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Abstract              The purpose of this Master’s thesis is to examine and analyze the 
discourse concerning a new public library in Stockholm. The 
paper further discusses how this discourse corresponds with what 
is written about public libraries in a number of national and 
international documents.  
   To do this I have utilized the discourse theory of Laclau and 
Mouffe. By using some of their instruments I have established 
the discourse around a number of keywords. I then use these 
keywords to see if and how they appear in the documents.  
   My conclusion is that this discourse is concerned with the 
library as a center of knowledge and that the individual user is of 
particular interest. By comparing the discourse with what is sad 
in the documents I found many similarities. The documents 
portray the public library as a center of knowledge as well, but 
they also put forward there quality as a cultural center. Further 
the documents do not show the same interest in the individual 
user.  
   Hence the discourse concerning the new public library in 
Stockholm points to a somewhat different view on the role of the 
public library.   
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  1. Inledning 
 

Folkbiblioteken befinner sig i ett intressant skede vilket kännetecknas av positiva 
besökssiffror och en villighet från kommunernas sida att satsa på folkbiblioteken. Av 
Kulturrådets statistik, i Kulturen i siffror1, framgår det att de senaste årens 
nedläggningar av biblioteksfilialer har bromsats och att de nu istället ökar i antal. Detta 
trots att utlåningen har minskat med 23% sedan 1980 och att det stora flertalet av 
Sveriges befolkning har tillgång till internet och därmed möjlighet att söka information 
hemifrån. Användarna besöker således folkbiblioteken i en ökad utsträckning, men 
deras behov förändras.  
   Frågan är hur biblioteken möter detta idag och i framtiden. Givet dessa 
förutsättningar anser jag det vara intressant att närmare studera vilka utgångspunkter 
som finns vid uppförandet av ett nytt folkbibliotek. Stockholms kommun har beslutat 
att låta uppföra en tillbyggnad i anslutning till Asplunds biblioteksbyggnad för att på så 
vis åstadkomma ett nytt och större stadsbibliotek. Jag har valt att närmare undersöka 
visionen bakom detta vilket fortfarande är på idéstadiet och därför extra intressant på 
grund av sin aktualitet.  
   Stockholms stadsbibliotek invigdes den 31 mars 1928. Det var då ett modernt 
bibliotek, ritat av Gunnar Asplund, som hade hämtat många idéer från 
föregångsländerna USA och Storbritannien. Idag ställer man andra krav på ett 
stadsbibliotek och Stockholms stadsbibliotek har svårt att leva upp till dessa. Vidare är 
byggnaden för liten, vilket medför att allt för stor del av litteraturen måste magasineras 
och att man inte kan ta emot så många besökare som man skulle önska. Besöksantalet 
skulle kunna vara större redan i dag och trycket på biblioteket kommer med all 
sannolikhet att öka framöver. Enligt den regionala utvecklingsplanen för Stockholm 
(RUFS) kommer stadens invånarantal att öka med 150 000 fram till 20302. Stockholms 
stadsbibliotek är med andra ord i behov av större lokaler som kan erbjuda användarna 
det utbud som de eftersöker. Således har man beslutat att uppföra en tillbyggnad till 
Asplunds stadsbibliotek, och med anledning därav utlyste man i maj 2006 en 
internationell arkitekttävling. Bland de många bidrag som skickades in valde en jury 
sedan ut sex bidrag som gick vidare till den final som kommer att avgöras i november 
2007. Det nya biblioteket beräknas stå klart 2013. 
   Jag har i denna uppsats för avsikt att identifiera diskursen kring Stockholms nya 
stadsbibliotek. Genom att även analysera nationella och internationella dokument som 
angränsar till ämnet vill jag påvisa hur denna diskurs förhåller sig till folkbibliotek i 
stort. Utöver detta ämnar jag diskutera stadsbiblioteksdiskursen i ljuset av kulturpolitisk 
forskning samt forskning rörande folkbibliotek. För att ytterligare fördjupa diskursen 
har jag även valt att diskutera det klimat som rådde vid stadsbibliotekets uppförande 
1928, för att se hur det förhåller sig till dagens diskurs. 
   Stockholms stadsbibliotek innebar början på något nytt med sina influenser från USA 
och England. Dagens tillbyggnation strävar också efter att vara ett modernt bibliotek 
som tillgodoser både dagens och den framtida användarens behov. Eftersom jag 
kommer att analysera diskursen kring ett nytt bibliotek som fortfarande är på idéstadiet 
anser jag att den diskurs som framkommer kan påvisa framtida trender inom 

                                                 
1 Statens kulturråd: Kulturen i siffror2007//5. Folkbiblioteken 2006, www.kulturradet.se [2007-06-29]. 
2 Stockholms stad: Stockholm växer – en förstudie till ett nytt stadsbibliotek, Stockholm 2004, s. 6. 
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folkbibliotekssektorn. Ämnet är aktuellt och öppnar upp för vidare forskning när det 
vinnande förslaget korats och även när det nya biblioteket står färdigt.   
   Bland de inriktningar som finns att läsa i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
högskolan i Borås valde jag bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv. 
Ur detta väcktes sedan mitt intresse att fördjupa mig i folkbibliotekets samtida roll. 
Eftersom mitt uppsatsämne behandlar folkbiblioteken och särskilt uppförandet av ett 
nytt stadsbibliotek anser jag att det har en självklar plats inom ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. Jag menar dock att utgångspunkten för denna uppsats särskilt 
hör hemma inom delkursen bok biblioteks och informationshistoria i vilken man 
studerar bibliotekets utveckling. Uppsatsen tar även upp kulturpolitiska aspekter och 
följaktligen hör den även till viss del hemma i delkurserna om kulturpolitik.  
  Min B-uppsats i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, vilken jag skrev 
tillsammans med Carolina Moberg, behandlade också den stundande tillbyggnationen. 
Denna uppsats blir således en form av fortsättning på den förra, även om fokus denna 
gång är annorlunda. I B-uppsatsen intresserade vi oss för själva arkitekturen, medan jag 
denna gång lägger fokus på biblioteksdiskursen.     
 
 
 
   Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att identifiera diskursen kring Stockholms nya 
stadsbibliotek. Jag har valt att göra detta enligt en diskursanalytisk metod som jag 
närmare kommer att redogöra för i följande kapitel. Utifrån den diskurs som sedan 
framträder ämnar jag göra en jämförande analys av ett antal nationella och 
internationella dokument för att visa på hur stadsbiblioteksdiskursen återspeglas i detta 
material.  
   Jag anser vidare att det är intressant att se hur diskursen förhåller sig till forskning 
kring folkbibliotek och kulturpolitik som gränsat till detta. Av denna anledning avser 
jag att i den slutliga diskussionen förankra denna diskurs i forskningslitteratur kring 
folkbibliotek och kulturpolitik. Det är även intressant att belysa diskursen ur ett 
historiskt perspektiv och därför har jag valt att kortfattat redogöra för eventuella 
beröringspunkter mellan dagens diskurs och de diskussioner som fördes vid tiden för 
det nuvarande bibliotekets uppförande vid 1920-talets slut. 
 
Mina frågeställningar lyder:  
 

• Hur ser diskursen kring Stockholms nya stadsbibliotek ut? 
• Hur framträder diskursen i ljuset av det som uttrycks i nationella och 

internationella dokument rörande folkbibliotek? 
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   Avgränsningar 
 
Först och främst har denna uppsats ett begränsat omfång liksom en begränsad tid, vilket 
självklart inverkat på mina val. Mitt syfte är att analysera diskursen kring Stockholms 
nya stadsbibliotek, vilket begränsat mitt empiriska material då mängden av information 
är så limiterat. För att utöka och fördjupa det empiriska materialet har jag därför valt att 
komplettera med en intervju med två personer som på olika sätt varit, och är, delaktiga i 
processen. Vidare ämnar jag utifrån stadsbiblioteksdiskursen även analysera hur den 
korresponderar med det som uttrycks om folkbibliotek i ett antal nationella och 
internationella dokument.  
   Jag har avstått ifrån att närmare gå in på själva arkitekturtävlingsprocessen liksom de 
tävlande bidragen. Diskursen berör bland mycket annat även själva byggnaden men jag 
kommer med andra ord inte gå in på hur tävlingsbidragen svarar mot detta. I den mån 
de ovan nämnda empirin tar upp denna aspekt kommer jag självklart att redogöra för 
detta.  
   I min slutgiltiga diskussion har jag för avsikt att diskutera stadsbiblioteksdiskursen 
och dess förhållande till de nationella och internationella dokumenten. Vidare ämnar 
jag knyta detta till aktuell forskning rörande folkbibliotek och kulturpolitik. Denna 
forskning redogör jag utförligt för i ett tidigare kapitel där kulturpolitiks- och 
folkbiblioteksforskning samt forskning som rör själva biblioteksbyggnaden behandlas. 
Jag har valt att dela in kapitlet i två delar; en som berör folkbibliotekets roll och en som 
behandlar dess arkitektur och varje del inleds med en kort historisk tillbakablick. Ingen 
forskning uppstår ju ur tomma intet utan förhåller sig alltid till sin historiska bakgrund. 
Genom att lägga upp kapitlet på detta sätt hoppas jag ge en ytterligare förståelse för de 
tankar och idéer som genomsyrar dagens forskning.   
   Jag har valt att knyta dan aktuella stadsbiblioteksdiskursen till de diskussioner som 
var rådande vid tiden för Stockholms stadsbiblioteks uppförande i slutet av 1920-talet. 
Detta blir ytterligare en intressant fördjupning av diskursen och en möjlighet att utröna 
om det finns några beröringspunkter mellan nu och då.  
 
 
 
   Disposition 
 
På detta första inledande kapitel följer kapitel 2: Diskursanalys.  
Där presenterar jag mitt val av metod. Det inleds med en övergripande beskrivning av 
diskursanalysen och på det följer en presentation av Laclau och Mouffes diskursteori 
som jag valt till min analysmetod. Kapitlet avslutas med en kortfattad beskrivning av 
min tillämpning.  
 
Kapitel 3: Stockholms stadsbibliotek.  
Detta kapitel behandlar Stockholms stadsbiblioteks tillkomst. Här beskrivs både 
tidsandan och bakgrunden till beslutet att uppföra ett bibliotek i Stockholm samt turerna 
kring själva byggnaden och dess arkitektur. Jag tar även upp tidigare forskning om 
folkbibliotekets utveckling i Sverige.  
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Det som framkommer härav ämnar jag återkomma till i den avslutande diskussionen 
där jag jämför detta avsnitt med resultatet av min diskursanalys. 
 
 
Kapitel 4: Folkbiblioteket.  
Här behandlas folkbibliotek i stort, med fokus på Sverige. Kapitlet är indelat i två 
avsnitt; Folkbibliotekets roll och Folkbibliotekets arkitektur och varje delkapitel inleds 
med en kort historisk återblick. Jag kommer sedan att återknyta till dessa texter i mitt 
analysavsnitt för att påvisa hur de korresponderar med stadsbiblioteksdiskursen. 
 
Kapitel 5: Empiri.       
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet i två steg; först en kort introduktion 
och sedan en längre beskrivning av innehållet. Eftersom jag valt att genomföra min 
analys i två steg så grupperas även det empiriska materialet utifrån detta.  
 
Kapitel 6: Analys.  
Här redogör jag för min analys av texterna utifrån min valda diskursanalytiska metod. 
När detta är gjort följer själva analysen i två steg. 
 
Kapitel 7: Diskussion. 
Under denna rubrik diskuterar jag den diskurs som framkommit av det empiriska 
materialet. Utifrån denna diskuterar jag sedan det som uttrycks i de nationella och 
internationella dokumenten. Jag resonerar även kring diskursen ur ljuset av det 
teoretiska materialet och då även ur det som framkommer i kapitlet om Stockholms 
stadsbiblioteks tillkomst. På detta följer ett avsnitt där jag redogör för mina slutsatser. 
 
Kapitel 8: Sammanfattning. 
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 2. Diskursanalys 
 
Vilket jag nämnt ovan har jag för avsikt att genomföra en diskursanalys av ett antal 
aktuella texter samt en intervju rörande tillbyggnationen av Stockholms stadsbibliotek. 
I detta kapitel beskriver jag vad som kännetecknar en diskursanalys och vilken 
inriktning som jag valt att bygga min analys kring. Vidare kommer jag kortfattat att 
beskriva hur jag tillämpar den diskursanalytiska metoden samt en kortfattad bakgrund 
till varför jag valt diskursanalys som metod.   
 
 
 
   Grundläggande drag 
 
Begreppet diskurs är inte helt enkelt att ringa in, men Filosofilexikonet erbjuder en 
tänkbar tolkning. Enligt detta kan en diskurs förstås som en kedja av utsagor eller 
yttranden3. Diskursanalys är, i sin tur, en form av textanalys som intresserar sig för hur 
verkligheten framträder genom språket, alltså diskurser. Språket är i detta fall inte 
enbart det skrivna ordet utan det kan lika gärna handla om konst eller arkitektur.  
   Diskursanalys har länge använts som en analysmetod inom litteratur- och 
filmforskning men det är först under senare tid som den även börjat tillämpas inom 
samhällsvetenskapen4. Det är en kvalitativ textanalys som intresserar sig för hur vi 
uppfattar världen genom språket. Med andra ord är det, enligt detta synsätt, genom 
språket som vi tar till oss och förstår verkligheten. Likaså är det genom språket som 
verkligheten konstrueras genom att ting, grupperingar eller händelser namnges. Språk 
betraktas inte som ett färdigt system som speglar verkligheten utan som aktiva 
handlingar. Fakta ligger således inte fast utan är helt enkelt en produkt av 
språktillämpning5. Egenskaper, tillhörighet etcetera är språkligt burna och satta genom 
handling. Ur ett diskursanalytiskt perspektiv kunde således våra världsbilder och 
identiteter ha sett annorlunda ut genom andra gränsdragningar och karakteristiker6. 
Ingrid Sahlin menar att diskursanalys innebär ett förfrämligande av texten. Den 
erbjuder ett verktyg att se det märkliga i något som vid en första anblick framstår som 
naturligt7. Hon menar vidare att diskursanalys erbjuder verktyg att tolka text genom att 
närmare studera specifika begrepp.   
   Som diskursanalytiker är man inte intresserad av om texten håller sig till sanningen 
eller ej, utan i stället hur texten formar verkligheten. Jag är således inte intresserad av 
att utvärdera huruvida det som uttrycks om Stockholms nya stadsbibliotek är sant eller 
inte. I stället vill jag tränga djupare in i texterna för att förstå vad diskursen uttrycker. 
Min önskan är att komma bakom det som uttrycks om ett visst folkbibliotek för att 
kunna visa på hur denna diskurs formar verkligheten. För även om mitt syfte är att 
analysera diskursen kring ett särskilt bibliotek så är den diskurs som framkommer en 

                                                 
3 Diskurs. Ingår i Lübcke, Poul: Filosofilexikonet, Borås 1994, s. 117. 
4 Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red): Diskursanalys i praktiken, Slovenien 2007, s. 9. 
5 Ibid. s. 10. 
6 Ibid. s. 8. 
7 Sahlin, Ingrid: ”Diskursanalys som sociologiska metod”. Ingår i Sjöberg, Katarina (red): Kvalitativ 
forskning i praktiken, Lund 1999, s. 91. 
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del i en större diskurs rörande folkbibliotek. På så vis är den inte enbart med om att 
forma vår uppfattning om Stockholms nya stadsbibliotek utan även vår uppfattning om 
folkbiblioteken i stort.  
   Diskursanalysen har utvecklats ur strukturalism och poststrukturalistisk språkfilosofi, 
vilket är en filosofi som ser på omvärlden i form av olika strukturer. En viktig person 
för denna uppfattning är den schweiziska språkforskaren Ferdinand de Saussure (1857-
1913). Enligt denne kan språket ses som ett system av tecken, i betydelsen uttryck för 
något. Ett ord som katt har ingen självklar förbindelse med djuret katt, men genom 
sociala konventioner har vi lärt oss att så är fallet. Saussure menar att ett tecken erhåller 
sin betydelse i relation till andra tecken, som det inte är. Dessa tecken bildar en 
struktur, och således är ordet katt en del i en struktur av andra ord som inte har samma 
betydelse. Vidare delade Saussure upp språket i två nivåer; langue och parole. Det 
förstnämnda, langue, representerar språkets struktur av tecken som ger varandra 
betydelse och som är fast och oföränderligt. Parole representerar, i sin tur, det konkreta 
språket och bygger på langue8.  
   Poststrukturalismen har utvecklat Saussures språkfilosofi och gjort en del 
modifieringar. Även här gäller att tecknen får sin betydelse genom det nätverk av andra 
tecken som de relaterar till, och inte av verkligheten. Man har dock frångått Saussures 
tanke om språket som en total och oföränderlig struktur, och istället menar man att 
tecknens betydelse ändras utifrån de sammanhang de återfinns i. Vidare delar 
poststrukturalismen inte Saussures skarpa uppdelning mellan langue och parole. Enligt 
denna teori är det i stället just genom det konkreta användandet av språket som 
strukturer skapas, reproduceras och förändras9.  
   Det finns många olika företrädare för diskursanalysen som har utvecklat sin egen 
form av denna. En av de mest välkända är Michael Foucault som var den som på allvar 
började använda sig av ett diskursanalytiskt angreppssätt. Han menade att sanningen är 
en diskursiv konstruktion som bestäms av olika kunskapsregimer10. Mitt val har dock 
fallit på de politiska teoretikerna Laclau och Mouffe som i likhet med Foucaults är av 
den uppfattningen att individen är determinerad av strukturer11.  
   Laclau och Mouffe har utvecklat en diskursteori som jag anser vara passande för mitt 
syfte. En viktig anledning till detta är att de uppfattar alla sociala praktiker som 
diskursiv praktik. Således kan man utifrån deras teori analysera alla sociala fenomen ur 
ett diskursanalytiskt perspektiv. Jag har följaktligen möjlighet att inom ramen för denna 
teori analysera diskursen kring såväl bibliotekets innehåll som själva byggnaden och 
bibliotekspersonalens roll.  
 
 
 
   Laclau & Mouffe 
 
Laclaus och Mouffes är politiska teoretiker som för samman marxismen och 
strukturalismen/poststrukturalismen. Marxismen tillför idéer om det sociala och 
strukturalismen, å sin sida, bidrar med en teori om betydelse.  
   Laclau och Mouffe uppfattar det sociala fältet som en väv av betydelsebildande 
processer. Dessa fenomen är aldrig färdiga och totala så det går således inta att 
slutgiltigt fixera betydelsen vilket leder till en strid om definitioner av samhälle och 
                                                 
8 Winther-Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise: Diskursanalys som teori och metod, Lund 2000, s. 16. 
9 Ibid, s. 18. 
10 Ibid, s. 19. 
11 Ibid, s. 20. 
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identitet12. Laclau och Mouffe erbjuder genom sin diskursteori ett antal begrep som 
belyser de olika strukturerna bakom denna kamp, och utifrån vilka diskursen formas. 
Grunden till dessa är begreppet tecken som är en sammansmältning av uttryck och 
innehåll. De får sin betydelse genom att ställas i relation till andra tecken, och på så vis 
utesluts alla övriga betydelser, vilket Laclau och Mouffe benämner artikulation. Vidare 
kan ett tecken vara mer eller mindre distinkt, eller mer eller mindre mångtydigt. 
Element är ett mångtydigt tecken som inte fått sin slutgiltiga mening och som diskursen 
strävar efter att ge en bestämd betydelse. En nodalpunkt är ett privilegierat element och 
ett så kallat knuttecken kring vilken diskursen organiseras. Det är ett element som 
erhåller sin betydelse genom att ingå i en ekvivalenskedja. På så vis sätts den i 
förbindelse med andra element som ger den dess innehåll i en bestämd diskurs. De 
tecken som är särskilt öppna för olika betydelser går under benämningen flytande 
signifikant13.  
   Diskurs är en totalitet inom vilken varje tecken är entydigt fastställt. Detta görs 
genom att utesluta alla andra tänkbara betydelser och således är en diskurs en 
reducering av möjligheter och ett sätt att skapa entydighet. Diskursen är dock inte för 
alltid fastställd utan det finns ständigt andra betydelsemöjligheter som kan ifrågasätta 
och förändra diskursen. Diskursen är följaktligen en tillfällig tillslutning som endast 
temporärt fixerar betydelsen på ett bestämt sätt.  
   Laclau och Mouffe uppfattar diskursen som mer än ett språkligt fenomen, vilket 
betyder att de lägger stor vikt vid sociala processer. Jag nämnde ovan att Laclau och 
Mouffe inspirerats av marxismen i vad man kan kalla den sociala delen av deras 
diskursteori. Men de har dock gjort vissa förändringar. Det mest iögonfallande är att de 
mer eller mindre bortser från marxismens tanke om ekonomins deterministiska roll, och 
istället lägger fokus på de politiska processerna. Detta betyder dock inte att de anser att 
det materiella saknar betydelse14. 
   Laclau och Mouffe menar att samhället, som vi uppfattar det, inte existerar. Det finns 
inte ett samhälle utan det vi uppfattar som ett sådant är ett bygge av olika strukturer. 
Olika grupper kan identifiera sig utifrån olika perspektiv såsom klass eller kön. Att de 
gör detta beror inte på att samhället rent objektivt utgår från dessa grupper utan istället 
beror det på att en tillslutning skett där andra identifikationsmöjligheter uteslutits. Med 
andra ord är det vi som hela tiden producerar samhället15.  
   I Hegemony and socialist strategi16 drar Laclau och Mouffe upp riktlinjerna för sin 
diskursteori. Vilket jag nämnde ovan bygger deras teori till stor del på den marxistiska 
teorin. Enligt denna, och då särskilt hos Antonio Gramsci (1891-1937), betecknar 
hegemoni den makt över människo- och samhällssynen som en ledande klass utövar vid 
sidan av sin ekonomiska och politiska dominans17. Gramsci menar att denna makt 
måste accepteras av de styrda och i detta samanhang har de intellektuella en avgörande 
roll. Genom att de förmedlar tankar och synsätt är de delaktiga i att befästa 
hegemonier18. Enligt Laclau och Mouffe finns det en unik relation mellan just klass och 
hegemoni genom att de kompletterar varandra. De drar paralleller till Saussure´s 
begrepp parole och langue, där hegemonin hör till det förstnämnda langue och klass till 
parole19. 
                                                 
12 Winther-Jørgensen  & Phillips, 2000, s. 31. 
13 Ibid, s. 57f. 
14 Ibid, s. 41. 
15 Ibid, s. 46f. 
16 Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal: Hegemony and socialist strategy, Storbritannien 2001. 
17 Hegemoni. Ingår i Nationalencyklopedin. www.ne.se [2007-07-07] 
18 Nordin, Svante: Filosofins historia, Lund, 1995, s. 542f. 
19 Laclau & Mouffe, 2001, s. 51. 
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Laclau och Mouffe menar att tanken om hegemonin förutsätter ett teoretiskt fält 
dominerat av artikulation, varigenom elementen kan bli identifierade20. Författarna 
uttrycker att: 
 

…// we will call articulation any practice establishing a relation among elements such 
that their identity is modified as result of the articulatory practice.  The structured 
totality resulting from the articulatory practice, we will call discourse.21 

 
Således får elementen sin betydelse genom den relation som de har till varandra, vilket 
Laclau och Mouffe benämner som artikulation. Den struktur som uppkommer utav 
artikulationen är, enligt dem, själva diskursen22.  
 
 
 

   Tillämpning 
 
Laclau och Mouffe har inte själva tillämpat sin diskursteori genom att göra en 
detaljerad analys av ett empiriskt material23. Följaktligen kan jag inte hänvisa till dem i 
mitt val av analysmodell.  
  Jag har valt att dela in mitt empiriska material i två olika delar. Den första delen 
omfattar de texter som är direkt knutna till Stockholms nya stadsbibliotek, och den 
andra delen ett antal nationella och internationella dokument som rör folkbiblioteken i 
stort. Det är på den första delen som tyngdpunkten av min analys ligger. Där använder 
jag mig av några av Laclau och Mouffes begrepp som jag presenterade ovan. Den andra 
delen utgår från den diskurs som framkommer ur den analys som jag genomför av 
empirin rörande Stockholms nya stadsbibliotek.  
   I den första analysdelen identifierar jag nodalpunkter ur mitt empiriska material, 
kring vilka diskursen ordnas. En nodalpunkt är ett tecken som egentligen inte har någon 
fast betydelse i sig själv utan erhåller den genom att ingå i en ekvivalenskedja. På så vis 
sätts den i förbindelse med andra tecken som ger den dess betydelse24. Följaktligen 
kommer jag att koppla en ekvivalenskedja till varje nodalpunkt som framkommer ur 
mitt material, och på så vis karaktärisera diskursen. Jag ämnar vidare behandla 
folkbiblioteket som en flytande signifikant eftersom dess roll aldrig ligger fast. 
   Den andra delen bygger på den diskurs som framkommer av den ovan nämnda 
analysen. Här analyserar jag hur nodalpunkterna i stadsbiblioteksdiskursen framträder i 
de nationella och internationella dokumenten. Jag redogör även för eventuella 
skillnader mellan de olika delarna av det empiriska materialet. 
   Diskursanalys är både en teori och en metod. Metod handlar om hur själva analysen 
genomförs, vilket jag kortfattat redogjorde för redan i det inledande kapitlet, och här 
har jag åter beskrivit det. Teorin handlar istället om hur allt hänger samman. Genom att 
utgå från nodalpunkterna skapas en förståelse för hur diskursen hänger samman, och 
därmed en teori. Det är nodalpunkterna som utgör diskursens stomme och till dem 
knyts ekvivalenskedjor som beskriver varje nodalpunkts betydelse för den specifika 
diskursen. Detta inverkar på uppsatsens uppbyggnad såtillvida att jag först söker efter 
nodalpunkter i det empiriska materialet, knutet till det nya stadsbiblioteket. Kring dem 
                                                 
20 Laclau & Mouffe, 2001, s. 93. 
21 Ibid, s. 105. 
22 Winther-Jørgensen & Phillips, 2000, s. 38. 
23 Ibid, s. 57. 
24 Ibid, s. 57f. 
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formar sig sedan ekvivalenskedjor som beskriver deras betydelse. Det är först när detta 
är gjort som jag kan övergå till analysens andra del. I den utgår jag från nodalpunkterna 
för att se hur de ter sig i ljuset av det som uttrycks i de nationella och internationella 
dokumenten. Således är det kring nodalpunkterna som min analys byggs upp och 
uppsatsen hålls samman. 
   Jag ämnar återkomma till min tillämpning av Laclaus och Mouffes diskursteori i min 
analys av materialet. Där kommer jag närmare att beskriva hur jag väljer ut 
nodalpunkter och vad som framkommer när jag kopplar dem till ekvivalenskedjor. 
Vidare beskriver jag på vilka grunder jag valt att behandla folkbiblioteket som en 
flytande signifikant. Den andra delen av min analys kommer även den att framstå 
klarare i detta kapitel. 
   Börgesson och Palmblad påpekar att forskaren ständigt själv gör något med urvalet, 
akademisk design, meningssammanhang och språklig dramaturgi. Detta betyder att 
forskaren är en medskapare av diskursen. Vidare är vetenskap en kombination av 
samhälleliga normer och strukturer och kan därigenom endast förstås i sitt kulturella 
och historiska sammanhang. Denna insikt ska inte uppfattas som hämmande utan är 
rent av förutsättningen för att kunna genomföra analysen25. Jag är följaktligen 
medveten om att denna analys präglas av min egen förförståelse och att jag därför är en 
medskapare av diskursen. Men eftersom den i sin tur är påverkad av det samhälle i 
vilket jag ingår så menar jag att min analys av stadsbiblioteksdiskursen är intressant och 
relevant utifrån dagens samhällsdiskurs. 
  

                                                 
25 Börjesson & Palmblad, 2007, s. 21. 
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  3. Stockholms stadsbibliotek 
 
I detta kapitel redogör jag för Stockholms stadsbiblioteks tillblivelse. Jag beskriver 
tidsandan och bakgrunden till beslutet att uppföra ett stadsbibliotek i rikets huvudstad. 
Vidare redogör jag för tidigare forskning som berör folkbiblioteksutvecklingen under 
1900-talets början. Kapitlet avslutas med en beskrivning av Stockholms stadsbiblioteks 
arkitektur.  
 
 
 
   Stockholms stadsbiblioteks tillblivelse 
 
Folkbibliotekets utveckling startade i England och USA i mitten av 1800-talet och de 
första biblioteken av public-librarytyp med barnavdelningar och utlåning från öppna 
hyllor uppkom under 1890-talet26. I Sverige växte folkbibliotek fram kring sekelskiftet 
1900 och i Stockholms stadsbibliotek, invigt i mars 1928, finns public-libraryidealen 
implementerade.  
   Stockholms bibliotekshistoria, liksom Stockholms stadsbibliotek är noga kartlagt av 
Mats Myrstener. Han lade fram licentiatavhandlingen På väg mot ett nytt stadsbibliotek. 
Folkbiblioteksväsendets framväxt i Stockholm t o m 192727 1998 och för närvarande 
arbetar han på den andra delen i detta projekt som behandlar Stockholms stadsbiblioteks 
tio första år, 1928-39. Myrstener har även skrivit en intressant artikel i ämnet som går 
under namnet ”Stockholms stadsbiblioteks tillkomst: ekonomi, ideologi och kamp om 
fritiden”28. Han är av den åsikten att arbetarrörelsens bibliotek och folkbildnings-
förbundet var viktiga aktörer för folkbibliotekens utveckling i Stockholms. Det 
förstnämnda startade 1892 och var då en sammanslutning av ett antal små 
arbetarebibliotek. Folkbildningsförbundet var, istället, en liberal/konservativ organisation 
som startade ett parallellt bibliotekssystem bredvid det betydligt större i arbetarrörelsens 
regi. Bland dem som var knutna till folkbildningsförbundet återfinns tre viktiga personer 
för Stockholms stadsbiblioteks tillkomst; Fredrik Hjelmqvist (sedermera 
stadsbibliotekarie) samt bibliotekskonsulenterna Knut Tynell och Greta Linder29.  
   En annan viktig person för uppförandet av Stockholms stadsbibliotek och för det 
svenska folkbibliotekets utveckling i stort är Valfrid Palmgren. Mats Myrstener menar att 
hennes tanke om ”det goda biblioteket” har genomsyrat bibliotekarieyrket under en lång 
period. Hon var särskilt engagerad i bibliotek för barn och det var hon som låg bakom 
grundandet av nordens första barnbibliotek, Stockholms Barn- och Ungdomsbibliotek, 
191130.   

                                                 
26 Torstensson, Magnus: Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna, Göteborgs 
universitet 1996.  
27 Myrstener, Mats: På väg mot ett nytt stadsbibliotek. Folkbiblioteksväsendets framväxt i Stockholm t o m 
1927, Göteborg 1998. 
28 Myrstener, Mats: ”Stockholms stadsbiblioteks tillkomst: ekonomi, ideologi, och kamp om fritiden”, 
Svensk biblioteksforskning, 1996:4. 
29 Myrstener, 1998, s. 85ff. 
30 Hansson, Joacim: Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år, Linköpings universitet 
2005, s. 55f. 
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I början av 1900-talet gick samtliga barn i folkskola och läskunnigheten var stor, men 
antalet som tillägnade sig god litteratur efter att de lämnat skolan var dock ringa. 
Palmgren uttrycker det som så att ”[h]vad skulle vi säga om den far eller mor, som 
sorgfälligt lärde sitt barn att begagna knif och gaffel, men som sedan icke gaf dem något 
att äta”31. Hon menade att de bibliotek som riktade sig till den stora allmänheten endast 
kunde beskrivas som på måfå ihopsamlade bokförråd som knappt gjorde skäl för namnet 
bibliotek. Det fanns visserligen stadsbibliotek som var både välordnade och välskötta och 
som hade en kunnig och engagerad personal, men de riktade sig till den lärda delen av 
befolkningen. Palmgren ville istället se bibliotek i Sverige som mer liknade de i USA, där 
hon inte upplevde denna rangskillnad32. Hon nämner särskilt de öppna hyllorna vilka hon 
ansåg var ett kraftigt medel att ta bort känslan av institution över biblioteken, och få 
besökarna att känna det som att de befann sig i ett privatbibliotek33. Detta hade hon 
iakttagit under en studieresa till USA, vilken resulterade i boken Bibliotek och 
folkuppfostran, publicerad 1909.  
   Palmgren erhöll sedan ensam uppdraget att göra upp planer för en ny organisation för 
folk- och skolbiblioteken, vilket resulterade i 1912 års biblioteksförfattning34. Hon var 
även en av de utvalda för den centralbibliotekskommitté som kom att tillsättas 1910, efter 
att en motion väckts om ett centralbibliotek i Stockholm. Enligt kommitténs förslag 
skulle ett centralbibliotek uppföras i Vasastan, i hörnet av Dala- och Tegnergatan. Det var 
dock många som intog en negativ hållning och ansåg att ytterligare ett filialbibliotek 
skulle täcka behoven35. Så när den tänkta donationen från den Forsgrénska fonden i 
stället gick till det nyinrättade radiumhemmet sköts tanken på ett centralbibliotek på 
framtiden36. Donationen kom i stället från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 1918. 
Man tillsatte då en ny kommitté och som arkitekt valdes Gunnar Asplund.  
   Gunnar Asplund och Fredrik Hjelmqvist, som sedermera skulle bli Stockholms första 
stadsbibliotekarie, gjorde flera studiebesök på bibliotek, både i England och USA. 
Resultatet blev ett modernt bibliotek som i hög grad innefattar de idéer som tidigare 
framfördes av Palmgren, med öppna hyllor och en barn- och ungdomsavdelning, allt 
enligt de amerikanska ”public-libraryidealen”. Men vad gäller de öppna hyllorna var 
Asplunds bibliotek långtifrån först. Gustav Vasa församlingsbibliotek hade sina böcker 
åtkomliga för besökarna redan när det öppnade 1909. Enligt Myrstener var detta dock 
inget ideologiskt ställningstagande utan berodde snarare på bristande magasinsut-
rymme37.   
   I licentiatavhandling, Om folkbibliotekets ideologiska identitet, har Hansson genomfört 
en ideologikritisk studie av de framväxande folkbiblioteken och deras relation till det 
svenska samhället. Där uttrycker han att ”[s]om ideologisk institution är naturligtvis även 
folkbiblioteket ett barn av sin tid” 38. Han är av den åsikten att det finns kopplingar 
mellan organisationen bakom folkbiblioteket och samhällets allmänna ideologiska 
diskurser39. Kring sekelskiftet 1900 genomsyrades folkbiblioteksdiskursen av ett 
bildningsideal som strävade efter att fostra och dana dugliga medborgare. Följaktligen 

                                                 
31 Palmgren, Valfrid: Biblioteket – en ljushärd, Uppsala, 1909, s. 4. 
32 Ibid, s. 4f. 
33 Ibid, s. 17. 
34 Hjelmqvist: ”Några utvecklingslinjer i svenskt biblioteksväsen under de senaste årtiondena”. Ingår i 
Dansk biblioteksforenings aarsskrift II, Köpenhamn 1919. 
35 Adde, Gustaf: ”Det nya förslaget till stadsbibliotek”. Svenska Dagbladet, 9 mars 1922. 
36 Myrstener, Mats: ”Stockholms stadsbiblioteks tillkomst: ekonomi, ideologi, och kamp om fritiden”, 
Svensk biblioteksforskning, 1996:4. 
37 Myrstener, 1998, s. 90. 
38 Hansson, Joacim: Om folkbibliotekts ideologiska identitet, en diskursstudie, Borås/Göteborg, 1998. 
39 Ibid, s. 75. 
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lade man stor vikt vid att barnen redan vid tidig ålder skulle tillägna sig god litteratur. 
Hansson menar att folkbibliotekets roll var kontrollerande. Diskursen dominerades av ett 
borgerligt synsätt, enligt vilket arbetarklassen skulle bildas för att bidra till nationens 
utveckling. Individen var här endast en kugge i maskineriet40. Även Myrstener ger 
uttryck för detta när han beskriver motståndet till de öppna hyllorna. Som argument 
framfördes den ökande stöldrisken, men man var även bekymrad över den stora 
utlåningen av skönlitteratur, som man trodde skulle öka ytterligare om besökarna själva 
fick botanisera bland böckerna. Man ville hellre se att besökarna vände sig till den så 
kallade kunskapsgivande avdelningen41.  
   Magnus Torstensson har analyserat genombrottet för folkbiblioteken i Sverige och gjort 
vissa jämförelser med utvecklingen i USA. Tiden för de svenska folkbibliotekens 
utveckling kännetecknas av industrialisering och rösträttskamp. Tiderna var turbulenta 
och från statligt håll såg man på folkbiblioteket som ett medel att stävja detta och som ett 
sätt att råda bot på nykterhets- och sedlighetsproblemen. Till en början riktades 
folkbiblioteken till de kroppsarbetande klasserna, men den uppfattningen kom att 
ändrades och istället började det allt mer att handla om folkbiblioteket roll som en arena 
där alla samhällsklasser kunde mötas42.  
   Att samhället som de svenska folkbiblioteken växte fram i var stadd i snabb förändring, 
uppfattar Torstensson som en typisk bakgrund. De styrande ser folkbiblioteket som ett 
medel att uppnå stabilitet och ger dess utveckling sitt stöd. Men folkbiblioteket kan även 
fungera som ett medel för de förtryckta grupperna att förbättra sin ställning43. På så vis 
kan folkbiblioteket anses vara en viktig del i den demokratiska utvecklingen, vilket är en 
uppfattning som även delas av Hansson. Enligt honom erbjöd folkbiblioteket sina 
användare en djupare förståelse för omvärlden och en medvetenhet om samhällets 
orättvisor44.    
 
 
 

   Stockholms stadsbiblioteks arkitektur 
 
Asplunds bibliotek är beläget vid foten av Observatoriekullen, i korsningen Odengatan, 
Sveavägen, där stadsbiblioteket var tänkt att vara en del av ett universitetsområde. I en av 
Asplund skisser från 1919 har han förlagt universitetet till observatoriekullens krön vid 
det gamla observatoriet. Den plan som sedan kom att realiseras utarbetade han i 
samarbete med arkitekten Ivar Tengbom, vilken ritade Handelshögskolan45.  
   Byggnaden som är inspirerad av nyklassicism och klassisk form, består av en rund 
centraldel omgiven av smala huslängor som tillsammans bildar en kubisk form. Fasaden 
är putsad och dekorerad med ett band, längst den kvadratiska delen, i relief föreställande 
en grekisk meanderslinga och en bildfris som skildrar de olika ämnesområdena som är 
representerade i biblioteket. 
När biblioteket togs i bruk 1928 var den runda centraldelen synlig från väster. Först 1932 
kompletterade Asplund byggnaden med en flygel även på denna sida, vilket fullbordade 
den kvadratiska formen46.    
                                                 
40 Hansson, 1998, s. 131ff.  
41 Myrstener, 1998, s. 90. 
42 Torstensson, 1996, s. 43. 
43 Ibid, s. 116. 
44 Hannson, 1998, s. 139. 
45 Stockholms stad, 2004, s. 19. 
46 Plunger, Max (bild) & Winter, Karin (text): Stockholms stadsbibliotek, Stockholm 1998. 
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   Biblioteket har tre ingångar, varav huvudingången är placerad mot Sveavägen och leder 
besökaren till biblioteket genom en trappa med långa trappsteg. Väl inne i biblioteket tar 
en annan trappa vid och leder besökaren upp till rotundan. Där står skönlitteraturen 
uppställd i bokhyllor som täcker väggarna i tre våningsplan. I anslutning till denna finns 
läsesalar, indelade i olika ämnesområden, i de huslängor som utgör kubens form. I 
bottenplan har barnen fått en egen avdelning. 
   Asplund specialritade även alla bibliotekets möbler för sina ändamål och platser där de 
är placerade. Han ligger även bakom den park som sträcker sig längst Sveavägen, söder 
om biblioteket, samt butikslokalerna under sockelterrasserna mot Sveavägen47.  
   Stockholms stadsbibliotek består idag av huvudbyggnaden samt tre så kallade 
lamellhus längst Odengatan. Huset närmast Odenplan är ritad av Erik Lallerstedt och stod 
färdigt 1930. Han ligger även bakom det mellersta lamellhuset som kom till två år senare. 
Det förstnämnda inhyser sedan några år tillbaka den administrativa personalen för 
Stockholms stadsbibliotek och den andra disponeras sedan 1980-talet av Svenska 
Barnboksinstitutet. Byggnaden närmast Asplunds bibliotek är ritad av Paul Hedqvist och 
var färdig att tas i bruk 1953. Den var ursprungligen tänkt för universitetets humanistiska 
bibliotek men idag är stadsbibliotekets tidnings och tidskriftsläsesal inhyst i byggnaden48.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
                                                 
47 Ibid. 
48 Stockholms stad, 2004, s. 39f. 
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  4. Folkbiblioteket   
 
Under denna rubrik redogör jag för tidigare forskning. Kapitlet är uppdelat i två 
underrubriker; folkbibliotekets roll och folkbibliotekets arkitektur, vilka båda inleds med 
en kort historisk tillbakablick, från 1960-talet och framåt. Under den förstnämnda 
underrubriken har jag valt att även ta upp kulturpolitiska aspekter.  
   Jag kommer att återknyta till det som framkommer här i diskussionskapitlet. 
 
 
   Folkbibliotekets roll 
 
Klimatet under 1960- och 70-talen kännetecknas av ett ökat intresse för kulturen. 1974 
formulerades de kulturpolitiska målen för första gången, vilka formulerades på nytt 1996, 
men är i det stora hela fortfarande de samma49. Detta återspeglades även inom 
folkbiblioteken som utvecklades allt mer till kulturcentrum och många bibliotek 
formulerade breda kulturpolitiska mål och riktlinjer. Flera nya bibliotek uppfördes och 
besöken och utlåningen ökade. Den uppsökande verksamheten utökades och man 
betonade barn- och ungdomsverksamheten. 
   Under 1990-talet drabbade den allmänna ekonomiska krisen även biblioteken genom ett 
flertal nedskärningar, vilket ledde fram till bibliotekslagen 199650. Av den utredning som 
föregick själva lagen framgår det att man var orolig över alla de filialer som hade lagts 
ner och man ville försäkra sig om att inga folkbibliotek skulle komma att avgiftsbelägga 
bokutlåning51. Således slår Bibliotekslagen fast att det åligger varje kommun att ha ett 
folkbibliotek samt att inget bibliotek får ta ut avgifter för utlåning av böcker52.  
   1990-talets folkbibliotek kännetecknas för övrigt av informationsteknikens intåg och 
den nyorientering som skedde mot det lärande samhället. Nu betonade man biblioteket 
som informations- och kunskapscentrum och man försökte överbygga gränserna mellan 
folkbiblioteken och de vetenskapliga biblioteken. Vidare stärktes biblioteken som 
kulturcentrum genom att man åter satsade på debatter, författarbesök och andra 
evenemang. 
    
Magnus Torstensson lyfter fram viktigt av att reflektera över anledningen till varför 
biblioteket finns och behovet av ett samhällsperspektiv inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Han ser ett samband mellan folkbibliotek och demokrati och i en 
artikel i tidskriften Library Review utrycker han att ”/.../ the modern public library can be 
seen as a part of the movement for education of the citizenry for democracy and 
civilization /.../”53.  

                                                 
49 De kulturpolitiska målen är sju till antalet och innefattar värnade av yttrandefrihet och verkande för allas 
lika deltagande I kulturlivet. Vidare vill man främja kulturell mångfald, bildningssträvanden samt 
internationellt kulturutbyte. Kulturen ska ges förutsättning att vara dynamisk, utmanande och obunden kraft 
i samhället.  
50 Forslund, Johan, Erik: Om biblioteksverksamheterna (Ds 2003:66), s. 7. 
51 Kulturpolitikens inriktning, Fritze, Stockholm 1995 (SOU 1995:84). 
52 Bibliotekslagen SFS 1996:1596, Fritze, Stockholm 1996. 
53 Torstensson, Magnus: ”Libraries and society – the macrostuctural aspect of library and information 
studies”, Library Review, vol. 51, nr 3/4 2002, s. 212. 
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Folkbiblioteket är en del av kulturpolitiken och i detta ämne har Dorte Skot-Hansen 
bidragit med intressant forskning. I artikeln ”Kultur til tiden – strategier i den lokale 
kulturpolitik”54 presenterar hon sin tanke om tre typer (rationaler) som varit, och är, 
rådande inom kulturpolitiken. Enligt denna modell startade kulturpolitiken i enlighet med 
den humanistiska typen, och efter det utvecklades den sociologiska och slutligen den 
instrumentella typen. Påpekas bör att de tre typerna inte avlöst varandra i följd. Vidare 
utgår Skot-Hansen från danska förhållanden men hon menar att Västeuropa genomgått i 
det närmaste samma kulturpolitikiska utveckling sedan andra världskriget. Följaktligen är 
modellen intressant även ur ett svenskt perspektiv. 
   Den humanistiska typen utvecklades under 1960-talet och med den följde en ökad 
satsning på kulturen från statens sida. Kulturen skulle demokratiseras och komma hela 
befolkningen till del, enligt den humanistiska anda som då rådde. Man hade givit upp 
övertygelsen om att kulturen själv skulle nå ut till de breda folklagren. Nu skulle man 
istället utbilda folket genom att ge dem tillgång till en nationell enhetlig kultur. Enligt 
den sociologiska typen ska initiativet i stället komma från folket självt. På så vis kan 
kulturen även fungera som ett sätt att frigöra förtryckta grupper i samhället, eftersom man 
menar att deltagande i kulturella aktiviteter skapar en känsla av tillhörighet och identitet. 
Enligt denna typ finns ingen så kallad dålig kultur utan alla ska få möjlighet att uttrycka 
det de vill inom de lokaler som kommunen ställer till förfogande. Kulturen ska inte vara 
en produkt som alla ska ha del i utan istället ska alla vara en del i kulturen55. I enlighet 
med den instrumentella typen är kulturen ett medel för att uppnå ekonomisk utveckling 
och ett sätt att synliggöras. Med det följer att många kommuner satsar på ”flaggskepp”, 
så som kulturhus eller nischade museum eftersom man insett kulturens potential som 
imagehöjare56.  
   Enligt Skot-Hansen kan man utifrån dagens kulturpolitiska kritik lätt få intrycket av att 
kulturpolitiken endast utgår från ett instrumentellt tankesätt. Hon menar dock att det inte 
förekommer någon kommun som för en enbart instrumentell kulturpolitik. Snarare 
kännetecknas kulturpolitiken av lager på lager av samtliga typer. Folkbibliotekets roll, 
som varande en del i kulturpolitiken är således en blandning av dessa typer.   
   I rapporten Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling57 presenterar Skot-Hansen, 
tillsammans med Marianne Andersson, en användbar analysmodell, innefattande 
folkbibliotekets fyra profiler; kultur, kunskap, information samt social verksamhet58. 
Enligt den förstnämnda profilen, kulturcentrum, fungerar biblioteket som en arena för 
olika kulturella evenemang. Bibliotekets roll som kunskapscenter innefattar 
kunskapsförmedling och möjlighet till studier, medan bibliotekets roll som 
informationscenter innebär att tillhandahålla allt från samhälls- till turistinformation. Det 
sistnämnda, socialt center, ger uttryck för biblioteket som en del av människors sociala 
vardag. Här ska det erbjudas rådgivning och biblioteket ska vända sig till utsatta grupper 
och erbjuda dem uppsökande verksamhet.  
   Andersson och Skot-Hansen är av den uppfattningen att debatten om folkbibliotekets 
roll har stått mellan kulturförmedlare och förmedlare av information59. I denna debatt har 
man ofta bortsett från bibliotekets roll som kunskapscentrum. Allt fler utbildar sig och 
sättet att utbilda sig har förändrats från att ha varit helt baserat på läroböcker till att 
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övergå mer i projektform. Detta, samt den ökade vuxenutbildningen, har gjort att en allt 
större del av bibliotekens resurser går till att stödja användarnas kunskapsbehov. Enligt 
Andersson och Skot-Hansen har även folkbibliotekets sociala roll glömts bort i debatten. 
De menar att biblioteket är viktig som en neutral plats där man kan få hjälp med sina 
sociala behov utan att få stämpeln ”klient” eller ”socialfall”60.  
   I essän Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år61 uttrycker Joacim 
Hansson att folkbibliotekets sociala roll alltid lyst igenom i folkbibliotekets verksamhet. 
Det är ett rum där klasskillnaderna upphör och som sådant har det fungerat som ett 
verktyg för samhällets strävan att minska de sociala klyftorna. En trend som speglar detta 
idag är, enligt Hansson, det man i England benämner ”Community librarianship”. Detta 
betyder att bibliotekspersonalen strävar efter att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter 
och tjänster som riktar sig till människors sociala vardag. Exempel på detta kan vara att 
informera om internetsidor rörande juridisk rådgivning62. 
   Hanson menar vidare att folkbiblioteket länge betraktats som en renodlad 
kulturinstitution och att det befunnit sig mellan den fria folkbildningen och det formella 
utbildningsväsendet under större delen av 1900-talet. Han uppfattar nu att de två polerna 
närmar sig varandra63.  Framförallt menar han att det skett en anpassning till den formella 
utbildningssektorn, vilket inte minst framgår av den roll som det livslånga lärandet fått 
för folkbiblioteken64. Hansson nämner sambiblioteken som en biblioteksform som svara 
mot detta. Ett svensk exempel är Härnösands sambibliotek i vilket folkbibliotek, 
högskolebibliotek och länsbibliotek samsas under samma tak65.  
   Ragnar Audunson gör gällande att folkbibliotekets uppgift var klar fram till 1990-
talet66. Man ansåg då att det var folkupplysning och kulturförmedling som biblioteket 
skulle ägna sig åt. När de nya teknikerna har kommit in i bilden, och då framförallt 
internet, menar Audunson att dess uppgift är mer oklar. Han anser att folkbiblioteket 
innehar många olika roller och att komplexiteten ökat under de senaste åren. Bland dessa 
återfinns folkbildning och utbildning, samt att vara ett instrumentellt verktyg i 
människors vardag, utbildning och näringsliv. Vidare är folkbiblioteket en mötesplats och 
ett redskap för demokratin. Det har även till uppgift att minska skillnaderna i tillgång till 
informationsteknik och att ge medborgarna en meningsfull fritid67.  
  Audunson har undersökt brukarna, för vilket biblioteket finns till, politikerna, vilka 
delar ut medel till biblioteken och bibliotekarierna som ansvarar för tjänsterna, och deras 
inställning till folkbibliotekets roll och syn på bibliotekets utbud. Utifrån deras svar drar 
Audunson slutsatsen att utbildning och litteraturförmedling fortfarande är folkbibliotekets 
stöttepelare. Vidare visar resultatet att vikten av det livslånga lärandet och åsikten att alla 
ska ha lika tillgång till den nya informationstekniken delas av samtliga tillfrågade68. 
Således är de medverkande i hans undersökning, till största del, av den åsikten att 
biblioteken har en roll att fylla även i dagens informationssamhälle. 
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61 Hansson, Joacim: Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år, Mimer, Linköpings 
universitet, 2005 
62 Ibid, s. 42. 
63 Ibid, s. 22. 
64 Ibid, s. 35f. 
65 Ibid, s. 38. 
66 Audunson, Ragnar: ”Folkbibliotekenes rolle i en digital framtid. Publikums, politikernes og 
bibliotekarenes bilder”. Ingår i Audunson, Ragnar & Windfeld Lund, Niels (red): Det siviliserte 
informasjonssamfunn. Folkbibliotekenas rolle ved ingangen til en digital tid, Polen 2001. 
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De lokala beslutfattares synsätt på folkbiblioteket har Bosse Jonson belyst i avhandlingen 
Medborgaren och marknaden. Pedagogisk diskurs för folkbibliotek69. Enligt honom 
karakteriseras deras synsätt av en pedagogisk diskurs som innefattas ”/.../ av en spänning 
mellan förhållningssättets passivitet och förhoppningens aktivitet”70.  I enlighet med den 
pedagogiska diskursen intar beslutsfattarna således en passiv hållning till bibliotekets 
besökare med en förhoppning om att de i sin tur ska bli aktiva medborgare. Jonsson drar 
paralleller till den liberala diskursen som även den har en individualistisk utgångspunkt 
och förlitar sig på människans egna förmåga att ta ansvar för sitt lärande. Samhället gör 
detta möjligt genom att, i så hög utsträckning som möjligt, inta en passiv hållning till 
medborgarna. I samma anda ska folkbiblioteken enligt den pedagogiska diskursen fostra 
besökarna att fostra sig själva. Jonsson menar vidare att det är genom att folkbiblioteket 
och dess beslutsfattare tar ett steg tillbaka som de demokratiska processerna kan ha sin 
gång. 
   Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen bedriver forskning kring 
relationen mellan folkbibliotek och det omgivande samhället. De delar Audunsons 
uppfattning att utvecklingen av internet skapat en osäkerhet kring vilken roll det fysiska 
biblioteket ska inta i framtiden. Men de menar att de möjligheter som 
informationsteknologin givit användarna inte på något sätt hållit dem borta från 
biblioteket. Tvärtemot dessa farhågor har besöksantalet ökat under 2000-talet och början 
på detta århundrade kännetecknas av ett tilltagande intresse för det fysiska biblioteket. 
Detta faktum framgår inte minst av att flera nya bibliotek har uppförts, eller är under 
uppförande71. Följden härav är att folkbiblioteket framöver särskilt kommer fokusera på 
biblioteket som mötesplats. Detta stöds av det faktum att utlåningen av litteratur sjunker 
medan besöksantalet faktiskt ökar72.  
   Jochumsen och Rasmussen har närmare studerat visionerna för några nyuppförda 
bibliotek i Danmark och i dem iakttagit vissa gemensamma nämnare. Det första som slog 
dem var hur visionerna betonar biblioteken som arkitektoniska prestigebyggnader. De 
uppfattar detta som ett tecken i tiden där kulturen genomsyras av modebegreppen 
”uppmärksamhetsekonomi” och ”branding”73 och som ett symtom på kulturpolitikens 
instrumentalisering där flera kommuner ser ett nytt folkbibliotek som ett sätt att öka 
stadens attraktionskraft74.   De fann även den ovan nämnda betoningen av biblioteket som 
en mötesplats samt en fokusering på informationsteknik, biblioteket som kunskapscenter 
och biblioteksbesöket som en upplevelse. Det bör påpekas att detta inte rör sig om 
enskilda tendenser utan att de alla är sammanflätade inom dagens folkbibliotek.  
   Jochumsen och Rasmussen menar att folkbiblioteket tagit till sig den nya tekniken 
vilket bland annat tydliggörs av debatten kring hybridbiblioteket, vilken de uppfattar som 
en central del i dagens biblioteksdebatt. Begreppet beskriver en sammansmältning av det 
fysiska biblioteket och det virtuella biblioteket, på så sätt att bibliotekets utbud både finns 
i fysisk form på biblioteket och på internet75.  Vidare uppfattar de att biblioteket som en 
upplevelse är en viktig faktor för dagens folkbibliotek. Detta innefattar både bibliotekets 
arkitektoniska uttryck liksom dess utbud och innehåll. De fann dock att i synnerhet 
biblioteket som kunskapscenter framhävdes i de analyserade visionerna. Denna tanke är 
ingalunda ny utan förekom även för hundra år sedan men har nu fått en ny aktualitet. Idag 
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är det även fokus på befolkningens informationskompetens och folkbiblioteken ska 
erhålla sina besökare den senaste informationsteknologin. Ytterligare en tendens som hör 
samman med biblioteket som kunskapscenter är dagens fokusering på det livslånga 
lärandet76.   
    
 
 
   Folkbibliotekets arkitektur 
 
Vilket jag nämnde ovan började man uppföra många nya bibliotek under 1960- och 70-
talen. Bibliotekens planlösning var påverkad av bokindustrins massproduktion och man 
kan skönja hur de arkitektoniska idéerna bakom varuhusen går igen i 
biblioteksbyggnaderna77. Likt varuhusen var planlösningen öppen och delades in i rum 
med hjälp av bokhyllor. Dess höjd var anpassad så att man kunde se över dem och få en 
god överblick av biblioteket.  
   De så kallade varuhusbiblioteken benämns i Åttiotalets bibliotek som ett 
lågvattenmärke inom biblioteksarkitekturen. 1980-talet, däremot, anses ur ett svenskt 
perspektiv som en guldålder för biblioteksarkitekturen. Man fann nya planlösningar och 
man kan skönja en återgång till monumentaliteten, med stora boksalar som inger rymd 
och volym. Tiden präglas av postmodernitetens arkitektoniska frihet, som en reaktion 
mot varuhusbibliotekens torftighet och ett led i strävan att ge besökaren en estetisk 
upplevelse78. 
 
T.D Webb presenterar ett intressant synsätt på bibliotekets arkitektur. Enligt denne är 
arkitektur en konstform, och liksom alla konstformer innehåller den följande fyra 
element; form, betydelse, funktion och stil79. Arkitekturen skiljer sig dock från de övriga 
eftersom den är så beroende av att vara funktionell. Arkitektur kan betraktas som den 
största konstformen på grund av sin monumentalitet, som kan ge konstnären, i det här 
fallet arkitekten, nästintill obegränsade möjligheter, men hon hålls hela tiden tillbaka av 
byggnadens praktiska syfte. Webb menar att strävan efter funktion kan gå så långt att 
man börjar bygga utifrån vissa förutbestämda formler.  
   För biblioteken finns det dock inga universellt accepterade regler för hur de ska 
utformas. Men byggnadens form är, liksom vad gäller all arkitektur, beroende av vad som 
ska vara dess innehåll80. Enbart funktion är dock inte tillfredsställande, utan det estetiska 
uttrycket är också något som måste tas i beaktande vid utformningen av ett bibliotek. 
Webb menar att biblioteksbyggnadsprojekt, i särskilt hög grad, tycks uppmuntra 
arkitekter till storslagen design. Vidare anser han att det är särskilt slående i en tid där 
informationen är lätt åtkomlig utan bibliotekets hjälp81. Den nya teknologin har en stor 
del i hur vi uppfattar folkbiblioteket men det innefattar så mycket mer. Webb anser att 
informationsteknologin endast är ett redskap för att överföra kunskap och att vi 
fortfarande är i behov av personliga möten. Men den nya tekniken tillsammans med de 
spektakulära byggnaderna har hjälpt till att sätta biblioteken i fokus82. 
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Michael Dawes bok, Planning public library buildings83, kan kortfattat beskrivas som en 
bok som behandlar uppförandet av bibliotek utifrån bibliotekariers synvinkel. I den ger 
Dewe uttryck för uppfattningen att nyhetsmedia intresserat sig för arkitektur under de 
senaste åren, och särskilt då det gäller storskaliga projekt med djärv design84. Storskaliga 
byggnadsprojekt har även blivit intressant för makthavare och ett sätt att placera en stad 
på kartan. Dewe nämner Guggenheimmuseet i Bilbao och operahuset i Sidney, som 
exempel på lyckade projekt, ur denna synvinkel. Också ett folkbibliotek kan sätta en stad 
på kartan men Dewe lyfter även fram andra fördelar som folkbibliotek kan ha för en stad, 
så som att svara mot regeringars vilja till integrering och det livslånga lärandet85.   
   Dewe tar upp flera olika tankar om viktiga faktorer vid uppförandet av ett bibliotek. 
Han refererar bland annat till Henry Wotton (1568-1639), vilken menade att en 
välfungerande byggnad måste uppfylla tre fundamentala komponenter; bekvämt, stabilt 
och vackert. Med andra ord ska de vara funktionella, väl byggda och estetiskt 
tilltalande86. Dewe menar att en bibliotekarie uppfattar ett funktionellt bibliotek utifrån 
om byggnaden fungerar tillfredsställande när det handlar om bibliotekets aktiviteter och 
service. Arkitekturen ska, med andra ord, underlätta både för bibliotekarierna själva och 
för användarna. Arkitekter och arkitekturkritiker är i stället mer intresserade av 
byggnadens uttryck, än hur den uppfyller behovet för vad den är tänkt att användas till. 
Det kan således uppkomma en konflikt mellan estetik och funktion om arkitektens idé om 
en estetisk byggnad inte sammanfaller med dess funktion87.  
   Under ett seminarium för IFLA 1987 lade arkitekten H. Faulkner-Brown fram sina så 
kallade tio budord för hur man på bästa sätt bör planera och bygga ett bibliotek, med 
avseende på användare och personal. Nu har det gått 20 år sedan de skrevs men de har 
fortfarande en stor inverkan på hur man uppför bibliotek idag. Dewe refererar även till 
McDonald som byggt vidare på dessa budord och gjort en egen lista innehållande nio 
olika kriterier. Dewe menar att Faulkner-Brown, liksom McDonald, betonade besökare 
och media men att den sistnämnde har valt att lägger mer fokus på besökare och personal.   
   Enligt Faulkner-Browns tio budord är det viktigt att ett bibliotek byggs på en plats som 
tillåter en expansion (expansivt). Vidare bör biblioteket vara flexibelt så att 
biblioteksrummet kan utnyttjas på bästa sätt och kompakt för att undvika onödigt långa 
gångavstånd, vilket åstadkommes genom att utforma biblioteket som en kub. Tillgängligt 
är också en viktig faktor, vilket betyder att biblioteket är lättöverskådligt så att användare 
på ett enkelt sätt hittar till de olika avdelningarna. Bibliotekets bestånd bör vara varierat 
och välorganiserat. Faulkner-Brown menar att själva byggnaden bör vara komfortabel, 
vilket innefattar detaljer såsom jämn temperatur, god ventilation och goda 
ljusförhållanden. Ytterligare en viktig faktor är stabil miljöpåverkan, med en 
inomhusmiljö som inte påverkas av faktorer utifrån, som väderleksförhållanden. Vidare 
ska byggnaden vara säker, vilket medför en viss kontroll av användarna och uppföras 
med tanke på ekonomiska faktorer (ekonomisk). Exempel på det sistnämnda kan vara att 
reducera takhöjden och låta väggytan upptas av fönster till max 25%, för att spara 
energi88.  
   Av de ovan nämnda budorden är flexibilitet det som främst efterfrågas av 
bibliotekarier, enligt Dewe. Osäkerheten om den framtida utvecklingen och den 
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efterfrågan som följer på detta har ökat behovet av flexibilitet. Enligt Faulkner-Brown var 
budordet expansiv särskilt viktigt att beakta vid uppförandet av ett bibliotek. Dewe menar 
dock att det endast är ett fåtal bibliotek som byggts med detta i åtanke89. På McDonalds 
lista återfinns inte detta kriterium och inte heller kompakt. Detta menar Faulkner-Brown 
att man uppnår genom att utformar bibliotek som en kub, men enligt Dewe är den 
arkitektoniska lösningen i de flesta fall, istället, en rektangulär byggnad. En faktor som 
tillkommit på McDonalds lista är att biblioteket ska vara byggt för informationsteknologi, 
vilket visar på den utveckling som skett sedan Faulkner-Brown presenterade sina budord. 
Vidare talar han om bibliotekets bestånd som inspirerande istället för att, som Faulkner-
Brown, tala om det som välorganiserat90. 
   Texterna i boken The library as place kretsar kring biblioteket som en mötesplats 
mellan besökaren och litteraturen, bibliotekspersonalen samt de övriga besökarna. Enligt 
bokens redaktörer, John E. Buchman och Gloria J. Leckie, är den offentliga platsen ett 
livligt diskuterat ämne idag91. De menar vidare att bibliotekets sociala roll i form av att 
vara ett publikt rum uppfattas som en viktig del i det demokratiska samhället. Detta 
betyder att man även måste beakta bibliotekets demokratiserande roll när man undersöker 
biblioteket ur denna synvinkel 92.  
   En av dem som bidragit med en intressant text till The library as place är Abigail Van 
Slyck. Hon intresserar sig för hur bibliotekets utformning inverkar på besökarnas möte 
med litteraturen och då särskilt med betoning på njutning. Van Slyck menar att 
arkitekturen har en central roll när det kommer till hur besökaren upplever biblioteket 
som en plats. Det är byggnadens utformning som möjliggör, eller omöjliggör, besökarens 
interaktion med litteratur, bibliotekspersonal och övriga besökare. Enligt henne var det 
särskilt barnbibliotekarierna som, under det tidiga 1900-talet, insåg den inverkan 
biblioteket som plats hade på besökarna. Man argumenterade bland annat för att en 
vänlig miljö skulle öka barnens välvilja till biblioteket och säkerligen även till 
litteraturen93.  
   Som en illustration för hur biblioteksarkitekturen påverkar biblioteksbesökarna nämner 
Van Slyck de öppna planlösningarna som blev ett vanligt designgrepp i USA efter andra 
världskriget. Å ena sidan gav det besökarna fritt spelrum. De kunde, liksom tidigare, 
själva ta ner böckerna från hyllorna, men nu fick de även möjlighet att dra sig tillbaka till 
ett otal avskilda avdelningar i biblioteksrummet, där de hade tillgång till bekväma möbler 
såsom soffor i vilka man kunde sitta tätt tillsammans. Detta var faktorer som förhöjde 
njutningen, men Sacks menar att andra aspekter av bibliotekets utformning drog ner 
densamma. Alla bibliotek fick samma takhöjd och ljuset fick en jämn fördelning över 
hela rummet vilket inte bidrog till någon lustfylld stämning. Vidare var vissa 
bibliotekarier så exalterade över att de funnit det flexibla biblioteket att de glömt bort 
bibliotekets roll som en plats för besökarna. Van Slyck menar dock att man börjat inse de 
begränsningar som finns i en byggnad som endast är uppförd utifrån tanken om mesta 
möjliga effektivitet. Man har åter börjat introducera både stora läsesalar liksom mindre, 
intima utrymmen94. 
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  5. Empiri 
 
Jag har valt att dela in min empiri i två delar. Den första innehåller texter som är direkt 
knutna till det nya stadsbiblioteket i Stockholm och den andra består av nationella och 
internationella dokument som rör folkbibliotek i stort.  
   Detta kapitel inleds med en kortfattad presentation av analysmaterialet, vilket i sin tur 
inleds med en beskrivning av förutsättningarna för intervjun. På det följer sedan det 
resterande materialet. Varje del presenteras för sig.  
   Avslutningsvis kommer en fördjupad redogörelse för vad som uttrycks i intervjun och 
de övriga texterna, samt dokumenten, vilket också är indelat i två delar. Jag har valt att 
göra så för att ge läsaren möjlighet att lättare bilda sig en uppfattning om vad som 
kännetecknar varje text. Det är möjligt att även förstå detta utifrån analysen men jag 
anser att mitt valda tillvägagångssätt ger en bättre och tydligare förståelse. Av denna 
anledning kan det finnas en del upprepningar mellan presentationen och analysen.  
 
 
 
   En första presentation av empirin 
    
   Del I: Texter knutna till Stockholms nya stadsbibliotek 
För att få en djupare förståelse av de bakomliggande tankarna för ett nytt stadsbibliotek i 
Stockholm har jag valt att intervjua två personer som på olika sätt varit delaktiga i 
processen. Dessa är Johanna Hansson och Inga Lundén.  
   Johanna Hansson är enhetschef för barn- och ungdomsavdelningen på Stockholms 
stadsbibliotek. Hon har varit delaktig i att ta fram det bakomliggande programmet för det 
nya stadsbiblioteket, och då främst barnverksamheten. Inga Lundén är stadsbibliotekarie i 
Stockholm och är en av medlemmarna i juryn som ska utlysa det vinnande förslaget till 
ett nytt stadsbibliotek. Hon har även varit delaktig i att utarbeta en vision för det nya 
stadsbiblioteket.   
   Jag valde att intervjua dem samtidigt eftersom jag antog att en diskussion dem emellan 
skulle generera mera materiel än om jag hade gjort intervjuerna var för sig. Intervjun 
skedde på Lundéns kontor, där vi kunde samtala ostört. Den pågick i ungefär en timme, 
under vilken jag spelade in och förde anteckningar. Jag sammanställde sedan en text 
utifrån mina anteckningar och det inspelade materialet. Denna mailade jag sedan till 
Hansson och Lundén som fick ta ställning till om de hade blivit rätt citerade. De hade 
båda några förtydliganden som jag tog med i den slutgiltiga sammanställningen.  
   Frågorna jag ställde behandlar både informanternas syn på det nya bibliotekets roll 
samt dess arkitektur. Tonvikten ligger dock på det förstnämnda95.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
95 Frågorna finns återgivna i bilaga I 
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Stockholms stads biblioteksplan går under namnet Biblioteket i rörelse – en strategisk 
plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-201096(hädanefter kallad Biblioteksplanen) och 
är ett politiskt beslutat styrdokument. Det avser de bibliotek som drivs inom ramen för 
stadsdelsförvaltningarna, kulturförvaltningen samt utbildningsförvaltningen. Här beskrivs 
den övergripande riktning som utvecklingen av biblioteken i Stockholm ska ta under 
perioden 2006-2010, samt samspelen mellan biblioteken. Denna plan följs sedan upp, 
varje år, av en verksamhetsplan.  
 
Stockholm växer – en förstudie till ett nytt Stadsbibliotek97 (hädanefter kallad Förstudien) 
är resultatet av den utredning om ett nytt stadsbibliotek som Stockholms stad gav i 
uppdrag till kulturnämnden att genomföra 2003. Förstudien är framtagen utifrån ett 
samarbete mellan Gatu- och fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret samt 
Kulturförvaltningen/Stadsbiblioteket och presenterar en vision för det nya 
stadsbiblioteket. Det ingår även en beskrivning av platsen och dess förutsättningar för 
den nya biblioteksbyggnaden.  
 
Program för nytt stadsbibliotek i Stockholm98 (hädanefter kallad Program för nytt 
stadsbibliotek) är första delen av två. Den andra delen går under namnet Lokalprogram 
för nytt stadsbibliotek i Stockholm och är en redogörelse för olika funktioner, utrymmen 
och ämnesoråden. Denna del är i mångt och mycket endast en uppradning av siffror och 
kortfattade beskrivningar av innehåll. Av denna orsak anser jag att det inte är intressant 
att genomföra en diskursanalys utifrån denna del och således kommer jag inte att närmare 
gå in på vad som står där. 
   Den första delen är en redogörelse för Stockholms stadsbiblioteks förutsättningar i dag 
och vilken vision man har för det nya stadsbiblioteket. Det är en utveckling av det den 
ovan nämnda Förstudien.  
 
 
 
   Del II: Nationella och internationella dokument 
Bibliotekslagen instiftades i Sverige 199699. Den innehåller bestämmelser om det 
allmänna biblioteksväsendet. 2004 tillkom en ny paragraf, enligt vilken kommuner och 
landsting ska anta biblioteksplaner100. 
 
Svensk biblioteksförening är, enligt den egna hemsidan, en ideell, politiskt obunden, 
bibliotekspolitisk organisation som driver opinion kring olika frågor som rör biblioteken. 
Bland deras bidrag återfinns Ett Sverige i världsklass101, där de presenterar fem förslag 
inför framtiden och vilka problem som de ser med dagens bibliotekspolitik.  
 

                                                 
96 Stockholms stadsbibliotek & Stockholms kulturförvaltning: Biblioteket i rörelse – en strategisk plan för 
bibliotek i Stockholms stad 2006-2010. 
97 Stockholms stad: Stockholm växer – en förstudie till ett nytt stadsbibliotek, Stockholm 2004. 
98 Stockholms stadsbibliotek & Stockholms kulturförvaltning: Program för nytt stadsbibliotek i Stockholm, 
del 1 (2), 2006 
99 Bibliotekslagen SFS 1996:1596, Fritzez, Stockholm 1996. 
100 Lag (2004:1261). 
101 Svensk Biblioteksförening: Ett Sverige i världsklass: fem förslag för framtiden, 
www.biblioteksforeningen.se 
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Om biblioteksverksamheterna102 är en departementsskrift från kulturdepartementet, 
framtagen av John Erik Forslund. Den publicerades 2003 och är den senaste 
genomlysningen av de svenska bibliotekens verksamheter. Syftet är att undersöka 
behovet av en förändrad bibliotekslag, utifrån tanken att skillnaderna mellan 
kommunerna bör motverkas.  
   Forslund redogör för innehåll, utbud och användarnas krav på såväl folkbibliotek, 
skolbibliotek, länsbibliotek, högskolebibliotek samt forskningsbibliotek. Jag kommer 
dock att koncentrera mig på det som rör folkbiblioteket eftersom det är den delen som är 
fruktbar att jämföra med stadsbiblioteksdiskursen.  
 
IFLA och Unesco är två inflytelserika internationella organisationer på 
biblioteksområdet. IFLA (The International Federation of Library Associations) är en 
internationell organisation som är en global röst för biblioteks- och informationsarbetare 
och representant för biblioteken och dess användare103. Unesco (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization), är ett underorgan till FN för 
främjande av internationellt samarbete inom områdena utbildning, vetenskap och kultur 
och bedriver arbete för de mänskliga rättigheterna104.  
   IFLA och Unesco har tillsammans publicerat IFLA/Unesco Guidelines for 
development105 (hädanefter kallad IFLA/Unesco Guidelines), vilken jag finner intressant 
för min analys. Den är en samling råd för biblioteksverksamhet som tagits fram utifrån 
olika länders erfarenheter.  
 
 
 
   Fördjupad presentation av empirin 
 
   Del I: Texter knutna till Stockholms nya stadsbibliotek 
   Intervju med Johanna Hansson och Inga Lundén 
Enligt Lundén är visionen för det nya stadsbiblioteket att vara ett bibliotek i rörelse som 
möter människor i rörelse, och i detta möte kan allt uppstå. Kännetecknande för dagens 
bibliotek, enligt både henne och Hansson är lära och uppleva, vilka i kombination utgör 
bibliotekets samtida roll. Även kommunikation och påverkan är begrepp som är 
kännetecknande för dagens bibliotek. Mottagaren ska själv ges möjlighet att producera 
och i detta samanhang är stadsbibliotekswebben ett viktigt instrument. Här är det tänkt att 
användarna ska släppas in att inverka på bibliotekets katalog. Det blir också ett redskap 
för bibliotekspersonalen att nå ut med information till användarna.  
   De huvudsakliga uppgifterna som man fokuserat på under de senaste åren är barn och 
ungas lärande, det livslånga lärandet samt webben som 24-timmars bibliotek. Det ska 
även fortsättningsvis finnas en barnavdelning men även ”barndelar” runt om i huset 
kopplade till ämnen. Barn ska kunna röra sig på fler ställen i biblioteket men man menar 
även att materialet för barn kan vara intressant för vuxna. Hansson menar att man inte bör 
tänka så mycket i åldersgrupper utan istället i individer.  
   Det livslånga lärandet har förändrat sättet att ta till sig kunskap. Enligt Hansson har 
begreppet vidgats från att ha varit formellt lärande till idag när det kan handla om lärande 
genom skönlitteratur. Hon lyfter fram bibliotekets förtjänst i detta sammanhang som en 
                                                 
102 Forslund, Johan Erik: Om biblioteksverksamheterna, Frizez offentliga publikationer, Stockholm, 
Kulturdep. 2003 (Ds: departementserien 2003:66). 
103 IFLA (2007-03-28), www.ifla.org [2007-05-10].  
104 Unesco (2007-03-08), www.unesco.org [2007-05-10]. 
105 IFLA/Unesco: IFLA/Unesco Guidlines for Development, IFLA Publications, nr 97, München, 2001. 
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unik plats som rymmer allt detta lärande. Av intervjun framkommer det vidare att man nu 
fokuserar en del på just skönlitteratur. Lundén anser att biblioteket inte kan konkurrera 
om bästsäljarna eftersom de inte har möjlighet att köpa in så stora upplagor. Snarare 
handlar det om vad man kallar ”den långa svansen”, alltså fler enstaka titlar. Man vill 
bredda läsarnas intresse genom att erbjuda liknande titlar eller en annan titel av samma 
författare.  
   Idén bakom Stockholms nya stadsbibliotek är att man ska röra sig bland böckerna, eller 
medierna. Enligt Lundén har de inte haft något särskilt bibliotek som förebild, men det 
finns många vackra biblioteksmiljöer som verkat inspirerande liksom Starbucks caféer 
med sina bokmiljöer och sköna fåtöljer. Beträffande biblioteket som en tillgänglig 
mötesplats, menar Lundén att det inte är nog för ett bibliotek eftersom det redan finns så 
många sådana platser i staden. Det räcker således inte med att biblioteket är tillgängligt 
utan det måste även vara angeläget. 
 
 
   Stockholms stads biblioteksplan: Biblioteket i rörelse – en strategisk plan för 
   biblioteken i Stockholms stad 2006-2010.                                   
Biblioteksplanen utgår från individens behov av litteratur, information och kunskap. 
Biblioteket är ett av de få offentliga rum dit alla är välkomna utan krav på ärende, 
medlemskap eller pengar, och det är en neutral plats som alla kan besöka oavsett 
övertygelse. Biblioteksplanen syftar till att förbättra och utveckla biblioteksverksamheten 
utifrån individens behov och man lägger fokus på individens lust till lärande. En av de 
stora utmaningar som uttrycks är att möta digitaliseringen i samhället och de nya behov 
som den väcker hos individen. Vidare sammanfaller bibliotekets uppdrag i mångt och 
mycket med stadens övergripande mål och visioner.   
   Dagens informationssamhälle ställer nya krav på sina medborgare och lärande är idag 
en livslång process. Utbildningsstrukturen har ändrats på så sätt att skolan uppmuntrar till 
mer självständigt arbete och det har blivit allt viktigare att på arbetsplatsen hålla sig ajour 
med den rådande utvecklingen.  
   Barn och ungas lärande ett starkt prioriterat område inom Stockholms stadsbibliotek, 
och man vill därför se ett fördjupat samarbete mellan biblioteken och förskolor och 
skolor. Vidare vill man stimulera barnens lust till läsning genom så kallade 
”upptäckarbibliotek” som ska vara som ett eget rum för barnen inom varje ämnesområde. 
För de unga kommer biblioteket inte att reservera något särskilt rum utan det är tänkt att 
ungdomarna ska ta del av hela biblioteket och det ska vara enkelt att förändra delar av 
rummet efter ungdomarnas egna initiativ.             
   Avsikten är, enligt Biblioteksplanen, att skapa ett bibliotek som tar fasta på rummets 
föränderliga möjligheter. Biblioteksrummet ska anpassas efter olika situationer, behov, 
tidpunkter och sammanhang. Dagens biblioteksstruktur har vuxit fram utifrån de villkor 
som var aktuella igår så utmaningen ligger i konsten att hantera spännvidden mellan det 
samtida biblioteket och det framtida biblioteket. Slutligen är det viktigt att ett bibliotek är 
placerat där människor rör sig, t.ex. i ett köpcentrum eller i anslutning till en viktig 
trafikförbindelse. Det ska vara välkomnande, tillgängligt, synligt och samtida.  
 
 
   Stockholm växer – en förstudie till ett nytt Stadsbibliotek 
Enligt Förstudien har biblioteket alltid spelat en roll med avseende på utbildning och gör 
så även idag, i form av ett lärocentrum.  
   I Förstudiens inledning har man valt att benämna det nya biblioteket som ett 
”Kommunikatek”, ”…//med ytor för kommunikation i form av studieplatser, möten, 
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program, utställningar, caféer och exponering”. Författarna menar att Stockholm saknar 
ett stadsbibliotek som kan leva upp till stadens ambitioner. Vi lever i dag, enligt denna 
skrift, i ett kunskapssamhälle där tiden är i ständig rörelse vilket ställer oss inför nya krav 
på lärandet. Enligt Informationstekniken och internet har medfört nya sätt att lagra och 
sprida information och på samma gång ökat tillgången på information. Detta har även 
påverkat bibliotekariens roll, vilken idag till stor del är att lotsa användaren rätt bland det 
enorma flödet av information.  
   Biblioteket får, enligt Förstudien, en allt större betydelse som offentlig mötesplats där 
alla har möjlighet att delta på lika villkor, vilket, man menar, är en förutsättning för en 
utvecklad och fördjupad demokrati. Enligt Förstudien genomsyras dagens biblioteksverk-
samhet av en vilja att möta besökarnas krav och förväntningar. Vidare benämner man 
biblioteket som en kulturförmedlare vilken ger användarna möjlighet att utveckla sin 
egen identitet. Genom att erbjuda litteratur på skiftande språk och anordna samtal, 
debatter, program, utställningar etcetera, förstärks individens kulturella kapital.  
   Förstudien presenterar även arkitektoniska önskemål på den nya biblioteksbyggnaden. 
Man menar att de tre dominerande faktorerna vid planering av ett bibliotek är användare, 
media, och personal. Från denna utgångspunkt vill man ha en flexibel byggnad som går 
att anpassa efter en förändrad verksamhet. Biblioteket ska vara omväxlande genom att 
kunna erbjuda olika slags läsmiljöer och komfortabelt genom ett behagligt klimat och en 
god akustik. Byggnaden ska vara tillgänglig genom en central placering och inuti ska det 
vara lättöverskådligt och handikappvänligt. En annan kvallitet som nämns är bibliotekets 
estetiska uttryck. Man menar att det ska vara vackert och på så vis stimulera till kreativa 
möten och lärande. Vidare ska det vara säkert både för personal och besökare, samt för 
bibliotekets samlingar. Det ska vara miljöanpassat och IT-anpassat så att det är förberett 
för ett maximalt användande av ny avancerad teknik.  
 
 
   Program för nytt stadsbibliotek i Stockholm, del 1 (2) 
I Program för nytt stadsbibliotek räknar författarna upp ett antal generella och globala 
faktorer som inverkar på bibliotekens verksamhet idag. Bland dessa återfinns det 
livslånga lärandet, ökade krav på kunskaper och kompetens samt individualiseringen. Ett 
sätt för biblioteken att svara mot detta är att utvidga formerna för kommunikation genom 
olika kanaler och en utökad tillgänglighet. Vidare bör biblioteket erbjuda fler individuellt 
anpassade tjänster och stöd, samt öka sin kompetens genom att samarbeta med olika 
partners. Stockholms stadsbibliotek ska stimulera lusten att läsa, det fria kunskapssökan-
det och stödja behovet av bildning och utbildning. I det nya stadsbiblioteket ska form och 
funktion förstärka varandra och tillsammans och var för sig ska medier, tjänster och 
rummet möta besökarnas individuella behov.  
   Enligt Program för nytt stadsbibliotek finns det idag en mycket hög medvetenhet om 
utbildning och lärande som en motor i samhällsutvecklingen. Att ge medborgarna 
möjlighet till kunskap är en demokratisk angelägenhet och i detta sammanhang har 
biblioteken en viktig uppgift att fylla. Biblioteket är även viktigt som en neutral plats dit 
alla kan komma utan vare sig ärende eller ekonomiska möjligheter, och oberoende av 
kön, språk, utbildning eller övertygelse. Program för nytt stadsbibliotek lyfter fram 
användarundersökningar ur vilka man kan utläsa att de tillfrågade lyfter fram biblioteket 
som ett attraktivt offentligt rum dit alla är välkomna. Vidare uppskattar de den fria 
tillgång som finns där av information och media.  
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   Del II: Nationella och internationella dokument 
   Bibliotekslagen 
Enligt Bibliotekslagen ska varje kommun ha ett folkbibliotek och allmänheten ska 
avgiftsfritt få låna litteratur för en viss tid. Vidare står det att det är kommunerna som ska 
ha ansvaret för folk- och skolbiblioteken. 2004 skrevs ett tillägg i bibliotekslagen, enligt 
vilken kommuner och landsting ska anta planer för biblioteksverksamheterna106.  
   Enligt Bibliotekslagen ska alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek, till 
främjande för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt 
kulturell verksamhet. Vidare ska folkbiblioteken verka för att databaserad information 
görs tillgänglig för alla. Särskild uppmärksamhet ska, enligt Bibliotekslagen, läggas vid 
barn och ungdomar för att stimulera deras språkutveckling och läsintresse. Detta gäller 
även funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter, efter vilka verksamheten 
ska anpassas genom att erbjuda litteratur på olika språk och former anpassade efter dessa 
gruppers behov.  
   I Bibliotekslagen står det vidare att bibliotek och bibliotekshuvudmän ska samarbeta.    
 
 
   Om biblioteksverksamheterna 
I departementsskriften Om biblioteksverksamheterna uttrycker Forslund att Sverige 
delvis har lämnat industrisamhället bakom sig och i stället inträtt i en epok som 
karakteriseras av tjänsteproduktion i olika former. Ett land som befinner sig i denna 
situation anses vara mer eller mindre hänvisad till att fokusera på kunskapsdrivna 
verksamheter för sin fortsatta överlevnad. För att uppnå detta behövs, enligt Forslund, en 
kunnig och välinformerad befolkning, vilket kommer att öka behovet av folkbibliotekens 
resurser. Här talar man alltså om det livslånga lärandet som en avgörande faktor för 
Sveriges fortsatta utveckling. Forslund menar vidare att man genom det livslånga 
lärandet ska kunna tillgodose arbetsmarknadens behov, individens utbildningsönskemål 
samt allehanda intressen och behov.   Enligt Forslund pågår det en debatt i Sverige om 
behovet av en nationell bibliotekspolitik med tyngdpunkt i kunskapssamhällets krav och 
informations- och kommunikationsteknikens möjligheter på biblioteksområdet. Man ser 
således en ökad samverkan som en nyckel till en fortsatt positiv utveckling.  
   Folkbiblioteket utgör, enligt Forslund, fortfarande den största kommunala kultur-
satsningen och den mest använda fritt tillgängliga institutionella mötesplatsen. Dess 
klassiska roll är att främja läskunnighet och inspirera till läsande, vilket medför att 
skönlitteraturen intar en särskild plats. Men nya roller har tillkommit och 
informationskompetensen måste utvecklas eftersom dagens samhälle präglas av 
användande och förståelse av skrift. Forslund påpekar även att kommuner idag har en 
stark betoning av kulturen som lokaliseringsfaktor. Detta kan innebära problem för 
folkbiblioteken eftersom de inte är några evenemangsbetonade projekt utan långsiktiga 
kommunala verksamheter. Forslund menar dock att folkbiblioteket som en bärande 
beståndsdel tycks extra tydlig och viktig i dagens kunskapssamhälle, men han varnar för 
att en alltför ensidig fokusering på det livslånga lärandet kan ta resurser från bibliotekets 
andra verksamheter.  
 
 
   Svensk biblioteksförening 
Även Svensk Biblioteksförening menar att Sverige behöver satsa på informations-
kompetens och att biblioteken har en viktig roll att fylla i detta avseende. I Ett Sverige i 

                                                 
106 SOU 2004:1261. 
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världsklass lyfter de fram att människor inte längre stannar på samma arbetsplats hela 
livet, vilket var fallet för endast en generation sedan. Dagens samhälle kännetecknas 
istället av snabba förändringar vilket kräver vidareutbildning flera gånger under ett 
yrkesliv. Antalet studerande ökar också på biblioteket .  
   Svensk Biblioteksförening belyser även den negativa utvecklingen av läsförståelse och 
läsning av skönlitteratur. Folkbibliotekens bokutlåning har sjunkit för sjunde året i rad 
och klyftorna ökar både vad gäller bokläsande och Internetanvändning. En lösning på 
denna negativa utveckling kan, enligt Biblioteksföreningen, vara att stärka bibliotekens 
finansiering och se till att hela Sveriges befolkning får ökad tillgång till böcker och andra 
informationskällor. Vidare bör man även satsa på kompetensutveckling för biblioteks-
personalen. 
 
 
   IFLA & Unesco 
IFLA och Unesco definierar folkbiblioteket som:   
 

//… an organization established, supported and funded by the community, either through 
local, regional or national government or through some other form of community 
organization. It provides access to knowledge, information and works of the imagination 
through a range of resources and services and is equally available to al members of the 
community regardless of race, nationality, age, gender, religion, language, disability, 
economic and employment status and educational attainment107.  

 
Att ha tillgång till och förståelse av information är, enligt IFLA/Unesco Guidelines, en 
grundläggande mänsklig rättighet. Vi lever idag i ett samhälle där tillgången till 
information är större än någonsin tidigare. Information är dock inte lika tillgänglig för 
alla och klyftorna ökar mellan de som är rika på information (information rich) och de 
som är fattiga på densamma (information poor), vilket folkbiblioteket ska hjälpa till att 
överbygga.    
   Folkbibliotekets främsta uppgift är, enligt IFL/Unesco Guidelines, att tillhandahålla 
information och service som tillgodoser individuella behov av utbildning, information 
samt personlig utveckling. Genom att erbjuda medborgarna en bred tillgång på 
information är folkbiblioteket en viktig institution för det demokratiska samhället Det ska 
stödja individen i sitt sökande efter information och hjälpa denne att effektivt utnyttja 
densamma. En följd härav är att bibliotekariens roll alltmer blivit att hjälpa användarna 
att navigera bland den myckna informationen.  
   Även IFLA och Unesco menar att behovet av utbildning inte tar slut i samband med 
den formella utbildningens avslutande utan att det är en livslång process. Utvecklingen av 
distansutbildningen är en faktor som kommer att få en allt större inverkan på 
folkbibliotekets utbud. De som tillgodogör sig utbildning på detta sätt kommer med allra 
största sannolikhet att använda det lokala folkbiblioteket som informationskälla, vilket 
gör att folkbiblioteket måste anpassa sitt utbud efter denna användargrupps behov.  
   Folkbiblioteket är till för alla oavsett ålder men enligt IFLA/Unesco Guidelines har det 
ett särskilt ansvar för barn och unga och att inspirera dem till läsning. Av denna 
anledning är det viktigt för folkbiblioteket att ha ett gott samarbete med skolan. Ingen ska 
heller vara förhindrad att ta del av folkbibliotekets resurser på grund av till exempel 
handikapp eller språksvårigheter. Enligt IFLA/Unesco Guidelines är folkbiblioteket 
viktigt som ett offentligt rum och en mötesplats dit alla är välkomna, som ibland går 
under benämningen ”the drawing room of the community”.  

                                                 
107 IFLA/Unesco, s. 1. 
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  7. Analys 
 
Jag har valt att dela in detta kapitel i två delar, efter de delar som utgör min analys. I den 
första redogör jag för de nodalpunkter, med medföljande ekvivalenskedjor samt för den 
flytande signifikanten, som jag funnit i det empiriska material direkt knutet till 
Stockholms nya stadsbibliotek. Den andra utgörs av en jämförelse mellan 
nodalpunkterna och det som framkommer ur de nationella och internationella 
dokumenten. I denna del utgår jag således från nodalpunkterna i den första delen för att 
se huruvida deras betydelse stämmer överens med de nationella och internationella 
dokumenten. Jag ämnar även redogöra för de eventuella skillnader som finns mellan de 
två delarna.  
 
 
  Diskursen kring Stockholms nya stadsbibliotek  
 
De empiriska källorna, knutna till Stockholms nya stadsbibliotek uppvisar en ganska 
samstämmig syn på det nya biblioteket. Efter en noggrann analys har jag identifierat 
nodalpunkterna: 
 

• Individ 
• Lärande 
• Mötesplats 
• Flexibilitet 
• Medskapande    
• Informationsteknik 
• Samverkan 
• Tilltalande biblioteksbyggnad 

 
 
Det är således kring dessa åtta nodalpunkter som stadsbiblioteksdiskursen formas. Enligt 
Laclau och Mouffes diskursteori är det dock först genom en ekvivalenskedja som 
nodalpunkten får sin betydelse för en viss diskurs. Följaktligen har jag samanställt en 
ekvivalenskedja till varje enskild nodalpunkt för att påvisa deras betydelse för 
stadsbiblioteksdiskursen.  
   Vidare har jag identifierat folkbiblioteket som en flytande signifikant. Detta begrepp 
beskriver ett element som är särskilt öppet inför olika betydelser. Jag menar att 
folkbiblioteket är ett sådant element eftersom dess roll förändras med det samhälle i 
vilket det verkar. I Biblioteksplanen uttrycks detta genom att man framhåller hur 
stadsbibliotekets uppdrag samanfaller med stadens övergripande mål och visioner.  
Program för nytt stadsbibliotek räknar upp ett antal generella och globala faktorer som 
inverkar på bibliotekens verksamhet idag, såsom individualisering och det livslånga 
lärandet. Vidare anpassas bibliotekets verksamhet efter användarnas krav och behov. 
   Stockholms stadsbibliotek är ett folkbibliotek och därav blir även diskursen kring 
denna också en diskurs rörande folkbibliotek. 
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Här nedan presenterar jag varje nodalpunkt i tur och ordning, enligt ovan. Jag beskriver 
hur de framträder i det empiriska materialet och vilka element som ingår i varje 
nodalpunkts ekvivalenskedja. 
 
   Individ 
Biblioteksplanen utgår från individens behov av litteratur, information och kunskap. En 
av textens rubriker lyder ”Stockholms stads bibliotek – en nyckel för individens 
utveckling”. Under den står det att ”[b]ibliotek kan vara skillnaden mellan det en 
människa gör idag och det hon vill göra imorgon”. Vidare syftar Biblioteksplanen till 
”/.../ att förbättra och utveckla biblioteksverksamheten på ett sätt som motsvarar 
individens behov av bibliotek”, och så lägger man fokus på individens lust till lärande. 
Biblioteksplanen lyfter fram digitaliseringen som en stor utmaning och även här utgår 
man från ett individperspektiv när man pekar på att den stora utmaningen ligger i att möta 
de nya behov som digitaliseringen väcker hos individen.  Man menar att biblioteket ska 
”/.../ syfta till att bättre svara mot den enskildes behov”. Biblioteket ska stimulera den 
enskildes behov av kunskap och lust och lyssna på användarnas behov av kunskap och 
upplevelse.  
   Enligt Program för nytt stadsbibliotek är individualiseringen en av de generella och 
globala faktorer som inverkar på bibliotekens verksamhet idag. Detta gäller såväl media, 
tjänster liksom själva rummet, vilka ”/.../ tillsammans och var för sig ska möta 
besökarnas behov...”.  Det finns även skillnader i informationssökning mellan olika 
individer. Å ena sidan finns det en ökad självständighet men även ett ökat behov av stöd. 
Enligt Förstudien är användarna en av de dominerande faktorerna vid planering av ett 
bibliotek. Man menar att dagens biblioteksverksamhet ”/.../genomsyras av en vilja till att 
möta besökarnas krav och förväntningar”. Biblioteket kan bidra till att ge användarna en 
ökad möjlighet att utveckla sin egen identitet.    
   Till skillnad från de ovan nämnda källorna kan jag inte, utifrån intervjun, se att 
Hansson och Lundén lika tydligt fokuserar på individen. Det kommer dock upp när 
barnavdelningen diskuteras. När Hansson beskriver hur biblioteket ska innehålla 
barndelar kopplade till ämnena runt om i biblioteksbyggnaden. Hon uttrycker att ”[m]an 
bör inte tänka så mycket i åldersgrupper utan istället i individer”.  
 
Ekvivalenskedja: Individualisering som en faktor som inverkar på biblioteket. Biblioteket 
som nyckel till individens utveckling. Anpassa verksamheten efter individens krav, 
behov och förväntningar. Öppenhet inför behov som ny teknik väcker hos individen. 
Skiftande behov av stöd mellan individer.  
 
 
   Lärande 
Källorna talar om lärandet i termer av det livslånga lärandet, barns och ungas lärande, 
liksom individens lust till lärande. Lundén lyfter även fram lärandet i kombination med 
upplevelse, vilket, enligt henne, beskriver bibliotekets uppgift eftersom ”/.../man lär när 
man upplever och upplever när man lär”.  
   Lundén menar att man under den senaste tiden koncentrerat sig på det livslånga 
lärandet och barns och ungas lärande. Hansson understryker att lärandet i dag inte längre 
endast handlar om det formella utan ”/…/ idag kan det lika gärna handla om lärande 
genom skönlitteratur”. Hon poängterar bibliotekets förtjänst i detta sammanhang som en 
unik plats som rymmer allt detta lärande. ”Ibland kanske man inte ens vet att det är ett 
lärande som man håller på med, och det är då som man lär sig som bäst. Det är svårare att 
lära sig när man sitter i en skolbänk och känner att man måste”. Vidare menar Lundén att 



 32 

stadsbiblioteket prioriterar skönlitteratur. ”Vi vill bredda läsarnas intresse genom att 
erbjuda liknande titlar eller en annan titel av samma författare”.  
   Enligt Biblioteksplanen stimulerar biblioteket ”/…/ medborgarnas intresse för läsning, 
genom att tillhandahålla information och genom att utforma stöd för och uppmuntra till 
individens bildning och utbildning”. Biblioteket ska även minska skillnaden mellan olika 
delar av staden avseende utbildningsnivå.  
   Författarna uttrycker att lärande är en livslång process och att dagens informationssam-
hälle ställer nya krav på medborgarna. Detta inverkar på utbildningsstrukturen som 
ändrats på så sätt att skolan i dag uppmuntrar till mer självständigt arbete. Även på 
arbetsplatsen har det blivit allt viktigare att hålla sig ajour med den rådande utvecklingen, 
och det ökade informationsflödet har höjt kraven på att kunna sålla bland utbudet  
   Enligt Program för nytt stadsbibliotek är det livslånga lärandet och det ständigt 
pågående kunskapssökandet en både generell och global faktor som inverkar på 
bibliotekens verksamhet. ”Medvetenheten kring utbildning och lärande som incitament 
och som motor för tillväxten i samhället är [...] mycket hög”. Vidare menar man ”[a]tt ge 
medborgarna möjlighet till kunskap är en demokratisk, humanistisk och ekonomisk 
angelägenhet”. Biblioteket ska möta behov relaterade till bildning och utbildning och 
stimulera och uppmuntra intresset för lärande och läsning samt det fria kunskaps-
sökandet. Kravet på informationskompetens kommer att öka och därmed efterfrågan på 
bibliotekariernas kompetens. Enligt Förstudien är bibliotekets roll för det livslånga 
lärandet viktigare än någonsin. IT och Internet har förändrat sättet att både lagra och 
inhämta information, samt ökat informationsutbudet, vilket inverkar på bibliotekariens 
roll. Från att ha varit förmedlare av kunskap är bibliotekarien idag ”/…/ en aktiv 
navigatör i ett överväldigande material” och en central resurs.  
   I talet om lärande återkommer mina källor till barn och ungas lärande. Lundén menar 
att en av huvuduppgifterna under de senaste tre åren varit just barns och ungdomars 
läsning och språkutveckling. I det nya biblioteket ska det även fortsättningsvis finnas en 
barnavdelning men barnen ska även kunna röra sig på flera ställen i biblioteket, vilket, 
enligt Hansson, förutsätter ett hus med ”/.../ ett starkt barnperspektiv som är 
kommunikativt så att barnet inte försvinner”. Även biblioteksplanen uttrycker att barns 
och ungdomars språkutveckling är ett starkt prioriterat område och man vill därför se ett 
fördjupat samarbete mellan biblioteken och förskolor och skolor.  
 
Ekvivalenskedja: Det livslånga lärandet. Barn och ungdomars läsning och 
språkutveckling. Lust. Upplevelse. Stimulera och uppmuntra till bildning och utbildning. 
Självständigt arbete. Informationssamhället. Kunna sålla i informationsutbudet. Minska 
skillnaden i utbildningsnivå.  Bibliotekets roll är att förmedla kunskap.  Lärandet som en 
motor för samhällsutvecklingen. Bibliotekarien som en central resurs för lärande. 
Bibliotekarien som en navigatör.  
 
 
   Mötesplats 
Enligt Biblioteksplanen är biblioteket en ”/.../ offentlig arena i staden där människor kan 
röra sig utan krav på ärende, medlemskap eller pengar”. Vidare är biblioteket en neutral 
plats som alla kan besöka oavsett övertygelse, vilket även uttrycks i Program för nytt 
stadsbibliotek. För att biblioteket ska kunna vara denna mötesplats för alla så måste det 
även vara tillgängligt för alla, vilket påpekas i Biblioteksplanen. Där erbjuds böcker och 
media till samtliga medborgare och biblioteket medverkar även till att dess utbud ska 
vara tillgängligt för alla och särskilt de med funktionshinder. Bibliotekets tillgänglighet 
ökar ytterligare genom deras uppsökande verksamhet för dem som inte har möjlighet att 
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besöka biblioteket. Här tas även upp faktorer såsom välkomnande och synligt för att 
ytterligare öka bibliotekets dragningskraft som mötesplats. Bibliotekets roll som 
mötesplats återkommer även när Biblioteksplanen tar upp byggnadens placering. Man 
menar att det är viktigt att ett bibliotek är placerat där människor rör sig, t.ex. i ett 
köpcentrum eller i anslutning till en viktig trafikförbindelse.  
   De användarundersökningar som Program för nytt stadsbibliotek refererar till visar att 
de tillfrågade lyfter fram biblioteket som ett attraktivt offentligt rum dit alla är välkomna 
och man uppskattar den fria tillgång som finns där av information och media. I det nya 
stadsbiblioteket har man planer på att inhysa både ett café och en restaurang vilket 
kommer att öka bibliotekets attraktionskraft som mötesplats. Man menar vidare att det 
nya biblioteket kommer att öka tillgängligheten eftersom det, i högre utsträckning kan 
erbjuda medier och tjänster utifrån en mer behovsanpassad utgångspunkt.   
   Lundén framhåller att i mötet mellan besökare och folkbibliotek kan allt hända. Hon 
påpekar längre fram i intervjun att man ofta kommer in på begreppet mötesplats när man 
talar om bibliotek. Men hon är av den åsikten att det inte räcker att ”/.../ endast bygga en 
tillgänglig mötesplats, eftersom det redan finns så många i staden. Vi kompletterar alltid 
begreppet med angelägenhet”. Även författarna till Förstudien tar upp behovet av ett 
angeläget bibliotek som ska locka alla, oavsett ålder, bakgrund eller kultur. De menar att 
”[b]ibliotekets roll som mötesplats har fördjupats”. Det är en offentlig mötesplats där alla 
kan delta på lika villkor, och som sådan är den ”/…/ en förutsättning för en utvecklad och 
fördjupad demokrati”.  Byggnaden ska vara tillgänglig genom en central placering och 
inuti ska det vara lättöverskådligt och handikappvänligt; ”/…/ som ett öppet, 
demokratiskt torg för det offentliga samtalet…”. Det står vidare att ”[d]et öppna 
samhället förutsätter platser för planerade eller oplanerade möten människor emellan och 
möten mellan människor och berättelser”. Författarna till Förstudien menar även att 
”[b]iblioteket är en mötesplats i tid och rum”. Det sker med andra ord möten mellan 
besökare och tankar tänkta långt bak i tiden, liksom möten här och nu.  
 
Ekvivalenskedja: En offentlig arena dit alla är välkomna. Neutral plats. Tillgänglig för 
alla. Handikappanpassad. Uppsökande verksamhet. Välkommande och synlig. 
Biblioteket på en plats där människor rör sig. Café och restaurang. Möte mellan besökare 
och bibliotek. Angeläget. Generösa öppettider. Demokrati. Deltagande på lika villkor.  
 
 
   Flexibilitet 
Enligt Biblioteksplanen står biblioteket både för kontinuitet och förändring. Man vill ”/.../ 
skapa ett bibliotek som tar fasta på rummets föränderliga möjligheter”. ”Dagens 
biblioteksstruktur har vuxit fram utifrån villkor och förväntningar som var aktuella igår”. 
Utmaningen ligger i konsten att hantera spännvidden mellan det samtida biblioteket och 
det framtida biblioteket. 
   Enligt Förstudien vill man ha en flexibel byggnad som går att anpassa efter en 
förändrad verksamhet. En viktig faktor att ta i beaktande är den fortsatta IT-utvecklingen 
vilket, enligt Förstudien, kräver ett bibliotek som är förberett för maximalt användande 
av ny avancerad teknik. ”Ingenstans i 2000-talet samhälle står tiden stilla”.  
   Författarna menar vidare att bibliotekets roll är i ständig utveckling och förändring 
utifrån användarnas kvav på biblioteket liksom bibliotekets önskan att anpassa sig utifrån 
det politiska uppdraget. Besökarna har skiftande behov som biblioteket måste anpassa sig 
efter; ”[e]na dagen kommer jag som forskare med mycket detaljerade önskemål, andra 
dagen som flanör /…/ utan någon speciell önskan”. Detta ställer även krav på både 
bibliotekspersonalen samt biblioteksrummets utformning. Forskaren kräver kanske en 
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avskild plats med en ämnesspecialist medan en enkel och snabb fråga kan besvaras av 
personalen var som helst i byggnaden.  
   I Program för nytt stadsbibliotek står det att ”[s]tadsbiblioteket ska formas utifrån 
visionen om ett föränderligt och rörligt bibliotek”. Man menar vidare att det är ”/…/ 
angeläget att innehåll och tjänster kan uppdateras i takt med de behov användarna har”. 
Dagens stadsbibliotek lever inte upp till de förväntningar som ställs på ett samtida 
bibliotek. ”Verksamheten /.../ är mycket omfattande i förhållande till lokalernas 
utformning” och lever således inte upp till kravet på flexibilitet. Vidare framhåller 
författarna att Stockholm som stad är under förändring. Invånarantalet beräknas öka och 
befolkningen blir allt yngre och mer mångkulturell vilket även det ställer krav på ett 
flexibelt bibliotek. Författarna bakom Program för nytt stadsbibliotek menar vidare att 
det fysiska rummet ”/…/ formas och styrs av händelser i och utanför biblioteket”. Det ska 
vara möjligt att i stunden förändra delar av biblioteksrummet.  
   Lundén och Hansson talar ofta om avsaknad av flexibilitet i det nuvarande 
stadsbiblioteket. Hansson tar upp barnavdelningen som hon menar trots allt inte fått några 
klagomål eftersom många nog tänker ”/…/ att Asplundhuset är som det är och det är bara 
att gilla läget”. Vidare menar hon att Asplunds bibliotek är utformat som ett 
studiebibliotek: ”Huset styr folks beteende och det är ju mycket utformat som ett 
studiebibliotek”.  
   Flexibilitet beskrivs även utifrån ett stort utbud av olika medier och tjänster som 
biblioteksbesökarna ska kunna tillgå. Enligt Förstudien vill man ”skapa ett biblioteksrum 
med större möjlighet för olika medier att interagera...” 
 
Ekvivalenskedja: Möta framtida behov. Rummets föränderliga möjligheter. Anpassning. 
Förändring. Utveckling. Förändrad verksamhet. Förberett för ny teknik. Olika slags rum i 
rummet; från stora till små och tysta till ljudliga. Avsaknad av flexibilitet i dagens 
stadsbibliotek. Utbud av olika medier och tjänster.   
 
 
   Medskapande 
Enligt Lundén är kommunicera och påverka två begrepp som har att göra med 
bibliotekets samtida roll. ”Vi har rent av lekt med tanken att det kanske inte längre borde 
heta bibliotek utan kanske kommunikatek”. Hansson beskriver att man under tiden som 
programmet skrevs kom fram till att det är själva ordet som är kärnan och det vinnande 
konceptet i ett bibliotek. Inte endast i litteratur utan även samtal, dialog, möten och i 
begreppen kommunicera och påverka. De som sedan kommer dit fyller biblioteket med 
ett innehåll. Besökarna ”/.../ kommer dit i olika roller; för att studera, eller för att hitta 
och bli överraskad”. 
   I intervjun tar Lundén upp hur man utforskat det egna görandet, vilket jag valt att 
koppla till begreppet kommunicera. Tanken är, enligt Lundén, att mottagaren själv ska 
kunna producera, vilket hon anser vara en väldigt stark trend. Internet är ett viktigt 
verktyg i detta sammanhang, vilket stadsbiblioteket försöker utveckla genom den nya 
webben. Tanken är att användarna ska släppas in och inverka på bibliotekets katalog. 
”Brukarmaterialet kan rent av komma att bli större än det material som biblioteket köper 
in”. ”Biblioteket är en möjliggörare och användarna gör”. 
   I Biblioteksplanen står det att ”[e]tt demokratiskt samhälle uppmuntrar människor att 
aktivt medverka i det offentliga samtalet”. Biblioteket är en plats där sådana samtal kan 
föras.  
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Ekvivalenskedja: Kommunikation mellan bibliotek och användare. Kommunicera och 
påverka. Människor fyller biblioteket med innehåll. Ordet. Eget görande. Påverkan 
genom nya webben. Internet. Brukarmaterial. Användarna släpps in att inverka på 
bibliotekets katalog. Aktivt medverkande i det offentliga samtalet. Demokrati. 
 
 
   Informationsteknik   
Hansson menar att IT är ett redskap för biblioteket. Ett sådant verktyg är den nya 
stadsbibliotekswebben som, enligt Lundén utgör en stark trend. Det är genom denna som 
användarna kan inbjudas att aktivt påverka bibliotekets utbud. I Förstudien beskrivs det 
virtuella biblioteket som ”/.../ ett rum där besökarna kan interagera med både personal 
och andra besökare”. Lundén menar vidare har webben som 24-timmarsbibliotek varit en 
av huvuduppgifterna som man koncentrerat sig på under de senaste åren.  
   Förstudien talar också om IT som ett verktyg, och då främst för användaren när hon ska 
söka information. Vidare står det att informationstekniken ”/…/radikalt förändrat sättet 
att inhämta, lagra och sprida information.”. Utvecklingen av nya informationstekniker 
kräver kompetensutveckling av bibliotekspersonalen och folk med specialistkunskaper.  
   Enligt Program för nytt stadsbibliotek bör biblioteket förmedla kommunikation genom 
både fysiska och digitala kanaler. Vidare har biblioteket ett uppdrag att vara ett 
komplement till de kommersiella sökmotorer och garantera fri tillgång till information. 
Det nya stadsbiblioteket ska vara ett ”/…/ nav kring utvecklingsintensiva områden som 
t.ex. ICT”.  
 
Ekvivalenskedja: Verktyg. Stadsbibliotekswebben. 24-timmarsbiblioteket. Kommunika-
tion. Faktor som förändrar informationens förutsättningar. Kompetensutveckling. 
Biblioteket ska ge tillgång till teknik. 
 
 
   Samverkan     
I intervjun uttrycker Lundén att ”[d]et förs diskussioner om hur Stockholms stad ska 
hantera samverkan med skola, folkbibliotek och skolbibliotek....”   
   Biblioteksplanen syftar till ”/…/ att fördjupa och utveckla samarbetet mellan olika 
bibliotek, men också till att förbättra samarbetet mellan biblioteken och andra 
verksamheter och aktörer i staden”. Särskild vikt läggs vid samarbetet mellan bibliotek 
och förskola och skola, vilka, enligt Biblioteksplanen, tillsammans kan utveckla ett 
språkutvecklande förhållningssätt. Vidare är det genom samarbete med andra aktörer i 
staden som stadsbiblioteket ”/.../ kan medverka till den enskilde medborgarens 
utveckling...”  
   Enligt Program för nytt stadsbibliotek bör biblioteket samarbeta med olika partners för 
att öka sin kompetens och på så vis lättare kunna erbjuda de tjänster som efterfrågas. 
Likaså Förstudien nämner vikten av samarbete mellan biblioteket och andra förvaltningar 
i staden, organisationer, företag och föreningar. Man uttrycker att det behövs ”/.../ en 
mycket aktiv omvärldsbevakning och ett samarbete med andra aktörer”. 
 
Ekvivalenskedja: Samarbete med skola och skolbibliotek. Samarbete mellan olika 
bibliotek. Samarbete med andra aktörer. Utvecklande. Ökad kompetens. Lättare kunna 
erbjuda de efterfrågade tjänsterna.  
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   Tilltalande biblioteksbyggnad 
Lundén och Hansson menar att de inte har något särskilt bibliotek som förebild, ”[m]en 
cafémiljöer och Rum för barn108 är ju inspirerande”, enligt Hansson. Lundén nämner 
särskilt Starbucks ”med sina fina bokmiljöer och sköna fåtöljer...”. Jag tolkar henne så att 
hon eftersträvar ett vackert bibliotek. I Förstudien uttrycker man detta önskemål tydligt 
genom att säga att ett vackert bibliotek är en viktig kvalitet som inspirerar till kreativa 
möten och lärande. Vidare understryker man vikten av att form och funktion samspelar. 
Detta uttrycks även i Program för nytt stadsbibliotek i Stockholm, i vilken det står att 
”[f]orm och funktion ska förstärka varandra” i det nya stadsbiblioteket. Man menar även 
att rummet ”/.../ formas och styrs av händelser i och utanför biblioteket”.  
   Enligt Förstudien vill man att det nya stadsbiblioteket ska vara lätt att använda och 
innehålla omväxlande miljöer. Vidare ska det ha en central placering som gör det 
lättillgängligt. Det ska vara flexibelt med ett behagligt klimat, vilket här nämns som 
komfortabelt. Utöver detta ska biblioteket garantera säkerheten både för besökare, 
personal, och samlingar, samt miljöanpassat och IT-anpassat. I Biblioteksplanen står det 
att rummet ska vara ”/.../ välkomnande, synlig och samtida”. Den får gärna vara centralt 
placerad till exempel i anslutning till ett köpcentrum eller en viktig trafikförbindelse. 
Program för nytt stadsbibliotek fyller på med interaktivt.  
   En nybyggnation måste, enligt Förstudien, genomföras med en bibehållen respekt för 
Asplunds byggnad.  
  
Ekvivalenskedja: Öppenhet. Välkomnande. Vackert. Inspirerande. Flexibelt. 
Komfortabelt. Säkert. Miljöanpassat. IT-anpassat. Respekt för Asplunds byggnad. Synlig. 
Modern. Interaktivt. 
 
 
 
   Analys av de nationella och internationella dokumenten 
 
Eftersom fokus för denna uppsats ligger på diskursen kring det nya stadsbiblioteket i 
Stockholm har jag valt att utgå från de nodalpunkter och ekvivalenskedjor som kunde 
utläsas ovan för att se hur de speglas i de nationella och internationella dokumenten. Jag 
ämnar även påvisa eventuella skillnader mellan stadsbiblioteksdiskursen och det som 
uttrycks i dokumenten. För att tydliggöra varje nodalpunkt har jag valt att skriva ut dem i 
fet stil. 
 
Jag har funnit att även de nationella och internationella dokumenten lägger stor vikt vid 
folkbiblioteket ur ett kunskapsperspektiv, eller lärande som jag funnit som nodalpunkt 
för materialet ovan. Dokumenten talar även om det livslånga lärandet liksom barn och 
ungas läsförståelse.   
   I departementskriften Om biblioteksverksamheterna står det att folkbibliotekets 
grundläggande uppgift är att främja läskunnighet och inspirera till läsning. Vidare står det 
att dagens kunskapsdrivna samhälle är i behov av en kunnig och välinformerad 
befolkning ”[l]ärandet blir i allt högre grad en daglig och ständig följeslagare”. Det 
livslånga lärandet ses som en avgörande faktor för den fortsatta utvecklingen, vilket 
kommer att öka efterfrågan på folkbibliotekets tjänster. I Ett Sverige i världsklass 
poängterar Svensk Biblioteksförening att majoriteten inte längre stannar kvar på samma 
arbetsplats under hela livet. ”Snabba förändringar gör att förnyad utbildning och 

                                                 
108 Rum för barn är ett barnbibliotek inhyst i Stockholms kulturhus. 
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utvecklad kompetens krävs flera gånger under ett yrkesliv”. Man menar vidare att 
biblioteket har en stor betydelse för dem som ägnar sig åt lärande och kunskaps-
utveckling.   
   Enligt IFLA/Unesco Guidelines handlar kunskap, för det stora flertalet, om ett livslångt 
lärande, vare sig det är formell kunskap genom utbildning vid skolor och universitet eller 
mer informell kunskap i arbetet eller i vardagen. IFLA och Unesco anser att biblioteken 
ska stödja det livslånga lärandet genom att samarbeta med skolor och andra 
utbildningsinstitutioner. Distansstudenterna blir allt fler och de är beroende av biblioteket 
på sin hemort för att kunna genomföra sin utbildning. Biblioteken spelar således en allt 
viktigare roll inom utbildningssystemet och måste tillgodose de behov av olika media 
som följer med detta. Svensk biblioteksförenings skrift, Ett Sverige i världsklass, 
bekräftar denna iakttagelse genom att påpeka att andelen studerande bland 
folkbibliotekets besökare ökat.  
   IFLA och Unesco menar vidare att folkbiblioteket har en viktig roll att fylla för det 
demokratiska samhället genom att erbjuda dess medborgare en bred tillgång till 
information. Dagens alltmer komplexa samhälle kräver ständigt nya kunskaper av 
individen och IFLA och Unesco menar att biblioteket har en viktig roll i att uppfylla 
dessa behov, bland annat genom att hjälpa användaren att hitta rätt bland all information. 
”It is a basic human right to have access to and understanding of information and there is 
now more information available then ever before in the world’s history”. Vi lever idag i 
ett samhälle där tillgången till information är större än någonsin tidigare men information 
är dock inte lika tillgänglig för alla och skillnaderna ökar mellan olika grupper. Enligt 
IFLA/Unesco Guidelines är dessa skillnader något som folkbiblioteket ska hjälpa till att 
överbygga.  
   Svensk Biblioteksförening framhåller vikten av läsning och läsförståelse, vilket har 
sjunkit, och hur viktig folkbibliotekets roll är för att vända denna negativa utveckling. De 
lyfter fram skönlitteratur som betydelsefull för barn och ungas positiva läsupplevelse och 
läsförståelse. Enligt Bibliotekslagen ska folkbiblioteket lägga särskild uppmärksamhet 
vid barn och ungas språkutveckling och läsintresse. Vidare poängteras att fokus ska 
läggas vid minoritetsgrupper såsom invandrare och funktionshindrade. Bibliotekslagen 
uttrycker att folkbiblioteket ska anpassa sin verksamhet efter dessa grupper. IFLA och 
Unesco poängterar att biblioteket ska sträva efter att tillgodose alla gruppers behov av 
information, men det har ett särskilt ansvar för barn och ungas lärande. Barn ska 
uppmuntras att besöka biblioteket vid en tidig ålder, vilket ökar chansen att de även 
senare i livet kommer att nyttja biblioteket.  
   Vikten av att utgå ifrån individen lyser igenom i IFLA/Unesco Guidelines. Där står det 
bland annat att en av folkbibliotekets huvudsakliga uppgift är att tillmötesgå individens 
behov av personlig utveckling. Varje medborgare har rätt till ett bibliotek och en plats i 
det offentliga rummet samt till de upplevelser som erbjuds där. Författarna bakom denna 
text menar vidare att det är avgörande för folkbibliotekets verksamhet att det kan 
tillmötesgå alla potentiella besökares behov. Bibliotekets samlingar ska möta varje 
besökares behov, som till exempel talböcker för blinda. 
   Folkbiblioteket som en mötesplats uttrycks i IFLA/Unesco Guidelines. Där står att 
biblioteket är en viktig plats som varande ett offentligt rum dit alla är välkomna och att 
det ska utformas utifrån tanken om att alla ska ha lika tillgång. Biblioteket är ett socialt 
center där folk kan mötas både formellt och informellt. För att så många som möjligt ska 
ha tillgång till det som en mötesplats så behöver biblioteket även besöka sina användare. 
Detta är något som Svensk Biblioteksförening lyfter fram och pekar då särskilt på 
bibliotekets uppsökande verksamhet i form av bokbussar.  
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Enligt IFLA/Unesco Guidelines är det viktigt för folkbiblioteken med en flexibel 
organisation som kan följa med i samhällsutvecklingen, både vad gäller kulturella, 
sociala och ekonomiska förändringar. Bibliotekets utbud måste ständigt utvecklas både 
för att möta besökarnas behov liksom att kunna följa med i utvecklingen av ny service 
och användningsgrad. ”To be effective it requires experienced, flexible and well trained 
managers and staff able to use a range of management techniques”.    
   Svensk Biblioteksförening framhåller att biblioteket utvecklats mycket det senaste 
decenniet. Detta har till stor del att göra med utvecklingen av den nya 
informationstekniken, vilket handlar både om allt fler datorer på biblioteket liksom 
uppbyggnaden av de webbaserade informationstjänsterna. IFLA och Unesco menar att 
folkbiblioteket ska ta chansen att utnyttja den nya informationstekniken. Tekniken ger 
biblioteket möjlighet att lättare nå ut med sina tjänster både på själva biblioteket och 
genom webben. Svensk Biblioteksförening nämner att det finns klyftor mellan dem som 
är vana internetanvändare och de som inte är det. Detta uppmärksammas även i 
Bibliotekslagen, enligt vilken folkbiblioteket ska verka för att alla får tillgång till 
databaserad information. Enligt författaren bakom Om biblioteksverksamheterna är en 
ökad samverkan nyckeln till en fortsatt positiv utveckling på biblioteksområdet. 
IFLA/Unesco Guidelines understryker, å sin sida, vikten av ett gott samarbete mellan 
folkbibliotek och skola.  
   Enligt IFLA/Unesco Guidelines, ska en tilltalande biblioteksbyggnad vara designad 
utifrån den verksamhet som är tänkt att bedrivas däri. För att möta den framtida 
utvecklingen är det viktigt att byggnaden är flexibel. Vidare bör biblioteket vara centralt 
beläget så att det är lätt åtkomligt för besökarna, gärna i anslutning till ett kultur- eller 
affärscentrum.  
      Medskapande visar sig vara helt frånvarande i de nationella och internationella 
dokumenten. Men istället lyfter de fram folkbiblioteket som en kulturinstitution. I 
departementskriften Om biblioteksverksamheterna står det att de fortfarande utgör den 
största kommunala kultursatsningen och enligt IFLA/Unesco Guidelines ska 
folkbiblioteket vara med och skapa en kulturell identitet genom att till exempel skapa 
utrymme för kulturella verksamheter inom biblioteket. Även Bibliotekslagen uttrycker att 
folkbiblioteket ska främja kulturell verksamhet.  
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  8. Diskussion 
 
I detta kapitel svarar jag på mina två frågeställningar, vilka jag påminner om här:  
 

• Hur ser diskursen kring Stockholms nya stadsbibliotek ut? 
• Hur framträder diskursen i ljuset av det som uttrycks i nationella och 

internationella dokument rörande folkbibliotek? 
 
Jag har även för avsikt att koppla stadsbiblioteksdiskursen till tidigare forskning samt 
göra en jämförelse mellan denna diskurs och diskussionen runt folkbibliotek, vid tiden 
för Stockholms stadsbiblioteks uppförande. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 
mina slutsatser och förslag till vidare forskning. 
 
 
 

   Diskursen kring Stockholms nya stadsbibliotek 
    
Genom den ovan genomförda diskursanalysen, av empirin knutet till Stockholms nya 
stadsbibliotek, framkom följande nodalpunkter:  
 

• Individ  
• Lärande  
• Mötesplats  
• Flexibilitet  
• Medskapande  
• Informationsteknik  
• Samverkan 
• Tilltalande biblioteksbyggnad.  

 
Det är kring dessa åtta nodalpunkter som stadsbiblioteksdiskursen framträder. Genom de 
ekvivalenskedjor som sedan knyts till varje nodalpunkt bestäms deras betydelse för just 
denna diskurs.  
   Stockholms stadsbibliotek är ett folkbibliotek vilket jag identifierat som en flytande 
signifikant. Folkbiblioteket definieras utifrån det samhälle i vilket det verkar och 
eftersom samhällsdiskursen är i ständig förändring så är även folkbiblioteket det. Av 
detta följer bland annat att den aktuella stadsbiblioteksdiskursen i hög grad är påverkad 
av samhällets syn på det livslånga lärandet. Individualiseringen är ytterligare ett 
samhällsfenomen som inverkar på folkbiblioteket och därmed på stadsbiblioteks-
diskursen. Dagens samhällsdebatt har i stort sätt frångått tanken på kollektivet till förmån 
för individen. Detta är ett faktum som kan komma att förändras och därmed kommer 
även diskursen kring folkbiblioteket, och Stockholms stadsbibliotek, att se annorlunda ut. 
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Det visar sig att stadsbiblioteksdiskursen särskilt betonar individen och lärandet. 
Individualiseringen ses som en faktor som inverkar på biblioteket och biblioteket är, i sin 
tur, en nyckel till individens utveckling. Man talar om att anpassa verksamheten efter 
individens krav, behov och förväntningar och på så vis kan sägas att individerna styr 
bibliotekets utveckling. Vidare uppmärksammar man de skiftande behov av stöd som 
finns mellan individer. Själva biblioteksbyggnaden ekvivaleras även till nodalpunkten 
individ genom att man lyfter fram möjligheten för individen att själv välja vilken del av 
biblioteket som hon vill vara i och hon ges möjlighet att förändra biblioteksrummet efter 
sina egna behov. 
   Lärandet ska å sin sida vara en upplevelse och något lustfyllt som ska stimuleras och 
uppmuntras. Lärandet är även påverkat av den ovan nämnda individualiseringen, vilket 
framgår av att det är individens lust till lärande som ska uppmuntras. Vidare lägger man 
särskilt fokus på barn och ungas lärande och språkutveckling, samt på det livslånga 
lärandet. Diskursen uttrycker lärandets vikt genom att benämna den som en motor för 
samhällsutvecklingen och därigenom uppfattar jag att man även menar att detta gäller 
biblioteket. 
   Dagens informationssamhälle ställer, enligt diskursen, höga krav på individens 
fortbildning och medvetenheten om lärandet som en motor för samhället är stor. 
Biblioteket ska stimulera och uppmuntra till självständigt arbete, bildning och utbildning 
samt minska skillnaden i utbildningsnivå.  Till lärandet knyts även bibliotekariernas 
uppgift att lotsa användarna till rätta i det stora informationsflödet. 
   Biblioteket som mötesplats är också vanligt förekommande. Till denna nodalpunkt 
knyts biblioteket som en offentlig arena och en neutral plats dit alla är välkomna. Till 
biblioteket kan man komma utan krav på vare sig medlemskap eller något särskilt ärende 
och där delta på lika villkor. Biblioteket ska även vara tillgängligt för alla vilket ofta i 
diskursen blir synonymt med handikappanpassat. Det är tydligt att om biblioteket ska 
vara en mötesplats så är det viktigt att alla kan ta del av det. Av den anledningen knyts 
även uppsökande verksamhet till denna del av diskursen, liksom generösa öppettider. 
Detta sammantaget knyts även samman med demokrati.  
   Själva biblioteksbyggnaden ska enligt diskursen vara välkommande och synlig för att 
fungera som en mötesplats. Vidare ska biblioteket uppföras på en plats där människor rör 
sig. Café och restaurang ska uppmuntra till möten för dem som inte nöjer sig med det 
traditionella utbudet som biblioteket har att erbjuda, allt för att underlätta mötet mellan 
besökare och bibliotek. Det framgår även att om biblioteket ska fungera som en 
mötesplats så måste det vara angeläget och locka alla, oavsett ålder, bakgrund eller 
kultur. 
   Nodalpunkten flexibilitet framträder i termer av behovet att kunna möta framtida krav 
och rummets föränderliga möjligheter. Biblioteket ska kunna anpassas efter en förändrad 
verklighet och användarnas skiftande behov. Till detta knyts element såsom anpassning, 
förändring och utveckling. Enligt diskursen saknas flexibilitet i det nuvarande 
stadsbiblioteket. Man menar att Asplunds byggnad är utformat som ett studiebibliotek 
och att detta styr den verksamhet som bedrivs där. I det nya stadsbiblioteket vill man 
kunna förändra verksamhet efter behov. Det ska finnas olika slags rum i rummet; från 
stora till små och från tysta till ljudliga, och man lägger även vikt vid att byggnaden är 
förberedd för ny teknik. Till nodalpunkten flexibilitet ekvivaleras således, till stor del, 
element som har med själva biblioteksbyggnaden att göra. Men här finns även element 
som vidgar betydelsen till att även innefatta utbudet av tjänster.  
   De övriga nodalpunkterna; medskapande, informationsteknik, samverkan, och 
tilltalande biblioteksbyggnad ges inte samma utrymme. Men jag anser dem ändå vara en 
viktig del i diskursen. Medskapande handlar om en direkt kommunikation mellan 
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besökare och bibliotek som ger de förstnämnda en möjlighet att påverka bibliotekets 
utbud. Man vill att besökarna ska få möjlighet att påverka biblioteket, bland annat genom 
den nya webbplatsen, där brukarmaterialet ska bli en del av bibliotekets utbud. 
Medskapande handlar om att kommunicera och påverka. Ordet hamnar i centrum genom 
att besökarna inbjuds till eget görande. Vidare menar man att det är människorna som 
besöker biblioteket, i sina olika roller, som fyller det med innehåll. Medskapande handlar 
även om ett aktivt deltagande i det offentliga samtalet vilket även knyter det till 
demokrati, eftersom det offentliga samtalet är en förutsättning för just detta.  
   Den nya informationstekniken har ändrat förutsättningarna, och ses som ett verktyg för 
biblioteket och särskilt som en teknik som underlättar kommunikationen mellan bibliotek 
och användare. Man lyfter fram den nya webbplatsen genom vilken användarna kan vara 
delaktiga i att forma bibliotekets utbud. Den nya webbplatsen är även en förutsättning för 
24-timmarsbiblioteket.  
   Enligt diskursen har den nya informationstekniken ändrat sättet att inhämta, lagra och 
sprida information. Biblioteket ska garantera fri tillgång till informationsteknik och 
bibliotekspersonalen ska kompetensutvecklas för att på bästa sätt kunna hjälpa 
användarna. Vidare är informationstekniken en faktor som man måste ta hänsyn till vid 
utformandet av det nya biblioteket så att det även kan fungera tillfredsställande i 
framtiden.  
   Samverkan ses som en viktig faktor för bibliotekets utveckling. Med detta menar man 
samarbete både med andra bibliotek och med externa aktörer. Man anser att detta både 
utvecklar personalens kompetens och bibliotekets förståelse för de individuella behoven.  
   Vikten av en tilltalande biblioteksbyggnad framkommer inte minst av det faktum att 
man valt att utlysa en internationell arkitekttävling. Man talar om att biblioteket ska vara 
öppet och välkomnande. Det ska vara interaktivt och kommunikativt för att nå ut till 
användarna. Vidare knyts elementet vackert till denna nodalpunkt och man understryker 
vikten av balans mellan form och funktion. För funktionen är flexibilitet viktigt, vilket 
jag ovan även presenterade som en nodalpunkt men som jag även anser kan kopplas till 
biblioteksbyggnaden i en ekvivalenskedja. Utöver flexibilitet radas även andra kriterier 
upp på det nya biblioteket, så som en central placering, lättöverskådligt, IT-anpassat och 
säkert både vad gäller personal, besökare och samlingar. Vidare understryks att en 
nybyggnation måste uppföras med tanke på miljön och med en bibehållen respekt för 
Asplunds byggnad. 
 
 
 
   En jämförelse med nationella och internationella dokument 
 
Utifrån de ovan nämnda nodalpunkterna som utgör stadsbiblioteksdiskurs har jag 
genomfört en diskursanalys av de nationella och internationella dokumenten. Det visar 
sig att beröringspunkterna är många mellan analysens två delar, även om betoningen är 
lite annorlunda. Även dokumenten uttrycker biblioteket i termer av, lärande, mötesplats, 
flexibilitet, informationsteknik, samverkan samt tilltalande biblioteksbyggnad. Jag har 
dock funnit att individ förekommer mycket lite och att de dokument som jag studerat inte 
intresserar sig för medskapande. En annan påtaglig skillnad mellan empirin i denna del 
och det som framkommer ur stadsbiblioteksdiskursen är tonvikten av biblioteket som en 
kulturinstitution. Här uttrycks bland annat vikten av biblioteket som ett rum för kulturell 
verksamhet och den kulturella identitet som folkbiblioteket är delaktig i att skapa. Jag 
menar att stadsbiblioteksdiskursen inte visar något större intresse för folkbibliotekets 
eventuella roll i detta samanhang. Här är kulturen i stället kopplat till biblioteket som 
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mötesplats. Kultur blir helt enkelt ett sätt att skapa möten mellan besökare, och besökare 
och biblioteket.  
   Men som sagt finns det även en hel del beröringspunkter mellan stadsbiblioteks-
diskursen och dokumenten. Särskilt gäller detta talet om lärandet. Även här framträder 
lärandet i termer av det livslånga lärandet liksom barn och ungas lärande. Dagens 
samhälle beskrivs som ett kunskapssamhälle, i vilket framtidens jobb och välfärd är 
beroende av förbättrat lärande, kunskap och innovationskraft. Det är inte längre självklart 
att en person stannar kvar inom samma yrke hela livet, utan i dag sker det ständigt 
förändringar, vilket kräver utbildning och kompetensutveckling flera gånger under ett 
yrkesliv. Detta medför en allt större efterfrågan på folkbibliotekets tjänster. Vidare menar 
man att folkbiblioteket får en allt större roll inom utbildningssystemet när så många 
uppsöker biblioteket i studiesyfte.  
   Liksom stadsbiblioteksdiskursen så ger dokumenten uttryck för uppfattningen att 
folkbibliotekets uppgifter är att främja läskunnighet och att inspirera till läsning. Särskild 
vikt ska läggas vid barn och ungas språkutveckling och intresse för läsning. Man lyfter 
även fram minoriteter, såsom invandrare och funktionshindrade, utifrån vilkas behov man 
menar att biblioteken ska utforma sina tjänster.   
   Folkbiblioteket beskrivs vidare i termer av ett offentligt rum dit alla är välkomna. Där 
menar man, liksom stadsbiblioteksdiskursen, att människor kan mötas både formellt och 
informellt. Man poängterar även den uppsökande verksamheten, vilket kan ses som ännu 
ett sätt att uppnå möten mellan bibliotek och användare.  
   För att folkbiblioteket ska kunna följa med i samhällsutvecklingen är det viktigt med 
samverkan, bland annat med skolor. Vidare menar man att biblioteket behöver en flexibel 
organisation som medför att biblioteket kan utveckla sin tjänster i samklang med 
samhällsutvecklingen.  
   Informationstekniken har, under den senaste tiden, haft en stor inverkan på bibliotekets 
utveckling. Det är ett verktyg som givit bibliotekspersonalen nya sätt att nå ut till 
bibliotekets användare. Men den nya tekniken har också skapat klyftor mellan dem som 
är vana internetanvändare och de som inte är det. Enligt dokumenten har biblioteket till 
uppgift att överbrygga dessa klyftor bland annat genom att tillhandahålla den nya 
tekniken till användarna. I kölvattnet av den nya informationstekniken har utbudet av 
information drastiskt ökat och att bibliotekspersonalen i allt större utsträckning har till 
uppgift att hjälpa användarna till den rätta informationen.  
 
Ovan har jag således redogjort för likheter mellan stadsbiblioteksdiskursen och det som 
uttrycks i de nationella och internationella dokumenten. Men detta gäller inte den 
individualisering som jag menar genomsyrar stadsbiblioteksdiskursen. Det framgår att en 
av bibliotekets huvudsakliga uppgifter är att tillmötesgå individens behov av personlig 
utveckling, men det utvecklas inte vidare. Det är förvisso möjligt att uppfatta talet om det 
livslånga lärandet som en individuell strävan, men detta är svårt att finna tydliga belägg 
för. Vidare är medskapande något som inte berörs, vilket ytterligare understryker 
frånvaron av en individualistisk utgångspunkt i dokumenten.  
   En annan skillnad som jag redogjorde för ovan är de nationella och internationella 
dokumentens framhållande av folkbiblioteket som en kulturell institution, vid sidan av 
bibliotekets roll som kunskapscenter. Här är således betoningen lite annorlunda eftersom 
stadsbiblioteksdiskursen särskilt betonar folkbiblioteket som ett kunskapscenter och inte 
lägger någon större vikt vid dess kulturella roll. 
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   En samlad diskussion 
 
Stadsbiblioteksdiskursen ger uttryck för bibliotekets samhälleliga roll, vilket Magnus 
Torstensson säger sig sakna inom biblioteks- och informationsforskning. Han lyfter 
särskilt fram bibliotekets demokaratiska roll som enligt min mening endast återfinns som 
en underton i stadsbiblioteksdiskursen, där den bland annat kopplas samman med 
biblioteket som mötesplats och ett offentligt rum dit alla är välkomna på lika villkor. 
Stadsbiblioteksdiskursen betonar istället många andra roller som man vill förverkliga i 
det nya biblioteket. 
   Enligt Ragnar Audunson innehar folkbiblioteket många olika roller och komplexiteten 
har ökat. Ur den undersökning som jag refererade till tidigare drar han dock slutsatsen att 
utbildning och litteraturförmedling fortfarande anses vara folkbibliotekets huvudsakliga 
uppgift. Med utgångspunkt i den övriga forskningslitteraturen, liksom stadsbiblioteks-
diskursen, kan man skönja att dagens folkbiblioteksdebatt särskilt betonar utbildning, 
eller lärande, och att detta i många fall är synonymt med det livslånga lärandet. Andra 
återkommande teman är biblioteket som en mötesplats och socialt centrum, vikten av 
flexibilitet, biblioteksbyggnadens roll, informationsteknikens inverkan på verksamheten 
samt en passiv hållning mot användarna. Jochumsen och Rasmussen uppfattar även en 
fokusering på biblioteksbesöket som en upplevelse, vilket stadsbiblioteksdiskursen 
kopplar till lärandet. Detta eftersom diskursen kring det nya biblioteket beskriver lärande 
i form av lust och upplevelse.    
   Tanken om lärandet som något lustfyllt och bibliotekets roll som inspiratör 
korresponderar med den del av Dorte Skot-Hansens modell som hon valt att kalla den 
sociologiska typen. Enligt den ska folkbiblioteket fungera som en inspiratör och stötta 
aktiviteter där så behövs. Vidare återknyter den sociologiska typen till den passiva 
hållning till biblioteksbesökarna som Bosse Jonsson fann i den pedagogiska diskursen. 
Enligt detta synsätt ska staten ta ett steg tillbaka och frånsäga sig rollen som en aktiv 
kulturförmedlare till folket och på så vis få besökarna att själva bli aktiva medborgare. 
Detta återkommer även i stadsbiblioteksdiskursen, enligt vilken folkbiblioteket inte aktivt 
ska påverka användarna i någon riktning utan istället finnas där med medier och tjänster 
som inspirerar och väcker lust. 
   Enligt Jochumsen och Rasmussen har utlåningen av litteratur minskat under de senaste 
åren medan biblioteksbesöken ökar. Av denna anledning, menar de, att bibliotekets roll 
som mötesplats kommer att hamna i fokus framöver. John E. Buchman och Gloria J. 
Leckie, menar att biblioteket som ett publikt rum är en social roll och en viktig del i det 
demokratiska samhället och Joacim Hansson menar att den sociala rollen genomsyrar 
folkbibliotekets verksamhet. Även stadsbiblioteksdiskursen lyfter fram bibliotekets 
sociala roll, och då i samband med biblioteket som mötesplats, vilken bland annat 
formuleras i termer av ett socialt rum. 
   I stadsbiblioteksdiskursen lyfts informationstekniken fram som en faktor som påverkar 
biblioteket både när det gäller sättet att tillhandahålla information samt byggnadens 
utformning. Jochumsen och Rasmussen menar att hybridbiblioteket är ett centralt 
begrepp i dagens biblioteksdebatt. Denna sammansmältning av det fysiska biblioteket 
med det virtuella korresponderar med stadsbiblioteksdiskursen såtillvida att bibliotekets 
utbud enligt denna ska återfinnas både i fysisk form på biblioteket och i digital form på 
webben.  
  Till de funktioner som bibliotekarierna värdesätter hör, enligt Dewe, flexibilitet så att 
byggnaden kan anpassas efter framtida behov. Detta är även något som värdesätts i 
stadsbiblioteksdiskursen, och något som man saknar i den nuvarande biblioteks-
byggnaden. Abigail Van Slyck menar att bibliotekets utformning har en stor inverkan på 
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besökarnas möte med litteraturen och att byggnadens utformning möjliggör, eller 
omöjliggör, besökarens interaktion med litteratur, bibliotekspersonal och övriga 
besökare. Van Slyck förespråkar därför ett flexibelt biblioteksrum med olika slags platser 
dit man kan dra sig tillbaka med en bok. Detta är även något som innefattas i diskursen 
kring det nya stadsbiblioteket i Stockholm, enligt vilken man vill erbjuda bibliotekets 
besökare olika slags rum i rummet utifrån individuella behov. 
   Biblioteket som en arkitektonisk byggnad återfinns ur olika synvinklar i det teoretiska 
materialet. Utifrån det som Skot-Hansen benämner som den instrumentella typen kan en 
biblioteksbyggnad uppfattas som en imagehöjare för en kommun. Detta överrensstämmer 
även med de iakttagelser som Jochumsen och Rasmussen gjorde vid undersökningen av 
visionerna bakom de tre danska folkbiblioteken, där de uppfattade en betoning av 
biblioteket som arkitektoniskt skrytbygge. Jag menar att detta finns som en underton även 
i stadsbiblioteksdiskursen. Genom arkitekttävlingen skapas ett intresse kring bibliotekets 
arkitektoniska utförande vilket kan tolkas som en vilja till profilering av Stockholm stad 
genom den nya byggnaden.  
   Vilket TD Webb påpekar är arkitektur en konstform som är beroende av att vara 
funktionell, vilket torde vara särskilt viktigt vid utformningen av ett bibliotek. Men det 
räcker inte att bygga ett funktionellt bibliotek utan det krävs att man även beaktar de 
estetiska värdena. Dewe ger uttryck för hur vansklig balansgången kan vara mellan form 
och funktion, vilket även framkommer ur min diskursanalys. Stadsbiblioteksdiskursen 
framhåller vikten av ett funktionellt bibliotek, men man är även medveten om det 
estetiska och efterfrågar ett vackert bibliotek. Vidare anses det vara av stor vikt att den 
nya byggnaden på ett fint sätt korresponderar med Asplunds bibliotek. 
   Följer man Anderssons och Skot-Hansens modell så har folkbibliotekets roll gått från 
att ha varit ett kulturcentrum till att i dag i första hand vara ett kunskapscentrum, vilket 
stadsbiblioteksdiskursen är ett tydligt exempel på.  En anledning till detta kan vara att det 
är svårare för folkbiblioteket att legitimera sitt existensberättigande som kulturcentrum 
när det finns så många andra att konkurrera med. Rollen som kunskapscenter är tydligare, 
särskilt nu när utbildning fått en så stor plats, vilket inte minst framgår av 
stadsbiblioteksdiskursen. Vidare kan det vara så att man från samhällets sida inte längre 
efterfrågar folkbiblioteket som ett kulturcentrum. Detta skulle i så fall tyda på en 
instrumentell syn på folkbiblioteket, vilket den starka betoningen av folkbibliotekets 
betydelse för det livslånga lärandet skulle kunna vara ett uttryck för. Jag menar att det 
livslåga lärandet genomsyrar dagens samhällsdebatt. Detta är självklart inte konstant utan 
ämnena för samhällsdebatten ändras och därmed även våran uppfattning om 
folkbibliotekets roll, vilket ger stöd åt mitt val att karaktärisera folkbiblioteket som en 
flytande signifikant.  
   Vilket jag nämnde i ett tidigare kapitel så kan man, enligt Skot-Hansen, få intrycket 
utifrån dagens debatt att kulturpolitiken genomsyras av ett instrumentellt synsätt på 
kulturen. Hon delar dock inte denna uppfattning utan menar istället att man kan finna 
samtliga typer i dagens kulturpolitik. Jag menar att stadsbiblioteksdiskursen främst ger 
uttryck för den instrumentella och den sociologiska typen. Den förstnämnda kan skönjas 
genom det sätt på vilket man lyfter fram det nya stadsbibliotekets förtjänster gentemot 
resten av staden. Diskursen beskriver det livslånga lärandet som en motor för samhället 
och folkbiblioteket som en viktig resurs för att upprätthålla detta. Vidare ska 
stadsbiblioteket uppfylla flera av stadens mål, såsom att vara tillgängligt för alla. Men 
framförallt anser jag att diskursen visar på att man vill sätta den enskilde användaren i 
centrum, och då särskilt den unga användaren vilket inte minst framgår av det fokus som 
läggs vid den nya barnavdelningen. Detta passar istället in under den sociologiska typen, 
och likt den vill man inte aktivt påverka användaren utan istället vara ett stöd och väcka 
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lust. Det är användarna som styr bibliotekets utveckling och det är den enskildes behov 
som ska tillgodoses. Lärandet ska vara lustfyllt och man vill skapa en kreativ miljö för 
användarna och uppmuntrar till individens bildning och utbildning. Den nya 
informationstekniken är ett verktyg för att ytterligare ge användaren inflytande över 
biblioteket liksom ett sätt för personalen att nå ut till dem. Vidare önskar man sig ett 
flexibelt bibliotek som kan anpassas efter användarnas skiftande behov och allt detta ska 
inrymmas i en vacker biblioteksbyggnad som tillåter användarna att förändra vissa delar 
av interiören. Biblioteket ska vara en mötesplats som är tillgänglig för alla och 
samverkan ska ske med olika aktörer så att kompetensen ökar och att personalen i högre 
grad kan tillmötesgå användarnas individuella behov.  
   Ser man på diskursen i ljuset av de nationella och internationella dokumenten så 
upptäcker man både likheter och olikheter. Jag har särskilt uppmärksammat dokumentens 
betoning av folkbiblioteket som ett kulturellt centrum. Utifrån Andersson och Skot-
Hansens modell så befinner sig dokumentets tal om biblioteket någonstans mellan 
kunskapscenter och kulturcenter, till skillnad från stadsbiblioteksdiskursen som istället 
betonar biblioteket som ett kunskapscentrum. En annan skillnad är betoningen av 
individen som är långtifrån lika påtaglig i de nationella och internationella dokumenten. 
Eftersom samtliga dokument är något äldre än texterna rörande Stockholms nya 
stadsbibliotek så kan detta tyda på en utveckling. Alltså en utveckling i vilken biblioteket 
som kulturcentrum har fått träda tillbaka till förmån för biblioteket som 
kunskapscentrum. 
   Men framhållas bör att det även finns en hel del likheter. Detta gäller framförallt talet 
om lärandet som tilldelas stor uppmärksamhet både i stadsbiblioteksdiskursen och i det 
som uttrycks i dokumenten. Båda beskriver det som något lustfyllt och i termer av det 
livslånga lärandet, och båda framhåller vikten av barn och ungas läsförståelse.  
   Lärandet är således en stor del av diskursen men bibliotekets betydelse för lärandet är 
ingalunda en ny företeelse utan genomsyrade även diskussion vid tiden för det nuvarande 
bibliotekets uppförande. Då liksom nu var man intresserad av barn och ungas lärande, 
vilket inte minst framgår av det Valfrid Palmgren framför i boken Biblioteket – en 
ljushärd. Joacim Hansson menar att folkbiblioteksdiskursen kring sekelskiftet 1900 
genomsyrades av ett bildningsideal som strävade efter att fostra och dana dugliga 
medborgare, vilket kan skönjas hos Palmgren. Man var mån om att barnen redan vid tidig 
ålder skulle tillgodogöra sig god litteratur och med god litteratur menade man 
företrädesvis facklitteratur.   
   Dagens stadsbiblioteksdiskurs handlar om att ta ett steg tillbaka och uppmuntra 
användarna att själva söka och tillgodogöra sig litteratur. Vid tiden för stadsbibliotekets 
uppförande var tanken snarare att bildningen skulle initieras uppifrån och en starkt 
bidragande orsak till att Stockholms stadsbibliotek uppfördes var just dessa 
bildningssträvanden. De speglas även i Asplunds utformning av biblioteket som ett 
studiebibliotek.  
   Tiden för de svenska folkbibliotekens utveckling var turbulent och enligt Magnus 
Torstensson såg de styrande på folkbiblioteket som ett medel att stävja detta. Men han 
framhåller även att folkbiblioteket kunde fungera som ett medel för arbetarklassen att ta 
sig ur sin förfördelade position. Under 1900-talet var demokratin fortfarande under 
utveckling och det skulle dröja fram till 1921 innan det blev allmän rösträtt för både 
kvinnor och män. Ur denna synvinkel kan folkbiblioteket ses som en viktig aktör för att 
öka förståelsen mellan människor och följaktligen även en viktig aktör i den 
demokratiska kampen. Jag menar att folkbiblioteket i hög grad tycks ha varit en 
institution i samhällets tjänst och det instrumentella synsättet var starkare än vad dagens 
diskurs kring Stockholms nya stadsbibliotek ger uttryck för. Dock är det så att 



 46 

stadsbiblioteksdiskursen på flera sätt lyfter fram bibliotekets samhälleliga förtjänster. Det 
kan handla om att påvisa behovet av biblioteket i en tid som präglas av det livslånga 
lärandet. Och sätt ur den synvinkeln återfinns ett instrumentellt förhållningssätt till 
biblioteket även idag. 
 
 
 
   Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 
 
Av genomgången ovan framgår det att stadsbiblioteksdiskursen beskriver det nya 
stadsbiblioteket som ett kunskapscenter. Den lyfter fram det nya stadsbibliotekets 
förtjänster i fråga om det livslånga lärandet och barn och ungas lärande och 
språkutveckling. Men jag menar att det är den individuella användaren som framförallt 
kännetecknar diskursen. Dagens samhälle har i hög grad frångått idén om ett kollektiv 
och istället individualiserats, vilket jag menar genomsyrar diskursens alla delar.  
   Utifrån det som framkommer av de nationella och internationella dokumenten 
överrensstämmer stadsbiblioteksdiskursen ganska väl med vad som uttrycks där. 
Betoningen visar sig dock vara lite annorlunda, vilket betyder att individen inte får lika 
stor plats som i stadsbiblioteksdiskursen. Medskapande diskuterades överhuvudtaget inte 
i denna del av empirin vilket i stadsbiblioteksdiskursen är en faktor som ytterligare 
understryker individens betydelse. Här betonas istället folkbibliotekets roll som ett 
kulturcentrum vilket inte får någon större plats i stadsbiblioteksdiskursen. Men båda är 
överens om folkbibliotekets betydelse för lärandet och dess roll som kunskapscenter. 
   Den teoretiska litteraturen har också många beröringspunkter med stadsbiblioteks-
diskursen. Det är särskilt intressant att se hur så många betonar folkbiblioteket som ett 
kunskapscenter. Vidare kändes den passiva hållningen till användarna igen från 
stadsbiblioteksdiskursen. Forskningslitteraturen lyfter även fram folkbiblioteket som en 
mötesplats och den nya informationstekniken som en faktor som inverkar på bibliotekens 
verksamhet. Själva biblioteksbyggnaden ges stor betydelse för användarens möte med 
biblioteket och flera av forskarna lyfter fram behovet av ett flexibelt bibliotek.   
   Jag jämför även diskursen med de diskussioner som jag funnit kring tiden för 
uppförandet av Asplunds bibliotek. Det visar sig att talet om lärandet var lika aktuellt då 
men att folkbibliotekets roll skiljer sig från det som kännetecknar dagens 
folkbiblioteksdiskurs. Stadsbiblioteksdiskursen talar om lärande i termer av lust vilket 
inte var fallet runt 1928 då man istället var mån om att fostra folket till en god bildning.  
   Sammanfattningsvis kan sägas att stadsbiblioteksdiskursen betonar biblioteket som ett 
kunskapscenter och att individen är i fokus för verksamheten. Jämför man detta med vad 
som uttrycks i de nationella och internationella dokumenten så har stadsbiblioteks-
diskursen en något annorlunda syn på folkbibliotekets roll. Jag är av den meningen att 
stadsbiblioteksdiskursen ger uttryck för vad som kommer att vara kännetecknande för 
framtidens folkbibliotek. 
   Denna diskurs är en del i den övergripande folkbiblioteksdiskursen och är med att 
forma vår uppfattning om folkbiblioteket. Enligt diskursanalysen formar språket vår 
verklighet och således kommer det som uttrycks här att påverka det framtida 
folkbibliotekets utveckling.  
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Att undersöka diskursen kring Stockholms nya stadsbibliotek är intressant och öppnar 
upp för fortsatt forskning. Asplunds byggnad är ett erkänt arkitektoniskt konstverk och de 
diskussioner som kommer att följa på korandet av det vinnande bidraget kan utgöra ett 
intressant forskningsunderlag. Man skulle exempelvis kunna inrikta sig på det vinnande 
bidragets arkitektoniska lösningar eller analysera hur visionen för det nya stadsbiblioteket 
implementeras i det färdiga biblioteket. Det finns även möjlighet att brädda forskningen 
till att innefatta andra bibliotek och deras visioner för att utröna om det finns någon 
samstämmig diskurs.  
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  9. Sammanfattning 
 
Jag har i denna uppsats analyserat diskursen kring Stockholms nya stadsbibliotek som 
beräknas stå klart under 2013. Mina frågeställningar lyder:  
 
       

• Hur ser diskursen kring Stockholms nya stadsbibliotek ut? 
• Hur framträder diskursen i ljuset av det som uttrycks i nationella och 

internationella dokument rörande folkbibliotek? 
 

 
Min analys, liksom det empiriska materialet, är indelat i två delar. Den första delen är en 
diskursanalys av de texter som är direkt knutna till Stockholms nya stadsbibliotek. I den 
andra delen analyserar jag ett antal nationella och internationella dokument, med 
utgångspunkt i det som framkommit av den tidigare analysen.  
   Som diskursanalytisk metod har jag valt Ernesto Laclau och Chantal Mouffes 
diskursteori vilken erbjuder ett antal verktyg för att kunna ringa in diskursen. Min analys 
går till så att jag identifierar ett antal nodalpunkter i den första delen av det empiriska 
materialet. En nodalpunkt är ett element utifrån vilken diskursen formas genom att den 
tillskrivs en ekvivalenskedja. Denna utgörs av element som ger nodalpunkten dess 
särskilda betydelse för just denna diskurs. Således har jag utifrån materialet även tagit ut 
ekvivalenskedjor, vilka var för sig ger betydelser åt nodalpunkterna. Vidare identifierar 
jag folkbiblioteket som en flytande signifikant, eftersom det är så öppet för olika 
influenser.  
   Utifrån den analys jag gör av denna del av det empiriska materialet utkristalliserar sig 
åtta nodalpunkter kring vilka diskursen formerar sig: 
 

• Individ 
• Lärande  
• Mötesplats  
• Flexibilitet  
• Medskapande  
• Informationsteknik 
• Samverkan  
• Tilltalande biblioteksbyggnad.  

 
Till var och en av dessa nodalpunkter hör en ekvivalenskedja, vilka består av element 
som beskriver varje nodalpunkts särskilda betydelse för just denna diskurs.  
   Det är således utifrån dessa nodalpunkter som analysens andra del genomförs. I de 
nationella och internationella dokumenten söker jag efter element som kan knytas till de 
ovan nämnda nodalpunkterna. Utifrån detta presenteras sedan en sammanställning av det 
som uttrycks i dokumenten, vilken även belyser de skillnader som finns mellan analysens 
olika delar.  
   I kapitel 9, ”Diskussion”, presenteras resultaten av analysen. Här diskuteras de likheter 
och olikheter som finns mellan analysens två delar. Vidare diskuteras stadsbiblioteks-
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diskursen utifrån den teoretiska litteraturen samt de diskussioner rörande folkbibliotek 
som var aktuella vid tiden för stadsbibliotekets uppförande 1928.    
   Jag har funnit att stadsbiblioteksdiskursen talar om biblioteket som ett kunskapscenter. 
Man lägger särskild vikt vid det livslånga lärandet och barn och ungas läsförståelse. 
Lärandet framträder i termer av lustfyllt och något som biblioteket ska uppmuntra till. Jag 
uppfattar dock att det är den enskilde användaren som i synnerhet kännetecknar 
diskursen. Det är individens lust till lärande som ska uppmuntras och biblioteket ska 
anpassas efter individens behov. Detta kräver ett flexibelt bibliotek som kan anpassas 
efter de skiftande behoven hos individen, både vad gäller byggnadens utförande och 
bibliotekets tjänster. Vidare vill man uppmuntra användaren att själv engagera sig i 
biblioteket och vara medskapare. I detta samanhang lyfter man fram webben som ett 
viktigt redskap för att åstadkomma detta. Informationstekniken hör till de faktorer som 
enligt diskursen påverkar biblioteket både idag och i framtiden. Det lyfts fram som ett 
viktigt verktyg och som en tjänst som biblioteket ska tillhandahålla. Biblioteket ska även 
arbeta för att minska klyftorna mellan de som med lätthet använder sig av den nya 
tekniken och de som inte gör det. Samverkan ses, vidare, som ett medel att uppnå en 
kompetens att bättre kunna tillmötesgå individens behov. 
   Diskursen behandlar även själva biblioteksbyggnaden. Man lyfter fram både estetiska 
och funktionella värden. Det framkommer att man vill ha ett vackert bibliotek som tydligt 
signalerar dess innehåll. Det är även viktigt att man tar hänsyn till Asplunds bibliotek vid 
uppförandet av ett nytt i anslutning till detta. Vidare vill man ha ett bibliotek som är 
lättöverskådligt, inspirerande och anpassat efter de framtida teknikerna. Diskursen 
framställer även biblioteket som en mötesplats dit alla är välkomna på lika villkor. 
   Utifrån analysen av de nationella och internationella dokumenten rörande folkbibliotek 
framgår det att diskursen i mångt och mycket överrensstämmer med vad som uttrycks 
där. Dock visar det sig att betoningen är lite annorlunda. Individualiseringen, vilken jag 
anser genomsyrar stadsbiblioteksdiskursen, är långt ifrån lika tydlig här och 
medskapande behandlades över huvudtaget inte. Ytterligare en skillnad är betoningen av 
folkbiblioteket som en kulturell institution, vilket stadsbiblioteksdiskursen inte lägger 
fokus vid. 
   Jag diskuterar även stadsbiblioteksdiskursen utifrån teoretisk litteratur rörande 
folkbibliotek och kulturpolitik. Jag tar bland annat upp Andersson och Skot-Hansens 
modell över folkbibliotekets roller och konstaterar att folkbiblioteket, utifrån 
stadsbiblioteksdiskursen, är att betrakta som ett kunskapscentrum, i första hand. Jag gör 
även en kortfattad jämförelse mellan dagens diskurs och de diskussioner som förekom 
under början av 1900-talet. Då låg fokus på lärande, vilket även stadsbiblioteksdiskursen 
talar om idag. Synen på lärande har dock ändrats en del sedan dess. Då var 
bildningssträvandena något som kom uppifrån. Det handlade om att lära medborgarna om 
god litteratur. Dagens diskurs handlar istället om att uppmuntra användarna att själva ta 
till sig litteratur och information, genom att biblioteket träder tillbaka.  
   Jag har således funnit en diskurs som genomsyras av individualisering i form av den 
enskilde användaren. Detta går igen i talet om lärande, mötesplats, flexibilitet, 
medskapande, samverkan samt den tilltalande biblioteksbyggnaden. I de nationella och 
internationella dokumenten betonas inte detta utan stadsbiblioteksdiskursen har en lite 
annorlunda syn på folkbibliotekets roll, vilket jag menar kommer att påverka det framtida 
folkbiblioteket. 
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  Bilaga 1 
 
Frågorna till intervjun med Johanna Hansson och Inga Lundén: 
 
1. Vad har ni för bakgrund? 
2. Vad anser ni i dag vara bibliotekets uppdrag?  
3. Hur ser framtiden ut och hur ska det omsättas i det nya biblioteket? 
4. Finns det några prioriteringar? 
5. Har det gjorts någon typ av användarundersökning? 
6. Har ni inspirerats av några andra bibliotek när ni utarbetat visionen? 
7. Hur kommer funktionerna att fungera i de olika biblioteksbyggnaderna? 
8. Hur ska ni lösa anslutningen mellan de båda biblioteksbyggnaderna? 


