ”sammanhållen och framåtsyftande” politik vad gäller biblioteken. 74  
 
Danmark är speciellt då de har en nationell myndighet som specifikt sysslar med 
utveckling av folk- och forskningsbibliotek, Biblioteksstyrelsen. 75 Biblioteksstyrelsen 
fungerar rådgivande till regeringen. 76  
 
År 1995 tillsattes en utredning som skulle undersöka bibliotekens roll i 
informationssamhället, Udvalget for Bibliotekerne i Informationssamfundet. 
Utredningens rapport fick stort genomslag framför allt vad gällde synen på 
biblioteksbegreppet. Hybridbiblioteket etablerades som begrepp i den danska 
bibliotekspolitiken, som namnet på den institution som både är kultur- och 
informationsförmedlare med såväl tryckt som elektroniskt material samt ett elektroniskt 
bibliotek tillgängligt via Internet.77 På UBIS-rapporten följde en ny bibliotekslag ”Lov 
om biblioteksvirksamhed” från år 2000. Stenqvist menar att denna lag kan ses som 
själva drivkraften bakom förnyelsen av det danska folkbiblioteket. Som följd av en 
mängd förhandlingar mellan Kulturministeriet, Finansministeriet och Kommunernes 
interesseorganisation, KL, backas lagen dessutom upp av höjda bidrag från stat till 
kommun.78  
 
Den danska statliga bibliotekspolitiken har också lagt vikt vid att se till att lagen 
genomförs via en inkörningsperiod på två år som sedan utvärderats. Detta har medfört 
en kontinuerlig debatt kring biblioteksfrågor och ledde också till att KL ökat sitt 
engagemang i biblioteksfrågor.79  
 
I Biblioteksbladets artikel ”Vad är nationell bibliotekspolitik?” tar bibliotekschefen och 
tidigare bibliotekskonsulenten på Kulturrådet Johanna Hansson upp diskussionen kring 
vad en nationell bibliotekspolitik egentligen är. Hon frågar om ansvaret att formulera 
visioner och strategier för folkbiblioteken ska ligga på staten eller på kommunerna. Hon 
undrar också vad det är för omständigheter som gör att folkbiblioteken spelar en så pass 
undanskymd roll i politiken. 80 Hansson menar att folkbibliotekens uppdrag är otydligt. 
Hade biblioteken haft en liknande målstyrning som finns för skolan skulle detta vara 
just en sådan efterfrågad nationell bibliotekspolitik.81 Hansson ser ett glapp mellan den 
politiska och den professionella viljan. Detta hänger samman med att folkbibliotekens 
existens är otydlig. Det saknas kunskap om bibliotekens roll i vuxnas växande och 
lärande.82 Hansson vill se att det tas ett nationellt ansvar för det kommunerna inte själva 

                                                                 
73 Stenqvist 2003, s. 47. 
74 Stenqvist 2003, s.47. 
75 Stenqvist 2003, s. 66. 
76 Stenqvist 2003, s. 48. 
77 Stenqvist 2003, s. 49. 
78 Stenqvist 2003, s. 66. 
79 Stenqvist 2003, s. 67. 
80 Hansson, Johanna 2002. Vad är nationell bibliotekspolitik?, Biblioteksbladet , s. 20. 
81 Hansson 2002, s. 21. 
82 Hansson 2002, s. 21. 
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klarar av såsom fjärrlånesystem och licensdatabaser. Hansson efterfrågar en nationell 
handlingskraft och samarbete mellan folk-, skol- och högskolebibliotek.83  
 
Biblioteksrådet Barbro Thomas fortsätter debatten kring nationell bibliotekspolitik och 
pekar också på otydligheten kring vad detta egentligen är. En nationell bibliotekspolitik 
kan till exempel beskrivas som en mer detaljerad bibliotekslag, eller en statlig instans 
med ökade befogenheter eller ökade bidrag och infrastrukturella satsningar. Thomas 
anser att minsta gemensamma nämnare vad gäller en nationell bibliotekspolitik måste 
vara allas lika tillgång till bibliotekets tjänster.84 Thomas menar att det krävs 
institutioner centralt, lokalt och regionalt som alla har tydliga ansvarsområden. Hon 
föreslår ett heltäckande bibliotekssystem där varje bibliotek vet sin roll. Hon vill att 
huvudmännens ansvar ska kunna återfinnas i mål- och styrdokument som ska 
kontrolleras och uppföljas.85 
 
 
2.4 Bilden av folkbiblioteket 
 
Då vår undersökning vill undersöka vilken bild man på den nationella politiska nivån 
har av folkbiblioteket följer nedan texter av forskare som också de undersökt bilden av 
folkbiblioteket dock ej inom den nationella politiska nivån utan inom 
bibliotekariekåren, hos lokala beslutsfattare samt allmänhetens bild av folkbibliotekets 
roll och funktion. Dessa texter finner vi relevanta för vår undersökning då vi ämnar 
jämföra dessa gruppers bild av folkbibliotekets roll, funktion och status med den bild 
som framträder i resultaten av vår undersökning. 
 
Den norske professorn i biblioteks- och informationsvetenskap vid Oslo universitet, 
Ragnar Audunson undersöker i artikeln ”Folkebibliotekenes rolle i en digital framtid: 
Publikums, politikernes og bibliotekarenes bilder” (2001) bilden av det norska 
folkbiblioteket hos de tre grupperna bibliotekarier, kommunpolitiker och allmänheten. 
Audunson gör ett inledande antagande att folkbibliotekets situation är mångtydig och 
komplex och att detta kan leda till att det utvecklas en mängd bilder av vad 
folkbiblioteket ska vara och vilken riktning utvecklingen av folkbiblioteket bör ta.86 
Audunson använder en tvådimensionerad modell för att genomföra sin undersökning. 
Den första dimensionen berör vilka tjänster biblioteket ska prioritera, och den andra 
dimensionen berör motiveringen för att använda samhällsresurser till folkbiblioteket.87  
 
Resultatet av Audunsons undersökning visar en enhetlig bild av folkbiblioteket hos 
respondenterna. Biblioteket ska främst betjäna elever och studerande, därefter personer 
engagerade i livslångt lärande, därefter kommer folkbiblioteket som 
underhållningsförmedlare. Politikerna och allmänheten prioriterade utbildningsväsendet 
framför livslångt lärande. Utbildningsbiblioteket och det litteraturförmedlande 
biblioteket är fixpunkter i uppfattningen om vad biblioteket ska vara.88 Bibliotekarierna 
och politikerna fokuserade på utbildningsinriktade tjänster medan allmänheten hade en 
                                                                 
83 Hansson 2002, s. 21. 
84 Thomas, Barbro 2003. Vad är nationell bibliotekspolitik?, Biblioteksbladet, s. 14.  
85 Thomas, 2003, s. 15. 
86 Audunson, Ragnar Andreas 2001, Folkebibliotekenes rolle i en digital framtid: Publikums, politikernes 
og bibliotekarnes bilder. Ingår i Audunson, Ragnar Andreas och Windfelt Lund, Niels ed. Det siviliserte 
informationssamfunn, s. 207. 
87 Audunson 2001, s. 210. 
88 Audunson 2001, s. 213. 
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bredare syn på folkbiblioteket och ansåg också att tjänster till äldre och sjuka bör 
prioriteras.89  
 
Audunson konstaterar att bilden av folkbiblioteket som förmedlare av IKT-tjänster 
börjar slå igenom både hos politiker och allmänheten, medan tjänster som 
bibliotekarierna tidigare gett fackmässig uppmärksamhet, såsom näringslivsinformation 
och betjäning av främmandespråkgrupper prioriteras lågt.90  
 
Folkbibliotekets verksamhet motiveras särskilt av politiker och bibliotekarier som 
kulturförmedlande institution samt dess roll i folkbildningen. 91 Audunson konkluderar 
att de tjänster som premieras rör utbildning men att bibliotekets roll förknippas med 
förmedling av bildningskulturen som motivering. Bildningskulturen är dock knuten till 
litteraturförmedling och lokalt kulturcentrum, medan då man prioriterat utbildning hör 
det ihop med en instrumentell och nyttoorienterad motivering. 92 Vidare konkluderas att 
efterfrågansstyrd verksamhet är på väg in i bilden av folkbiblioteket hos alla 
respondentgrupperna. Men att denna tendens har haft mindre genomslag, i synnerhet 
hos politikerna, än vad Audunson förväntat sig. Samtliga grupper är eniga om att 
folkbiblioteket behövs i det IKT-baserade samhället. Folkbiblioteket behövs ocksåsom 
kulturförmedlare och kulturell- och social mötesplats i lokalsamhället. Politiker ser 
också IKT-tjänsten som en funktion att förhindra klasskillnader. Biblioteket ska 
förmedla samhällets gemensamma värderingar, även om det finns ett instrumentellt 
fokus vad gäller den mest prioriterade tjänsten, utbildningstjänsten. 93  
 
Katarina Hjärpe har skrivit magisteruppsatsen Biblioteken är det ingen som ifrågasätter 
(2005) som behandlar folkbibliotekets roll i kommunalpolitiken. Hon undersöker vilken 
plats folkbiblioteket får i lokalpolitiken och har bland annat intervjuat fyra 
kommunpolitiker och en anställd vid SKL om deras syn på folkbiblioteket. Katarina 
Hjärpes magisteruppsats blir intressant för oss dels ur ett jämförande perspektiv av 
bilden av folkbiblioteket på olika instanser i samhället såsom Audunsons text. 
Dessutom behandlar Hjärpe svenska förhållanden vilket gör det extra intressant 
eftersom vi har en förförståelse om att den nationella politiska bilden av folkbiblioteket 
påverkar den kommunala uppfattningen. Med hjälp av Hjärpes undersökning kan vi 
undersöka om det finns en likhet mellan hur kommunalpolitiker ser på folkbiblioteket 
och den bild som framträder på nationell nivå. 
 
På frågan hur pass viktig bibliotekspolitiken är svarade politikerna att de såg positivt på 
biblioteken och att de var intresserade av verksamheten. De hade ett stort förtroende för 
bibliotekspersonalen, vilket innebar att deras egen roll vad gällde 
biblioteksverksamheten var liten. Generellt var alla nöjda med verksamheten som den 
var, och de hade endast små önskemål på förändring. Hjärpe menar att det är ett 
problem att politikerna har så stor tillit till bibliotekspersonalen. I och med detta läggs 
ansvaret över på biblioteken att säga till om något är fel. Hon menar att om både ansvar 
och kontroll läggs på samma instans motverkar detta strukturell kritik. 94 
 
                                                                 
89 Audunson 2001, s. 214. 
90 Audunson 2001, s. 215-16. 
91 Audunson 2001, s. 217. 
92 Audunson 2001, s. 218. 
93 Audunson 2001, s. 221-22. 
94 Hjärpe, Katarina 2005. ”Biblioteken är det ingen som ifrågasätter.”: om folkbibliotekens roll i 
kommunalpolitiken , s. 27-28. 
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Informanterna kopplar behovet av biblioteket till tillgänglighet. Att biblioteket når fram 
till befolkningen är viktigare än hur avancerade behov som biblioteken lyckas 
tillfredställa.95 När det gällde användarstyrning så var informanterna av åsikten att 
biblioteken bör tillvarata användarnas behov, men hur detta skulle gå till fanns 
varierande meningar om. För att besvara hur man ska möta användarna kopplar 
kommunalpolitikerna lösningen till deras egen kommun och hur det ser ut där. Hjärpe 
får ingen större skillnad i svar vad gäller vad som bör finnas och vad som finns på 
biblioteken. Hon ser detta som en förklaring till varför det var svårt att hitta 
gemensamma kriterier för användarstyrning, d.v.s. att det är de olika kommunernas 
egna varianter som upplevs som vad som är användarstyrning.96 
 
Hjärpe gick in med förförståelsen att politikerna skulle ha en gammaldags uppfattning 
om biblioteken som en plats att låna böcker. Detta gick inte att bekräfta av hennes 
undersökning. Informanterna tog upp saker som nya media, medborgarinformation och 
kulturmöten, samtidigt som böcker och fanns med.97  
 
Politikernas uppfattning om biblioteket är bred och de kopplar samman biblioteket i 
första hand med kultur sedan information, lärande och mötesplats. Barn var den grupp 
som nämndes mest, även invandrare och studenter förekom i deras bild av biblioteket. 
Biblioteket kopplas också samman med annan verksamhet såsom skolan. 98  
 
Hjärpe konkluderar att hennes informanter anser att folkbiblioteket är en viktig 
institution. Hennes informanter visar också ett intresse för biblioteken. Dock har detta 
intresse ingen ideologisk förankring. Problemet är således inte att politikerna är 
ointresserade, utan att de ser biblioteksområdet som oproblematiskt. 
Kommunalpolitikerna lägger över ansvaret på biblioteksledningen att informera och 
engagera och Hjärpe menar att både debatten och kommunerna skulle må bra av att 
biblioteksprofessionen konkretiserade några övergripande mål och åtgärder vad gäller 
biblioteksutvecklingen. 99  
 
Samtidigt med den breda bilden av biblioteket finns det också, enligt Hjärpe en 
medveten konservatism hos politikerna då de anser att biblioteken i huvudsak borde 
kopplas till litteraturen.100 Hon konkluderar att kommunalpolitikerna är för biblioteken, 
vilket gör biblioteksområdet till en icke kontroversiell ideologi. Hon ser ett problem 
eftersom där alla är överens blir det inga förändringar, varken åt det ena eller andra 
hållet.101  
 
 

                                                                 
95 Hjärpe 2005, s. 29. 
96 Hjärpe 2005, s. 31-32. 
97 Hjärpe 2005, s. 34. 
98 Hjärpe 2005, s. 35. 
99 Hjärpe 2005, s. 39-40. 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  
 
I detta kapitel redogörs för de teoretiska utgångspunkter vi valt att använda oss av i 
denna uppsats. Då vi använder oss av diskursanalys som metodologisk utgångspunkt i 
vår undersökning redovisas dock delar av våra teoretiska utgångspunkter, nämligen de 
som hör samman med diskursanalysens sätt att se på världen, i metodavsnittet i kapitel 
”4.2 Diskursanalys som teori och metod”. 
 
Vi använder oss i denna uppsats av begreppen postmodernism och postmodernisering 
som benämning på det fenomen som kan sägas ringa in de samhällsförändringar som 
skett och beskriva det samhälle vi i västvärlden befinner oss i idag. Det finns andra sätt 
att beskriva dagens samhälle, utifrån andra teorier och perspektiv. Den engelske 
sociologen och samtidsanalytikern Anthony Giddens teorier om senmodernitet är 
exempelvis mycket populära i sammanhanget. Vi har dock valt teorier om 
postmodernismen för vår undersökning, eftersom vi anser att dessa teorier utgör ett 
intressant avstamp för vår undersökning då de ställs i kontrast till teorier om 
modernismen. Modernismens samhällsyttringar är grundläggande för folkbibliotekets 
uppkomst och utveckling, och folkbibliotekets ideologiska värdegrund hör till stor del 
hemma i det moderna tankegodset. Men modernismen blir idag ifrågasatt och 
problematiserad och ett sätt att se på denna samhällsbeskrivning är att använda 
begreppet postmodernism. Men vi har även valt teorier om postmodernismen eftersom 
vi upplever detta som det mest vedertagna samlingsbegreppet för att beskriva de 
samhällsförändringar som har skett. Som vi upplever det använder även teoretiker som i 
viss mån tar avstånd ifrån prefixet post, genom att påpeka att modernismen till viss del 
lever kvar, sig av begreppet postmodernism för att beskriva dagens västerländska 
samhälle.102  
 
Då man talar om postmodernismen lyfts ofta teoretiker såsom den franske filosofen 
Jean-François Lyotard och den franske sociologen Jean Baudrillard fram. Vi har dock 
inte valt att koncentrera vårt teorikapitel kring någon specifik teoretiker. Vi avser heller 
inte att här klart redogöra för postmodernismens innebörd och dess totala effekt på 
samhällets alla nivåer. Kapitlet nedan försöker snarare ringa in de tendenser i 
postmoderniteten som kan sägas vara relevant för utvecklingen av samhällsinstitutioner 
såsom folkbiblioteket samt för syftet med denna uppsats. Vi fokuserar på de konkreta 
förändringarna, inte framtida postmoderna scenarier. Vi tar heller inte ställning till i 
vilken grad vi lämnat den moderna samhällsordningen och gått in i en postmodern. 
Dock menar vi att vi står inför något utöver det moderna och att detta något kan kallas 
postmodernism eller postmodernisering. Vi vill dock hävda att dessa begrepp, 
modernismen och postmodernismen, båda existerar parallellt som strömningar i 
samhället. Det moderna finns i högsta grad kvar, men har utökats och på vissa områden 
fått hård konkurrens av postmodernismen. 
 
Dispositionen för detta kapitel börjar med en beskrivning av postmodernitetens 
ursprung, moderniteten. Därefter följer en övergripande genomgång av vad som 
karaktäriserar begreppet postmodernitet. Kapitlet avslutas med en fokusering på den del 
av den postmoderna teorin som behandlar medborgarnas ändrade beteende- och 
tankemönster till följd av den ökade konsumtionen.  
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3.1 Postmodernitetens ursprung - Moderniteten 
 

Begreppet modernitet är vanligtvis använt för att beskriva livet under den moderna 
perioden. Den moderna perioden kan sägas ta sin början under 1800-talet i det flesta 
länder i västvärlden i och med industrisamhället, marknadsekonomin, den borgerliga 
revolutionen och uppkomsten av demokratiska statsformer.103 Vissa författare daterar 
dock den moderna perioden ända tillbaka till mitten av 1500-talet då Västeuropa 
underlägger sig resten av världen. 104 Ordet modern betydde ursprungligen det nya, det 
gällande.105  
 
Moderniseringens främsta karaktärsdrag innefattar kapitalismen, industrialismen, 
sekulariseringen, urbaniseringen och nationaliseringen och en generell rationalisering 
och differentiering. 106 Kapitalismen var en stark drivkraft i det moderna samhället. 
Industrisamhället innebar en genomgripande arbetsdelning och specialisering. Det 
rationella tänkandet och det rationella förhållningssättet var grunden för vetenskapen 
och kapitalismen. 107  
 
Geir Vestheim beskriver i boken Kulturpolitikk i det moderne Noreg (1995) hur han ser 
grunden till moderniseringen som beroende av tre utvecklingsprocesser; 
rationaliseringen, differentieringen och demokratiseringen. Med rationalisering menas 
ett generellt vetenskapliggörande och en intellektualisering av den västeuropeiska 
kulturen. Denna rationalisering har tillkommit genom en differentieringsprocess som 
inneburit att man särskiljt olika samhällsområden ifrån varandra. Områden har delats 
upp och fått en intern logik.108  
 
Upplysningsfilosofin är också utmärkande för det moderna samhället och målet för 
upplysningen var att skapa en rationell och förnuftig samhällsordning där kunskap 
skulle samlas in och spridas till folket.109 Det finns i det moderna en inneboende 
utvecklingsoptimism och tro på människans förmåga att skapa sig frihet genom 
förnuftet.110 Upplysningens kärna är tanken om den förnuftiga människan, en upplyst 
och rationellt handlande individ var idealbilden av den moderna människan. 111 
Moderniseringen av samhället innebar en fokusförskjutning från Gud ner till 
människan. 112  
 
Moderniseringen innebar också förändringar i och med sekulariseringen, där individen 
blev överlämnad åt sig själv. Vestheim påpekar hur detta gjorde att den moderna 
människan skapade berättelser som skulle förankra individen i en större kulturell och 
idémässig kontext. Denna process gav tankar kring jämlikhet, frihet och tron på det 
allmänna förnuftet och den skulle ge ökad social rättvisa.113  
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Upplysningen gav grogrunden för den demokratiska rörelsen under 1800-talet. Särskilt 
här i de skandinaviska länderna var upplysningsidéerna en del av arbetet mot 
parlamentarism och de fanns även med i arbetet hos olika intresseorganisationer. 
Vestheim menar att den jämlikhet som kännetecknar den sociala strukturen i Norden 
gav grunden till allmänfolklig upplysning. Den konstitutionella demokratin tillkom på 
så sätt under moderniteten genom rationaliseringsprocessen och differentieringen. 114  
 
 
3.2 Postmodernitet 
 
Mike Featherstone är professor i sociologi och kommunikation vid Nottigham Trent 
University i Storbritannien och har skrivit boken Consumer Culture & Postmodernism 
(1991). Featherstone menar att postmodernitet är en svårdefinierad term framförallt då 
vi inte är i en position att betrakta postmodernismen som ett fullt utvecklat och etablerat 
faktum. Han ser det som att vi idag befinner oss på tröskeln till de förändringar som 
man försöker beskriva.115 Det finns idag ingen allmänt vedertagen definition av 
begreppet postmodern. 116 Där vissa avfärdar det som en tillfällig fluga betraktar andra 
postmodernismen som en djupt rotad brytpunkt med det moderna.117  
 
David Lyon är professor i sociologi vid Queen’s University i Ontario, Kanada och har 
skrivit Postmodernitet (1998). Han menar att begreppet postmodernitet kan ses som en 
värdefull problematik, som tar upp frågorna kring de förändringar som skett i samhället. 
Det har inträffat stora sociala och kulturella förändringar, men om det bör kallas 
postmodernism är inte självklart. Benämningen är dock inte det mest relevanta, utan det 
viktiga är att förstå och fånga in den utveckling som skett och sker i samhället.118 
 
Det postmoderna sättet att betrakta samhället är en reaktion mot det moderna.119 
Postmoderniteten är dock liksom moderniteten, dominerad av kapitalism. Men det är 
inte samma typ av kapitalism. Denna är oorganiserad och oberäknelig.120 I den nya 
staten som framträder i det postmoderna samhället handlar det inte längre om relationen 
mellan arbetare och kapitalet utan om förhandlingar mellan konsument och 
producent.121  
 
John Gibbins är professor vid humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteten vid 
University of Newcastle upon Tyne och Bo Reimer är professor i medie- och 
kommunikationsvetenskap vid Göteborgs Universitet. De menar (1999) att tre 
karaktärsdrag utgör grunden för att kalla dagens västerländska samhälle för ett 
postmodernt samhälle, den oorganiserade kapitalismen, globaliseringen och medias 
ökade närvaro.122   
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Postmodernism ska förstås mot bakgrund av en långt gången process, där uppkomsten 
och tillväxten av en konsumentkultur och en expansion av en rad specialister och 
intermediärer engagerade i produktion och cirkulering av symboliska varor. Denna 
framväxande konsumentkultur tenderar att estetisera vardagen, och den vill också visa 
hur ett estetiskt liv är ett etiskt gott liv, där livet går ut på att få nya upplevelser, värden 
och vokabulärer.123 
 
Gibbins och Reimer menar att konsumenten idag vill få möjligheten att välja mellan 
olika produkter och olika versioner. Dessutom med den ökade takten i vardagslivet vill 
konsumenter ha produkten under kortare tid. Detta ställer krav på producenten som ska 
producera korta serier med stor flexibilitet riktad mot en heterogen grupp 
konsumenter.124 Människor idag har gått ifrån ett fokus på de grundläggande behoven 
till en ambition att maximera livskvaliteten. Den generella välståndsnivån är så pass hög 
att folk idag har gått ifrån att säkra arbetsvillkoren till att säkra en tillfredställande 
fritid.125   
 
Genom förändringen i fokus från produktion till konsumtion måste klassamhället ge 
vika för det pluralistiska samhället med vitt skilda mönster för hur människor strävar 
efter att uppnå sina mål. Idén om integration genom intressegrupper och en gemensam 
symbolvärld måste ge vika för ett differentierat system att organisera intressen. 126   
 
Lyon frågar sig om postmodernismen kanske lättast förstås genom att beskriva den nya 
konsumenten. 127 Allt underkastas marknaden, även intellektuella och religiösa 
produkter.128 I och med detta nya samhälle som börjar ta form i slutet av 1900-talet har 
frågan om kontroll och självstyre flyttats från fabriken till varuhuset.129  
 
Det postmoderna samhället kännetecknas även av en avdifferentieringsprocess där de 
karaktäristiska specialiserade områden som utvecklades under modernismen fått 
uppluckrade gränser.130 Avdifferentieringen visar sig bland annat i svagare gränser 
mellan fin- och populärkultur, och detta syns tydligt genom att se till den kulturella 
produktionen. Gibbins och Reimer tar upp exempel som att finkulturella konstnärer 
lånar från populärkulturen och vice versa. Detta berör också de människor som 
konsumerar produkterna, där människor idag lätt rör sig över gränsen mellan fin- och 
populärkultur och konsumerar båda.131 
 
Postmodernismen kan alltså sägas bryta ner skillnaden mellan fin- och populärkultur, 
och värdesätts nu istället utifrån individuella önskemål och behov. Konsumentkulturen 
framträder allt tydligare och lägger stor vikt vid nya upplevelser. Samhällets 
medborgare i en postmodern tid vill ha valmöjligheter och alternativ. 
Samhällsinstitutioner såsom folkbiblioteket ställs därför inför användarnas krav på en 
flexibel service som är både snabb och individanpassad. 
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3.3 Postmodernitetens nya medborgare  
 
Konsumenter idag vill ha valmöjligheter och alternativ. Och genom den ökande takten i 
vardagslivet vill konsumenter ha sina produkter under kortare tid. Det innebär att 
producenter måste anpassa sin produktion till korta och flexibla serier riktade mot en 
heterogen grupp.132 Eftersom konsumenternas önskningar, behov och intressen är 
flyktiga tvingas den nya staten att bli mer mottaglig och flexibel.133  
 
Staten slits mellan den växande legitimiteten hos internationella värdesystem och 
strukturer å den ena sidan och fragmenteringen och reproduktionen av nya strukturer 
och värderingar inom staten å den andra sidan. Staten måste omstrukturera sig för att 
möta de nya spänningarna och för att möta de föränderliga behoven hos nya intressen 
och individer. Ökad komplexitet, anpassningsförmåga och förmåga att läsa av och 
tillgodose medborgarens behov som konsumenter samt förmåga att sammanlänka det 
offentliga med det privata är utmaningar för den nya staten. 134  
 
Ivar Frønes och Ragnhild Brusdal är båda norska sociologer, de vill i På sporet av den 
nye tid – kulturelle varsler for en nær fremtid (2000) beskriva hur vi idag är inne i vad 
de kallar kundsamhället. Kundsamhället refererar till att kundrollen blir allt mer 
framträdande, både som ett marknadsfenomen och som en kulturell utvecklingstendens. 
Frønes och Brusdal ser kundrollen som en hållning och en kulturell orientering som får 
alltmer inflytande.135  
 
Kundsamhället har vuxit fram genom den ökade kommersialiseringen och det ökade 
utbudet och nya marknader, men det skapas också inifrån genom efterfrågan och nya 
intressen. Frønes och Brusdal menar att vi gått från att ha varit medborgare till att bli 
klienter för att sedan bli kunder. Dessa tre är olika typer av handlingsorienteringar. 
Kundens fokus ligger på kvalitet och priset på produkten. Där klienten skulle se sig som 
klient i hälsoväsendets institutioner ser kunden sig som kund i förhållande till 
hälsoväsendets tjänster. Frønes och Brusdal menar att kundrollen innebär att man 
upprättar ett förhållande mellan sig själv och marknaden. Där borgaren skulle vara 
upptagen av hälsoväsendets allmänna funktionsnivå är kunden mer intresserad av sina 
egna rättigheter och möjligheter.136  
 
Vi blir idag tränade i att vara kunder. Den ökade konkurrensen gör att individen ställs 
inför olika alternativ som måste utvärderas. Kundrollen följer sedan med även där 
institutioner är mer vana att betrakta individen som klient.137 Kundrollen ändrar centrala 
politiska mekanismer genom att marknadens inflytande och kundorienteringen får 
alltmer inflytande i olika relationer. Kunden ställer nya krav på marknaden, men också 
på samhällets institutioner.138  
 
Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen utvecklar Frønes och Brusdals 
teori om det nya kundsamhällets framväxt för att beskriva bibliotekets nya utmaningar i 
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artikeln ”Bibliotekets brugere – fra klienter til forandringsagenter” (2006). De menar att 
där bibliotekarien tidigare var ”konge i sit eget rige” och hade makt att avgöra vad 
befolkningen hade för upplysningsbehov är det idag bibliotekarierna som får fråga 
låntagarna hur biblioteket ska ut formas.139  
 
Vi uppfattar idag oss själva som kunder i allt vidare sammanhang, till exempel inom 
offentliga tjänster, barnpassning och kulturutbud. Kunden ställer krav på den produkt 
man anser sig ha rätt till.140 Hvenegaard Rasmussen och Jochumsen beskriver hur 
bibliotekarien i 1960-talets Danmark såg låntagaren som klient underlagd  
bibliotekariens förmynderi. Bibliotekarierna var smakdomare.141 På 1980-talet 
genomgick samhället en förändring mot decentralisering, marknadsstyrning och 
effektivisering. Decentraliseringen av bibliotekspolitisken ledde inte till en automatisk 
efterfrågansstyrning, men marknadstänkandet fick allt mer inflytande inom 
kulturpolitiken och biblioteket kom i ökad konkurrens med andra kulturinstitutioner. 
Upplösningen av den förmyndarroll bibliotekarier tidigare haft hänger samman med 
samhällets utveckling i övrigt. Kundrollens framväxt har sakta vuxit fram från 60-talet 
och till idag.142  
 
Hvenegaard Rasmussen och Jochumsen beskriver bibliotekets användare som kund där 
kundrollen är delad i tre dimensioner, höjd, bredd och djup. Höjddimensionen innebär 
att där låntagaren tidigare generellt var en vuxen individ innefattar den nu också alla, 
från de yngsta barnen till de äldsta pensionärerna. Breddimensionen innebär att 
individen uppfattar sig själv som kund i allt fler sammanhang. Detta ses inom 
biblioteket genom att biblioteken fått allt fler funktioner. Biblioteket är inte bara 
förmedlare av böcker i upplysningens tjänst utan kan även ha en funktion av ett 
multimedialt och virtuellt informationscenter, ett kulturhus och en lokal mötesplats etc. 
Djupdimensionen rör både utbudet och hur kundrollen genomsyrar hela vår vardag. Det 
stora utbudet gör att vi får fatta fler beslut än tidigare. Dessa val ses ocksåsom ett sätt att 
uttrycka sig själv, de vi väljer att konsumera visar också vem vi är. Detta kan innebära 
problem för biblioteken eftersom det är svårt att förena en exklusiv identitet med en 
offentlig institution som vänder sig till hela befolkningen. 143  
 
Kundrollen sätter press på biblioteken eftersom låntagaren i allt högre grad väntar sig att 
just deras behov ska bli uppfyllda. I takt med kundrollens ökade inflytande byts 
maktrelationen ut mellan bibliotekarie och låntagare, så att det nu är låntagare och deras 
behov som definierar vad ett bibliotek är. Och eftersom låntagarens behov varierar har 
biblioteket också en mångfald tjänster vilket gör det svårare att avgöra vad ett bibliotek 
ska vara idag. 144  
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4. METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Vi ämnar genom en diskursanalys undersöka synen på folkbiblioteket på nationell 
politisk nivå i Sverige, samt jämföra detta med motsvarande syn i Danmark. Det 
empiriska material vi valt för att ringa in den svenska diskursen är regeringens hemsida 
med de URL:er  som rör Utbildnings- och kulturdepartementet och folkbiblioteket samt 
Kulturrådets hemsida och de URL:er som rör folkbiblioteksverksamheten, här bl. a. 
bibliotekslagen. Den danska diskursen representeras av Kulturministeriets hemsida med 
de URL:er som rör folkbibliotek samt Biblioteksstyrelsens hemsida. Vårt urval 
motiveras i kapitel ”4.1 Material” nedan.  
 
I diskursanalysen är teori och metod sammanlänkade och Winther Jørgensen och 
Phillips påpekar att man måste acceptera de grundläggande filosofiska premisserna med 
diskursanalytisk teori för att kunna använda den som metod i empiriska 
undersökningar.145 Diskursanalysen är ointresserad av aktörer och vilka motiv som 
ligger bakom aktörernas handlingar. ”Det viktiga är vilka tvingande normer som 
diskursen skapar.”146 Vårt val av diskursanalys som metodologisk utgångspunkt för vår 
undersökning innebär således att vi inte intresserar oss för Sveriges och Danmarks 
regeringars motiv till hur de utformar sina hemsidor, samt de texter som berör 
folkbibliotek och kulturpolitik, utan snarare vilka sociala handlingsmöjligheter detta 
utformande skapar för folkbiblioteket. Regeringarnas politiska tillhörighet är således 
inte av intresse för vår undersökning. 
 
Vår undersökning bygger främst på Ernesto Laclau och Chantal Mouffes 
diskursanalytiska perspektiv, diskursteori. Genom deras begreppsapparat kan en 
dekonstruktion av texten genomföras, detta för att hitta vilka självklara 
grundantaganden om folkbiblioteket som finns på en nationell politisk nivå. Dessa vill 
vi sedan jämföra med de grundantaganden som tas i den danska diskursen.  
 
Vi använder oss av Laclau och Mouffes verk Hegemony and Socialist Strategy: 
Towards a Radical Democratic Politics för vårt metodkapitel. Men då vi i vissa fall 
upplever Laclau och Mouffes text som svårgenomtränglig söker vi stöd i våra tolkningar 
med hjälp av andrahandskällorna: Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips 
Diskursanalys som teori och metod, Lennart Bergström och Kristina Boréus Textens 
mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys samt, Anna Marie 
Smiths Laclau and Mouffe : The Radical Democratic Imaginary för att konkretisera 
Laclau och Mouffes begreppsapparat och anpassa den till vår analys. 
 
Både Diskursanalys som teori och metod och Textens mening och makt: Metodbok i 
samhällsvetenskaplig textanalys är introduktionsböcker på det diskursanalytiska 
respektive det textanalytiska området. Båda dessa böcker behandlar således även andra 
diskursanalytiska perspektiv såsom Michel Foucaults diskursanalys och Norman 
Faircloughs kritiska diskursanalys. Vi valde att använda oss av Laclau och Mouffes 
diskursteori därför att vi upplevde att deras begreppsapparat erbjöd konkreta verktyg i 
vårt arbete med den abstrakta metoden diskursanalys.  
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Diskursanalysen som undersökningsmetod saknar färdigt förfaringssätt och hur begrepp 
och analysverktyg kommer att tillämpas i varje enskild undersökning kan komma att 
variera. Diskursanalysen öppnar på så sätt istället för att teorierna och analysverktygen 
kan anpassas till undersökningens specifika syfte.147 Vi har därför, i vår undersökning, 
använt oss av Laclau och Mouffes begreppsapparat så att den blir ett relevant 
analysverktyg för vår undersökning. I kapitel ”4.2.1 Ernesto Laclau och Chantal 
Mouffes diskursteori” beskrivs de diskursteoretiska avstamp vi gör, och i kapitel ”4.3 
Undersökning” beskrivs hur dessa i praktiken implementeras som analysverktyg i vår 
undersökning.  
 
 
4.1 Material 
 
Det empiriska materialet för vår undersökning består av URL:er som berör 
folkbiblioteket och dess verksamhet hämtade från Sveriges regerings hemsida, 
www.regeringen.se, Statens Kulturråds hemsida, www.kulturradet.se, Kulturministeriet 
i Danmarks hemsida, www.kum.dk samt Biblioteksstyrelsen i Danmarks hemsida, 
www.bs.dk. Materialet är insamlat under de sista två dagarna i mars samt de första sju 
dagarna i april. En genomsökning av de olika instansernas hemsidor har dessutom 
utförts under de sista sju dagarna i april med avsikt att kontrollera om några texter fallit 
bort eller tillkommit som på något sätt skulle kunna påverka validiteten i vårt empiriska 
material. Nedan följer en närmare beskrivning på våra urvalskriterier. Först motiveras 
valet av den nationella politiska nivån som undersökningsområde, därefter valet av 
hemsidor som empiriskt underlag. Slutligen motiveras valet av Danmark som 
komparativt element. 
 
 
4.1.1 Val av undersökningsfokus – Nationell politisk nivå 

 
Då folkbiblioteket kan ses som en politiskt beroende institution föll valet av analysfokus 
på den politiska diskursen kring folkbibliotek. Både i Sverige och Danmark ligger 
folkbibliotek som ansvarsområde under kommunerna, vilket lätt kan leda till frågan 
varför denna undersökning inte fokuserar på politiska dokument på denna instans. Vi 
menar dock att kommunalpolitiken kring ett politiskt område såsom folkbiblioteket i 
hög grad påverkas av hur området avgränsas och talas om på nationell nivå, även i de 
fall där ansvaret är tydligt delegerat. Den nationella politiska nivån är den nivå där lagar 
och mål, som kommuner och bibliotek tvunget måste ta hänsyn till, formuleras. Där 
produceras således de yttre ramar vilka samtliga bibliotek i landet påverkas av. Lagar 
och mål formuleras dock inte i ett vakuum utan är produkter av samtalet som förs kring 
folkbiblioteket samt därmed den bild man på nationell politisk nivå har av 
folkbiblioteket som institution, vad man menar dess verksamhet skall innefatta samt 
gentemot vem den skall riktas. Bibliotekslagen placeras i en kontext genom de texter 
som produceras i relation till den på nationell nivå. Vidare kan vi genom denna 
undersökning koncentrera oss på en bild av folkbiblioteket som påverkar hela 
folkbiblioteksområdet. En fokusering på kommunal nivå hade tvingat oss till ett urval 
av specifika kommuner då vi omöjligt kunnat studera bilden av folkbiblioteket hos 
samtliga danska och svenska kommuner.  
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Den nationella politiska diskursen kring folkbiblioteket representeras i vår undersökning 
av texter producerade av Utbildnings- och kulturdepartementet och Kulturrådet i 
Sverige samt Kulturministeriet och Biblioteksstyrelsen i Danmark. Kulturministeriet 
och Utbildnings- och kulturdepartementet motsvarar varandra i de bägge länderna. 
Utbildnings- och kulturdepartementet har dock, som namnet antyder, ett bredare fokus 
än Kulturministeriet. Utbildnings- och kulturdepartementet har förutom kultur även hela 
skolväsendet, vuxenutbildning, ungdomspolitik och medier som sina ansvarsområden. 
Vad gäller kultur är målen att verka för att alla ges möjlighet till deltagande i kulturliv 
och kulturupplevelser, främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse, kulturarv, samt 
bildningsväsendet.148 Kulturministeriet ser sina huvuduppgifter som ministerrådgivning 
och lagstiftningsmässiga initiativ, samt uppgiften att leda statliga och statsstödda 
kulturinstitutioner.149  
 
Även på myndighetsnivån är Sverige bredare i sitt fokus. Kulturrådet är en statlig 
förvaltningsmyndighet som rör hela kulturområdet medan Biblioteksstyrelsen endast 
koncentrerar sig på frågor som rör biblioteksområdet. Kulturrådet presenterar sitt 
uppdrag som att det ska bistå regeringen med att genomföra kulturpolitiken. Det 
ansvarar för fördelning av stöd till kulturell verksamhet, utvärderar statliga insatser på 
kulturområdet samt informerar om kultur och kulturpolitik. Särskilt fokus lägger 
Kulturrådet på att göra kulturinstitutionerna tillgängliga för funktionshindrade.150 
Biblioteksstyrelsens uppgift är att bidra till utformningen och genomförandet av 
regeringens bibliotekspolitiska målsättningar. Biblioteksstyrelsen arbetar aktivt för att 
främja bibliotekens utveckling och samarbete. Biblioteksstyrelsen ska skapa en 
medvetenhet och en förståelse för bibliotekspolitiska mål och resultat både inom 
biblioteksvärlden och i det offentliga. Det är deras uppgift att kommunicera med 
biblioteken om deras utveckling, strategi och samarbete dem emellan. 
Biblioteksstyrelsen ska också ge information om myndighets- och 
förvaltningsuppgifter.151 Det finns således en stor skillnad vad gäller de båda 
myndigheternas uppgift i bibliotekspolitiken. Biblioteksstyrelsen arbetar neråt mot 
kommunerna och biblioteken, men även uppåt mot Kulturministeriet och lobbar för att 
främja bibliotekets utveckling. Kulturrådet har mer funktionen av att vara en 
implementeringsmyndighet som ska se till att det staten vill genomförs.  
 
Vi menar att även då det finns väsentliga skillnader vad gäller dessa myndigheters 
ansvarsområden och struktur är de motsvarande då man inte kan komma en närmare 
motsvarighet länderna emellan. Detta indikerar också på olika sätt att hantera 
bibliotekspolitiken, vilket inte utgör ett hinder för vår undersökning, utan snarare gör 
den mer intressant. 
 
 
 

 

                                                                 
148 Regeringskanslitet 2006. Utbildnings- och kulturdepartementets ansvarsområden  
 http://www.regeringen.se/sb/d/1454/a/15633 [2006-04-17] 
149 Kulturministeriet 2006. Om Kulturministeriet   http://www.kum.dk/sw213.asp  [2006-04-17] 
150 Statens Kulturråd 2006. Kulturrådets uppdrag , http://www.kulturradet.se/index.php?realm=242  
[2006-04-17] 
151 Biblioteksstyrelsen 2004. Kommunikationsstrategi for Biblioteksstyrelsen, 
http://www.bs.dk/content.aspx?itemguid={DDC2717A-EDA8-4A17-9AA7-E5834AA2DCEF} [2006-04-
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4.1.2 Val av empiriskt underlag - Hemsidor 

 
Vårt empiriska material för att representera den centralpolitiska diskursen i Sverige 
respektive Danmark utgörs av departementen samt berörd myndighets hemsidor. Vi har 
valt att använda hemsidor som empiriskt material med tanke på tillgängligheten som 
dessa sidor innebär. Materialet som finns utlagt på hemsidorna kan lätt läsas av envar 
som innehar en dator vilket innebär att detta blir den bild av folkbiblioteket som 
diskursen visar utåt. Vi är medvetna om att det kan finnas texter om folkbiblioteket 
producerade på nationell politisk nivå som inte finns utlagda på hemsidan. Vi anser 
dock att innehållet i dessa texter bör överensstämma med den bild av folkbiblioteket 
som framkommer på hemsidorna. Där så inte är fallet menar vi att hemsidornas bild är 
betydligt mer tillgänglig för både biblioteksvärlden själv, allmänheten och de 
kommunpolitiker som beslutar om folkbibliotekets verksamhet.  
 
Biblioteksstyrelsen skriver i sin Kommunikationsstrategi att hemsidor är dess primära 
elektroniska kommunikationskanal, där nyheter och annat relevant material läggs ut. 
Hemsidan sägs fungera som en vetenskapsbank där man snabbt ska få tillgång till 
facklig och aktuell information. 152  
 
Ett ytterligare skäl till att vi valt att använda oss av hemsidor då vi undersöker bilden av 
folkbiblioteket på den nationella politiska nivån i Sverige och Danmark är grundat i det 
teoretiska perspektiv vi valt att anlägga på vår undersökning, nämligen 
samhällsföränderliga tendenser och mer specifikt postmoderna sådana. I takt med att 
informationsmängden i samhället ökar, ökar också kraven ifrån allmänheten att 
informationen skall göras lättillgänglig. Att digitalisera och lägga ut information på 
Internet är ett sätt att anpassa sig till denna nya tid och dess krav. Hur en stat förmår 
tillgängliggöra och förmedla sin politik och sin information över Internet blir därför en 
relevant del av dess anpassning till ett nytt samhälle.    
 
På hemsidorna finns material av mycket varierat slag utlagt; tal av kulturministern, 
politiska dokument, protokoll från möten, generella texter om olika områden i 
biblioteksverksamheten, artiklar, rapporter etc. Då alla dessa olika slags dokument finns 
utlagda på hemsidan och därmed tillsammans uppvisar bilden av folkbiblioteket på 
nationell politisk nivå har vi gjort ett urval av texter med fokus på att försöka täcka 
samtliga av de olika slags dokument som är tillgängliga på hemsidorna. Kriterier vi 
använt oss av i urvalet är aktualitet samt att centrala politiska dokument såsom 
bibliotekslagarna och dokument om utvecklingsarbete på folkbiblioteksområdet 
prioriterats.  
 
Vi har inte valt att basera vårt urval av dokument från hemsidorna utifrån att dessa skall 
ha en motsvarighet länderna emellan. Då den organisatoriska strukturen kring 
folkbibliotekspolitiken på nationell nivå skiljer sig åt i Sverige och Danmark bör det 
resultat vi presenterar i denna undersökning påverkas av denna struktur. Det är de 
nationella politiska diskurserna kring folkbibliotek som är vårt undersökningsområde. 
Det empiriska materialet bör således väljas ut på basis av att detta skall representera den 
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diskurs det tillhör då det är dessa vi jämför. Skiljer sig diskurserna markant åt bör detta 
således återspeglas i det empiriska materia let.  
 

För att hitta de relevanta URL:erna  har vi gått igenom de fyra instansernas hemsidor och 
läst det material som funnits under de rubriker som rör biblioteksområdet. De danska 
hemsidorna har en mer lättöverskådlig struktur vilket gör att det relevanta materialet var 
lättare att finna. Dock innebar den danska empirin svårigheter vad gäller mängden text 
som produceras kring folkbiblioteket. Det har inneburit att vissa texter gallrats bort 
p.g.a. att vi tyckte oss ha täckt den typen av dokument eller det området. De svenska 
hemsidorna innebar problem eftersom det fanns förhållandevis lite text producerad 
kring just folkbiblioteket. Vi fick utöka sökningen till andra områden såsom kultur 
generellt, vuxnas lärande etc. för att få in allt relevant material. Vi gjorde också 
sökningar med hjälp av hemsidornas sökmotorer på hemsidorna, på termerna bibliotek 
och folkbibliotek, för att vara säkra på att inte gå miste om något relevant material.  
 

 

4.1.3 Val av komparativt perspektiv - Danmark  

 
Danmark som komparativt perspektiv till den svenska nationella politiska diskursen i 
vår undersökning innebär ett komparativt perspektiv mycket olikt Sverige vad det gäller 
central bibliotekspolitik. Stenqvist beskriver Danmark som unikt vad det gäller dess 
bibliotekspolitik på central nivå.153 Den nationella nivån i Danmark är drivande i 
utvecklingen av biblioteket, vilket inte kan sägas motsvaras av den svenska 
bibliotekspolitiken. Vi menar dock att de skillnader som föreligger ger möjlighet att 
sätta in den svenska diskursen i ett sammanhang som verkligen framhäver det specifika 
förhållandet som den svenska bibliotekspolitiken verkar under. Genom att belysa 
alternativa sätt att se på folkbiblioteket som institution i samhället tydliggörs den 
svenska bilden. Diskursanalysen vill åt det som inte sägs och görs och detta kan inte 
inringas om en jämförelse genomförs där allt visar sig vara detsamma.  
 
 
4.2 Diskursanalys som teori och metod 
 
Diskursanalysen gör ett antagande om att förståelsen av världen är beroende av vilket 
perspektiv man betraktar den ifrån. Genom den diskursiva ramen får subjektet både sin 
uppfattning om omvärlden och även sin egen position i förhållande till denna omvärld. 
Diskursanalysen tar utgångspunkt i att diskurser drar upp gränserna mellan sant och 
falskt genom att måla upp olika versioner av verkligheten, diskurserna möjliggör ett 
visst handlande och utesluter annat.154 Diskursanalysen ska inte försöka komma åt 
verkligheten då den ändå inte går att nå eftersom vi inte kan nå bortom språket. Istället 
ska ett fokus på texten ge möjlighet att se till diskursernas verklighetsproduktion. En 
diskursanalys vill visa vad som tas för givet och vad som inte ges något utrymme.155 
Det svåra för diskursanalytikern kan vara att distansera sig från det material som 
undersöks då forskaren ofta är en del av diskursen denne undersöker. Genom ett 
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komparativt perspektiv kan kontingensen lättare ifrågasättas.156 För att lättare finna vad 
som ses som självklart, och för att finna vad som utlämnats görs här en komparativ 
undersökning där bilden av folkbiblioteket inom den svenska nationella politiska 
diskursen jämförs med den danska motsvarigheten.  
 
Diskurs kan ses som ett analytiskt begrepp som forskaren applicerar på verkligheten och 
på så sätt ger undersökningen ett ramverk. Hur avgränsningen av diskursen motiveras 
blir därigenom en fråga om ett strategiskt övervägande hos forskaren, inte någon 
bedömning om diskursens reella omfång. 157 Mot bakgrund av detta använder vi i vår 
undersökning två definitioner av begreppet diskurs. Dels den teoretiska definitionen 
vilken presenteras nedan, dels som ett analytiskt verktyg, en av oss definierad enhet för 
att i praktiken avgränsa och genomföra undersökningen. Vi avgränsar den svenska 
diskursen till text producerad på Utbildnings- och Kulturdepartementets samt 
Kulturrådets hemsidor, och den danska diskursen till text producerad på 
Kulturministeriets samt Biblioteksstyrelsens hemsidor.   
 
Vår teorietiska definition av diskurs är hämtad från Winther Jørgensen och Phillips som 
menar att diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. 158 Diskursanalysens 
ärende rör inte en objektiv verklighet utan hur vi skapar verkligheten så att vi upplever 
den som objektiv. 159  
 
 
4.2.1 Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori 
 
Diskursanalysen har en kritisk inställning till kunskap och sanning. Människor tolkar 
världen utifrån sin egen tid och kultur, vilket gör den kontingent, d.v.s.. möjlig men inte 
nödvändig.160 Kunskapen om världen skapas i sociala sammanhang och detta gör att 
vissa handlingar blir naturliga medan andra utesluts.161 Laclau och Mouffe ser diskurser 
som tillfälliga tillslutningar, de är aldrig definitiva eftersom språket hela tiden utvecklas. 
Deras diskursteori rör sig på detta sätt kring den kamp som skapas mellan de olika 
diskurserna om vem som ska få definiera världen.162 Syftet med diskursanalys blir 
således enligt Laclau och Mouffe en kartläggning av de processer där kampen om 
definitionerna föregår samt att visa hur definitioner etableras och blir självklara.163 
Nedan följer en presentation av de begrepp från Laclau och Mouffes diskursanalytiska 
angreppssätt som används i denna undersökning.  
 
Laclau och Mouffes inriktning av diskursanalys är tydligt influerad av den schweiziske 
lingvisten Ferdinand de Saussures syn på språket som ett teckensystem. Ett tecken är 
sammanvägningen av uttryck och innehåll. Bergström och Boréus exemplifierar detta 
med ordet hund, där tecknet består av både ett uttryck (textat eller talat) och ett 
tankeinnehåll (bilden av en hund). Tecknets betydelse är en öppen fråga, och 
diskursanalysens intresse ligger i just att se hur betydelse skapas, hur tecknen får 
                                                                 
156 Winther Jørgensen  & Phillips 2000, s. 44. 
157 Winther Jørgensen  & Phillips 2000, s. 137. 
158 Winther Jørgensen  & Phillips 2000, s. 7. 
159 Winther Jørgensen  & Phillips 2000, s. 40. 
160 Winther Jørgensen  & Phillips 2000, s. 11. 
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162 Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal 2001. Hegemony and socialist strategy: towards a radical 
democratic politics. 2.uppl., s.110, 112-113. 
163 Winther Jørgensen  & Phillips 2000, s. 32. 
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mening och blir stabila. Ett utmärkande drag hos diskurser är just denna reducering av 
mångtydighet genom att tecknen stabiliseras.164  
 
Laclau och Mouffe menar att det inte finns något som är meningsfullt och innehar en 
betydelse utanför det diskursiva.165 Enligt dem kan diskursen också definieras som en 
tillfällig fixering av betydelse inom ett område. Ett moment är ett stabilt tecken inom 
detta område.166 En nodalpunkt är ett privilegierat tecken som andra tecken rör sig 
kring. Genom momentens konstellation kring nodalpunkten får nodalpunkten sin 
mening.167 Genom att utesluta andra betydelser ur diskursen skapas diskursens ram. 168 
Diskursen formas ur det diskursiva fältet, där de uteslutna alternativa tolkningarna 
ryms.169 Ett element är ett tecken utan fastlagd betydelse. Den diskursiva kampen 
handlar om att få elementen till att bli moment, d.v.s. göra dem entydiga.170 En 
diskursanalys av detta slag görs genom att fastställa s.k. ekvivalenskedjor som är ett 
system, en sammanlänkning av distinktioner.171  
 
 
4.2.2 Subjektpositioner  
 
Laclau och Mouffe använder begreppet subjektposition i huvudsak för att beskriva 
identitetsskapande på individnivå. Vi menar dock att man genom att se folkbiblioteket 
som ett institutionellt subjekt, d.v.s. en enhet som ska få sin identitet och positioneras 
inom en given diskurs, även kan använda begreppet subjektposition i en undersökning 
av folkbiblioteket.  
 
Laclau och Mouffe definierar subjektspositioner som former för kamp. Varje 
subjektsposition är konstruerad genom dess relationer med andra subjektspositioner, i 
form av ekvivalenskedjor.172 Inom en diskurs finns det alltid vissa positioner angivna 
som subjekten kan anta, subjektpositioner.173 Laclau och Mouffe ser subjektspositionen 
som en identitet på så vis att den refererar till den samling övertygelser genom vilken en 
individ tolkar och bemöter sin strukturella position inom en social formation. En individ 
kan på så sätt endast röra sig på en social nivå om hennes subjektsposition är accepterad 
av omgivningen. Varje subjektsposition är konstruerad i relation till hela det system den 
igår i.174  
 
För Laclau och Mouffe är diskursen förutsättningen för identitetsskapande.175 Det är 
genom diskursen som vi kan uppleva den position vi har inom den sociala strukturen. 
Diskursen ger ramverket genom vilket vi kan tolka den sociala ordning vi ingår i. 176 
Identiteten hos en individ, en grupp eller en rörelse är en produkt av en oreducerbar 
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mångfald av subjektpositioner. Eftersom identiteten står i förhållande till kontexten den 
är satt i är den alltid osäker och kan ändras.177 
 
Subjektspositioner kan förklaras som hur individer och organisationer, betraktat ur ett 
diskursivt perspektiv, styr s av de relationer de har till sin omgivning. Diskursen ger 
subjekten ett begränsat handlingsutrymme.178 En identitet skapas både i och med hjälp 
av diskursen, men identiteten är omöjlig om den inte positioneras emot vad den inte 
innefattar, vad som inte ingår i en viss identitet.179  
 
Winther Jørgensen och Phillips likställer begreppet mästersignifikanter med identitetens 
nodalpunkter i samband med hur individer struktureras diskursivt.180 Genom att 
lokalisera nodalpunkter och mästersignifikanter kan man se hur diskursen och 
identiteten är organiserad. Eftersom nodalpunkter och mästersignifikanter i sig är 
tomma tecken fastställs hur de organiseras genom att se hur de knyts till andra tecken. 181 
Genom att undersöka hur nodalpunkten/mästersignifikanten får sin position genom att 
se till dess sammanlänkning till andra tecken, kan diskursanalysen också visa hur 
nodalpunktens identitet formas.182  
 
 
4.3 Undersökning 
 
Undersökningen utgår ifrån ”folkbibliotek” som nodalpunkt eftersom det är 
definitionsprocessen som förs kring detta tecken i diskursen som är intressant för vår 
undersökning. Genom att undersöka ekvivalenskedjor kring nodalpunkten d.v.s. hur 
folkbiblioteket ställs i relation till andra tecken som skapar dess betydelse och dess 
identitet kan vi undersöka folkbibliotekets position och status såsom den produceras på 
hemsidorna.  
 
Det material vi arbetat med kräver dock en utökning av nodalpunkter för att passa de 
nationella variationerna. I Sverige används begreppet ”folkbibliotek”, men framför allt 
det vagare begreppet ”bibliotek” där folkbiblioteket ingår som en underkategori. 
Diskursen i Sverige rör sig mellan dessa båda begrepp vad det gäller skapandet av 
folkbibliotekets identitet och position. I Danmark används både det vaga begreppet 
”bibliotek” och vår centrala nodalpunkt ”folkbibliotek”, dessutom finns begreppet 
”hybridbibliotek” etablerat som namnet på det nya biblioteket. Detta begrepp är 
definierat som biblioteket som en hybrid mellan det fysiska och det virtuella rummet. Vi 
koncentrerar således vår undersökning av bilden av folkbiblioteket i den nationella 
politiska diskursen i Sverige och Danmark kring nodalpunkterna ”folkbibliotek” och 
”bibliotek” i den svenska diskursen och nodalpunkterna ”folkbibliotek”, ”bibliotek” och 
”hybridbibliotek” i den danska. 
 
Vi vill se hur den svenska och danska nationella politiska diskursen definierar 
nodalpunkterna för att avgöra om det förekommer en samsyn eller om definitionen av 
folkbiblioteket varierar. Genom att se till samsynen kan diskursens moment identifieras, 
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d.v.s.. vilka tecken som har en stabil karaktär diskurserna emellan och inte ifrågasätts 
eller skiftar mening. Genom att se till variationerna i diskurserna identifieras elementen 
i diskursen, d.v.s.. tecken som inte har en fixerad betydelse i fråga om folkbibliotekets 
identitet men som diskurserna kämpar om att fixera. Vi är i huvudsak intresserade av 
den svenska situationen och använder den danska diskursen som ett komparativt 
perspektiv för att definiera moment och element i den svenska diskursen. Genom den 
danska nationella politiska diskursen får vi tillgång till en större del av det diskursiva 
fältet som Laclau och Mouffe talar om, ur vilket den svenska folkbiblioteksdiskursen 
har tagit sin utformning.  
 
Undersökningen innebär att vi först läser och skapar oss en förutsättningslös överblick 
över det empiriska materialet för att se hur folkbiblioteket beskrivs och i vilken kontext 
det sätts in. Därefter görs flera noggrannare läsningar av materialet utifrån att jämföra 
diskurserna samt identifiera moment, element och subjektpositioner. För att besvara 
våra huvudfrågeställningar har vi till vårt empiriska material ställt en rad underfrågor. 
Analysen utgår från samma underfrågor som ställts till samtliga texter.  
 
 
• Vad säger texten om folkbiblioteket? För att inte utesluta några nyanser i 

textmassan är den första frågan bred. Denna fråga ger ett generellt intryck hur 
folkbiblioteket definieras. Vilka idéer, värderingar och föreställningar om 
folkbiblioteket som texten presenterar t.ex. vilken roll, funktion och status 
folkbiblioteket tillskrivs.  

 
• Vilka tecken kan sägas vara moment i en jämförelse mellan Sverige och Danmark? 

Det vill säga vilka tecken stämmer överens i både den danska och den svenska 
diskursen?  

 
• Vilka tecken kan sägas vara element i en jämförelse mellan Sverige och Danmark? 

Det vill säga vilka tecken stämmer inte överens diskurserna emellan?  
 
• Vilka subjektpositioner definieras folkbiblioteket med i diskursen och vilka av dessa 

kan sägas vara moment respektive element?  
 
• Hur formas ekvivalenskedjor kring folkbiblioteket? Vilka tecken länkas 

folkbiblioteket samman med för att skapa en definition av folkbiblioteket? 
 
• Vilken position har folkbiblioteket i en större struktur? Vilka andra institutioner och 

organisationer innehar positioner inom diskursen? Här vill vi undersöka vilka 
andra institutioner folkbiblioteket ställs i relation till inom diskursen.  

 
• Vem/vilka är folkbibliotekets användare/fokusgrupp? Hur definieras folkbibliotekets 

målgrupp? Frågan ämnar besvara var fokus ligger på folkbibliotekets uppgift 
gentemot användarna samt vilken eller vilka grupper av användare som prioriteras.  

 
Dessa undersökningsfrågor används som analysverktyg av författarna då 
huvudfrågeställningen om bilden av folkbiblioteket ska besva ras. Svaren på 
underfrågorna utgör den samlade bilden av folkbiblioteket i diskurserna. Då resultaten 
presenteras är det våra huvudfrågeställningar vi besvarar, dock med utgångspunkt i 
analysverktygen.  
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För att besvara vår tredje huvudfrågeställning söker vi i det empiriska materialet efter 
tendenser till att koppla samman folkbiblioteket med ett nytt samhälle och nya krav 
utifrån vårt teorikapitel om postmodernismen.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
 
Kapitlet är strukturerat på följande sätt: Vi kommer först att presentera bilden av 
folkbiblioteket utifrån den svenska nationella politiska diskursen på regeringens och 
Kulturrådets hemsidor. Därefter följer en presentation av den danska diskursen på 
motsvarande område, d.v.s. Kulturministeriets och Biblioteksstyrelsens hemsidor. Den 
danska diskursen presenteras i huvudsak i relation till de svenska resultaten. Bilden av 
folkbiblioteket kopplas sedan till teorier kring det postmoderna samhället, 
kundsamhället och samhällets nya medborgare. Kapitlet avslutas med att slutsatserna 
sammanfattas.  
 
 
5.1 Bilden av folkbiblioteket i den svenska nationella politiska diskursen 
 
Då den svenska diskursen uppvisar vissa olikheter i fråga om bilden av folkbiblioteket 
mellan det material som finns tillgängligt på regeringens hemsida och det som finns 
tillgängligt på Kulturrådets hemsida har vi valt att dela upp diskussionen i den svenska 
politiska nivån. Vi behandlar först bilden av folkbiblioteket i de texter vi hämtat från 
regeringens hemsida och därefter i de texter vi hämtat från Kulturrådets hemsida. Den 
danska politiska diskursen uppvisar en tydligare enhetlighet kring bilden av 
folkbiblioteket de båda hemsidorna emellan varför denna uppdelning inte gjorts då det 
danska materialet presenteras.  
 
 
5.1.1 Regeringen 
 
Biblioteksverksamheten har på regeringens hemsida inte något eget område där det 
behandlas såsom de andra ABM-institutionerna arkiv och museer har. Biblioteket 
nämns, om det nämns, endast i förbifarten och i samband med andra kulturområden. De 
områden/överskrifter biblioteket i ett eller annat sammanhang nämns under är; Kultur, 
Litteraturen, läsandet och språket, Barnkultur, Vuxnas lärande, Kulturell mångfald och 
Museer och utställningar. Biblioteket nämns också i två tal av förskole- och 
ungdomsminister samt ministern för vuxnas lärande, Lena Hallengren, samt ett tal och 
en artikel av skolministern Ibrahim Baylan. 
 
Under Utbildnings- och kulturdepartementets ansvarsområden, ansvarsområdet kultur 
nämns biblioteket tillsammans med litteratur och kulturtidskrifter. Biblioteket nämns 
sent till skillnad från de andra ABM-institutionerna arkiv och museer som nämns först 
och tillsammans med kulturmiljö. Noterbart är att kulturområdet ”begravningsväsendet” 
nämns innan bibliotek och förekommer som eget område på hemsidan något som 
biblioteket inte gör utan tas snarare upp i förbifarten under andra kulturområden. 183 
 
Bibliotekets ”naturliga område” tycks vara under rubriken Litteraturen, läsandet och 
språket. Detta är den enda rubrik under vilken biblioteket omtalas med mer än någon 
enstaka mening. Biblioteket ses således som en underkategori till litteratur och läsande i 
diskursen. Boken blir därmed ett mycket prioriterat medium och detta är genomgående 
för hela den svenska nationella politiska diskursen kring folkbibliotek. Bibliotekslagen 
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nämns i denna text som en av regeringens reformer för att stärka litteratur och läsande 
genom att biblioteken ges stöd för inköp. Biblioteket ställs här i relation till 
bokhandlarna och förlagen vad gäller uppgiften att öka läsandet hos befolkningen. 
Regeringen talar om sänkt skatt för att få folk att köpa fler böcker, och på så sätt öka 
läsandet.184 Biblioteket nämns i förbifarten och utan att specificera bibliotekets funktion 
som läsfrämjande institution.  
 
Den generella kulturpolitiken ska vara till för alla, ge kulturupplevelser och kulturell 
mångfald etc.185 Detta är indirekt talande för biblioteksväsendet. Det talas också om att 
motverka kommersiella intressen,186 vilket är tvetydigt då man också menar att folk i 
huvudsak skall köpa sin litteratur, och inte lyfter fram gratisprincipen och bibliotekets 
roll som upplysning och kunskapscenter. Biblioteket (länsbiblioteket) nämns som en 
kulturinstitution tillsammans med teatrar, musik och museer.187 Att vara en 
kulturinstitution tycks således i den svenska diskursen handla antingen om bevarande 
eller en specifik kulturyttring. Den svenska diskursen i övrigt leder oss att tro att 
bibliotekets specifika kulturyttring är tryckt text men att man även har en bevarande 
funktion.  
 
Regeringen nämner att man är ansvarig för det offentliga stödet,188 d.v.s. för den 
ekonomiska aspekten. Kommunerna bär dock ansvaret för den enskilda 
biblioteksverksamheten. 189 Då regeringen fördelar detta ansvar ges inga riktlinjer för 
hur kommunerna ska arbeta med biblioteket, vilka mål eller motiv som ska driva arbetet 
framåt.  
 
I dokumentet Barnkultur ställs folkbiblioteket i relation till skolbiblioteket och deras 
samarbete tas upp. Staten ger stöd till inköp av litteratur till folkbiblioteket.190 Staten 
prioriterar således det tryckta mediet samt ser barn som en fokusgrupp för biblioteket. 
 
Under Utbildnings- och kulturdepartementets ansvarsområde vuxnas lärande nämns en 
nationell kampanj för denna grupp. Biblioteket nämns som en plats för kampanjen. 191 
Inget mer nämns om bibliotekets roll och funktion vad gäller vuxenutbildningen. 
Bibliotekspersonal är dock med i projektgruppen om nationell kampanj för vuxnas 
lärande, vilket ger en vink om att biblioteket ska fokusera sitt arbete gentemot vuxnas 
lärande.  
 
I dokumentet Kulturell mångfald nämns att mångfalden ska avspeglas i alla offentligt 
finansierade kulturinstitutioners verksamhet.192 Där finns biblioteket med indirekt.  
Kulturell mångfald beskrivs utifrån olika etniska gruppers rätt till sin egen kultur193 och 
inte mångfald i bemärkelsen olika kulturyttringar såsom konst, litteratur, teater, dans 

                                                                 
184 Regeringskansliet 2006. Litteratur, läsande och språket. www.regeringen.se/sb/d/5969 [2006-03-30]  
185 Regeringskansliet 2006. Kultur. www.regeringen.se/sb/d/1897 [2006-03-30] 
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etc. Då biblioteket är en offentligt finansierad kulturinstitution bör olika etniska grupper 
således vara fokusgrupper för biblioteket. 
 
I dokumentet Museer och utställningar dyker begreppet biblioteket upp ”[s]om 
bildningsinstitutioner i allmänhetens tjänst bör de statliga museerna vara avgiftsfria 
offentliga rum av samma slag som exempelvis biblioteket.”194 Biblioteket beskrivs 
således som subjektpositionen ett avgiftsfritt offentligt rum och ställs i relation till 
museerna. 
 
Folkbildning får stort utrymme i den nationella politiska diskursen i Sverige på kultur- 
och utbildningsområdet. Folkbildning kopplas till kunskapssamhället, och att den måste 
motiveras in i ett nytt samhälle för att kunna behålla sin legitimitet.195 Folkbildningen 
har traditionellt förknippats med folkbiblioteket. I samband med dokument Underlag 
inför konferensen är dock folkbibliotekets koppling till folkbildningen helt frånvarande.  
 
Då förskole- och ungdomsminister, samt minister för vuxnas lärande, Lena Hallengren, 
talar till Svensk Biblioteksförening vid en konferens relaterar hon dock folkbiblioteket 
till folkbildningen. ”Jag vill att ni känner att ni är en viktig del av folkbildningen”,196 
säger Hallengren. Här framgår vidare att folkbiblioteket och folkbildningen har litteratur 
som gemensam hållpunkt. Hallengren säger”[v]i har ett gemensamt ansvar för att 
litteraturen ska komma alla till del. Som ställföreträdare för det gemensamma har 
kommunerna en viktig roll att se folkbibliotekens roll folkbildningen.”197 
Folkbiblioteket ses således som viktig vad gäller folkbildningen, dock framgår av citatet 
ovan att detta också kan röra sig om den begränsade uppgiften att främja läsning och 
litteraturförmedling. Detta framgår även i Perspektiv på folkbildningen där Hallengren 
säger ”[f]rågan om bibliotek och tillgång till litteratur låg i centrum av 
folkbildningsdiskussionen under första hälften av 1900-talet … biblioteken blev en del 
av den framväxande folkbildningen.”198 Folkbildningen kopplades traditionellt till 
litteratur, här var biblioteken en viktig del. Hallengren fortsätter tala om folkbildningens 
roll i dagens samhälle som att ”[f]olkbildningen ska erbjuda mötesplatser för människor. 
Folkbildningen ska fungera som en arena för diskussioner kring samhällets stora 
framtidsfrågor och utmaningar.”199 Studieförbund och folkhögskolor ses som de stora 
folkbildarna. Folkbiblioteken ses som en bidragande aktör på området tillsammans med 
museer, skolor och organisationer.200 Folkbibliotekets roll i folkbildningen är således 
inte lika central då fokus flyttats från litteratur till att gälla möten och upplevelser.  
 
I den svenska diskursen har man på regeringens hemsida inte mycket att säga om 
folkbibliotekets status, roll eller funktion. De subjektpositioner som kopplas samman 
med folkbiblioteket i materialet från regeringen är att de ska vara avgiftsfria, offentliga 
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rum201. De ses även som systrar och bröder i en samarbetande gemenskap mellan 
folkbibliotek, folkhögskolor och studieförbund som tillsammans utgör folkbildningens 
kärna202.  
 
 
5.1.2 Kulturrådet 
 
På Kulturrådets hemsida kan man till skillnad från regeringens hemsida hitta biblioteket 
som ett eget område under överskriften om vilka kulturområden Kulturrådet fokuserar 
sitt arbete gentemot. Här finner man information om statistik på biblioteksområdet, om 
Kulturrådets bidrag på biblioteksområdet, Bibliotekslagen, Unescos 
Folkbiblioteksmanifest etc. 
  
Biblioteksområdet lydde tidigare under avdelningen för litteratur och bibliotek på 
Kulturrådet. Efter en omorganisering ingår biblioteksfrågor nu i en större avdelning 
tillsammans med frågor som berör teater, dans, musik, konst, museer och 
utställningar.203  
 
Bilden av folkbiblioteket kopplas av Kulturrådet till en rad olika roller och funktioner. 
Här talas om folkbiblioteket som viktiga och erkända platser för det livslånga lärandet, 
det kopplas till vuxenstuderandes tillgång till folkbiblioteksservice och ett fokus på den 
enskilde individens behov. Folkbiblioteket ses också som en kulturinstitution vilket är 
den vanligaste subjektspositionen inom den svenska nationella politiska diskursen.  
 
Dokumentet Vad gör Kulturrådet på biblioteksområdet? inleder med texten ”[t]illgång 
till information är en demokratisk rättighet och en fråga om välfärd och 
likaberättigande. Kulturrådet arbetar med att förbättra och utveckla bibliotekens service 
till alla medborgare. Intresset för läsning ska öka, likaså allas möjlighet att söka 
information”.204  
 
Bibliotekets demokratiska funktion får en central roll, samt tillgång till information och 
service för alla medborgare. Intresset för läsning nämns, och allas möjlighet att söka 
information. Härigenom ges folkbiblioteket en social funktion genom att folkbiblioteket 
ska erbjuda alla medborgare samma möjlighet att utnyttja informationsteknologin. 
Böcker är ett prioriterat medium, och barn och unga är en prioriterad grupp. Detta 
framträder då texten talar om att en tredjedel av de pengar kulturrådet fördelar på 
området går till inköp av böcker till barn och unga.205 Böcker och läsning prioriteras 
högt igenom hela diskursen och det enda andra mediet som nämns är tidskrifter som ju 
också detta består av textmassa i tryckt form. Dock nämns det mer överordnade 
begreppet information. Den svenska nationella politiska diskursen tycks prioritera 
formen på informationen framför innehållet i den. 
 
Det nämns i texten att Kulturrådet driver olika former av utvecklingsarbete inom 
biblioteksområdet. Det är tydligt att utvecklingsarbete på biblioteksområdet i texten 
                                                                 
201 Regeringskansliet 2006. Museer och utställningar.  
202 Hallengren 2005. Perspektiv på folkbildning, s. 7.  
203 Statens kulturråd, 2005. Nyhetsbrev till biblioteken 3/2005  
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betyder utveckling av specifika arbetsområden och det som nämns är arbete gentemot 
människor med funktionshinder och deras rätt till kultur.206 Funktionshindrade 
signaleras utifrån Kulturrådets hemsida vara en mycket prioriterad grupp av användare 
för biblioteket då dokumentet, En handledning inför arbetet med handledningsplan för 
ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder, finns utlagt  
på sidan. Dokumentet är en mycket detaljerad beskrivning av hur biblioteket kan 
utveckla sin service gentemot personer med funktionshinder. Motivet till dokumentet är 
en proposition ifrån regeringen och ambitionen är att alla kulturinstitutioner skall ha en 
handlingsplan 2005.207  
 
På kulturrådets hemsida finns ett dokument utlagt som är ett brev till kommuner och 
landsting som uppmanar till ökad samverkan mellan biblioteken. Som motiv till den 
ökade samverkan inom biblioteksväsendet, som regeringen vill uppnå nämns en ökad 
tillgänglighet för medborgarna.208 Biblioteket skall således genom samarbete ge än 
bättre service åt sina användare och därmed öka sin serviceinriktning. I synnerhet menar 
man att den ökade servicen till studerande ställer krav på samarbete mellan folk-, skol- 
och högskolebibliotek.209 Folkbiblioteket ställs således i denna kontext samman med 
skol- och högskolebibliotek. Texten nämner att Kulturrådet samarbetar med andra 
myndigheter som ansvarar för frågor som rör vuxnas lärande. ”[t]anken är att detta skall 
kunna inspirera till samarbete också på den regionala och lokala nivån.”210 Samarbetet i 
denna fråga kommer således ifrån centralt håll och skall implementeras på de lägre 
nivåerna. Men en närmare utformning av planen för ökad samverkan lämnar regeringen 
åt kommunerna.  
 
Vuxnas lärande har en egen rubrik under biblioteksområdet, vilket signalerar att 
vuxenstuderande skall vara en av bibliotekets fokusgrupper. Som URL till denna rubrik 
finns texten Historik på området. Historiken börjar från år 2002 vilket indikerar att 
vuxnas lärande är ett tämligen nytt begrepp på folkbiblioteksområdet. Här nämns 
nodalpunkten ”folkbibliotek” till skillnad från den mer övergripande ”bibliotek”. 
Folkbiblioteket skall ”utvecklas till viktiga och erkända platser för det livslånga 
lärandet”. 211 Det livslånga lärandet skall således utvecklas till att vara centralt i 
folkbibliotekets identitet. Folkbiblioteket skall positionera sig utefter detta begrepp så 
att man blir erkänd på området. För att uppnå detta förespråkas samarbete mellan 
kulturrådet och andra myndigheter och organisationer. Kulturrådet skall således 
marknadsföra biblioteket som en viktig institution i ett samhälle som betonar det 
livslånga lärandet genom att implementera dessa tankar hos andra myndigheter och 
organisationer där det livslånga lärandet är del i deras arbete. Biblioteket uppmanas att 
utveckla sitt stöd till vuxnas lärande genom ett nytt anslag från 2002 som ska främja 
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vuxenstuderandes tillgång till folkbiblioteksservice.212 Det talas inte om vad denna 
folkbiblioteksservice innebär och vad den kan göra för vuxenstuderande. 
 
Folkbiblioteket nämns i relation till forskningsbibliotek och lärcentra.213 Kulturrådet 
särskiljer således lärcentra från folk- och forskningsbibliotek. De ses som skilda 
instanser. Samarbete mellan folk- och forskningsbibliotek samt mellan bibliotek och 
lärcentra förespråkas och staten vill inspirera till nya nätverk på området. Inspirationen 
består i att information om redan existerande samarbeten av dessa slag läggs ut på 
kulturrådets hemsida.214 Då det gäller vuxnas lärande vill staten således skapa ett mer 
enhetligt biblioteksväsende.  
 
En bibliotekskonsulenttjänst har inrättats på Kulturrådet som ska arbeta för en långsiktig 
förändring inom området vuxnas lärande. Konsulenten ska skapa nationella nätverk för 
att stärka samarbetet när det gäller bibliotekets roll för vuxnas lärande.215 Vad denna 
långsiktiga förändring syftar till, och varför det behövs en långsiktig förändring nämns 
inte.  
 
Det framgår av diskursen att det finns en strävan mot en mer pedagogisk roll och 
funktion för folkbiblioteket inom området för det livslånga lärandet genom att frågorna 
”[v]ilka olika roller kan folkbiblioteket ha för människors lärande i detta vida 
perspektiv? Ger man enbart service eller kan man mer aktivt utveckla pedagogisk 
metodik och handledande funktioner? Hur kan folkbiblioteken arbeta som en del av en 
stödjade infrastruktur i vuxnas lärande?”216 ställs i diskursen.   
 
Den svenska diskursen förespråkar att folkbiblioteket främst skall rikta sin verksamhet 
gentemot dels barn, unga och vuxenstuderande, dels gentemot så kallade svaga grupper 
i samhället såsom invandrare och funktionshindrade. Tjänsterna emot dessa benämns 
dock på lite olika sätt, funktionshindrade skall av biblioteket förses med kultur, barnen 
med litteratur, invandrarna ska man ge kulturell mångfald och vuxenstuderande skall 
ges en ökad service.217 
 
På kulturrådets hemsida finns Unescos folkbiblioteksmanifest, vilket kan sägas ge 
indikationer på vad Kulturrådet har för värderingar och normer kring 
folkbiblioteksverksamheten. Där står att folkbiblioteket bör motiveras utifrån att det är 
en viktig institution för demokratin. Folkbiblioteket kopplas samman med lokalt 
kunskapscenter och livslångt lärande. Målgruppen är alla medborgare, de ska avgiftsfritt 
kunna ta del av folkbibliotekets tjänster. Folkbiblioteket ska vara en institution för 
utbildning, information och kultur, där medborgarna ges tillgång till ny 
informationsteknologi. Dessutom nämns att nationer bör ha en nationell samordning och 
samverkan på biblioteksområdet, och att statsmakten genom lagstiftning och 
biblioteksplanering bör föra en nationell bibliotekspolitik. Bibliotekspolitiken ska ha en 
samsyn och en gemensam standardnivå.218 Denna bild av folkbiblioteket hör både till 
den traditionella, med den demokratiska aspekten, och folkbiblioteket i det nya 
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samhället, med nya medier och ny informationsteknik. Den svenska diskursen i övrigt 
fokuserar dock i huvudsak på den traditionella aspekten av folkbiblioteket. Fokus på 
nya medier som Unescomanifestet tar upp är exempelvis svagt i diskursen. Stenqvist tar 
även upp att en nationell samordning av bibliotekspolitiken är precis vad som saknas i 
Sverige samt att statsmakten i huvudsak ser folkbiblioteket som en del av 
litteraturpolitiken. 219 
 
 
Bibliotekslagen  
 
Då vi i vår undersökning ser bibliotekslagarna i de bägge länderna som mycket centrala 
dokument för den nationella politiska diskursens bild av folkbiblioteket har vi valt att gå 
igenom dessa dokument separat. 
 
I Bibliotekslagens andra paragraf direkt efter att det slagits fast att lagen gäller för hela 
biblioteksväsendet står ”[t]ill främjande av intresse för läsning och litteratur, 
information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla 
medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.”220 Det första som nämns är således läsning 
och litteratur, det bredare begreppet information kommer först efter. Detta vittnar om en 
mycket traditionell syn på folkbiblioteket där formen på informationen prioriteras 
framför innehållet i den. Begreppet upplysning hör också till en mycket traditionell syn 
på folkbiblioteket som en institution som hjälper till att forma upplysta individer åt 
samhället. Begreppet utbildning kan tolkas mera aktuellt, då folkbibliotekets roll i den 
svenska diskursen identifieras starkt samman med begreppet livslångt lärande. Kulturell 
verksamhet kan tyckas vagt men kan tänkas signalera en bredare syn på folkbiblioteket 
där utställningar, författarkvällar etc. kan vara ett naturligt inslag i verksamheten. I 
slutet av meningen slås fast att folkbiblioteket skall vara en institution för alla 
samhällets medborgare. 
 
Gratisprincipen nämns tidigt genom paragrafen ”[p]å folkbiblioteken skall allmänheten 
avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid.”221 Det tryckta mediet upphöjs således återigen 
då det är denna form som skall vara gratis tillgänglig för bibliotekets användare. I denna 
paragraf nämns också att folkbiblioteket får ta avgifter för fotokopiering, porto och 
”andra liknade tjänster”. 222 Det görs dock inte klart vilka andra tjänster det rör sig om. 
 
”Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall 
samverka” står det i lagen och kommuner uppmanas att anta biblioteksplaner för 
verksamheten. 223 Det ges dock inga indikationer på vad som ska motivera och utgöra 
kontexten för deras arbete med biblioteket. Biblioteksplanerna kan dock ses som ett 
försök att strukturera biblioteksverksamheten i landet och höja bibliotekens status i 
kommunerna. Enligt Stenqvists text om folkbiblioteket i Sverige verkar detta tillägg 
dock främst kommit till i lagen efter påtryckningar ifrån biblioteksvärlden. 224 Detta 
skulle därmed främst tyda på ett fokus biblioteksvärlden själv tycker att verksamheten 
bör ha som implementerats på den nationella politiska nivån än en bild av 
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folkbiblioteket från nationell politisk nivå som bidrar till folkbibliotekets 
identitetsskapande. Dock utgör samverkan nu, då det står i lagen och arbetas utefter, del 
i den nationella politiska nivåns bild av folkbiblioteket. Detta visar på att 
folkbibliotekets identitetsskapandeprocess inte enbart är en envägskommunikation som 
går från andras bild av folkbiblioteket till folkbibliotekets bild av sig självt utan att 
bilden av folkbiblioteket skapas i en dialog mellan olika aktörers bilder som påverkar 
varandras. 
 
Folkbiblioteket uppmanas i lagen ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade, 
invandrare och andra minoriteter samt barn och ungdomar. Invandrare skall förses med 
litteratur på deras hemspråk medan barn och ungdomar skall förses med både böcker, 
informationsteknik och andra medier.225 Att det är i samband med barn man i lagen 
nämner andra medier än litteratur är något överraskande då barn i övrigt i diskursen 
sammankopplas mycket starkt med litteratur och läsning och det snarare är invandrare 
och funktionshindrade, två av diskursens andra tydliga fokusgrupper, som sätts samman 
med ett vidare förmedlingsbegrepp. 
 
 
5.2 Bilden av folkbiblioteket i den danska nationella politiska diskursen 
 
Vårt huvudfokus i denna undersökning ligger på beskrivningen av folkbiblioteket i den 
svenska nationella politiska diskursen och den danska diskursen används i huvudsak 
som ett komparativt element. Vi kommer därför nedan, då vi beskriver bilden av 
folkbiblioteket i den danska nationella politiska diskursen, att väva in jämförelser med 
den svenska diskursen där vi finner intressanta likheter eller skillnader. 
 
Det danska empiriska materialet är betydligt mer omfattande än det svenska. 
Biblioteksstyrelsens hemsida innehåller en nästan oöverblickbar mängd information om 
biblioteket. Den danska diskursen präglas mycket av de texter som ges ut av 
Biblioteksstyrelsens ”Råd og vink” som ges till folkbibliotek och kommuner som just 
inspiration i deras arbete.226 Dessa visar tydligt hur man från statligt håll anser att 
folkbiblioteksverksamheten bör läggas upp. Texterna är detaljerade och kommer med en 
mängd förslag på området. 
 
I den danska diskursen finns en syn på kultur och kulturpolitik som till för alla, som 
medborgare är man en del av kulturen. Kulturen ses som detsamma som samhället.227 
Kulturen och kulturpolitiken ses i den danska diskursen således ur ett brett 
antropologiskt perspektiv, vilket innebär att kulturen är del av hela ens vardag.228 
Kulturen kopplas samman med kreativitet och ses som en drivkraft i samhället. Den nya 
kulturpolitiken skiljer sig från tidigare genom synen på marknadens roll. Det sägs att ”vi 
skal ikke være dogmatiske, men realistiske med hensynt til markedet”.229 Från politiskt 
håll vill man skapa partnerskap mellan marknad och kultur. I den danska diskursen ses 
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ej marknad och kultur som motsättningar, tvärtom. I mötet anses det ligga stor potential 
och stora möjligheter i samarbetet som inte utnyttjas tillfredsställande. ”På alle 
kulturområder skal der gøres en indsats for at fremme samarbejdet mellem kultur og 
erhverv”.230 På biblioteksområdet ska således samarbetet mellan kultur och näringsliv 
främjas. Det framkommer även ett internationellt perspektiv då man vill att den globala 
marknaden ska vara med och bestämma.231 ”Kulturpolitik er ikke en slags 
fordelningspolitik, hvor alle partout skal have deres del af kagen, men stiler omvendet 
mod at gøre de bedste endnu bedre”.232 Denna bild av kulturpolitiken är långt ifrån den 
svenska diskursens syn där kulturpolitiken ses som en fördelningspolitik som främst rör 
statliga anslag till kulturområdet. Då marknadens intåg inom kultursfären i den danska 
diskursen ses som något positivt är ett av målen med den svenska kulturpolitiken att 
motverka kommersialismens negativa verkningar.233   
 
I den danska diskursen placeras folkbiblioteket in i en större politisk struktur, Danmarks 
globala konkurrensförmåga i informations- och kunskapssamhället. Folkbiblioteket ses 
som en viktig institution för Danmarks framtida utveckling.234 I samband med detta 
nämns utbildning, forskning, kunskapsproduk tion, förmedling och kulturliv som 
nyckelområden. ”Og på alle disse områder er bibliotekerne aldeles uundværlige. 
Bibliotekerne er blandt nøgleinstitutionerne i det videnssamfund, vi bygger.”235 
Folkbiblioteket ställs i samarbetsrelationer med andra typer av bibliotek såsom 
centralbibliotek, utbildningsbibliotek och forskningsbibliotek, med föreningar och 
näringsliv och med museer och arkiv.236 
 
I den svenska diskursen placeras folkbiblioteket också in i en större struktur som rör 
kunskaps- och informationssamhället. Men här är det folkbildningen som område som 
ska lyftas fram som viktig för utvecklingen. 237 Folkbiblioteket ses här som en 
bidragande institution på området, men utan central roll. Man ställs i relation till de 
huvudsakliga folkbildningsinstitutionerna, studieförbund och folkhögskolor, och får 
genom detta en mer perifer roll. Det är studieförbunden och folkhögskolorna som 
innehar den centrala rollen i informations- och kunskapssamhället.238 Den större 
struktur där folkbiblioteket sätts in som viktig och självklar aktör är på litteraturområdet 
och inom litteraturpolitiken, här råder total konsensus i den svenska diskursen.   
 

                                                                 
230 Mikkelsen 2004, s. 11.  
231 Mikkelsen 2004, s. 2.  
232 Mikkelsen 2004, s. 1. 
233 Regeringskansliet 2006. Kultur.  
234 Mikkelsen, Brian 2005. Kulturminister Brian Mikkelsens tale ved Danmarks Biblioteksforenings 
årsmøde 2005. http://www.kum.dk/sw23995.asp [2006-04-03], Lindholm, Mikael R 2006. 
Folkebiblioteket som innovationsmotor, Mandag Morgen, nr. 30. 2006-01-23 
http://www.bs.dk/content.aspx?itemguid={57EB9E31-A05E-49BF-9291-4F98B1447470} [2006-04-06], 
Thorhauge, Jens 2005. Fra information til viden: Biblioteksstyrelens oplaeg til strategi for dansk 
biblioteksudvikling. http://www.bs.dk/content.aspx?itemguid={9CE7DF57-5351-4B81-991C-
2B8A5BE6E628} [2006-04-06], s. 1-2, 23, Styregruppen for lovevaluering 2004. Evaluering af Lov om 
biblioteksvirksomhed: Samenfatning marts. 2004. http://www.bs.dk/content.aspx?itemguid={E0BB105C-
D504-4FB9-ABD2-A2B29A9CE18B} [2006-04-06], s. 7, 13. 
235 Mikkelsen 2005, s. 1. 
236 Mikkelsen 2005, s. 3, Lindholm, 2006, s. 30, Thorhauge 2005, s. 18-19, Styregruppen for 
lovevaluering 2004, s. 16-17.  
237 Hallengren 2005, Hallengren 2003, s. 2-4, Regeringskansliet 2005. Underlag inför konferensen, s. 2-3.  
238 Hallengren 2005, s. 2-4, 7.  



 44 

På Kulturministeriets hemsida kan man till skillnad från på regeringens hemsida hitta 
biblioteket som ett särskilt område. Området som benämns Biblioteker har dessutom 
URL:erna; Nyhedsarkiv, Fakta, Links, Ministerens taler, Lovgivning och Publikationer 
knutna till sig. Redan på startsidan för området Biblioteker kan vi dock hitta många av 
de grundidéer den danska nationella politiska diskursen kopplar samman med 
biblioteket i stort och folkbiblioteket i synnerhet.  
 
Överskriften lyder Fri adgang till viden og information, biblioteken skall således bidra 
till att medborgarna i det danska samhället skall ha fri tillgång till kunskap och 
information. 239 Redan här ser vi en skillnad från den svenska nationella politiska 
diskursen som i synnerhet på departementsnivån i huvudsak kopplar ihop biblioteket 
med litteratur och läsande. Då den svenska diskursen fokuserar formen på 
informationen framför innehållet i den tycks den danska diskursen genom de betydligt 
bredare begreppen kunskap och information dock betona innehåll framför form.  
 
Kulturministeriet beskriver vidare biblioteken som ”en kilde til inspiration og glæde, 
som giver både insigt og udsyn.”240 Den danska diskursen beskriver således biblioteket 
inte enbart via dess nyttoaspekter kopplat till utbildning och upplysning såsom i den 
svenska diskursen utan erkänner även biblioteket som en plats dit du kommer på din 
fritid, för inspiration och glädje. En plats för upplevelser. Kulturministeriet tycks även 
ha uppfattningen att bibliotekets ”samfundsmæssige betydning” förstärks i och med den 
växande informationsmängden i samhället. Man fokuserar här på bibliotekets roll som 
förmedlande institution av såväl information och kunskap som kultur genom att 
beskriva biblioteket som en ”informations-, videns-, og kulturformidlende 
institution”. 241  
 
Kulturministeriet nämner även i detta sammanhang att biblioteket skall utvecklas mot 
ett hybridbibliotek. Denna nodalpunkt beskrivs här som att biblioteket ”på den ene side 
skal fastholdes som et fysisk sted, og på den anden side skal utvikle de elektroniske 
ydelser”. Man nämner vidare att detta avspeglar sig i det ”brede udvalg af materialer, 
som bibliotekerne skal stille til rådighed”. 242 Det danska biblioteket som hybridbibliotek 
skall således uppnås genom att utveckla de elektroniska tjänsterna medan biblioteket 
som fysisk plats inte tycks behövas utvecklas utan snarare skall kämpa för att finnas 
kvar såsom det är idag. Hybridbiblioteket konkretiseras i den danska diskursen av den 
nationella, nätburna bibliotekstjänsten bibliotek.dk. Bibliotek.dk beskrivs som en succé 
som ”giver et nyt overblik og en frihed for den enkelte borger i den fremtidige 
anvendelse af biblioteket”. 243 Bibliotek.dk beskrivs således i huvudsak som en service 
gentemot användarna och en stor fördel för dessa i sitt biblioteksanvändande. Någon 
motsvarighet till bibliotek.dk finns inte på folkbiblioteksområdet i Sverige.  
 
Hybridbiblioteket sätts även samman med att det på biblioteken skall finnas tillgång till 
ett brett medieutbud. Detta är återigen en tydlig skillnad från den svenska diskursen som 
ingenstans fokuserar materialsammansättningen på detta sätt utan då andra medier 
nämns är det i den svenska diskursen i relation till den tryckta texten, som ses som 
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bibliotekets huvudmedium, genom formuleringar som ”böcker, informationsteknik och 
andra medier”. 244 Den danska nationella politiska diskursen tycks dock, liksom den 
svenska diskursen, åtminstone indirekt genom att betona det breda urvalet av medier, 
betona formen på informationen framför innehållet. Här är det dock inte en form som 
prioriteras framför andra utan prioriteringen ligger i att alla former ska representeras på 
biblioteket.  
 
Folkbiblioteket ställs i den danska nationella politiska diskursen i relation till 
utbildningsbiblioteken, där folkbiblioteket säger att utbildningsbiblioteken inte klarar av 
sin uppgift.245 Att vara en institution som kan ge en annan institution kritik tyder på 
status. Folkbiblioteket tycks således besitta status i den danska diskursen. 
 
Biblioteket ges i den danska nationella politiska diskursen subjekpositionen som en av 
Danmarks äldsta kulturinstitutioner.246 Biblioteket ges här således en status som är 
kopplad till folkbibliotekets tradition som en institution i samhället. Även den svenska 
diskursen beskriver biblioteket på detta traditionella sätt, som en kulturinstitution bland 
andra såsom teatrar, musik och museer. I den danska diskursen ställs dock inte upp vilka 
dessa andra kulturinstitutioner är vilket inte ger oss några fingervisningar om vad det 
innebär att vara en kulturinstitution.  
 
Den danska nationella politiska diskursen tillskriver i materialet på hemsidorna även 
folkbiblioteket en mängd andra subjektpositioner. Folkbiblioteket beskrivs som 
kulturinstitution, informations-, kunskaps- och kulturförmedlande institution, en källa 
till glädje och inspiration, kulturhus, kulturarvsinstitution, demokratiskt torg, kunskaps- 
och informationscenter, läringscenter, läringsrum, kulturrum, innovationsmotor etc. 
Man får en känsla av att den nationella politiska diskursen i Danmark kan motivera 
folkbiblioteken som del i vilken verksamhet som helst i samhället. Kulturministern 
säger också i ett av sina tal att ”bibliotekerne kan bringes i samspil med næsten alle dele 
af vores liv”.247 Detta är långt från den svenska nationella politiska diskursen där som 
Stenqvist påpekar bibliotekspolitiken främst ses som del av litteraturpolitiken. 248 
 
Samarbete är ett mycket centralt begrepp i den danska nationella politiska diskursen 
kring folkbibliotek. Samarbete förordas dels mellan folkbibliotek i olika kommuner, 
dels inom biblioteksväsendet såsom mellan forskningsbibliotek och folkbibliotek och 
dels mellan folkbibliotek och andra institutioner, myndigheter och organisationer i 
samhället.  Folkbiblioteket ställs i relation till forsknings- och centralbiblioteken. De 
skall utgöra ett så kallat ”samarbejdende biblioteksvæsen”. I samband med detta nämns 
även ett annat av de centrala begrepp kring bilden av folkbiblioteket i den danska 
nationella politiska diskursen nämligen adgang, tillgång. Samarbetet i 
biblioteksväsendet skall säkra ”borgaren hurtig og nem adgang til den samlade 
materialemængde, biblioteksvæsenet råder over”. 249 Biblioteket skall således präglas av 
en tydlig serviceinriktning gentemot sina användare. Snabbt och lätt skall jag på mitt 
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bibliotek kunna få tag på precis det jag vill ha. Har biblioteket inte det material jag 
efterfrågar så beställs det till mig ifrån ett annat bibliotek.  
 
Den svenska diskursen nämner också samarbete emellan folk- och forskningsbibliotek 
som eftersträvbart. Här är det dock utifrån en särskild användargrupp samarbetet skall 
kretsa, nämligen vuxenstuderande.250 Det är servicen till dessa som skall förbättras. 
Fokus i den svenska texten ligger dock inte på samarbetet utifrån service mot användare 
utan det verkar snarare handla om att ge folkbiblioteket en legitim plats inom det 
livslånga lärandet. Fokus ligger därmed på biblioteksväsendets rätt att definiera vad de 
vuxenstuderande behöver för sitt livslånga lärande snarare än på användargruppens rätt 
att av biblioteksväsendet kräva den service man tycker att man har rätt till. 
 
Sida vid sida med den starka identifieringen av folkbiblioteket som en serviceinstitution 
i den danska diskursen finns en underliggande fostrande tendens. Folkbiblioteket ses här 
som del i folkbildningen. ”Målet er at folkebiblioteket får en central rolle i udviklingen 
af danskernes informationskompetence.”251 Staten vill att medborgarna ska bli 
informationskompetenta, de behöver detta, även om de inte vet om det själva. Och 
denna uppgift, att utbilda informationskompetenta danska medborgare ligger på 
folkbiblioteket.  
 
Ett annat centralt begrepp i den danska nationella politiska diskursen är kunskap. Det 
nämns att vi idag lever i ett kunskapssamhälle och i en kunskapsekonomi där vi 
konkurrerar i samhället med vår kunskap som valuta. Biblioteket sätts i detta 
sammanhang in som ovärderligt, som en nyckelinstitution i det nya Danmark. 
Biblioteken är med ”til at skabe det nye videnssamfund”. 252 Biblioteken ges således i 
den danska nationella politiska diskursen mycket hög status i samhället. Biblioteket ses 
som en institution som är med att skapa kunskapssamhället. Det påpekades av Nilsson 
att biblioteket var pådrivare och bidrog till att skapa det nya samhället i moderniteten. 253 
Det danska folkbiblioteket tycks på nationell politisk nivå lyckats befästa sin identitet 
från moderniteten, som pådrivare av samhällets värderingar och därmed positionerat sig 
som en investering i samhället snarare än en kostnad. 
 
 
Lov om biblioteksvirksomhed 
 
Lov om biblioteksviksomhed benämns i diskursen som riktad i huvudsak mot 
folkbibliotek. ”Loven sigter primært mod at give folkbibliotekerne bedre rammer for at 
løse deres informations- og kulturpolitiske opgaver i informationssamfundet”. 254 Lagen 
skall således bana väg för att folkbiblioteket ska kunna ha en viktig roll i 
informationssamhället. Men det slås även fast att folkbiblioteket är en politisk 
institution med politiska uppgifter, ett medel för staten och kommunerna att driva 
igenom sin politik utifrån. 
 
Fokus i den danska bibliotekslagen ligger liksom i hela den danska nationella politiska 
diskursen på samarbete, medborgarens/användarens behov, hybridbiblioteket samt ett 
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brett medieutbud på biblioteken. Den svenska bibliotekslagen och diskursen i stort 
fokuserar snarare på litteratur och läsning och specifika användargrupper såsom 
funktionshindrade, invandrare, barn samt i diskursen i stort men dock inte i lagen, 
vuxenstuderande. Den danska diskursen visar dessutom upp en tydligare enhetlighet 
kring synen på folkbiblioteket än den svenska där det är en tydlig skillnad på 
regeringens hemsida där biblioteket inte ens nämns som ett eget område och 
kulturrådets hemsida som erkänner biblioteket som en viktig institution i samhället, 
åtminstone i relation till livslångt lärande. 
 
I Lov om biblioteksvirksamheds första paragraf slås fast att folkbibliotekens föremål är 
att ”fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, 
lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og 
elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier”. 255 Paragrafen 
påminner mycket om den svenska bibliotekslagens paragraf 2 men då den danska lagen 
nämner en mängd medier koncentrerar sig den svenska såsom i övrigt i diskursen i 
huvudsak på böcker och läsning. Även paragraf 5 i den danska bibliotekslagen  
”folkbibliotekerne står til rådighed for enhver for benyttelse på stedet og for udlån af 
materialer”256 vittnar om en bredare syn på vad folkbiblioteket skall tillhandahålla då vi 
jämför med den svenska motsvarigheten paragraf 3 ”på folkbiblioteken skall 
allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid”.257 
 
Att anpassa verksamheten utefter medborgarnas behov konkretiseras i den danska 
bibliotekslagen genom att öppettiderna på biblioteket samt placeringen av filialer skall 
inrättas därefter. Målgruppen för biblioteket är samhällets medborgare d.v.s. alla. Någon 
tydlig fokusgrupp identifieras inte i diskursen på samma sätt som i den svenska där de 
behov biblioteket skall möta är specifika gruppers. Den svenska bibliotekslagen 
fokuserar på invandrare, barn och funktionshindrades behov genom att slå fast att 
biblioteket skall anpassa sitt medieutbud för att möta dessa gruppers behov.258  
 
Gratisprincipen är fast rotad i folkbibliotekets traditionella värderingar och att 
biblioteket skall vara gratis för dess användare slås fast i såväl den danska som den 
svenska bibliotekslagen. Båda bibliotekslagarna kompletterar dock paragrafen om att 
folkbibliotekets service skall vara gratis med tillägg om vad man som folkbibliotek får 
ta betalt för. I den svenska lagen slås fast att ”kostnader för fotokopiering, porto och 
andra liknande tjänster” är det folkbiblioteket får ta betalt för.259 Den danska lagen visar 
upp en lite annan bild av vad folkbiblioteket skall vara genom att föreslå kommunerna 
att ”sælge viden, som er oparbejdet i folkebiblioteket”.260 Kommunen får således 
bedriva konsultverksamhet, och sälja den kunskap som finns i biblioteket. Detta vittnar 
tydligt om ett ökat marknadstänkande i relation till folkbibliotekets verksamhet. Detta 
ökade marknadstänkande går inte att finna i materialet från den svenska diskursen. Men 
citatet ifrån den danska bibliotekslagen vittnar också om ett erkännande av den 
kompetens som finns bland folkbibliotekets anställda. Den kunskap som finns på 
biblioteksområdet är enligt den danska diskursen kunskap som andra områden i 
samhället behöver. Denna kunskap ses dessutom som så viktig att övriga 
                                                                 
255 Kulturministeriet 2000. Lov nr. 340 om biblioteksviksomhed. http://www.kum.dk/sw2545.asp [2006-
04-03] 
256 Kulturministeriet 2000. Lov nr. 340 om biblioteksviksomhed.  
257 Kulturdepartementet 2004. Bibliotekslag (SFS 1996:1596).  
258 Kulturdepartementet 2004. Bibliotekslag (SFS 1996:1596).  
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samhällsområden kan tänkas vilja betala för att ta del av denna kunskap. Ett upphöjande 
av bibliotekets kompetens och behovet av den för samhället i stort går inte heller det att 
finna i materialet från den svenska nationella politiska diskursen. Där är kompetensen 
och vikten av biblioteket som institution snarare kopplat till ett specifikt område där 
folkbibliotekets status, enligt den svenska nationella politiska diskursen, bör höjas, 
nämligen i fråga om vuxnas lärande.  
 
Kulturrådet skall i den svenska diskursen hjälpa till att marknadsföra biblioteket hos 
andra institutioner engagerade i vuxnas lärande så att samhället inser att folkbiblioteket 
kan vara en viktig aktör på området.261 I den danska diskursen antas att samhället redan 
erkänner folkbibliotekets kompetens och vet att den är värd att betala för. Den danska 
nationella politiska diskursen har dessutom en myndighet som arbetar enbart med 
biblioteksfrågor, Biblioteksstyrelsen, och en av dess uppgifter är att skapa ett 
medvetande om vad biblioteket gör och varför hos både politiker, biblioteksfolk och 
allmänheten. 262 Kulturrådet i Sverige har hela kulturområdet som sitt område och 
arbetar främst utifrån statliga mål för att implementera dessa nedåt i verksamheten. 263  
 
Som Stenqvist påpekade i sin text om det danska biblioteksväsendet så är staten i 
Danmark en tydlig aktör på folkbiblioteksområdet på ett helt annat sätt än i Sverige,264 
även om ansvaret för folkbiblioteket även i Danmark är lagt på kommunerna. Detta 
framkommer tydligt då man jämför den svenska och den danska bibliotekslagen. Medan 
Sveriges bibliotekslag endast slår fast att kommunerna ansvarar för folkbiblioteket så är 
Danmark mycket tydliga med att visa upp att staten även om den delegerat ansvaret 
fortfarande är en aktiv aktör på folkbiblioteksområdet dels genom detaljrikedomen i 
bibliotekslagen men även genom särskilda paragrafer såsom paragraf 18 där det slås fast 
att staten ”yder tilskud til udvikling inden for folke- og skolebiblioteksområdet”.265 
Staten ser det således som viktigt att lägga skattemedel på att se till att 
folkbiblioteksområdet ständigt utvecklas och kommunerna ges bidrag för att kunna 
fokusera på detta. Även genom inkörningsperioden av bibliotekslagen i Danmark som 
Stenqvist nämnde så visar staten upp att den trots delegerat ansvar för folkbiblioteken 
har auktoritet på biblioteksområdet.  
 
Lagen fokuserar ett bredare biblioteksbegrepp genom att biblioteken skall tillhandahålla 
nya medietyper till sina användare. Då biblioteken kunde tänkas behöva tid till att 
införskaffa dessa nya medietyper så trädde denna paragraf i kraft först efter två år.266 
Detta signalerar att lagen skall tas på allvar. Nya medier skall tillhandahållas på alla 
bibliotek i hela landet och staten vill ge kommunerna och biblioteken möjlighet att följa 
lagen. På bibliotekslagen följde dessutom en utvärdering, vilket ytterligare signalerade 
allvaret med lagen och statens auktoritet på området. Utvärderingen visade att lagen 
följdes på denna punkt och att bibliotekets användare nu kan låna inte enbart böcker 
utan en mängd olika materiel på sitt lokala bibliotek.267  
 
                                                                 
261 Statens kulturråd 2006. Vad gör Kulturrådet på biblioteksområdet? , Statens kulturråd 2006. Vuxnas 
lärande , Statens Kulturråd 2006. Historik: Folkbiblioteken – stöd för vuxnas lärande , s. 1.  
262 Biblioteksstyrelsen 2004. Kommunikationsstrategi for Biblioteksstyrelsen .  
263 Statens Kulturråd 2006. Kulturrådets uppdrag. 
264 Stenqvist 2003, s. 47. 
265 Kulturminis teriet 2000. Lov nr. 340 om biblioteksviksomhed.  
266 Kulturministeriet 2000. Lov nr. 340 om biblioteksviksomhed.  
267 Styregruppen for lovevaluering 2004. Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed: Samenfatning 
marts. 2004, s. 13.  
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Till den svenska bibliotekslagen gjordes ett tillägg år 2004 om att kommuner och 
landsting skall anta biblioteksplaner för verksamheten senast 1 januari 2005.268 
Temoundersökningen, beställd av Svensk Biblioteksförening under hösten 2005, visade 
dock att en mycket liten del av kommunerna antagit biblioteksplaner samt att de flesta 
kommunpolitikerna inte ens kände till tillägget.269 Den svenska bibliotekslagen tas 
således inte på allvar av de svenska kommunerna och staten som aktör på 
biblioteksområdet samt kulturrådets förmåga att implementera de statliga målen i 
verksamheten framstår som mycket bristfällig då det tillägg till bibliotekslagen 
riksdagen antagit om biblioteksplaner inte ens nått ut till de kommunpolitiker som skall 
göra biblioteksplanerna. Även övrigt material visar på en aktivare roll i bibliotekets 
identitetsskapande på den danska nationella politiska nivån, ett engagemang för 
biblioteksfrågor som inte går att återfinna i den svenska diskursen.  
 
Som nämnts ovan finns en tydligare enhetlighet i den danska nationella politiska 
diskursen om vad folkbiblioteket skall vara än vad det finns i den svenska diskursen. 
Biblioteksstyrelsen är dock den myndighet som ska implementera statens bild av 
folkbiblioteket dels hos folkbiblioteket självt men också hos allmänheten och bland 
kommunpolitiker.270 Biblioteksstyrelsens beskriver således folkbibliotekets roll än 
tydligare än Kulturministeriet. Skillnaden är dock inte i närheten av lika påtaglig som 
den mellan Utbildnings- och kulturdepartementet och Kulturrådet.  
 
Biblioteksstyrelsen är tydligare än Kulturministeriet i sin beskrivning av 
hybridbiblioteket. Då kulturministeriet i huvudsak fokuserade den virtuella delen av 
hybridbiblioteket och utvecklandet av elektroniska tjänster så fokuserar 
Biblioteksstyrelsen även utvecklandet av bibliotekets fysiska rum. Biblioteket skall 
utvecklas till ett ”oplevelses- og læringsrum”.271 Biblioteket som fysisk plats ses således 
som en plats dit du kan komma i någon form av lärandesyfte men du ska också kunna 
besöka biblioteket för upplevelser. Vad det kan vara för typ av upplevelser nämns inte. 
Hybridbiblioteket ges dessutom i Biblioteksstyrelsens material en betydligt vidare 
definition än bara som biblioteketet som både virtuellt och fysiskt rum. 
Hybridbiblioteket ses här som en koppling mellan ”det fysiske og det digitale, mellem 
biblioteket som både sted, service og kompetence”.272  
 
Biblioteksstyrelsen nämner också att de danska folkbiblioteken är kända för sin höga 
standard. Hög standard sätts här samman med förmåga att ta till sig nya medier samt att 
vara flexibel för utvecklingstendenser i samhället.273 Folkbiblioteket ses därmed av den 
danska nationella politiska nivån som en flexibel institution som följer med i 
samhällsutvecklingen. 
 
 
 
 
 
                                                                 
268 Kulturdepartementet 2004. Bibliotekslag (SFS 1996:1596).  
269 Lindberg, Niclas 2005. Bibliotekslagen följs inte. Sydsvenska Dagbladet 2005-09-29. 
270 Biblioteksstyrelsen 2004. Kommunikationsstrategi for Biblioteksstyrelsen. 
271 Thorhauge 2005, s . 9.  
272 Thorhauge 2005, s. 10. 
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Nya influenser på folkbiblioteksområdet 
 
I ”Folkbiblioteket som innovationsmotor” sägs att ”[d]et danske biblioteksvæsen kan 
give Danmark en unik konkurrencefordel i den globale innovationskonkurrence”.274 
Biblioteksstyrelsens direktör, Jens Thourhauge, menar att biblioteken ska förvandlas till 
”inspirerende oplevelses- og læringsrum”. Att ställa material till förfogande ses som ett 
minimikrav, man ska också leverera kreativa innovationsupplevelser. Biblioteken ska 
göras till aktiva kunskapsleverantörer. ”I videnssamfundet er lett adgang til den rigtige 
viden- og evnen til at udnytte den, afgørende konkurrenceparametre. Dem kan vi styrke 
ved at gøre bibliotekerne til aktive videns leverandører i en national og lokal 
innovationsudvikling”.275  I kunskapssamhället kan man lätt få tillgång till kunskap och 
det blir förmågan att utnyttja den som är den avgörande konkurrensparametern, här ska 
biblioteken hjälpa till. 
 
Thorhauge förordar ett ”tæt partnerskab med de private virksomheder”. Vidare sägs att 
få professioner är så präglade av informationsteknologin som bibliotekarieyrket. 
Thorhauge nämner att man inom Biblioteksstyrelsen, redan för tio år sedan 
introducerade sloganen ”Change or die” för biblioteksområdet i det nya 
kunskapssamhället.276 
 
Det märks en tydlig vilja ifrån statligt håll att det danska biblioteksväsendet skall 
kännetecknas av samarbete. Samverkan nämns även i den svenska diskursen främst som 
paragraf i bibliotekslagen. Då den svenska diskursen dock uttrycker sig tämligen svagt 
på denna punkt är samverkan inom biblioteksväsendet en mycket prioriterad fråga i 
Danmarks nationella politiska diskurs. Folkbiblioteken skall samverka mellan 
kommunerna, med andra delar av biblioteksväsendet samt med samhället i övrigt i form 
av samarbete med skolor, föreningar, myndigheter, organisationer och privata 
verksamheter. Som motiv till detta samarbete ställs även här service gentemot 
användarna. Biblioteket skall kunna erbjuda användarna det de vill ha när de vill ha det, 
oavsett om användarna är privatpersoner eller privata företag. Genom att standardisera 
biblioteksväsendet över hela landet och få en kvalitetsmässig likvärdig biblioteksservice 
som är anpassat till individens behov, och som finns tillgänglig både virtuellt och 
fysiskt (hybridbiblioteket) ska man öppna  för att folkbiblioteket ska bli en relevant del 
av det framtida danska samhället.  
 
Genom samordning uttrycks en vilja till att skapa en enhetlig bild av folkbiblioteket. 
Tankarna för oss till ett företag som vill skapa ett väl fungerande nätverk, en corporate 
culture i organisationen. Det här är vi, vi kan det här, kunden har alltid rätt. 
Marknadsekonomiska begrepp såsom flexibilitet, rationalitet, kompetensutveckling, 
ledarskapsutbildning, outsourcing, större mängd för färre pengar, effektivisering och 
optimering nämns på ett flertal ställen i texterna i samband med folkbibliotekets 
verksamhet.277 
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Den danska nationella politiska diskursen blandar således en mycket traditionell syn på 
folkbibliotekets roll i folkbildningen, gratisprincipen och biblioteket som en 
kulturarvsinstitution med en mycket serviceinriktad bild av folkbiblioteket motiverad 
med marknadsekonomiska termer. I den svenska nationella politiska diskursen går det 
inte att spåra marknadens intåg i biblioteksvärlden alls. Här är det fortfarande mycket 
traditionella begrepp såsom gratisprincipen, böcker och läsning samt social verksamhet 
gentemot användargrupper som invandrare och funktionshindrade som utgör bilden av 
folkbiblioteket.  
 
 
Moment och element 
 
Förutom marknadsekonomiska och organisationsteoretiska termer utgör även termer 
som på olika sätt kopplar ihop folkbiblioteket med en ny tid och ett nytt samhälle, 
element i den danska diskursen. Danmark breddar bilden av folkbiblioteket och ger en 
bredare uppfattning av inom vilka områden institutionen hör hemma genom att koppla 
samman nodalpunkten folkbiblioteket med tecknen såsom kunskapssamhälle, 
informationssamhälle, upplevelser, efterfrågan, nättjänster och nätverk vilka alla saknar 
motsvarighet i den svenska diskursen.  
 
Rantanen såg i sin undersökning hur den moderna diskursen påverkades av ett 
postmodernt vokabulär. Men att den moderna folkbibliotekstanken fortfarande var stark 
vad gällde folkbiblioteket.278 Den traditionella bilden av folkbiblioteket fortsätter vara 
stark i den svenska och den danska diskursen men även i vår undersökning kan man se 
ett nytt språkbruk. Den svenska diskursen är dock inte lika stark i vad gäller det 
postmoderna språkbruket. Sättet språket används kring folkbiblioteket i den danska 
diskursen motiverar och legitimerar folkbiblioteket på nytt utifrån nya förhållanden i ett 
förändrat samhälle. Även om diskursen kretsar kring folkbiblioteket moderna tjänster 
och funktioner används ett mer postmodernt språk och det moderna folkbiblioteket får 
sin plats även i ett nyt t samhälle med nya krav. Det finns ingen sådan tydlig koppling i 
den svenska diskursen mellan folkbiblioteket och ett nytt förändrat samhälle. 
 
Satsningen på nya medier i den danska nationella politiska diskursen vittnar om en bild 
av folkbiblioteket som en institution som skall följa med i samhällsutvecklingen. 
Utvecklas medieutbudet på marknaden så skall det också göra det i biblioteket. Statusen 
kopplas till biblioteket som en serviceinstitution. Det är medborgarna i samhället vi ska 
finnas till för. Om användarnas medievanor ändras måste vårt utbud också göra det. 
Fokus ska ligga på användarens behov och inte på samlingen. Synen på bibliotekets 
medieutbud är ett mycket tydligt element diskurserna emellan. Då den svenska 
diskursen kopplar samman bibliotekets medieutbud nästan uteslutande med litteratur 
såsom böcker och kulturtidskrifter så breddar den danska diskursen begreppet väsentligt 
genom att framhålla medier såsom musik och multimedia och deras självklara plats i 
bibliotekets medieutbud. 
 
Den svenska diskursen saknar i övrigt element, alla de tecken, såsom exempelvis 
litteratur, böcker, barn och unga och läsning, som här bildar ekvivalenskedjor kring 
folkbiblioteket för att skapa bilden av det förekommer nämligen även i den danska 
diskursen. Den traditionella bilden av folkbiblioteket som är tydlig i den svenska 
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diskursen är således även tydlig i den danska diskursen. Den traditionella och moderna 
kopplingen mellan folkbiblioteket och demokrati, upplysning, kvalitet och 
gratisprincipen samt fokus på litteratur och böcker, barn och unga, läsning och läslust, 
service och att folkbiblioteket skall vara tillgängligt för alla samhällets medborgare 
utgör således momenten kring folkbiblioteket som befäst i de båda nationella 
diskurserna. 
 
Den svenska diskuren har dock vissa moment som är starkare befästa inom diskursen 
jämfört med Danmark. Framför allt framträder fokus på vuxnas lä rande och 
vuxenstuderande som ett prioriterat område inom bildning och utbildning. Detta är 
kopplat till det livslånga lärandet som finns i båda länders diskurser, men i Danmark 
finns ingen sådan målgrupp som vuxenstuderande, där talas mer generellt om lärande 
och utbildning.  
 
 
5.3 Postmoderna tendenser i diskurserna 
 
Den danska nationella diskusen är tydlig med att placera in folkbiblioteket som en 
viktig institution i ett nytt samhälle som motiv för fortsatt biblioteksutveckling. Hela 
den danska diskursen präglas av ett säljtänkande som kan sägas höra till det nya 
konsumtionssamhället. Gibbins och Reimer tar upp hur konsumenter idag vill ha 
valmöjligheter och alternativ och att producenter måste anpassa sin produktion till korta, 
flexibla serier riktad mot en heterogen grupp.279 Konsumenternas önskningar, behov och 
intressen är flyktiga vilket tvingar den nya staten till ökad mottaglighet och 
flexibilitet.280 Anpassningsförmåga, och förmåga att tillgodose medborgarens behov 
samt förmåga att sammankoppla det offentliga med det privata är utmaningar för den 
nya staten. 281 Den danska diskursen fokuserar på att tillfredställa medborgarens 
skiftande behov och att ge en service som är anpassad efter vad användaren efterfrågar. 
Denna typ av inställning till folkbibliotekets besökare är inte lika tydlig i den svenska 
diskursen, även om det även där finns ett visst fokus på service, individers behov och 
tillgänglighet. Det är dock mycket svagare i den svenska diskursen än i den danska.  
 
Både den danska och svenska nationella politiska bilden av folkbiblioteket kopplar 
samman institutionen med samtliga medborgare. Detta hör till en av grundtankarna i 
folkbiblioteksverksamheten och den moderna upplysningstanken. Men synen på 
medborgaren skiljer sig ändå åt vad gäller de båda diskurserna. I den danska diskursen 
används benämningen användare, och diskursen refererar ofta till hela den danska 
befolkningen vad gäller bibliotekets målgrupp. I den svenska finns ett större fokus på 
enskilda grupper, där man har olika typer av service och tjänster till olika typer av 
medborgare. Ordet Användare förekommer inte i den svenska diskursen. Användare 
indikerar enligt oss ett fokus på de som nyttjar biblioteket d.v.s. bibliotekets självklara 
kunder medan Sveriges fokus på enskilda bibliotekssvaga grupper, snarare indikerar ett 
fokus på icke-användare och därmed att biblioteket bör nås av alla. 
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Den danska diskursen tar upp att man varken ser sina användare som elever eller 
klienter,282 vilket kan kopplas till vad Frønes och Brusdal tar upp i sin teori om 
kundsamhället. Enligt dem innebär kundsamhället att man lämnat synen på medborgare 
som klienter underkastade experter, och nu ser dem som kunder som ställer krav. 283 
Detta är dock inte entydigt i den danska diskursen då både den danska och den svenska 
diskursen framhäver bibliotekariens expertis då denne vägleder och orienterar 
medborgaren i den stigande informationsströmmen. Samtidigt som man kan säga att den 
danska diskursen har en närmare knytning till Frønes och Brusdals syn på 
kundsamhället är det bara i den svenska diskursen som ordet kund som benämning på 
folkbibliotekets besökare faktiskt dyker upp. Dock endast på ett enda ställe i hela 
textmassan och då i ett protokoll ifrån ett av NABIS,284 ett råd för ökad samverkan 
mellan folk- och forskningsbibliotek, möten. Rådet består i huvudsak av verksamma 
bibliotekarier vilket leder oss att tro att synen på bibliotekets användare som kunder i 
Sverige snarare uppträder på verksamhetsnivån än på den nationella politiska nivån. 
 
Vestheim (1992) talar om en ny typ av låntagare för biblioteket som står vid disken och 
kräver betjäning och som inte väntar på att ta emot tjänster som biblioteket på förhand 
definierat som viktiga.285 Vestheim ser ett problem i denna typ av ny målrationell 
folkbiblioteksbesökare eftersom denna målgrupp inte är folkbibliotekens första prioritet. 
Det blir enligt Vestheim ett professionsetiskt och kulturpolitiskt dilemma mellan 
folkupplysningsideologien och den nya användargruppen med specialbehov som tar upp 
mycket resurser.286 Vi ser i den svenska diskursen hur det finns ett fokus på de 
traditionellt svaga grupperna och barn som folkbibliotekets fokusområden. Den nya 
krävande medborgaren får ingen stor roll här. I den danska diskursen ser vi, utöver den 
del av diskursen som rör barn, etniska minoriteter, handikappade och funktionshindrade 
att man fokuserar på att bli en serviceinriktad informations- och kunskapsförmedlande 
institution som ska ge tjänster på användarnas villkor.  
 
Vestheim (1992) menar att om efterfrågan får styra kommer folkbibliotekets 
grundläggande tanke om folkupplysning för en större allmänhet undergrävas.287 Detta är 
en legitim farhåga och vår undersökning syftar inte till att propagera för ett tydligare 
marknadstänkande på biblioteken med kunden som primär användare. Vestheims 
farhåga, att den nya typen av biblioteksbesökare hotar att åsidosätta användare med 
specialbehov,288 verkar dock inte vara en framträdande tendens i den svenska diskursen. 
Där finns fortfarande ett mycket starkt fokus vad gäller folkbibliotekets ansvar gentemot 
svaga grupper. I den danska diskursen är den nya typen av låntagare, som kommer till 
biblioteket och ställer krav, mer framträdande. Där ges också ett ökat fokus på service, 
efterfrågan och användarnas behov. Dock finns fortfarande långa utläggningar kring 
folkbibliotekets integrerande roll vad gäller invandringen, barns läsande och 
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funktionshindrades tillgång till folkbiblioteket. Det finns alltså fortfarande med, dock 
inte lika starkt som i den svenska diskursen. Huruvida detta kan ses som en tendens till 
åsidosättande är svårt att avgöra. Vi anser att det kan indikera ett fokus på samhällets 
medborgare som bibliotekets användare, en grupp där såväl svaga som starka användare 
ingår. 
 
Hansson (2005) påpekar att synen på biblioteksbesökare som kunder förutsätter en 
ekonomisk relation och därför inte passar i bibliotekssammanhang. Biblioteket bygger 
på en icke-kommersiell grund och har en roll som meningsskapare framför producent av 
tjänster.289 Kundrollen är heller inte starkt framträdande vad gäller folkbibliotekets 
besökare i den svenska diskursen. Och där man i den danska diskursen kan se en 
tydligare tendens mot att ha en syn på användare som kunder tar också den danska 
diskursen upp betalning av bibliotekstjänster som konsult- och kursverksamhet. 
Huruvida detta är bra eller dåligt för biblioteksutvecklingen kan vi igenom denna 
undersökning inte besvara. 
 
 Rantanens tyd liga uppdelning av moderna och postmoderna ståndpunktsgrupperingar 
stämmer inte överens med resultatet från vår undersökning. Vi upplever det som svårare 
att göra en klar uppdelning mellan en modern och en postmodern gruppering, eftersom 
hållningarna kan ses som både moderna och postmoderna. Oftast framträder en 
postmodern bild av folkbiblioteket i den danska diskursen, i och med att folkbiblioteket 
kopplas samman med nya användare, nya krav, informationssamhället, 
kunskapssamhället, ökad flexibilitet och efterfrågan etc. Dock kan dessa tendenser 
också relateras till den moderna synen på folkbiblioteket som en institution för alla, för 
demokratin, upplysning och bildning. Det är en vidareutveckling av dessa 
grundvärderingar, och folkbiblioteket beskrivs med ett nytt språkbruk. Där är därför inte 
lätt att dra en klar gräns mellan vad som kan placera in folkbiblioteket i en ny tid, och 
vad som hör till folkbiblioteket i en modern tid. 
 
Både den svenska och danska diskursen kopplar samman folkbiblioteket med ett 
livslångt lärande. Enligt Rantanen kunde livslångt lärande ses som en postmodern 
tendens.290 Vi menar dock att livslångt lärande kan sägas höra samman med både 
modernitet och postmodernitet. Vi ser livslångt lärande som en vidareutveckling av 
folkbildningen som är en modern och grundläggande tanke hos folkbiblioteket som 
dock innebär en anpassning till dagens samhälle, med den ständiga 
informationsströmmen, och att människor har ett behov av att ständigt hålla sig ajour 
med utvecklingen. Detta innebär således en grundläggande modern funktion för 
folkbiblioteket anpassad till ett nytt samhälle genom ett annorlunda språkbruk och 
delvis annat innehåll, som uppmärksammas i båda diskurserna. Det som fallit bort från 
den moderna folkbildningstanken är den fostringssträvan som fanns med. Det livslånga 
lärandet handlar mer om personlig utveckling, och mindre om att skapa en god 
medborgare. 
 
Den moderna tanken kring fostran vad gäller folkbibliotekets verksamhet kan alltså 
sägas vara svag i båda diskurserna. Men diskurserna visar dock en tydlig vilja att koppla 
samman folkbiblioteket och bibliotekarierna med expertis, och en specifik kompetens 
som kan ses som en modern och traditionell bild av yrkesrollen. I Danmark har man valt 
att göra en kompromiss, där framhäver diskursen både kvalitet och bibliotekariens 
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specifika kunskaper, samtidigt som efterfrågan och medborgarnas behov ses som 
centralt. Gränserna har här suddats ut mellan det moderna och det postmoderna 
efterfrågans- och kundanpassningstänkandet. ”[K]valitet, alsidighed og aktualitet”291 är 
ledorden för att kombinera det gamla med det nya i Danmark.  
 
Samtidigt menar vi oss kunna se ett visst mått av en fostrande syn i den danska 
diskursen, utan motsvarighet i den svenska. Emerek tar upp hur det moderna 
folkbiblioteket skulle förebereda medborgaren med de mentala kompetenser som var 
nödvändiga för att hantera samhället, d.v.s. skulle göra medborgaren myndig, samtidigt 
innebar det också en konditionering av individerna till modernitetens villkor.292 Detta 
kan kopplas till den danska diskursens vilja att skapa informationskompetenta 
medborgare för att klara av att leva i informations- och kunskapssamhället. Den danska 
nationella politiska bilden av folkbiblioteket vill se institutionen som platsen för 
medborgarna att bli informationskompetenta. Medborgaren ska bildas för att göras redo 
att leva i det informations- och kunskapssamhälle som vi befinner oss i. Detta ansvar att 
utbilda medborgaren till den typ av medborgare samhället behöver är en modern tanke 
som är starkt kopplad till folkbibliotekets tradition även om informationskompetens 
som blir folkbibliotekets specialområde kan sägas höra till det postmoderna samhällets 
ökade krav.  
 
Både den svenska och den danska diskursen kan sägas höra samman med den 
traditionella moderna bilden av folkbiblioteket som en institution kopplad till läsande, 
böcker, gratisprincipen, bildning, demokrati, barn och svaga grupper. Den svenska 
diskursen har dock utöver detta ett extra starkt fokus på vuxnas lärande, vilket inte alls 
finns som specifik målgrupp i Danmark. Den danska diskursen kopplar dock utöver den 
traditionella moderna bilden av folkbiblioteket samman folkbiblioteket med en ny tid 
och nya krav. Man ser folkbiblioteket som en resurs för Danmarks utveckling, som en 
konkurrensmöjlighet i det globala samhället. Folkbibliotekets status kopplat till dess 
funktion i ett nytt samhälle präglat av postmoderna tendenser går inte att spåra i den 
svenska diskursen annat än möjligtvis på området ”vuxnas lärande”. 
 
Den svenska diskursen visar dock på postmoderna tendenser i fråga om att strukturera 
politikområden, genom att man här frångår den tydliga sektorsuppdelning som tidigare 
präglat kulturområdet, och istället väljer att slå samman olika verksamheter. Genom 
sammanslagningen av Utbildnings- och kulturdepartementet, och genom 
sammanslagningen av Kulturrådets områden har gränserna mellan kulturens specifika 
områden luckrats upp. Detta har dock inte gagnat folkbibliotekspolitiken som område i 
Sverige, där detta område fått en mindre roll inom en i allt större struktur. Tecken på 
avdifferentiering syns inte i den danska politiken där det råder en tydlig differentiering 
vad gäller kulturens områden. Här har biblioteksområdet en egen myndighet, 
Biblioteksstyrelsen. 
 
Den danska nationella politiska diskursen ger en bild av folkbiblioteket som tydligt 
kopplat till en postmodern tid genom att den ger folkbiblioteket en tydlig förankring i 
informations- och kunskapssamhället, nätverkssamhället och upplevelsesamhället. 
Danmark ger på så sätt förnyad legitimitet till folkbiblioteket som en viktig institution 
för Danmarks utveckling. I den svenska diskursen görs ingen sådan koppling, utan här 
knyts folkbiblioteket främst till litteratur och böcker vilket får sägas höra till den 
                                                                 
291 Kulturministeriet 2000. Lov nr. 340 om biblioteksviksomhed.  
292 Emerek, 2001, s. 96. 



 56 

moderna bilden av folkbiblioteket med kärnan i dess samling. Om den svenska 
diskursen kan sägas prioritera samlingen prioriterar den danska diskursen service och 
framför allt förmedling som folkbibliotekets kärnverksamhet. På så sätt flyttas fokus i 
den danska diskursen från institutionen i sig själv till de tjänster som den kan erbjuda 
och till den allmänhet som står som mottagare.  
 
I våra metodologiska utgångspunkter under kapitel ”4.1.2 Val av empiriskt underlag – 
Hemsidor” nämnde vi att vi ser hemsidorna som sådana och förmågan att kommunicera 
väl med medborgarna genom dem, som en anpassning till en postmodern utveckling i 
samhället. Danmark har utmärkt sig för att vara framstående vad gäller att lägga ut och 
presentera saker på nätet. De danska hemsidorna är betydligt mer överskådliga och 
lättare att orientera sig i. Texterna går ofta att finna genom en mängd olika sökvägar 
vilket resulterar i att den som söker material om folkbiblioteket såsom vi gjorde snabbt 
och lätt hittar det material som är relevant för denne. De svenska hemsidornas struktur 
är snårigare och det relevanta materialet lokaliserades över ett större område på 
Utbildnings- och kulturdepartementets och Kulturrådets hemsidor. Vi upplevde det här 
som svårare att avgöra om vi fått med det relevanta materialet och fick spendera mer tid 
åt detta arbete även om de svenska hemsidorna innehöll mindre information om 
biblioteksområdet. På Kulturrådets hemsida finner vi dock en formulering som vittnar 
om att myndigheten erkänner detta nya samhälles krav och inom kort skall anpassa sin 
verksamhet efter detta. ”Som ett led i en pågående strävan efter ökad tillgänglighet, 
service och öppenhet utvecklar Statens kulturråd möjligheter att ta del av myndighetens 
förvaltning via Internet.”293  
 
Både Sverige och Danmark har en bild av folkbiblioteket på en nationell politisk nivå 
där det går att skönja postmoderna anpassningar och uppmärksammanden. Dock är 
skillnaden att Danmark placerar in folkbiblioteket i en postmodern kontext utan att för 
den sakens skull negera folkbibliotekets ideologiska ursprung, medan den nationella 
bilden av folkbiblioteket i Sverige inte ger folkbiblioteket denna förankring. De 
postmoderna tendenserna i den svenska diskursen berör snarare hur man strukturerar 
sina politikområden på ett högre plan än att placera och motivera in folkbiblioteket i ett 
nytt samhälle. 
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6. SLUTDISKUSSION 
 
Resultaten av vår undersökning visar på en avsaknad av engagemang och visioner i den 
svenska nationella politiska diskursen kring folkbiblioteket i synnerhet då den jämförs 
med den danska diskursen. I den danska diskursen fokuseras folkbibliotekets roll och 
funktion som viktig i det nya samhället, där läggs också stor vikt vid utvecklandet av det 
danska biblioteksväsendet. Vår undersökning visar en skillnad kring hur den svenska 
och danska nationella politiska diskursen skapar bilden av folkbiblioteket i samband 
med de krav som ställs i det postmoderna samhället. I Sverige kretsar bilden av 
folkbiblioteket främst kring traditionella begrepp såsom litteratur och läsning, barn och 
unga samt svaga grupper i samhällets behov av att nyttja biblioteket. Den danska 
nationella politiska diskursen kontextualiserar istället folkbiblioteket som en del av det 
nya samhället, samtidigt som den traditionella rollen vidhålls.  
 
Stenqvist menade att den statliga politiken i Sverige kopplade folkbiblioteket främst 
som en del av litteraturpolitiken. 294 Vår undersökning visar att detta fortfarande 
stämmer. Folkbiblioteket kopplas ofta samman med litteratur och läsning och det är 
främst folkbiblioteket som nämns på litteraturområdet inte tvärtom vilket indikerar en 
syn på folkbiblioteket som underordnat, en del av, litteraturpolitiken. Den svenska 
diskursen fokuserar starkt på litteraturområdet och har en bild av folkbiblioteken som 
centrala aktörer på litteraturområdet, medan den danska diskursen fokuserar 
biblioteksområdet genom att beskriva litteraturen som en central del av 
folkbiblioteksområdet.  
 
Vår undersökning visar att det finns en otydlig bild av folkbiblioteket i den svenska 
diskursen i bemärkelsen att folkbiblioteket, i synnerhet på regeringens hemsida, inte ges 
en kontext och en plats i det förändrade samhället. I den svenska diskursen sätts 
folkbiblioteket i relation till en mängd områden men hur folkbiblioteket hör samman 
med dessa områden eller varför folkbiblioteket behövs som offentligt finansierad 
institution i samhället motiveras inte. Även den danska nationella politiska diskursen 
uppvisar dock en otydlig bild av folkbiblioteket i bemärkelsen mycket bred och ej 
avgränsad bild. Detta hindrar dock inte den danska diskursen från att motivera 
folkbiblioteket som en viktig offentligt finansierad institution. 
 
Vestheim (1992) beskriver hur folkbiblioteket är mer neutralt och avideologiserat nu än 
tidigare och att folkbiblioteket inte funnit sin roll i det nya samhället.295 Detta menar vi 
överensstämmer med vår undersökning vad gäller den bild som framträder på den 
svenska nationella politiska nivån. Vestheim efterlyser politiska talesmän som för fram 
folkbiblioteken i ljuset och han har svårt att tänka sig ett levande folkbibliotek i 
framtiden utan politiska talesmän. 296 Leif Pagrotsky sa sig vilja vara en opinionsbildare 
genom att säga sig vara för biblioteken och för en bibliotekslag. 297 Som opinionsbildare 
ingår att skapa debatt och att inspirera. Den svenska bilden av folkbiblioteket på en 
nationell politisk nivå visar inga tydliga tecken på denna ambition att inspirera 
folkbibliotek, kommuner och allmänhet. Detta framträder synnerligen tydligt jämfört 
med den danska diskursen som vi undersökt där publikationsskriften Råd og vink som 
ges ut av Biblioteksstyrelsen är ett tydligt exempel på inspiration från statligt håll att 
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motivera in folkbiblioteket som en viktig institution i ett nytt samhälle. I och med 
Biblioteksstyrelsen och deras arbete, som till skillnad från Kulturrådet även arbetar för 
att biblioteksfrågor skall anses som viktiga i den statliga kulturpolitiken, så har ju också 
det danska biblioteksväsendet politiska talesmän som för deras talan. 
 
Audunsons undersökning behandlar bilden av folkbiblioteket hos allmänhet, 
kommunpolitiker och bibliotekarier, och vi har i vår undersökning fokuserat på bilden 
av folkbiblioteket på nationell politisk nivå, en nivå som således inte ingår i Audunsons 
undersökning. Det kan ändå vara på sin plats att jämföra de slutsatser Audunson 
kommer fram till med resultaten från vår undersökning. Audunsons resultat visade att 
folkbiblioteket ska prioritera tjänster till studerande inom utbildningsväsendet och 
därefter personer engagerade i livslångt lärande.298 Studerande inom 
utbildningsväsendet förekommer i vår undersökning endast i form av att folkbibliotek 
skall samverka med skol- och forskningsbibliotek och detta nämns i båda diskurserna. 
Prioriteringen av vuxenstuderande är dock en likhet som endast återfinns i den svenska 
nationella politiska diskursen. Här ses vuxenstuderande som en tydlig fokusgrupp för 
folkbiblioteket. Den danska nationella politiska diskursen däremot har ingen tydlig 
fokusgrupp utan fokuserar snarare på service mot samtliga medborgare, och en tydlig 
efterfrågansstyrd verksamhet. Detta skiljer sig från Audunsons resultat, där 
folkbibliotekets service utifrån efterfrågan var lågt prioriterat.299 Audunsons 
undersökning visar dessutom att svaga grupper var lågt prioriterade tjänster för bilden 
av folkbiblioteket hos kommunpolitikerna.300 Detta stämmer inte överens med den 
svenska nationella politiska diskursen som prioriterar dessa grupper högt.  
 
Resultaten från vår undersökning visar att den bild som framträder hos 
kommunpolitikerna i Hjärpes undersökning i stort stämmer överens med den bild som 
framträder hos regeringen och Kulturrådet. Kommunpolitikerna kopplar samman 
biblioteket i första hand med kultur, men även med information, lärande och mötesplats. 
Barn är en tydlig fokusgrupp för folkbiblioteket men även invandrare och studenter.301 
En medveten konservatism går också att spåra hos kommunpolitikerna då de anser att 
biblioteken i huvudsak borde kopplas till litteraturen. 302 Således kan man anta att den 
kommunala bibliotekspolitiken och den nationella bibliotekspolitiken delar diskursiva 
utgångspunkter. Vem som påverkar vem är svårare att fastställa. Dock kan man anta att 
dokument som bibliotekslagen och även resten av den diskurs som förmedlas på 
nationell nivå påverkar kommunpolitikernas bild av vad folkbiblioteket ska vara. Vi 
menar att detta är ett intressant område inom biblioteksvetenskapen som det saknas 
forskning på. Vi skulle gärna se att någon undersökte kopplingen mellan 
bibliotekspolitiken på nationell och kommunal nivå, och hur detta stämmer eller går 
emot folkbibliotekens och allmänhetens inställning i Sverige. 
 
Hansson placerade folkbiblioteket någonstans mellan den fria folkbildning och det 
formella utbildningsväsendet.303 Han tog också upp att man på flera håll talade om att 
folkbiblioteket borde få ett nytt politiskt uppdrag med ett ökat fokus på utbildning. 304 
Vår undersökning visar att denna tendens, att folkbiblioteket rör sig från en renodlad 
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kulturinstitution, till att mer placeras i relation till lärande, det livslånga lärandet, 
studerande, vuxenstuderande, och folkbildning samt samarbete med formella 
utbildningsinstitutioner tydligt framträder i den svenska diskursen. Det finns således ett 
närmande av folkbiblioteket mot utbildningsområdet, och folkbibliotekets pedagogiska 
funktioner lyfts fram. Även i den danska diskursen beskrivs en vilja att folkbiblioteket 
ska öka sitt samarbete med formella utbildningsinstitutioner, och att kunskapssamhället 
och informationssamhället kräver en ökad kompetens hos medborgarna. 
Folkbibliotekets roll i detta är att utbilda informationskompetenta danska medborgare.  
 
Hansson förespråkade att folkbiblioteket som ansvarsområde skulle flyttas från Kultur- 
till Utbildningsdepartementet.305 Då Hansson skrev detta hade Kultur- och 
Utbildningsdepartementen ännu inte genomgått sammanslagningen. Detta har nu 
genomförts och folkbiblioteket har därmed närmat sig det formella utbildningsväsendet 
organisationsmässigt. Detta syns även i diskursen där ett stort fokus läggs på 
vuxenstuderande och det livslånga lä randet. På sikt finns möjligheten att folkbiblioteket 
som område inom Utbildnings- och kulturdepartementet gynnas av denna 
sammanslagning och erkänns som ett viktigt område i den nationella politiska 
diskursen. Kanske kan biblioteksväsendet anta rollen som tydlig bro mellan de tidigare 
separata departementen och bidra till att lyfta in Sverige i kunskapssamhället. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konkludera att den bild av folkbiblioteket som framkommer 
i den svenska nationella politiska diskursen, även belyst genom den danska nationella 
politiska diskursen, är ett folkbibliotek fast i sin traditionella roll och hårt knytet till 
litteratur och läsande. Gemene mans rätt till folkbiblioteket är inte prioriterat utan fokus 
ligger på svaga grupper eller vuxenstuderande, och den medieutveckling som skett i 
samhället erkänns heller inte i den svenska nationella politiska diskursen, utan litteratur 
i tryckt form är det självklara mediet för folkbiblioteket i Sverige. Vi menar att den 
danska diskursens sätt att värdesätta både det moderna folkbibliotekets traditionella roll 
och funktion samtidigt som det ges förnyad legitimitet i ett förändrat samhälle med nya 
typer av biblioteksbesökare är en alternativ lösning till att, som i den svenska diskursen, 
bara behålla den traditionella bilden av folkbiblioteket. Vi tror att det danska alternativet 
på sikt positivt kan bidra till att folkbiblioteket får fortsatt status som en viktig 
institution i samhället.  
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7. SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsen behandlar bilden av folkbiblioteket på en nationell politisk nivå i Sverige, 
och jämför denna bild med framställningen av folkbiblioteket på en dansk nationell 
politisk nivå. Den teoretiska utgångspunkten för undersökningen är att dagens samhälle 
ställer en rad nya krav på folkbiblioteket som institution, dessa nya krav exemplifieras 
genom teorier kring det postmoderna samhället.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur bilden av folkbiblioteket framställs på en 
nationell politisk nivå i Sverige, hur institutionens roll, funktion och status i det 
samhälle vi lever i idag betraktas. Undersökningen fokuserar på om de idéer, 
värderingar och föreställningar angående folkbiblioteket som produceras på den 
nationella politiska nivån går att spåra till idéer om den nya situation vi befinner oss i, 
eller om de traditionella värderings- och legitimeringsgrunderna fortfarande är 
dominerande i diskussionen kring folkbiblioteket. Genom att hålla upp bilden av det 
svenska folkbiblioteket på nationell politisk nivå mot bilden av folkbiblioteket i 
Danmark synliggörs alternativ. Undersökningen avgränsas till att undersöka bilden av 
folkbiblioteket på regeringens, Kulturrådets, Kulturministeriet samt Biblioteksstyrelsens 
hemsidor. De frågeställningar vi utfört undersökningen utifrån är; Vilken bild av 
folkbiblioteket framkommer i texter på regeringens samt Kulturrådets hemsidor? Vilka 
skillnader och likheter framträder då denna bild jämförs med bilden av folkbiblioteket i 
texter på Kulturministeriets samt Biblioteksstyrelsens hemsidor? Sätts folkbiblioteket i 
relation till en postmodern utveckling och postmoderna krav i texterna på hemsidorna  
och i så fall på vilket sätt? 
 
Uppsatsens metodologiska utgångspunkt är diskursanalytisk med fokus på Ernesto 
Laclau och Chantal Mouffes diskursteori. Genom deras begreppsapparat; nodalpunkter, 
ekvivalenskedjor, moment, element och subjektpositioner, genomförs en dekonstruktion 
av texterna, detta för att hitta vilka självklara grundantaganden om folkbiblioteket som 
finns på en nationell politisk nivå. 
 
Undersökningen visar att det existerar en skillnad kring hur den svenska och danska 
nationella politiska diskursen skapar bilden av folkbiblioteket i samband med de krav 
som ställs i det postmoderna samhället. I Sverige kretsar bilden av folkbiblioteket 
främst kring traditionella begrepp såsom litteratur och läsning, barn och unga samt 
svaga gruppers behov av att nyttja biblioteket. Den danska nationella politiska diskursen 
kontextualiserar istället folkbiblioteket som en del av det nya samhället, samtidigt som 
den traditionella rollen vidhålls.  
 
Vi menar att den danska diskursens sätt att värdesätta både det moderna folkbibliotekets 
traditionella roll och funktion samtidigt som det ges förnyad legitimitet i ett förändrat 
samhälle med nya typer av biblioteksbesökare är en alternativ lösning till att, som i den 
svenska diskursen, bara behålla den traditionella bilden av folkbiblioteket. Vi tror att det 
danska alternativet på sikt kan bidra positivt till att folkbiblioteket får fortsatt status som 
en viktig institution i samhället.  
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