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

about Malmö public library that can be identified in several 
documents published by the library, articles, and various 
WebPages.  Furthermore, our intention is to study the 
relation between the library’s identity, image and profile.  

The questions posed in the study are: Which identity 
discourses are Malmö public library giving expression for? 
What kind of conflicts between these discourses can we 
find? How is the identity, image and profile of the library in 
relation to one another?  How does Malmö public library 
profile and market itself as a non-profit organization?  
 
Our theoretical and methodological building ground is in the 
discourse analytical field, with Enesto Laclau’s and Chantal 
Mouffe’s theories about discourse and society, as a starting-
point. The method used is discourse analysis.  
 
The results of the analysis is that the library is influenced by 
two major discourses, the educational/informational 
discourse, which can be characterized by the concepts high 
culture, reading, books, adult education, tradition, nostalgia, 
production. The other major discourse is the joy/experience 
discourse which can be characterized by the concepts 
popular culture, new medias, experiences, renewal, future, 
consumption. Furthermore, our result implies that these two 
discourses operate in different levels within the 
organization. The educational/informational is more 
frequently seen in documents of a very broad and general 
function, hence the joy/experience discourse is observed on 
a more concrete level of the organization. This led us to the 
conclusion that a gap between identity, profile and image 
existed.  
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel kommer vi att föra ett resonemang kring de bakomliggande 
problemområden som fick oss att vilja utföra denna studie. Vidare kommer vi att 
klarlägga vårt syfte samt presentera några konkreta frågeställningar att arbeta med under 
studiens gång. Vi kommer också helt kort förklara hur uppsatsens teoretiska och 
metodologiska genomförande ser ut, samt framlägga en disposition över arbetet.    

1.1 Bakgrund  

”Identitet är det vi upplever att vi är. Image är det som omvärlden uppfattar att vi är. 
Profil är det vi visar att vi är.”    

(Söderberg 2005, s. 36). 
 
Fia Söderberg, kulturstrateg och bibliotekarie på Uppsala stadsbibliotek, resonerar i sitt 
konferenspaper Id – på spaning efter bibliotekets identitet, från bibliotekssektorns årliga 
konferens Mötesplats inför framtiden i Borås 2005, kring folkbibliotekets nuvarande 
identitet. Vad är egentligen ett bibliotek idag och hur hanterar man inom 
biblioteksvärlden de nya krav som förändringar i omvärlden ställer? Bibliotekets 
identitet ger enligt Söderberg ett splittrat intryck. I ett försök att vara allt för alla, 
uppfattas man som ett ingenting, eller snarare är det en mängd och ibland 
motsägelsefulla bilder av biblioteket som sprids hos potentiella användare. Söderberg 
betonar att folkbiblioteken bör arbeta strategiskt med kommunikation och 
marknadsföring för att förmedla ett starkt ”varumärke”. Lösningen på problemet med en 
vag identitet är att sammanbinda organisationen i ett strategiskt arbete för att ge 
omvärlden ett enat intryck. Bibliotekets identitet, image och profil ska vara 
överensstämmande och inte stå i konflikt med varandra (Söderberg 2005). 
”Diskrepansen mellan identitet och image är i vissa fall enorm”, skriver Söderberg 
”Vem har inte hört ’å jag minns doften i det dammiga lilla rummet på skolan med 
klassiker med röda ryggar.’  Och där sitter du som bibliotekarie och tänker på 
databaserna”, fortsätter hon (Söderberg 2006, s. 1).  
 
Två andra forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap som också är inne på att 
folkbibliotekens identitetskris grundar sig i att de ska vara till för alla är Ellen-Merete 
Duvold och Gunnar Sæbø (2001). Duvold och Sæbø skriver att folkbiblioteketet lätt kan 
uppfattas som en porös institution, utan fasta ramar eller gränser för vilka medier de ska 
förmedla eller vilka tjänster de ska erbjuda (Duvold & Sæbø 2001, s. 171). Det är denna 
problematik vi vill undersöka med ett specifikt folkbibliotek i centrum: Malmö 
stadsbibliotek. Vi vill försöka finna kärnan i detta biblioteks identitet, och även i dess 
sätt att förmedla denna. Det har hänt mycket på biblioteksområdet de senaste tio till 
tjugo åren. Frågan är om man inom bibliotekssektorn varit lika duktig på att förmedla 
sina nya identiteter som man har varit på att ta till sig den nya tekniken. 
 
Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen som båda är forskare inom 
bibliotekssektorn i Danmark, använder sig i boken Folkebiblioteket under forandring. 
Modernitet, felt och diskurs (2006), av diskursanalys för att analysera folkbibliotekens 
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utveckling och förändring. De använder sig av diskursanalytiska verktyg och begrepp, 
bl.a. hämtade från den argentinsk-engelske filosofen och politologen Ernesto Laclaus 
och den belgisk-engelske filosofen Chantal Mouffes teorier om samhället. Laclau och 
Mouffe använder sig av begrepp som nodalpunkt, element, moment och flytande 
signifikanter. Dessa begrepp hänvisar till olika delar av en diskurs, där orden får olika 
placeringar i förhållande till deras inbördes relation och värdeladdning. Ett element är 
ett begrepp som kan fyllas med olika betydelser beroende på i vilken diskurs det 
befinner sig i. Ett element kan bli till ett moment när dess betydelse har fastslagits, blivit 
entydig. Laclaus och Mouffes diskursanalytiska begrepp kommer att diskuteras närmare 
i kapitel tre och fyra.  
 
I en artikel i Biblioteksarbejde finner man följande citat, som illustrerar den vaghet som 
råder beträffande folkbibliotekets identitet i ett samhälle som befinner sig i en 
förändringsfas, hur splittrat biblioteksbegreppet blivit, då det under ganska kort tid fyllts 
med många olika betydelser:  
 

Nu er vi bagud! Vi har ikke modnet os till denne nye rolle. Det skal vi så til i en tid 
hvor også nedskæringer og indførelse af ny teknologi stiller nye krav på 
bibliotekerne. Dansk biblioteksvæsen er lige nu frustreret og identitetsløst – vor 
selvopfattelse vakler. (Folbiblioteker i Danmark 1993, s. 17).  

 
I mitten av 1990-talet hände det mycket i världen som i allra högsta grad även kom att 
påverka biblioteken. Exempelvis etablerade sig Internet i en allt större utsträckning som 
ett forum för kommunikation och utbyte av information.  Peter Enström poängterar i 
antologitexten Folkbibliotek i förändring: Nödvändighet, möjlighet eller bara 
tillfällighet (1995), att den danska och svenska folkbiblioteksutvecklingen i princip gått 
hand i hand. Med andra ord, vacklade även de svenska folkbiblioteksidentiteterna i 
denna tid av förändring, på samma sätt som beskrivs i ovanstående citats beskrivning av 
de danska folkbibliotekens situation. Då Enströms artikel publicerades för mer än tio år 
sedan, stod biblioteken inför en ny era av tekniska lösningar och samhälleliga 
förändringar, vilket aktualiserade av anpassning från organisationernas sida. För Malmö 
stadsbibliotek bestod en del av denna förändring av en stor ombyggnation av det gamla 
biblioteket, då en helt ny modern byggnad tillfördes den gamla. Detta bygge stod klart i 
maj år 1997. Under de senaste tio åren har utvecklingen inom bibliotekssektorn inte 
stagnerat, utan tvärtom händer det just nu mycket saker (exempelvis introduceringen av 
bibliotek- och webb 2.0), som på olika sätt kan ha inverkan på folkbibliotekens funktion 
och identitet. Bibliotekselementet fortsätter att fyllas med olika betydelser, och ger i 
förlängningen upphov till nya diskurser.  
 
Men det är inte bara biblioteken och övriga organisationer som förändras. Även 
bibliotekens användare förändras och vi tror oss kunna se en samhällelig tendens att 
människor idag ställer högre krav, eller kanske snarare andra krav, på det de 
konsumerar än tidigare. Allt från kläder och mat till kultur kan skräddarsys för den 
enskilde konsumenten, och detta leder till att människor med tillräckliga resurser har 
möjlighet att individualisera sin konsumtion på ett annat sätt än vad som tidigare var 
möjligt. Vi tror därför att biblioteken idag, för att på bästa möjliga sätt uppfylla sitt 
uppdrag, nödvändigtvis måste vara självreflekterande, och med jämna mellanrum 
uppdatera den bild av verksamheten som produceras eller reproduceras internt och 
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externt. Det sätt som ett bibliotek väljer att presentera sin verksamhet på inför 
omvärlden, kommer att ha en stor betydelse för hur användare och ickeanvändare 
kommer att uppfatta de tjänster som biblioteket har att erbjuda dem, och i förlängningen 
kommer detta att påverka i vilken utsträckning samhällsmedborgare väljer att nyttja de 
tjänster som biblioteket erbjuder dem.  
 
Med detta som bakgrund är det intressant att se hur bibliotekets identitet ser ut idag. Är 
den lika vacklande som vi har anledning att tro att den var för tio år sedan, eller har den 
stabiliserats och funnit sig tillrätta med både den nya tekniken, arkitekturen och 
omgivningen?  Denna problemställning kan illustreras med hjälp av Laclaus och 
Mouffes teorier, så som de beskrivs och används i Jochumsen och Hvenegaard 
Rasmussen (2006). Frågan gäller här huruvida biblioteksbegreppet gått från ett moment 
till element, vilket vi redan varit inne på. Alternativet är att begreppet istället har 
ombildats från moment till en flytande signifikant. Kort kan det beskrivas som att om 
biblioteksbegreppets olika betydelser kan leva någorlunda konfliktfritt sida vid sida i 
interna diskurser, är det fråga om ett element. Om det däremot pågår en kamp, där en 
vinnare kommer att bli hegemonisk, betecknas begreppet som en flytande signifikant. 
(Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2006, s. 62).  
 
Även om identiteten är någorlunda stabil, vilket tar sig uttryck i att det praktiska arbetet 
inom organisationen genomsyras av att medarbetarna vet vad de gör, och vill göra, i 
förhållande till bibliotekets övergripande mål, så kan det vara så att användarna inte har 
lika klart för sig vad bibliotekets uppgifter består i. Vi vill undersöka om man ser på 
organisationen likadant inom, och utom dess ramar. Identiteten finns alltid och kommer 
alltid att finnas. Då identiteten förändras, vilket den gör hela tiden, så sker det till stora 
delar på ett omedvetet plan, vilket gör det svårt att uppnå total kontroll över 
förändringsprocessen. Det man kan styra är dock profilen, hur man profilerar sig. På så 
sätt kan man också uppnå ett visst mått av kontroll över den image man förmedlar, 
d.v.s. den bild som allmänheten har av organisationen. I avsaknad av en stark profil blir 
imagen luddig, och kan befinna sig långt ifrån identiteten. I en optimal situation ligger 
dessa tre begrepp nära varandra. Vår undersökning kommer således att reda ut hur långt 
ifrån varandra dessa begrepp ligger inom Malmö stadsbibliotek. Vidare kommer vi att 
diskutera hur man aktivt, med hjälp av t.ex. marknadsföring, kan styra sin image.  

1.2 Syfte & frågeställningar 

Vårt huvudsakliga syfte med denna studie är att beskriva och med hjälp av 
diskursanalys analysera Malmö stadsbiblioteks identitet, profil och image. Samt 
undersöka huruvida det råder samstämmighet mellan dessa tre. Med vilka diskurser 
fylls biblioteksbegreppet i Malmö? 
 
Vidare kommer vi att undersöka huruvida det finns någon diskrepans mellan de 
identiteter som Malmö stadsbibliotek ger uttryck åt, samt diskutera vilka möjligheter 
biblioteket har att föra fram sin identitet med hjälp av olika marknadsföringsstrategier. 
 
Vi kommer att diskutera och belysa relationen mellan bibliotekets identitet, profil och 
image. Det är väldigt viktigt för en organisation att vara medveten om hur dessa 
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förhåller sig till varandra, och dess betydelse i marknadsföringssyfte. Vår analys utförs i 
syfte att klargöra huruvida Malmö stadsbiblioteks identitet, profil och image är 
samstämmiga, eller om de på något sätt står i konflikt med varandra. Är den förmedlade 
bilden (profilen) av bibliotekets verksamhet rättvisande, d.v.s. lyckas man med att 
presentera biblioteket på ett sätt som svarar mot organisationens övergripande mål och 
strategier.  
 
Utifrån ovanstående syfte har vi formulerat nedanstående frågeställningar: 
 
o Vilka identitetsdiskurser ger Malmö stadsbibliotek uttryck åt?  

- Hur ser relationen mellan dessa ut, vilka dominerar identiteten? 
 
o Hur profilerar Malmö Stadsbibliotek sig som organisation/verksamhet? 
 
o Vilka implicita/explicita marknadsföringsstrategier ger Malmö stadsbibliotek 

uttryck för? 

o Hur förhåller sig bibliotekets identitet, profil och image till varandra?  

1.3 Uppsatsens genomförande 

I detta kapitel kommer vi att klargöra hur vi rent praktiskt kommer att gå tillväga i 
arbetet med våra frågeställningar, samt vilka analysmodeller som kommer att användas. 
Vi kommer också att framlägga en disposition över uppsatsen här.  
 
De källor som vi kommer att använda oss av är Malmö Stadsbiblioteks biblioteksplan 
(2005), Verksamhetsberättelse 2006 (2007), Ledsjärnor 2007-2008 för Malmö 
stadsbibliotek (2007) samt dokumentet Fantasi och kunskap Riktlinjer för verksamheten 
(2007). Vi kommer också, i avseende att analysera den image biblioteket har, att titta på 
ett antal artiklar ur Sydsvenska dagbladet (Den största morgontidningen i Skåne), vilka 
behandlar olika aspekter av Malmö stadsbibliotek. Vårt tillvägagångssätt kommer att 
ske i tre steg, vilka presenteras nedan.  
 
Första fasen av analysarbetet består av närläsning av de dokument som utgör vårt 
material, d.v.s. ett antal styrdokument från Malmö stadsbibliotek samt artiklar från 
Sydsvenska dagbladet. Vi kommer att göra en tematisering av innehållet, samt på så sätt 
identifiera diskurser i materialet. Till vår hjälp vid analyserandet av diskurser kommer 
vi att använda ekvivalenskedjor, för att tydliggöra ett språksystem, och lättare kunna se 
mönster. Vi återkommer till detta i teori- och metoddelen. De styrdokument vi valt som 
empiriskt underlag, ger uttryck åt bibliotekets sätt att konstituera sin identitet. Genom 
att analysera dessa texter tror vi oss kunna finna olika identitetsdiskurser. Vidare genom 
att studera artiklar, tror vi oss få fram vilken bild som finns av Malmö stadsbibliotek 
utanför själva organisationen, d.v.s. dess image. 
 
Genom att undersöka hur relationen mellan de olika diskurserna ser ut, kommer vi att 
kunna utläsa huruvida det finns någon konflikt mellan de diskurser som tillsammans 
åskådliggör identiteten   
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Steg två i vårt arbete består i att, utifrån de observerade diskurserna, analysera 
bibliotekets identitet, profil och image. Här kommer vi att sammanföra tidigare 
forskning med våra resultat genom att titta på de olika biblioteksidentiteter, som 
beskrivs närmre i kapitel två, kan vi göra en jämförelse med de vi finner i vårt material. 
När det kommer till att analysera bibliotekets profil, den bild av verksamheten som 
organisationen förmedlar, kommer vi till dels att använda oss av Dorte Skot-Hansens 
modell över bibliotekens fyra typer av biblioteksverksamhet: Kulturcentrum, 
kunskapscentrum, informationscentrum och socialt centrum (Skot-Hansen 1996). Här 
vill vi, för att få en helhetsbild över bibliotekets identitet samt profil, koppla samman 
våra diskurser med Skot-Hansens fyra aspekter av det lokala bibliotekets profil. Vilken 
av dessa tar överhanden i det material vi analyserar? Vi kommer även att ta upp och 
diskutera olika aspekter av marknadsföring i detta skede av uppsatsarbetet, då 
marknadsföringsstrategier kan appliceras på de konkreta åtgärder som biblioteken vidtar 
för att förmedla sin profil.  
 
I steg tre, då vi har gjort oss en bild av bibliotekets identitet profil och image, är det 
dags att undersöka huruvida det finns en diskrepans mellan dessa, samt föra en 
diskussion kring huruvida det uppstår några konflikter mellan olika uppfattningar om 
vad biblioteket ska fylla för funktion i samhället, och vilken bild av verksamheten som 
ska förmedlas. De diskurser som kommer till uttryck i vårt material, kan vid en 
jämförelse komma att te sig mer eller mindre motsägelsefulla, och relationen mellan 
dessa konflikter blir intressant, då det borde få konsekvens för hur man väljer att 
profilera sig. 

1.3.1 Disposition 

I kapitel två kommer vi att föra fram tidigare forskning.  
 
Kapitel tre kommer att utgöra en fördjupning av våra analysmetoder, hur vi anpassar 
dem till vår empiri, samt en mer allmänt hållen teori- och metoddiskussion med 
utgångspunkt i vårt arbete. Utöver detta, kommer vi även att diskutera avgränsningar av 
arbetet samt beskriva viktiga begrepp som vi anser behöver förklaras närmare och 
placera dem i ett teoretiskt sammanhang. Dessutom kommer vi att klargöra och 
förtydliga hur vi kommer att använda oss av begreppen. Vi kommer att diskutera 
diskursanalys som metod, och beskriva hur vi ska använda oss av den i praktiken.  
 
Kapitel fyra kommer att behandla folkbiblioteken i relation till omvärlden. Här kommer 
vi att utföra en överskådlig analys av samtida tendenser i samhället, både det 
senmoderna samhället i stort, samt bibliotekets relation till det diskursanalytiska 
angreppssättet. 
 
I kapitel fem kommer vi att presentera Malmö stadsbibliotek, samt framvisa en mycket 
kort historisk genomgång, både av Malmö stad och dess bibliotek.   
 
Kapitel sex utgör vårt analyskapitel. Här kommer vi att presentera de diskurser vi 
identifierat i materialet.  
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I kapitel sju kommer vi diskutera vår analys av bibliotekets diskurser och koppla dessa 
till bibliotekets identitet, image och profil. Vi kommer även att diskutera förslag på 
vidare forskning inom ämnet. 
 
Kapitel åtta kommer att utgöra det avslutande kapitlet där vi sammanfattar vår studie.  
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer vi att belysa några aspekter av den forskning som tidigare 
genomförts inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen, rörande 
bibliotekets olika identiteter och profileringsmöjligheter. Vi kommer också att 
presentera två forskare som använt sig av diskursanalys, och vars studier och teoretiska 
resonemang kan fungera som en introduktion till det resonemang vi för kring 
diskursanalys som teori och metod i kapitel tre.  
 
Vi vill visa på olika identitetsbegrepp i bibliotekssammanhang, i syfte att skapa en ram 
till vår undersökning och underlätta synliggörandet av vilka identiteter som är mest 
framträdande idag. Detta kommer att ske genom en presentation av den indelning av 
folkbiblioteks skilda identitetstyper, som Enström behandlar i en text som dateras till 
mitten av 1990-talet. Vidare anser vi att Dorte Skot-Hansens analys av bibliotekets 
profil och olika funktioner/roller är viktig att ta i betraktning vid en undersökning som 
denna, där just bibliotekets roll i samhället kommer att stå i fokus. Dessutom kommer vi 
att behandla, om än på ett ytterst överskådligt sätt, olika aspekter av marknadsföring och 
bibliotek, då vi anser att det är viktigt för oss att ha en förståelse hur forskningen kring 
bibliotek och marknadsföring ser ut idag. Att profilera sin verksamhet och att tänka 
målgruppsanpassat hänger tätt samman med marknadsföringsstrategier av olika slag, 
varför vetskapen kring detta kan skapa en dynamik åt vår studie.   

2.1 Biblioteksidentiteter 

För att underlätta urskiljandet av diskurser i vårt empiriska material, har vi valt att titta 
på några redan existerande biblioteksidentiteter som är hämtade, dels från Enström 
(1995) och dels från Ørom (1993). Enström skriver att dessa identitetstyper har växt 
fram: 
 

(- - -) som ett resultat av samtida debatt, strömningar i samhället, inre 
utvecklingsbehov, traditioner och biblioteksutbildning. De lever kvar inom systemet 
men i olika omfattning på olika ställen. Detta är byggstenarna som institutioner 
byggs av. (Enström 1995, s. 210).  

 
Vidare skriver Enström om fem gamla identiteter och två då nytillkomna. Dessa 
identitetstyper hämtar Enström från Ørom som i sin artikel Bibliotekariske identiteter, 
formidlingsarbejde og arbejdsorganisering (1993), kopplar de olika identiteterna till en 
utveckling av bibliotekssektorn som tar sin start i 60-talets biblioteks- och litteratursyn.  
 
1. Folkbildningsidentiteten 

2. Kulturförmedlingsidentiteten  

3. Fackkunskapsidentiteten 

4. Katalogidentiteten 
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5. Socialarbetaridentiteten 

6. Informationsorganiseraren 

7. Kunskapsmäklaren.  

 (Enström 1995, s. 210f). 

Ørom skriver att den identitet som främst präglade biblioteken under 60-talet var 
kulturförmedlaridentiteten. Inom denna tradition, står biblioteket för kvalitet och 
bevarare av kanon, samt bärare av kulturella värden. Bibliotekets uppgift är här att 
förmedla god litteratur och annan kultur, samt stimulera till läsning. Vidare ska 
biblioteket ge råd och vägleda allmänheten i litteraturens snårskog. Enligt detta synsätt 
var det viktigt att bibliotekarierna var intresserade av finkultur, och kunde förmedla 
denna väl (Ørom 1993, s. 38).  
 
Ørom skriver vidare om identiteten som fackkunskapsförmedlare, som även den 
kommer till uttryck under 60-talet. Denna identitet tangerar kulturförmedlaridentiteten 
med den skillnaden att det nu handlar om facklitteratur och bildning i bred bemärkelse. 
Både fackkunskaps- och kulturförmedlaridentiteten har sprungit ur en 
folkupplysningstradition (Ørom 1993, s. 38). Enström väljer att komplettera nämnda 
identiteter med en folkbildningsidentitet (1995, s. 210). Enström menar att 
folkbildningsidentiteten ligger till grund för kulturförmedlar- och 
fackkunskapsförmedlaridentiteten. Under 60-talet växte sedermera ännu en identitetstyp 
fram, Ørom kallar denna för BDI-identiteten, och den syftar till den hantverksmässiga 
delen av biblioteksarbetet (Ørom 1993, s. 39). Enström benämner samma identitetstyp 
för katalogidentiteten (Enström 1995, s. 210), vilket är den benämning som vi i 
fortsättningen kommer att använda oss av, då den ej är beroende av vilket system som 
används för tillfället. Katalogidentiteten syftar till allt det ”tekniska” informationsarbete 
som biblioteket arbetar med; katalogisering, klassifikation etc. Enström skriver att här 
tas hänsyn till bibliotekens instrumentella färdigheter, snarare än de intellektuella 
(Enström 1995, s. 210).  
 
Vidare skriver Ørom hur synen på bibliotekens uppgifter kom att förändras under 70-
talet. Från att man främst hade intresserat sig för den goda kulturen och litteraturen, så 
lade man nu fokus på svaga samhällsgrupper som arbetarklass, kvinnor och barn. Ur 
denna tradition växte socialarbetaridentiteten fram, som i högre grad än de andra tre 
identiteterna lever kvar än idag. Socialarbetaridentiteten innebar ett uppror mot kanon 
och de tidigare så viktiga kulturella och litterära värdena. Nu skulle man arbeta med 
uppsökande biblioteksarbete, utanför institutionens fysiska ramar. Värderingen av 
förmedlingsarbetet tog här inte hänsyn till samlingarnas värde i sig, utan i vilken 
utsträckning de uppfyllde användarnas behov (Ørom 1993, s. 39).  
 
De ovan nämnda identitetstyperna kan sägas vara de traditionella 
biblioteksidentiteterna. Men i och med de förändringar som skett sedan början av 1990-
talet, så växte det fram två nya identitetstyper som idag tar mer och mer plats ifrån de 
traditionella. Den ena av dessa nya är informationsorganiseraren som innebär att 
biblioteket samlar och tillgängliggör all sorts information. Några uppgifter som tillfaller 
informationsorganiseraren är organisera information, analysera informationsbehov och 
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designa informationssystem (Ørom 1993, s. 39). Den andra nya identiteten benämner 
Ørom som informationsförmedlaridentiteten, vilken är knuten till den tekniska 
utvecklingen. Här står biblioteken för en institution som använder, och lär ut nya 
tekniska informationssystem etc. Enström benämner samma identitetstyp för 
kunskapsmäklaren, vilket är den benämning som även vi kommer att använda oss av. 
Om kunskapsmäklaren skriver Enström: ”i ett samhälle som har behov av ständig 
kunskapstillväxt blir [kunskapsmäklaren] spjutspetsen in i kunskapssamhället” 
(Enström 1995, s. 211).  
 
I ID – på spaning efter bibliotekens identitet, visar Söderberg på att biblioteken måste 
lämna några av de gamla identiteterna och göra plats för nya. Enligt hennes mening är 
det bibliotekets kulturförmedlande funktion som får ge vika för de nytillkomna 
teknikbaserade uppgifterna (Söderberg 2005, s. 1). Enström skriver att den allmänna 
utvecklingen i samhället går mot mer upplevelseorienterade aktiviteter, vilket i stor del 
också påverkar biblioteken. Vi kan se hur mycket som hänt på tio år, då det genast 
saknas en identitetstyp bland de sju, en identitet som står för underhållning och nöje. 
Vilket vi tror att vi kommer att behöva komplettera identiteterna med, eftersom just 
Malmö stadsbibliotek har varit ganska långt fram när det gäller att tillhandahålla filmer, 
tv-spel, och andra medier, som av många betraktas som mer underhållningsbetonat än 
boken. 

2.2 Bibliotekets profil och roller 

I sin artikel The Local Library – its profile and anchorage (1996), presenteras en modell 
som Dorte Skot-Hansen har konstruerat som ett verktyg för att analysera vilken profil 
ett folkbibliotek har. 

 

Dorte Skot- 
Hansens modell 
över bibliotekets 
roller. 

 

 

 

 

 
 

B I B L I O T E K  

Kultur 

Möten Kunskap 

Information  

 

Upplevelser - identitet 

Kunniga medborgare 

Ekonomisk tillväxt 

Social välfärd 
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( Figur 1. Skot-Hansens modell, i omarbetad version efter Söderberg, 2005, s. 3) 
 

Skot-Hansen delar upp biblioteksverksamheten i fyra olika centra; kulturcentrum, 
kunskapscentrum, informationscentrum och socialt centrum. Modellen ovan är en 
förenkling av Skot-Hansens modell som vi skapat med inspiration av Söderberg. Här 
kan vi se hur de olika funktionerna till viss del smälter samman inom biblioteket. Vi kan 
också se hur den vänstra sidan av modellen riktar sig mer mot fritiden och den högra 
mot bildning/yrkesskicklighet. Nedan kommer vi att beskriva de fyra olika 
funktionerna. 

2.2.1 Kulturcentrum 

Här är biblioteket som ramverk för kulturella och artistiska upplevelser och aktiviteter i 
fokus. Exempel är olika utställningar, författaruppläsningar, workshops, konferenser. 
Denna del av biblioteksverksamheten hade sin glansperiod under 60-talet, och även om 
den idag fortfarande är en viktig del av bibliotekens arbete så har den tonats ner då 
många nya konkurrenter har etablerats på den kulturella upplevelsemarknaden. 
Biografer, teatrar och barnunderhållning är exempel på institutioner som konkurrerar 
med biblioteken om att vara kulturcentrum. En svårighet för biblioteken idag ligger i att 
nischa sig inom detta område. Enligt Skot-Hansen har dessutom budgeten för 
arrangemang befunnit sig i status quo under lång tid på många folkbibliotek (1996, s. 5).  

2.2.2 Kunskapscentrum 

Denna del av verksamheten beskriver Skot-Hansen som ett ramverk för utbildning och 
information. Viktiga grupper av användare som man riktar sig till utgörs av skolelever 
och vuxenstuderande. Ett problem som kan uppstå här är att definiera folkbibliotekets 
uppdrag i förhållande till vuxenstuderande, som i vissa fall sätter ett hårt tryck på 
folkbiblioteket, då dessa grupper ofta saknar utbildningsbibliotek. Dock skriver Skot-
Hansen att lösningen på detta ligger hos utbildningsinstitutionen och inte hos 
folkbiblioteket (Skot-Hansen 1996, s. 6). 

2.2.3 Informationscentrum 

Här fungerar biblioteket som ett ramverk för informationsförmedling till allmänheten. I 
uppdraget ingår referensservice, att erbjuda informationssökning i bred bemärkelse, att 
tillgängliggöra samhällsinformation, samt fungera som en demokratisk institution även 
på ett konkret fysiskt sätt, genom att exempelvis agera vallokal eller bjuda in till politisk 
debatt. Bibliotekets funktion som en del av ett demokratiskt samhälle betonas, och 
bibliotekets roll är att tillgängliggöra information för alla, även grupper som företag 
eller turister som tidigare kanske valt att söka sig till andra organisationer än biblioteket 
för att tillfredsställa sina informationsbehov. Skot-Hansen skriver att folkbiblioteken har 
en lång väg att vandra, innan de kan sägas uppfylla de framtida visionerna om 
biblioteket som ett komplett informations- och mediecenter (Skot-Hansen 1996, s. 6).  
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Denna artikel skrevs dock redan år 1996, och det har sedan dess inträffat en rad 
informationsteknologiska förändringar, som kommit att påverka bibliotekets 
verksamhet som informationsförmedlare på ett relativt omvälvande sätt. Till exempel 
erbjuder de flesta bibliotek idag sina användare datorer med Internetuppkoppling, och 
allt fler ger dessutom allmänheten möjlighet att använda sig av bibliotekets trådlösa 
nätverk. Fler och fler bibliotek har börjat samarbeta med medborgarkontor, men 
fortfarande är det många kommuner som fördelar uppdraget som 
informationsförmedlare mellan olika samhälleliga institutioner, så det finns fortfarande 
mycket att göra inom bibliotekssektorn innan man nått visionen om biblioteket som det 
kompletta informationscentrat (Skot-Hansen 1996, s. 6).  

2.2.4 Socialt centrum 

En del av bibliotekets identitet utgörs av att fungera som ett ramverk för det sociala livet 
i allmänhet. Oavsett om det handlar om att erbjuda användaren en fysisk mötesplats, 
rådgivning, utåtagerande service för grupper med särskilda behov, så är det mötet i 
övergripande bemärkelse som utgör nyckelordet, vilket även framgår i den modell som 
presenteras på sid. 8. Aktiviteter som att uppsöka biblioteket för att läsa en tidning, 
spela ett parti schack, eller avnjuta en kopp kaffe i caféhörnan, blir meningsfulla då man 
betraktar dem som möten som ger användaren möjlighet att utvecklas (Skot-Hansen 
1996, s. 6). 

2.2.5 Framtidens biblioteksrum 

Sedan Skot-Hansen gjorde sin undersökning har det som sagt hänt en hel del på 
området. Skot-Hansens roller är intressanta att ha som grund, men måste modifieras en 
del utifrån åt vilket håll dagens bibliotekssystem går. Det finns skäl att tro att trenden 
idag går åt att det är den nordvästra delen av Skot-Hansens modell som det satsas på 
idag, d.v.s. den delen av modellen som står för fritidsintressen, möten, upplevelser och 
identitetsutveckling. Frågan som vi kommer att återkomma till i analysen är på vilken 
bekostnad som de nya delarna växer, vad är det som måste gå? I en artikel, Revolution 
på bibblan (2007), skriven av Christian Daun i tidskriften Vi står att läsa om det nya 
biblioteket:   
 

Synen på bibliotek håller på att förändras radikalt. Definitionen av biblioteket som 
blott ett förvaringsrum för böcker har vidgats till att inbegripa sladdar, hörlurar, 
mediejukeboxar, och espressomaskiner. Likaså har bilden av folkbiblioteket som ett 
viskningarnas fort börjat vittra sönder. Efter 25 år av minskad utlåning börjar en ny, 
mer högljudd vision få fäste i bibliotekssverige. Denna vision stavas Bibliotek 2.0.  
Suffixet ”2.0” kan egentligen paras ihop med vad som helst: business 2.0, webb 2.0, 
kultur 2.0 etc. Den sladdriga ordsvansen föreslår en uppgradering av något, en 
uppdatering, fräschör och förbättring. 2.0 har blivit ett modebegrepp.  
Bakom den ihåliga retoriken döljer sig emellertid en smärre revolution. Bibliotek 2.0 
är ett samlingsbegrepp för nya sätt att driva bibliotek på. (Daun 2007) 
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2.3 Diskursanalytisk forskning 

2.3.1 Faircloughs analysmodell 

Norman Fairclough har utvecklat en tredimensionell analysmodell som kan användas 
vid empirisk forskning kring kommunikation och samhälle för att tydliggöra det 
dialektiska förhållande som råder mellan språkanvändning och den omgivande sociala 
strukturen (se modell nedan). 

 

(Figur 3. Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.74).  

Alla de tre dimensionerna ska användas vid en diskursanalys. Man ska se på 1) textens 
egenskaper (text); 2) de produktions – och kommunikationsprocesser som är förbundna 
med texten (diskursiv praktik); och 3) den bredare sociala praktik som texten/den 
kommunikativa händelsen är en del av (social praktik). Det ska här påpekas att 
diskursanalys inte räcker för att analysera en bredare social praktik. Eftersom social 
praktik innehåller både diskursiva och ickediskursiva element. För att analysera den 
bredare sociala kontexten som diskursen befinner sig i så krävs således mer omfattande 
sociologisk teori och kulturteori (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 74 ff).  
 
Då en av våra frågeställningar berör den betydelse som de samhälleliga förändringar 
som ägt rum i Malmös närområde de senaste åren kan ha för eventuell påverkan på 
bibliotekets sätt att presentera sin verksamhet, har vi gjort bedömningen att Fairclough 
kan fungera som en utgångspunkt i syfte att förklara de eventuella samband som vi 
identifierar i materialet. Vidare anser vi att hans modell på ett överskådligt sätt 
åskådliggör det faktum att diskurser är en integrerad del av ett större socialt 
sammanhang. Samtidigt som de speglar den sociala verkligheten i språklig form, har de 
en aktiv roll i det att de bidrar till att konstruera och upprätthålla den verklighet de ger 
uttryck åt. 
 
Faircloughs studie som beskrivs i Diskursanalys som teori och metod bygger på 
diskursanalys av platsannonser vid ett universitet. Hans syfte är således att se hur 
språkbruket ser ut inom en institution, hans sociala praktik finns då inom universitets 

textproduktion 

textkonsumtion 

TEXT 

DISKURSIV PRAKTIK 

SOCIAL PRAKTIK 
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ramar. Dock vill han även titta på hur konsumtionskulturen i stort kommer till uttryck i 
platsannonserna så hela det brittiska samhället blir en del av hans sociala kontext för 
analysen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 81ff).  
 

2.3.2 Diskursanalys på ett musikbibliotek 

Sanna Talja använder sig i sin doktorsavhandling Music, Culture and the Library, av 
diskursanalys för att tydliggöra existerande diskurser kring musikbibliotekets roll och 
uppgifter (2001, s. 199ff). En anledning till att hennes resonemang är relevant för vårt 
uppsatsarbete är att hon betonar att samexisterande diskurser ofta står i konflikt med 
varandra och blir svåra att åtskilja, då nya diskurser alltid konstrueras i relation till 
redan existerande diskurser. Winther Jørgensen och Phillips beskriver denna väv av 
kontextualitet genom att analysen av diskursiv praktik går ut på att textförfattaren 
bygger sin text på redan existerande diskurser, och textmottagaren gör det samma när 
denne konsumerar och tolkar texterna (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 75). 
Således är det viktigt, när man utför en diskursanalys av ett fenomen, att man känner till 
de existerande diskurserna inom denna sociala praktik. Talja väljer att sätta användarnas 
och bibliotekariernas utsagor i fokus för analysen, vilket leder till konstaterandet att 
hennes informanter ger uttryck åt olika syner på musikbibliotekets funktion under 
intervjuarbetets gång. Utifrån detta drar hon slutsatsen att de antagligen påverkas av 
hennes sätt att formulera sina frågor, men hon lyfter även fram att de källor man 
analyserar, i det här fallet informanter, sannolikt kommer att ge uttryck åt ett antal olika 
diskurser som dessutom kan stå i konflikt med varandra beträffande idéinnehållet (2001, 
s. 19ff). Talja kompletterar sina intervjuer med att analysera en rad mer eller mindre 
officiella skriftliga texter och konstaterar att det finns tre överordnade och 
samexisterande diskurser, eller repertoarer, som hon benämner dem:  
 

o the common culture repertoire builds the general education repertoire… 

o the consumer culture repertoire builds the alternative repertoire… 

o the mosaic culture repertoire builds the demand repertoire… 

 (Talja 2001, s. 200)  
 

Talja kan vara en hjälp i arbetet med att identifiera de diskurser som ligger till grund för 
den identitet, eller profil, som biblioteket ger uttryck åt i dokument, men samtidigt har 
vi gjort bedömningen att det finns diskurser som kommer i skymundan om man väljer 
att fokusera på endast tre överordnade diskurser. Det känns som en förenkling som kan 
vara begränsande, men samtidigt kan vi först säga efter vår analys huruvida det är 
berättigat att urskilja ett fåtal överordnade diskurser eller ej. Dock anser vi att hennes 
resonemang kring diskursanalys som metod och teori kan bidra med ett vetenskapligt 
stoff till vår uppsats.  
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2.4 Marknadsföring 

Marknadsföringen syftar till att öka biblioteksanvändningen. Med utgångspunkt från 
verksamhetsidé och informationspolicy ska marknadsföringen profilera biblioteket 
som helhet och kunna anpassas till lokala förhållanden. Bilden av biblioteket ska 
vara gemensam för personal och besökare. (Fantasi och kunskap. Riktlinjer för 
verksamheten, 1992).  

 
För organisationer med ett vinstintresse ses det som en självklarhet, och ofta en 
nödvändighet, att investera tid och ekonomiskt kapital i marknadsföring. Inom det 
ekonomiska fältet har man utvecklat en uppsättning av teorier, metoder och strategier 
som kan användas för att garantera sin överlevnad på den marknad, där konkurrensen 
obönhörligen leder till att den organisation som inte aktivt arbetar med att synliggöra 
sig, förmodligen kommer att slås ut av den som skriker högre. Det har blivit en 
självklarhet för producenterna att marknadsföra sig, samtidigt som konsumenterna har 
vant sig vid ett ständigt flöde av information som talar om för dem vad som finns 
tillgängligt på marknaden och vad som är åtråvärt. Den betydelse som ett starkt 
varumärke har på marknaden, när det kommer till konsumentens val, är nog uppenbar 
för alla i ett västerländskt samhälle. Det jeansmärke eller den läsk som förknippas med 
den rätta artisten, kommer onekligen att sälja mer. Men hur står det till med 
biblioteken? Vad är det för bild av verksamheten som skapas, och i vilken utsträckning 
är den image som uppstår ett resultat av en medveten marknadsföringsstrategi?  
Stina Stensson lyfter i sin bok, Möte med konkurrens- hur du marknadsför offentlig 
verksamhet (2002), fram det faktum att begreppet marknad kan användas på en mängd 
olika sätt. Idag måste även de som arbetar inom offentlig verksamhet förhålla sig till 
marknadsföring på något sätt, då alla verksamheters mål är att attrahera användare. Det 
krävs omvärldsanalys eller omvärldsbevakning för att exempelvis identifiera 
målgrupper och planera marknadsföringsaktiviteter efter deras behov. Med ordet 
marknad kan man exempelvis syfta på en fysisk plats, kapitalmarknaden eller den 
gemensamma marknad som EU utgör. I marknadsföringssammanhang utgörs en 
marknad av en grupp kunder med vissa behov och intressen, samt de konkurrenter som 
arbetar mot samma målgrupp (Stensson 2002, s. 32). Borde inte nyss nämnda 
beskrivning av en marknad, kunna appliceras på bibliotekets användare? I själva verket 
kanske det finns uppenbara vinster, som inte enbart är ekonomiska, med att vidga sitt 
perspektiv och använda sig av den kunskap som genererats inom forskning kring 
effektiv marknadsföring.  
 
Tidigare har det, inom bibliotekssektorn, funnits ett motstånd mot att använda sig av 
den kunskap om marknadsföring, som genererats inom den ekonomiska sektorn i syfte 
att maximera vinster. Kanske finns det än i dag ett visst motstånd inom 
biblioteksvärlden att anamma ett tänkande, som förknippas med kommersialism och 
ekonomisk vinst. Fler och fler blir dock övertygade om att det finns klara fördelar med 
att som organisation, utan något egentligt intresse av ekonomiska vinster, analysera och 
inspireras av de strategier som vinstdrivande organisationer använder sig av. Något som 
bl.a. Stensson, samt de teoretiker vi nämner nedan utgör exempel på, när de inspirerade 
av klassisk marknadsföring, utvecklar strategier för kulturinstitutioner.  
Ett verk som i hög grad betonar marknadsföringens betydelse, även för de 
organisationer vars syfte i första hand inte är att generera ekonomiska vinster, är 
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Strategic Marketing for Nonprofit Organizations av Alan R. Andreasen och Philip 
Kotler, som kommit att påverka synen på marknadsföring inom biblioteksvärlden, sedan 
den publicerades första gången år 1977 (Andreasen & Kotler 2003).   
 
Bonita M. Kolb menar att de stora förändringar som ägt rum i omvärlden sedan Kotler 
etablerade begreppet marknadsföring för icke vinstdrivna organisationer, har gjort det 
nödvändigt att utveckla en ny förståelse för hur kultur marknadsförs och konsumeras. 
Faktorer i omvärlden som förändrade arbetsmarknadsvillkor, globalisering, en mer 
pressad ekonomisk situation för kulturella och offentliga institutioner, nya medier, 
medborgare som utsätts för en ökad mängd marknadsföringsbudskap nödvändiggör att 
man som kulturell institution, vidgar sitt seende och utvecklar nya 
marknadsföringsstrategier (Kolb 2005, s. 1ff). Ett strategiskt arbete, där analys av 
omvärld, konkurrenter, mål, målgrupper och budskap leder till en konsekvent 
marknadsföring i linje med organisationens mål, är en nödvändighet för att kunna 
positionera sig på en ständigt växande kulturell marknad. Kolb betonar vidare vikten av 
att som kulturell organisation söka sig nya vägar för att marknadsföra sin verksamhet 
(2005, s. 5). Kulturella institutioner måste lära sig att paketera de upplevelser man 
erbjuder konsumenten i en ny form då värderingen av ”högkvalitativ” kultur har 
förändrats. Gränserna mellan låg och hög kultur har luckrats upp, och möjligheten för 
konsumenten att tillfredsställa sitt nöjesbehov hos en mängd olika kulturproducenter gör 
att klassiska kulturinstitutioner utsätts för en ny konkurrens. Samtidigt har den icke 
vinstdrivna organisationen något unikt att erbjuda, då de erbjuder kulturkonsumenten 
tjänster som vinstdrivna organisationer inte kan, eller vill, erbjuda (Kolb 2005, s. 12). 
Kolb menar att de kulturella institutionerna måste använda sig av kreativitet och 
nytänkande för att locka till sig och behålla olika målgrupper (2005). Exempelvis har 
utvecklingen av internet skapat nya användbara kanaler för marknadsföring. I sin 
magisteruppsats visar Carin Carlzén (2004) på den betydelse som bibliotekets 
webbplats har i marknadsföringssammanhang och hur den kan användas för att locka 
nya användargrupper till biblioteket.  
 
Enligt Kolb måste kulturella organisationer utöver att lära sig tekniker för 
marknadsföring, även förändra sin inställning till olika kulturprodukters värde. 
Traditionellt sett har kulturinstitutioner haft inställningen att de har varit bättre vetande 
när det kommer till att avgöra vilken kultur som är av godo och ska erbjudas 
användaren (Kolb 2005, s.7). Denna inställning till kulturprodukter kan kopplas till det 
tänkande som Ørom och Enström tillskriver bibliotekets kulturförmedlingsidentitet, då 
biblioteket som institution hade som uppdrag att förse användarna med ”god” kultur. 
Den traditionella marknadsföringen bygger dock på att kundens förmåga att avgöra vad 
han eller hon vill konsumera är lika mycket värda som producentens åsikt om vad som 
utgör en god produkt. Vill kunden inte köpa en vara, genomförs ingen transaktion och 
företagets vinst uteblir. Kolb menar att en kontinuerlig kommunikation mellan 
organisation och användare är en förutsättning för att de senares intressen och behov ska 
tillfredsställas på ett sätt som gör att de inte väljer att vända ryggen åt organisationens 
verksamhet (2005, s.7). I vår undersökning analyserar vi texter, som är en del av 
kommunikationsutbytet mellan biblioteket som organisation och potentiella användare. 
Troligen kommer de dokument vi tar del av, att spegla hur synen på vad man ska 
erbjuda användarna, kommit att förändras under de senare åren inom bibliotekssektorn. 
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Som exempel kan nämnas att Malmö Stadsbibliotek idag erbjuder tv-spel till utlåning, 
vilket kan bero på att biblioteket anammat tendensen i omvärlden att gränserna för vad 
som bör betraktas som ”låg- ” respektive ”högkultur” luckrats upp. Den förändrade 
synen på vad som är kultur har införlivats, och påverkat synen på vad bibliotekets 
verksamhet ska omfatta. Vidare påverkar nog insikten om att biblioteksverksamheten 
och de tjänster som erbjuds, ska anpassas efter användarens intressen och behov, istället 
för att användaren ska anpassas efter den traditionella verksamheten.  
En vinst behöver nödvändigtvis inte bestå av ett överskott i kassan, utan kan utgöras av 
ett ökat användande av en tjänst eller en förbättrad folkbildning. Om man inte synliggör 
de resurser som ett bibliotek besitter, riskerar man att förlora den grupp av människor 
som inte aktivt söker kunskap om vilka tjänster som biblioteket tillhandahåller. Vilket 
intryck har omvärlden av bibliotekssektorn? Hur presenterar biblioteket egentligen sig 
som organisation? Hur stor kunskap har gemene man om de resurser och den kompetens 
som ett bibliotek tillhandahåller? Stämmer den bild som omvärlden ges av 
biblioteksvärlden överens med de faktiska förhållandena?  
 
Enligt Christina Tovoté marknadsförs bibliotekets fysiska tillgångar som dess 
spännande arkitektur och inredning, samt de informationskällor som biblioteket 
tillhandahåller, men bibliotekarien presenteras ej som en tillgänglig och kompetent 
resurs för användarna (Tovoté 2000, s. 42). Många är nog de (blivande) bibliotekarier 
som fått frågan om varför de behöver en flerårig utbildning bara för att låna ut böcker. 
Bibliotekarien står inte i fokus för marknadsföringen, utan det är informationen som 
framhävs? Gör Malmö stadsbibliotek några ansträngningar för att framhäva 
bibliotekarien som en användbar resurs? Hur går det till i så fall? Även Hilkka Orava 
menar att bibliotekarier borde synas mer i ex. media som företrädare för biblioteket 
(Orava 2000, s. 87).  
 
Sven Nilsson skriver kort om varumärken och marknadsföring för kulturverksamheter i 
sin bok Kulturens nya vägar (2003). Han menar att det är mycket viktigt för en 
verksamhet att skaffa sig ett varumärke, då ”ett varumärke identifierar produkten” 
skriver Nilsson (2003, s. 419). Nilsson hänvisar till Mats Urde som menar att eftersom 
det råder konkurrens om uppmärksamheten, så måste varumärket positioneras på 
markanden utifrån målgruppen. Detta sker genom en positioneringsprocess där 
relationerna mellan varumärke, produkt och målgrupp hela tiden utvecklas. Urdes 
exempel är varumärket Volvo som positioneras som den säkra bilen (Nilsson 2003, s. 
419). Det är så klart svårare att positionera ett bibliotek eftersom det har många 
målgrupper. Men inför öppnandet av Garaget (Malmös nya stadsdelsbibliotek/Idea 
store/möjlighetsplats) i februari 2008 så har det pågått en reklamkampanj med affischer 
vid busshållsplatser och flygbladsutdelning. Här verkar det som om man valt att 
positionera biblioteket som allt annat än klassiskt bibliotek. Exempelvis så står det på 
ett flygblad ”Söt. Skateboardramp, örtagård, teater”.    
 
Målet med varumärkespositionering är att skapa positiva associationer till varumärket, 
återkommande kunder och märkeslojalitet. Ett exempel på ett mycket starkt varumärke 
inom kultursektorn är Roskildefestivalen, det är så kvalitetsassocierat att många köper 
entrébiljetten redan innan de vet vilka artister som kommer (Nilsson 2003, s. 420).   
Vidare menar Nilsson att många Svenska kulturorganisationer avsätter mycket lite 
resurser för information och marknadsföring. De vill ofta inte göra detta på bekostnad 
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av den vanliga verksamheten. Men rimligare vore, enligt Nilsson om detta var en 
integrerad del av verksamheten istället. Dock kan man se tendenser till ett förändrat 
förhållningssätt till marknadsföring och dess betydelse för organisationer inom 
kultursektorn, främst bland teatrar och museer, men också inom vissa delar av 
bibliotekssektorn. Statens kulturråd gav 1995 ut ”Krukmakaren i verkligheten” som är 
en handbok i att marknadsföra kultur, och utifrån den har Nilsson satt upp några punkter 
om vad marknadsföring av kultur handlar om: 
 

o Tala om att din verksamhet finns  
o Förklara vad som är bra med den  
o Upprepa det  
o Leva upp till det  

  
(Nilsson 2003, s. 421). 

 
En svårighet för en icke-vinstdriven organisation, som i fallet med folkbibliotek, är att 
det finns vissa fastställda mål som man inte kan frångå, i syfte att tillfredsställa 
publiken. Däremot kanske man måste anpassa sig efter det sätt som vinstdrivna 
organisationer marknadsför sig på, för att vinna nya och behålla gamla användare. 
Glappet mellan vad som är organisationens mål och användarnas efterfrågan, måste 
övervinnas för att man ska kunna behålla sin position på den kulturella marknaden. Det 
finns dokumenterade riktlinjer som styr bibliotekets verksamhet, men samtidigt måste 
användarnas behov av kulturella upplevelser tillfredsställas, om användarna av 
biblioteket inte ska vända sig till vinstdrivna organisationer för att tillfredsställa sitt 
behov av nöje och rekreation i form av kulturella upplevelser. Det citat som inledde 
detta kapitel betonade vikten av att stimulera till en ökad biblioteksanvändning, med 
hänsyn till lokala förhållanden, men vad kommer denna strävan efter att stimulera 
biblioteksanvändningen att resultera i? Vad är det man betonar i presentationen av 
bibliotekets tjänster, och uppstår det motsättningar mellan de officiella riktlinjer som 
biblioteket följer och det eventuella publikfiskeri som man styrs in i, för att kunna 
bemöta marknadskrafterna.  
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2.4.1 Marknadsföring på Malmö stadsbibliotek 

Lotta Fhinlöfs magisteruppsats (1997) behandlar marknadsföring av kulturverksamheter 
och bl.a. tas Malmö stadsbiblioteks marknadsföring upp. Hon går igenom dokument 
samt utför en intervju med den dåvarande stadsbibliotekarien Sven Nilsson. Fhinlöf 
poängterar att det inte finns några övergripande mål för verksamheten, men däremot 
riktlinjer för biblioteket att följa. Dessa riktlinjer ingår i dokumentet Fantasi och 
kunskap som togs fram 1992 och fortfarande är aktuellt för biblioteket idag. Således är 
det samma riktlinjer som vi tittar på. Dessa riktlinjer är:  
 

o ge fri och jämlik tillgång till information och upplevelser.  

o vara en del i ett globalt informationsnät och med samlingarna i centrum ta ett 
långsiktigt ansvar för kunskapsuppbyggnaden och stödja ett fritt 
kunskapssökande.  

o vara ett lokalt, regionalt och nationellt dokumentationscentrum och ge snabb och 
säker tillgång till sökt information, både i form av dokument och svar på frågor.  

o vara besökarens bibliotek. Användarnas behov är utgångspunkten för 
biblioteksarbetet. Alla ska ha tillgång till det samlade mediebeståndet och 
bibliotekets samlade kompetens.  

o ha ett generöst öppethållande på rätt tid.  

o ha stadsdelsbibliotek i alla delar av staden. Dessa ska profileras efter 
befolkningens behov och önskemål och bidra till att främja ett lokalt 
kulturengagemang.  

o nå alla: en uppsökande verksamhet - t ex boken kommer och arbetsplatsbibliotek 
- kompletterar huvudbiblioteket och stadsdelsbiblioteken.  

  
Dessutom har Malmö stadsbibliotek två inriktningsmål för verksamheten: 
  

o mångfald och kvalitet i innehållet  

o breda kontakter utåt.  
 

(Fantasi och kunskap. Riktlinjer för verksamheten. 1992).    
 
Vidare skriver Fhinlöf om de marknadsföringsmål som man vid dåvarande tidpunkt 
hade satt upp.   
 

1.   Kännedom och tillgänglighet: alla ska känna till biblioteket och dess 
kärntjänster, veta var huvudbiblioteket och närmaste stadsdelsbibliotek ligger 
samt kunna ta reda på aktuella öppettider. De som behöver kompletterande 
service ska erhålla information om denna.  
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2.   Biblioteksbesöket i centrum: de som kommer till biblioteket ska lätt kunna 
orientera sig i biblioteket och samlingarna samt stimuleras att bredda sitt 
utnyttjande av bibliotekets tjänster.  

3.   Nå nya användare: de som inte använder biblioteket ska stimuleras att göra 
detta.  

4.   Förtydliga och stärka bibliotekets identitet.  

 (Fhinlöf 1997, s. 46) 
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3. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
I detta kapitel kommer vi att ta upp de teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
som vi har för vår undersökning. Först och främst kommer vi att gå in djupare på hur de 
tre begreppen identitet, image och profil kan användas, främst hur vi ser på dem och 
kommer att använda oss av dem. Vidare kommer vi att diskutera diskursanalys som 
teori och metod närmare, samt bygga upp en analysapparat som vi kommer att använda 
oss av i analysen av diskurser i kommande kapitel.  

3.1 Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt kommer vi att definiera och diskutera centrala begrepp, samt placera 
dessa i sina teoretiska ramar. De ramverk kring begreppen som vi bygger upp här 
kommer vidare att användas i analysen, tillsammans med den analysapparat av diskurser 
som kommer att förklaras mer ingående i kapitel 4. 

 
To define a term is to give it an identity, to indicate with which scientific and 
intellectual traditions it is to be identified…To define a term or concept is also to 
specify and clarify its core, to distinguish what is essential from what is accidental, 
peripheral, or superficial...One must decide where to place the boundaries around 
the concept…The clarifying function of any definition is to demystify, to draw lines, 
to pin down and to make precise. (Albert 1998, s. 4-5). 
 

Vi kommer nedan att definiera hur följande begrepp beskrivs i litteraturen samt beskriva 
hur vi själva ser på, och kommer att använda oss av dem. Viktiga begrepp för vår studie 
är identitet, profil, och image.  

3.1.1 Identitet, profil och image 

Lars Palm, konsult inom kommunikationssektorn, skriver i sin bok 
Övertalningsstrategier (1994) att det finns ett antal begrepp inom Public 
relationslitteraturen som används något oaktsamt och därför får något varierande 
betydelser hos olika författare. Identitet, profil och image tillhör denna typ av begrepp 
(s. 45). Vi har tidigare kort varit inne på dessa tre begrepp, och då Fia Söderbergs 
tolkning av dem: ”Identitet är vad vi upplever att vi är, profil är det vi väljer att visa att 
vi är och image är det omvärlden upplever att vi är” (2005, s. 36). Eftersom begreppen 
kan tolkas olika är det av stor vikt att vi försöker bena ut hur vi kommer att använda oss 
av dem detta sammanhang. Vi kommer nedan att beskriva olika författares syn på dem 
för att sedan sammanfatta vår egen syn som i det stora hela är präglad av Söderbergs 
och Hesslers.  
 
Vi kommer att använda oss av diskursanalys i denna studie Vi kommer att använda oss 
av diskursanalys i denna studie, då vår grundläggande syn på olika aspekter av vad det 
är som konstituerar ett biblioteks identitet, svarar väl mot det synsätt som återfinns inom 
denna genre av teori/metod. Enligt ett diskursanalytiskt synsätt är identiteten ständigt 
föränderlig och fragmenterad, då den är uppbyggd av identitetsdiskurser. (Vi kommer 



 24 

att föra ett utförligare resonemang kring diskursanalys och identitet i kapitel fyra.) 
Således är identitet ett svårt begrepp att ringa in. Identitet är det vi upplever att vi är, 
som Söderberg skriver. Den kan ligga till grund för ens handlingar, men är samtidigt 
frukten av dessa aktiviteter i en ständigt pågående process.   
 
Ulla Lindström skriver i sin D-uppsats inom Hälso- och sjukvårdsadministration 
Identitet, image och profil inom hälso- och sjukvården (1997) om de tre olika 
begreppen. Identitetsbegreppet är egentligen hämtat från psykologin och benämner en 
mänsklig individ, skriver Lindström (1997, s. 4). När man talar om en organisations 
identitet så gör man det på ett metaforiskt plan, eller som Mats Alvesson uttrycker det 
”En organisations identitet måste också förstås som ett kollektivt fenomen” (Alvesson 
1992, 2. 29). Det är ett kollektivt fenomen, då identiteten utgörs av människorna bakom 
organisationen. Det är deras upplevelse av organisationen som kommer att beteckna 
identiteten.  
 
Gunnel Hessler, universitetslektor vid bibliotekshögskolan i Borås, presenterar i sin 
doktorsavhandling Identitet och förändring - En studie av ett universitetsbibliotek 
(2003), sin förståelse av hur universitetsbiblioteket i Lund (UB) som 
biblioteksorganisation förhåller sig till de förändringar som sker i omvärlden och den 
dynamik som uppstår när olika organisatoriska krafter samverkar i en 
förändringsprocess.  
 

Där finns krafter som verkar för förändring, men också sådana som helst inte vill se 
någon djupgående förändring eller ifrågasättande av den verksamhet som blivit vana 
och tradition. Det finns olika syn på vari organisationens syfte och mål egentligen 
består och hur detta skall ta sig uttryck. De enskilda operativa verksamheterna såväl 
som deras tjänstemän har skilda erfarenheter, intressen och förväntningar på 
framtiden. Det slutliga utfallet av planerade förändringar måste på ett eller annat 
sätt utgöra resultatet av en kraftmätning mellan dessa olika intressen. 
( Hessler 2003, s. 11)  

 
Hesslers ansats är systemteoretisk, då hon syftar till att nå en förståelse för de samband 
och relationer som existerar inom och mellan system (2003, s. 17-22). Hessler hänvisar 
i sin avhandling till Boulding (1956), som skriver om hur allt mänskligt handlande drivs 
av en bild om hur människan är. Han för resonemanget vidare till att även omfatta 
organisationer. Förvisso har organisationen i sig ingen egen bild av sin verksamhet, men 
varje medarbetare, och framförallt varje ledare för sin bild till helheten. Därför måste all 
aktivitet i en organisation härledas till mänskligt handlande (Hessler 2003, s. 12f). Ett 
bakomliggande holistiskt perspektiv kan skönjas i Hesslers resonemang, där de enskilda 
enheter som varje medarbetares bild av verksamheten utgör, tillsammans bidrar till 
konstruktionen av bibliotekets identitet. 
 
Den innebörd som Hessler tillskriver begreppet identitet är klart processinriktad, vilket 
framgår av följande citat, där hon bland annat refererar till sociologen Sverre Moe:  
 

En organisations eller ett systems identitet kan definieras som ett relationsbegrepp 
som uttrycker beroende (Moe 1995). Det visar på systemets förhållande till sin 
omvärld och till hur systemet betraktar sitt förhållande till omvärlden. En utvecklad 
identitet skapar stabila förväntningar i omvärlden. Organisationsidentiteten måste 
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sökas i dess kärnverksamhet. Det är ur organisationsidentiteten som tjänstemännen 
hämtar motiv och bedömningsgrunder för sitt handlande i utvecklingen och 
bekräftelse på sin yrkesidentitet (Polesie 1990). En organisations identitet relaterar 
och samverkar således såväl med omvärlden och dess förväntningar som med 
tjänstemännens identitet och rollspel. (Hessler 2003, s. 13).  

 
I ovanstående citat fungerar organisationens kärnverksamhet som en slags katalysator, 
då anställda anpassar sitt agerande i förändringsprocessen efter den värdegrund som 
följer med organisationens identitet. Vidare menar Hessler att identitetens kärna och 
ursprung, kan synliggöras genom att man analyserar vad som anses vara värt att 
försvara. Vilka värden är tydliga och bekräftade? (2003, s.13). Det handlar om sociala 
processer där olika enheter, eller system, utbyter värderingar och förväntningar som 
tillsammans bidrar till organisationens identitetsbygge och förändringsprocess.     
 
Hessler ansluter sig till uppfattningen att bibliotekets, och framförallt bibliotekariernas, 
identitet har blivit alltmer oklar i och med de förändringsprocesser som utvecklingen i 
omvärlden genererat. I artikeln Förändringskrafter och organisationsidentitet, betonar 
hon vikten av att personalen är medvetna om organisationens mål, för att kunna stå 
emot olika utomstående krafter som försöker påverka verksamheten av ekonomiska 
eller politiska skäl. Artikeln avslutas med en något dyster profetia:  

 
Tyvärr kommer biblioteken, som många andra organisationer i vårt samhälle, att 
alltmer befinna sig i en pressad situation, där det gäller att hävda sig mot krafter och 
intressen som korsar dess ”territorium” och som ofta äger 
problemdefinitionsföreträde i sakfrågor. (Hessler 2005, s. 67).    

 
I boken Företagsidentitet (1994) skriver författarna Lars Hinn och Göran Rossling att 
Företagsidentiteten eller organisationsidentiteten är summan av allt som verksamheten 
säger eller gör. Identiteten speglar organisationens själ och ”projicerar den i produkter, 
människor, reklam etc.” (Hinn & Rossling 1994, s. 14). Ur ett holistiskt perspektiv 
förlorar Hinn och Rossling en abstrakt dimension som behövs när man talar om 
diskurser. Bibliotekets identitet utgör något utöver summan av dess aktiviteter, 
upplevelsen, eller diskursen om biblioteket, utgör även den en del av dess identitet. 
Visserligen vidgar Hinn och Rossling sitt resonemang i nedanstående stycke, men på 
många sätt står deras identitetssyn i konflikt med både Söderbergs och Hesslers.  
 
Vidare skriver Hinn och Rossling:  
 

När man i dagligt tal pratar om att skapa en identitet handlar det om att påvisa att 
någon eller något existerar genom att individualisera, särskilja genom att visa upp 
vissa egenskaper eller kännetecken, som stämmer med det man uppfattar som sin 
personlighet (Hinn & Rossling 1994, s. 14).  

 
Denna syn på identiteten gör det mycket svårt att skilja identitet och profil åt, dock 
skriver Hinn och Rossling att profilen är de delar av identiteten som man vill att imagen 
ska innehålla: ”Profilen är målsättningen, egentligen identiteten uttryckt i mätbara 
termer, och imagen utfallet” (Hinn & Rossling 1997, s. 14).  
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Lars Palm, konsult inom kommunikationssektorn, skriver i sin bok 
Övertalningsstrategier (1994) att begreppet Profil, framförallt i Sverige definieras i 
relation till image. . Den grundläggande tanken är att en viss image alltid existerar som 
omvärldens egentliga bild av organisationen (se Lunderqvists uttalande nedan), medan 
profilen representerar den önskade imagen. Således finns det ett stort intresse i att image 
och profil är kongruenta. 
 
Begreppet image förekommer även inom PR-litteraturen, där det används för att 
beteckna det mentala utgångsläget hos mottagaren (Palm 1994, s. 46). Image utgör 
således den bild av en företeelse, ett företag eller en organisation som omgivningen har. 
Palm hänvisar till Lars Lundquists definition av begreppet (ur Kommunikation som 
styrmedel):  
 

Imagen är den bild som finns av företaget i de adekvata intressentgrupperna. Den 
kan vara positiv eller negativ, tydlig eller otydlig. Men den finns där alltid vare sig 
ledningen gör något åt den eller inte (Palm 1994, s. 46).  

 
Vidare menar Palm att det råder en relativ enighet kring begreppets svenska betydelse. 
Det är svårare att ringa in begreppets betydelse i engelska texter, eftersom ordet redan 
har ett vidare användningsområde i engelska språket, och därmed blir alltför brett för att 
vara intressant, skriver Palm (Palm 1994, s. 46). I svenskan kan image däremot 
användas för att beteckna en bild som allmänheten har av något, då ordet betydelse kan 
sägas vara mer fixerad.   
 
I en magisteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap som berör svenska 
kyrkans identitet, image och profil, behandlar uppsatsförfattarna de tre begreppen. De 
menar att det råder en oklarhet kring vad begreppen egentligen står för, inte minst för att 
vissa ord, som det image vi nämnde ovan, har lite olika betydelser i den svenska och 
engelska språkanvändningen. I den engelska litteraturen gör man ingen skillnad i 
betydelse mellan begreppen profil och identitet, vilket man gör i svenskan. I svenskan 
syftar identitet till den djupare helhetsbild som organisationen har av sig själv i 
förhållande till andra organisationer, och profilen är, som vi tidigare varit inne på, den 
önskade bilden. Vidare skriver uppsatsförfattarna om hur viktigt det är att profilera sig 
tydligt om det är så att verksamheten kan ge en splittrad bild. Deras exempel på en 
sådan splittring är svenska kyrkans inställning till kvinnliga präster, som uppvisar en 
stor varians beroende på vilken del av organisationen man studerar (Hultén & 
Johansson 2004, s. 14). Det går även att dra paralleller till folkbiblioteken här. Vi har 
redan visat hur flera aktörer som analyserat bibliotekssektorn (se Söderberg 2005, 
Duvold & Sæbø 2001), menar att folkbibliotekens identitet är splittrad. Således skulle 
en del av lösningen på problemet med folkbibliotekens vaga och löst sammanhållna 
identitet vara en stark och tydlig profil. Hultén och Johansson nämner även svenska 
kyrkans ofrihet att profilera sig hur den vill, då den av många ses som en 
bevarandeinstitution, där inga förändringar ska äga rum (Hultén & Johansson 2004, s. 
40f). Även här kan man göra kopplingar till biblioteket, då en stor del av problematiken 
med imageskapande på biblioteket kan vara att det blir en nagel i ögat för dem som 
önskar att institutionen ska förbli som den är.  
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Sammanfattningsvis så kan man säga att identiteten är självvald, men den ser likadan ut 
oavsett vilken målgrupp man vänder sig till. Profilen är kopplad till målgruppen. Det 
handlar om att göra ett mer eller mindre medvetet val om hur man ska visa upp sig, eller 
vilka delar av identiteten man plockar ut för beskådning. Imagen är utfallet av profilen. 
Har man lyckats att profilera sin verksamhet på ett ”bra” sätt så borde imagen inte ligga 
långt ifrån profilen. Dock är det många forskare som menar att en total överlappning av 
begreppen inte är önskvärd, då profilen ska utgöra en vision. Detta innebär att ledningen 
ska ligga ett steg före i sin vision om verksamheten. Profil och identitet bör ligga nära 
varandra, men imagen får gärna halka lite efter. Dock poängterar Lindström att detta 
glapp inte får vara för stort, då man riskerar att få en ”schizofren” organisation (1997, s. 
11). 

3.1.2 Hur kopplas identitet, image och profil till empirin? 

Vi har för avsikt att i vår undersökning försöka få med alla tre aspekterna av Malmö 
stadsbibliotek, då begreppen identitet, image och profil är svåra att skilja åt. Vi är 
medvetna om svårigheten med att avgöra vad som är vad i vår empiri. Vi inser att med 
vårt val av metod kan det vara svårt att få fram det som är bibliotekets identitet, då detta 
nog skulle kräva en djupare fallstudie. Dock kan de styrdokument som vi har valt att 
analysera kunna ses som ett uttryck för bibliotekets identitet, men det faktum att 
ledningen gjort ett val av vilka aspekter av verksamheten som ska lyftas fram, medför 
att dessa dokument snarare kan ses som ett uttryck för profilen. Biblioteksplanen kan 
exempelvis sägas fungera på två olika nivåer. Från ledningens sida så är den ett uttryck 
för en profilering av verksamheten, där bibliotekspersonalen utgör en av målgrupperna. 
För personalen kommer denna plan således att ligga som en grund i 
yrkesidentitetsskapandet, vilket kommer att färga bibliotekets identitet. Därför kan man 
påstå att biblioteksplanen (2005), samt dokumentet ”Ledstjärnor 2007-2008 för 
stadsbiblioteket” (2007) uttrycker både en identitet och en profil av verksamheten. 
 
Vad gäller artiklarna från Sydsvenska dagbladet har vi två typer av artiklar. Dels är det 
dem som är skrivna av journalister eller kulturvetare som befinner sig utanför 
bibliotekssfären, om man bortser från deras eventuella roll som användare. Dessa 
artiklar kan ses som ett uttryck för bibliotekets image. Några av artiklarna är däremot 
skrivna av aktörer inom organisationen, vilket medför att de kan sägas ge uttryck åt den 
profil som biblioteket vill förmedla.  
 
Vi är medvetna om att vår egen perception av bibliotekets verksamhet i sig utgör en 
image, som på så sätt implicit blir en del av vår studie. I antologin Identity on 
Organizations (1998) ställer Stuart Albert frågan om hur man bör betrakta en 
organisations identitet. Han pekar på svårigheten med att betrakta en organisation som 
en konstruktion, då denna konstruktion kommer att utgå från vaga och icke mätbara 
element som metaforer och idéer. Den definierade identiteten blir en slags 
metakonstruktion, då andra människor i en annan tid och ett annat sammanhang, skulle 
beskriva organisationen på ett annat sätt. Bilden av en organisations identitet är 
avhängig de frågor man ställer i syfte att ringa in organisationens identitet, och de frågor 
man ställer är i sin tur relaterade till det vetenskapliga perspektiv man ansluter sig till 
(Albert 1998, s.2ff).  
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I vår undersökning kommer fokus ligga på profil och image, men i den påföljande 
diskussionen kommer även identitetsbegreppet att ventileras, då identiteten fungerar 
som ett fundament för profilen. Det går inte att behandla begreppet profil som ett 
fristående fenomen, då dess existens är totalt beroende av det finns en uppfattning om 
vad det är som profileras. Detta är en av anledningarna till att vi valt diskursanalys som 
metod. Med hjälp av diskursanalys kan man nämligen få fram bakomliggande 
värderingar i en text. Det som är uttrycket för en profil är på samma sätt identiteten 
modifierad. Identiteten speglas i profilen, och förser den med de bilder som sedan 
distribueras till omvärlden. Modellen nedan är en beskrivning över hur vi ser på 
identitet, profil och image i vårt empiriska material. Modellen kommer att fungera som 
ett verktyg i vår analys.  
 
I den ursprungliga modellen, som är hämtad från Lindström (1997), så finns det inga 
pilar mellan de olika begreppen. Men efter att vi fört in modellen här insåg vi att för att 
kunna koppla den till vår valda metod, diskursanalysen, så måste begreppen flyta ihop. 
Som vi tidigare varit inne på är en organisation en komplex verksamhet och 
skiljelinjerna mellan vad som är identitet, profil och image är på inga sätt skarpa. Men 
för att ändå skapa en visuell förståelse för hur begreppen kommer att kopplas till vår 
empiri så har vi fört in denna modell. Som vi tidigare nämnt anser vi inte att något av 
våra dokument kan knytas direkt till identiteten, varför inga av strecken går direkt från 
denna i modellen. Identiteten kommer istället att diskuteras sekundärt. Det enda 
(förutom vår egen förförståelse) som kan kopplas till bibliotekets image är de artiklar 
som är skrivna av journalister eller andra aktörer som tydligt står utanför 
organisationens ramar. Vi kommer vid genomgången av materialet tydligt påvisa när vi 
anser att en artikel ger uttryck för bibliotekets image respektive dess profil. Vidare 
kopplas dokumenten som är skrivna av aktörer inom biblioteket, samt några av 
artiklarna, till profilen. 
 
Detta är nödvändigtvis ingen självklar uppdelning av materialet, men vi har valt att göra 
på detta vis för att underlätta vår undersökning.    
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(Figur 2. Modellen är modifierad utifrån Lindström 1997, s. 13.)  

3.2 Diskursanalys som teori och metod 

Den metod vi främst kommer att använda oss av i uppsatsarbetet är diskursanalys. Vi 
fann att denna kvalitativa metod svarade väl mot vårt syfte att beskriva och analysera de 
diskurser som synliggörs i dokument som beskriver/representerar biblioteket och dess 
verksamhet. Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips skriver i boken 
Diskursanalys som teori och metod att diskursanalysens centrala mål är att kartlägga 
förbindelser mellan språkbruk och social praktik (2000, s.75). Detta mål tycker vi 
stämmer väl överens med våra tilltänkta frågeställningar och det syfte som ligger till 
grund för undersökningen. Diskursanalys är dock en metod/teori som inte hur lätt som 
helst låter sig förklaras, trots det har vi valt att i detta kapitel göra ett försök. Vi vill här 
således ringa in den del av diskursanalysen som vi anser vara användbar för vårt 
specifika syfte, samt diskutera och problematisera denna metod. Diskursanalysen har, 
sedan den kom på modet för ett par decennier sedan, växt sig otroligt stor, och i allmänt 
tal kommit att innefatta nästan all form av kritisk analys av text/språk inom 
samhällsvetenskapen. Börjesson skriver i boken Diskurser och konstruktioner. En sorts 
metodbok, att ifrågasättandet av en rak korrespondens mellan orden och det som 
betraktas som verkligt, ligger till grund för diskursanalysen (Börjesson 2003). Således 
kan metoden användas för att avkoda en text och på så sätt utläsa vad som egentligen 
sägs i denna. Den grundläggande tanken inom diskursanalys, är att språket och det 
sociala livet hänger tätt samman, och utifrån detta kan man studera sociala företeelser 
genom språket.  
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3.2.1 Diskursanalytiska begrepp 

Under de senare decennierna har diskurs blivit ett allt mer populärt begrepp att använda 
sig av i vetenskapliga sammanhang (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7). Det är 
därför viktigt att definiera vad ordet diskurs egentligen rymmer för innebörd, då den 
flitiga användningen av begreppet, har gjort att gränsdragningen kring vad som 
egentligen utgör en diskurs har luckrats upp. Dessutom är begreppets betydelse delvis 
avhängigt dess användare och dennes teoretiska utgångspunkt. Under vårt arbete är det 
viktigt att vi definierar och visar en medvetenhet om hur vi använder oss av begreppet 
diskurs. Vid genomförandet av en diskursanalys är metoden starkt beroende av det 
teoretiska ramverk man väljer att utgå från, då de teorier man tar avstamp från kommer 
att påverka hur analysen av materialet genomförs. Sociologen Ingrid Sahlin för en 
diskussion om att begreppet diskurs omfattar olika sidor av den sociala verkligheten 
beroende på vad man väljer att fylla det med. Ordet diskurs blir tämligen intetsägande 
om man inte klargör vad man menar med en diskurs, då diskursen i sig alltid kommer 
att vara en konstruktion utifrån den analys man genomfört (Sahlin 1999, s.87f).  
 
Därför är det på sin plats att definiera hur vi vill använda oss av denna metod, och vilka 
teorier som vi vill använda oss av. Här menar vi att man med fördel ka n ta avstamp i 
Ernesto Laclau och Chantal Mouffes teorier kring begreppet för att få en teoretisk ram. 
Laclau och Mouffe bygger upp sin diskursteori genom att sammanföra två teoretiska 
traditioner, strukturalismen/poststrukturalismen och marxismen. Där de lånar 
marxismens tankar kring det sociala samspelet, och strukturalismen används som en 
teori om tecknens betydelse. De smälter sedan samman då båda teorierna, som då 
tillsammans bildar en väv av betydelsebildningsprocesser (Winther Jørgensen & Philips 
2000, s. 41ff). Vi kommer i vår diskursanalys att använda oss av en begreppsapparat 
hämtad från Laclau och Mouffe. Här är det fem begrepp som är centrala och som 
kommer att benas ut nedan, dessa är: nodalpunkt, moment, element, flytande 
signifikant och ekvivalenskedja.   
  
En nodalpunkt utgör ett värdeladdat begrepp, exempelvis ”kroppen”. Det är ett ord som 
inte betyder så mycket när det står för sig själv, men får betydelse när det är kopplat till 
andra ord. ”Kroppen” för till exempel sin betydelse när det kopplas till den traditionella 
läkarvetenskapen. Tecken som ”vävnad”, ”skalpell” och ”symptom” får sina betydelser 
fixerade i relation till ”kroppen” inom denna diskurs. Men det finns andra diskurser som 
vill ge betydelse till ordet ”kropp”, exempelvis den alternativa medicinska diskursen. 
Här knyts ”kroppen” istället till ord som ”akupunktur” och ”healing” och den får en helt 
annan betydelse. Detta gör att ”kroppen” både är en nodalpunkt och ett element, dess 
betydelse är inte entydig utan det finns konkurrerande sätt att se på kroppen (Winther 
Jørgensen & Philips 2000, s. 34). 
 
I vår undersökning kommer vi att titta på begreppet bibliotek, eller folkbibliotek, både 
som en nodalpunkt och som ett element. Man kan också uttrycka det som att bibliotek 
är nodalpunkt i flera konkurrerande diskursformationer och därför även ett element. Om 
det, som tidigare, bara hade funnits en folkbiblioteksdiskurs så hade begreppet varit ett 
moment, det hade inte existerat någon konflikt om vad begreppet skulle stå för.   
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Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen menar att folkbiblioteket på 1960-talet var ett 
moment. Detta innebär att det rådde en generell konsensus om vad ett bibliotek var för 
något, vad det skulle innehålla och varför. I kort form kunde det knytas till ett 
kvalitetsbegrepp – det bildningskulturella, en medieform – boken, och en huvuduppgift 
– upplysningen (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2006, s. 62). Men även om 
biblioteket under den här tiden var ett moment som hade en klar och tydlig identitet så 
poängterar Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen att en diskurs aldrig kan bli helt 
sluten, ett moment är aldrig stängt för nya betydelser, utan kan alltid bli till ett element 
igen. Det är bara ett tillfälligt uppehåll för tecknens betydelseglidningar. Det är detta 
som har hänt med biblioteksbegreppet idag, det har fyllts med tvetydigt innehåll och på 
så sätt blivit till ett element, entydigheten har destabiliserats: Det finns idag flera olika 
kvalitetsbegrepp, flera olika medier och biblioteket har fler funktioner än den 
upplysande (ibid.). 
 
Dock kan man problematisera denna process ytterliggare genom att införa begreppet 
flytande signifikant. Enligt Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen (2006, s. 62f) så 
ligger flytande signifikant och element ganska nära varandra, med den skillnaden att om 
samma överordnade diskurs kämpar om att fylla innehållet i ett begrepp så är det ett 
element, men om två olika diskurser utför en betydelsekamp så är det en flytande 
signifikant. En flytande signifikant är än mer öppen för betydelser än ett element, och 
de visar i högre grad på konflikter i de överordnade diskurserna. Jochumsen och 
Hvenegaard Rasmussen förklarar det som att:  
 

(- - -) såfremt de forskellige bud på nutidens bibliotek er udtryk for en kamp om at 
indholdudfylde begrebet bibliotek, er der tale om en flydende signifikant, Er de 
forskellige bud derimod mer et tegn på et udviklingsarbejde af biblioteket, der er 
generel konsensus om, eller at de mange forskellige bud på bibliotekets virke er et 
symptom på en overordnet identitetskrise, er der tale om et element. (2006, s. 62).  

 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen menar att det kan diskuteras huruvida 
biblioteksbegreppet gått från moment till en flytande signifikant. Ifall det är fråga om ett 
element så kan det kort beskrivas som att om biblioteksbegreppets olika betydelser kan 
leva någorlunda konfliktfritt sida vid sida i interna diskurser. Om det däremot pågår en 
kamp, där en vinnare kommer att bli hegemonisk, så är det tal om att begreppet är en 
flytande signifikant (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2006, s. 62).  
 
Således: ett element är ett begrepp (i detta fall bibliotek) som det råder oenighet om, 
men, denna oenighet existerar ändå inom samma överordnade diskurs. En flytande 
signifikant däremot är ett begrepp som flyter emellan två olika diskurser.  
 
Huruvida biblioteksbegreppet i vår undersökning är ett element eller en flytande 
signifikant kommer att diskuteras vidare i kommande kapitel. 
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3.2.2 Diskursanalys och identitet 

Grundläggande för diskursanalysens identitetsskapande är insikten om språket som 
social praktik, en identitetsyttring. Hur vi talar, och om vad, påverkar konstruktionen 
och upplevelsen av vår sociala verklighet. Ett exempel på detta är att man talar på helt 
olika sätt beroende på om man tillhör arbetar-, medel- eller överklass. Utifrån detta 
resonemang kan diskurser knytas till maktteorier, vilket leder oss till sociologen Michel 
Foucault, som tillskriver ordet makt en stor betydelse i den diskursiva praktiken 
(Börjesson, 2003 s. 34). Diskurser kommer onekligen att påverka identitetsbygget. Så 
även om diskurs och identitet inte är synonyma, då diskurs till mesta del syftar till 
språket, så är de närbesläktade, eftersom det till stor del är just utifrån språket som vår 
identitet konstitueras. Börjesson skriver: ”Att ha en identitet är också ett sätt att 
distansera sig från ’de andra’” (ibid. s. 34). Marianne Winther Jørgensen och Louise 
Philips beskriver olika aspekter av diskursanalys i boken Diskursanalys som teori och 
metod, där de presenterar några punkter kring diskursteorins identitetsuppfattning. En 
av dessa lyder som följer: ”Diskursivt konstitueras identiteten genom ekvivalenskedjor, 
där tecknen sorteras och knyts ihop i kedjor: hurdan man är och hurdan man inte är.” 
(Winther Jörgensen & Philips 2000, s.51).  
 
En viktig aspekt av identitetsbildning utifrån diskursteori, är såldes att identiteten 
konstitueras relationellt; det som är bra och det som är dåligt. Det är här som 
maktobalansen uppstår. Det finns ett tydligt maktförhållande mellan olika diskurser, det 
ligger i diskursens sociala natur. Det som väljs bort, då identiteten relationellt 
konstitueras, är underordnat de diskurser som införlivas i identitetsskapandet. Vissa 
diskurser erhåller ”allmän legitimitet”, vilket innebär en statusskillnad i den diskursiva 
praktiken (Neumann 2003, s. 37f). Detta innebär att det existerar ett maktförhållande 
mellan olika diskurser, vilket vi, inom ramen för Malmö stadsbibliotek, vill undersöka 
närmare. Således kommer en betydande del av vårt analysarbete längre fram, bestå av 
att undersöka relationen mellan de diskurser vi identifierat i materialet. Vår avsikt är att 
klargöra huruvida det finns en maktobalans mellan de olika diskurserna. Ett sådant 
maktspel är helt beroende av förändringar och tendenser i samhället. Vissa tider är det 
några diskurser som framträder mer än andra. 

3.2.3 Subjektspositioner 

Ett centralt begrepp hos Laclau och Mouffe är subjektspositioner. Kortfattat kan dessa 
förstås som de grundläggande roller vi tilldelas, och tar på oss i olika sammanhang. 
Winther Jørgensen och Philips skriver att subjektspositioner kan användas till att förstå 
de aktörer som deltar i striden med att förklara och utforma verkligheten. Vidare 
beskriver de begreppet interpellation som är Althussers och betyder att en individ 
försätts i en bestämd position av diskurserna. De beskriver det som om ett barn säger 
”mamma” och kvinnan reagerar så har hon interpellerats med en särskild identitet – som 
mamma, till vilken förväntningar kring hennes person uppkommer (Winther Jørgensen 
& Philips 2000, s. 48).  
 
Ett annat exempel på interpellation och subjektspositioner är hur vi har en annan roll när 
vi är hos läkaren än när vi är hemma hos våra barn, eller umgås med våra vänner. Till 
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dessa olika roller knyts olika förväntningar på hur vi ska vara, och olika maktrelationer 
och statusskillnader påverkar vårt sätt att agera. I ett diskursanalysiskt sammanhang 
inom biblioteks- och informationsvetenskap, kan man använda sig av subjektspositioner 
för att se hur de interna diskurserna påverkar användarna, och hur användarna 
tillkämpar sig, eller blir tilldelade, nya subjektspositioner. Ragnar Audunson som är 
professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Oslo, ställer sig 
frågan: 
 

Bibliotekerne har tradisjonellt vektlagt folkeopplysningsoppgaverne og bibliotekenes 
heroiske rolle som forkjemper for demokrati og likhet. Men ser brukerne og 
politikerne heller bibliotekene som en del av det lokele underholnings- og 
fritidstilbudet? (Audunson 2001, s. 211). 

 
Vidare skriver Audunson om att mycket av den faktiska användningen av bibliotek sker 
på användarnas fritid, vilket kan leda till en klyfta mellan hur man ser på användarna 
och hur det faktiskt förhåller sig. Som bibliotekarie kanske man positionerar användarna 
som personer som behöver hjälp och kanske till och med är lite besvärliga (se vidare om 
positionering av användare i Hedemark & Hedmans magisteruppsats 2003), när man 
som användare bara vill utnyttja beståndet som en del av sin rekreation (Audunson 
2001, s. 211). En annan sak som kan vara problematisk är om bibliotekarierna ser på 
biblioteket som ett modernt informationscenter, då man kanske är nyutexaminerad och 
präglad av ett modernt tankesätt från sin utbildning, medan användarna fortfarande ser 
biblioteket enbart som en samling med böcker. Detta kan leda till att delar av 
användarna inte känner till vilken service de kan få, och dels att bibliotekarierna 
positionerar användarna på ett sätt som inte stämmer överens med verkligheten. Det är 
inte enbart bibliotekarierna som positionerar/interpellerar användarna, utan 
positioneringen sker åt båda hållen. 
 
Subjektspositioner kan också användas för att se hur olika interna diskurser interpellerar 
varandra. På vilket sett ser de olika textförfattarna i vår empiri på varandra t.ex.? 
(Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2006 s. 63f).  
 
Laclau och Mouffe menar att en enda diskurs aldrig kan dominera det sociala helt. Det 
kommer alltid att pågå ett spel med flera motstridiga diskurser. Subjektet är aldrig 
suveränt, utan bestäms av diskurserna. Dessutom är subjektet fragmenterat; det 
positioneras av flera olika diskurser. Alla människor har flera olika roller i sin vardag, 
ofta sker det omedvetet och man tänker inte på att man intar en ny roll i ett nytt 
sammanhang. Men om motstridiga diskurser intar samma sociala rum och man blir 
interpellerad från olika positioner samtidigt så blir subjektet överdeterminerat och det 
uppstår en konflikt mellan de interpellerande diskurserna.  I diskursteorin är subjektet 
dock alltid överdeterminerat, eftersom diskurserna alltid är kontingenta (Winther 
Jørgensen & Philips 2000, s. 49). 
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3.2.4 Diskursanalys i praktiken 

Vi har redan under en tidig fas av uppsatsarbetet, insett att en svårighet med 
diskursanalys är att när man tolkar empirin är det ibland svårt att avgöra vad som 
egentligen utgör en diskurs, och framförallt är det svårt att avgränsa dem från varandra. 
Vi har inledningsvis utgått från de sju identiteter som Enström tillskriver 
folkbiblioteken, samt Skot-Hansens beskrivning av folkbibliotekens profil som 
fyrdelad, för att upptäcka diskurser i det material som granskas, men antagligen 
kommer vi att finna fler diskurser som är relevanta att behandla. Ytterligare en svårighet 
med den praktiska tillämpningen av diskursanalys, är att avgöra när det egentligen är 
berättigat att tala om en diskurs. Vidare ställer vi oss frågan om vi genom att använda 
oss av Enströms och Skot-Hansens kategoriseringar riskerar att bortse från diskurser 
som är intressanta och värda att behandla i uppsatsen, för att de faller utanför de 
kategorier som nämnda forskare presenterar i sina texter. Samtidigt som den kunskap 
man anammat genom att ta del av tidigare forskning och existerande teorier inom 
området, innebär att man kan se mönster i materialet som man kanske inte skulle ha 
reflekterat över vid en första anblick, så riskerar man att förbise de delar av materialet 
som inte låter sig fångas inom det teoretiska ramverk som vi på ett tidigt stadium under 
arbetets gång funnit vara relevant för vår analys. De diskurser som avtecknas i 
materialet kommer onekligen att tolkas utifrån den förförståelse som de teorier vi 
granskat har gett oss, men förhoppningsvis kommer en medvetenhet om denna 
problematik att göra oss uppmärksamma på faran med att bara se det som man som 
forskare vill se. Vi är således medvetna om att våra resultat kommer att bygga på 
tolkningar av empirin, som ej kan göra anspråk på att vara objektiva, då de färgats av 
den förförståelse som det teoretiska ramverket försett oss med (se bl.a. diskussion 
Widerberg 2002, s. 26).  
 

3.3 Empiriskt tillvägagångssätt 

Joacim Hansson använder sig av diskursanalys i sin licentiatavhandling Om 
folkbibliotekens ideologiska identitet, för att undersöka det idéinnehåll som förmedlas i 
dokument från den tid då folkbibliotekens funktioner förändrades och blev till en av 
flera institutioner inom den offentliga sektorn. Utifrån detta idéinnehåll konstruerar han 
sedan ett antal diskurser som formerar sig kring en central diskurs, som är relevant för 
förståelsen av den identitet som folkbiblioteken antog (Hansson 1998). När vi stod inför 
uppgiften att göra ett urval av källor, var vi tvungna att göra ett urval och ställdes inför 
svårigheten att göra avgränsningar beträffande det empiriska materialet så att 
analysarbetet blev praktiskt hanterbart, samtidigt som vi måste ha tillräckligt med 
material för att kunna uttala oss om existerande diskurser. I sin avhandling använder sig 
Hansson av kriterier för urval av källor, som i sin tur baseras på Foucaults förslag till 
hur man ska gå tillväga för att synliggöra en diskurs. Foucaults riktlinjer återges nedan i 
Hanssons förkortade version, då de kan vara ett användbart redskap för vårt 
analysarbete av det empiriska materialet: 
 

o Utsagor samlas och relateras till ett och samma begrepp. 
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o Utsagor som kopplas samman i kraft av form eller sammanhang kan ligga till 
grund för identifierandet av en diskurs. 

o En diskurs kan identifieras genom att belysa relationen mellan enstaka utsagor 
och de övergripande strukturer som de fungerar inom. 

o En diskurs kan även identifieras genom de teman som binder samman 
diskussionen om ett objekt eller en företeelse, teman som skapar en identitet som 
bidrar till att utgöra en demarkation utåt, i förhållande till andra närliggande 
diskurser.  

(Hansson 1998, s. 17f) 
 

Hansson bygger på de riktlinjer som Foucault redovisar, men hans beskrivning av 
lämpliga kriterier känns som ett mer utvecklat redskap för ett urval av källor, och därför 
bedömer vi Hanssons kriterier vara bättre lämpade för vår undersökning. Hanssons 
kriterier uttrycks här nedan: 
 

o Källorna ska samlas kring och relateras till ett och samma objekt. 

o Källorna ska kunna kopplas samman i kraft av form och/eller sammanhang. 

o Källorna ska kunna belysa relationen mellan enstaka utsagor eller skeenden och 
de övergripande strukturer inom vilka dessa ryms. 

o Källorna ska kunna relateras inbördes genom vissa gemensamma teman som 
binder samman och formar deras sammanhang.  

(Hansson, 1998, s. 26) 
 

Genom att sätta upp det på liknande sätt så kan vi förtydliga att ett dikursanalytiskt 
tillvägagångssätt är en väl vald metod.  

o Källorna samlas kring och relateras till objektet Malmö stadsbibliotek. 

o Källorna kopplas samman i kraft av sammanhanget Malmö stadsbiblioteks 
identitet, roll, funktion.  

o Källorna belyser relationen mellan enstaka utsagor (konkreta målsättningar för 
verksamheten exempelvis) och övergripande strukturer (identitet, roll, funktion).  

o Källorna relateras inbördes genom vissa gemensamma teman som binder 
samman och formar deras sammanhang.  

 
Enligt vår bedömning svarar vårt val av empiriskt material mot de kriterier som 
Hansson formulerar. Vi tror oss kunna utvinna ett empiriskt underlag för en 
diskursanalys ur det material som biblioteken själva producerar i form av styrdokument, 
samt artiklar rörande bibliotekets uppdrag och roll, och vi tror att vi utifrån en 
diskursanalys av detta material, kan dra vissa slutsatser kring de fundament som utgör 
den identitet och profil som biblioteket förmedlar.  
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3.3.1 Urval och avgränsningar 

Här kan det vara på sin plats att formulera några av de tankar som vi haft då vi gjort vårt 
urval bland dokument och artiklar. 
 
När det kommer till dokumenten så har vi vid flera tillfällen sökt igenom Malmö 
stadsbiblioteks hemsida efter olika styrdokument, och vi har funnit sex stycken 
dokument av olika karaktär och innehåll som vi har närläst och lyft fram i 
analyskapitlet. Här har ingen urvalsprocess i egentlig mening förekommit, utan vi har 
gått igenom de dokument som varit åtkomliga. 
 
När vi skulle finna våra artiklar bestämde vi oss för att gå tillbaka till 2005. Således 
gjorde vi en sökning på Sydsvenska dagbladets hemsida som löd ”Malmö 
stadsbibliotek”, och begränsade det tidsmässigt till 2005. I första ledet sållade vi bort 
sådana artiklar som var av annonskaraktär, d.v.s. att de annonserade om något 
arrangemang på biblioteket. Vidare satte vi oss ner för att försöka strukturera upp 
diskurser i de artiklar som blivit kvar och fann då att en del av artiklarna helt enkelt inte 
gjorde sig för en diskursanalys, då denna bygger på att det finns någon form av konflikt, 
och en del material var av så informativ karaktär att vi sållade bort även det. Denna 
urvalsprocess har inte varit objektiv, utan har utförts, liksom diskursanalysen som 
metod, med våra glasögon och förutfattade meningar. Dock tror vi oss ha fått med 
kärnan av diskurserna då det vi sållat, som sagt, varit av informativ karaktär, och enligt 
vår mening inte verkat dölja något stort diskursivt stoff.  

3.3.2 Diskursanalytiskt tillvägagångssätt  

I början av kapitel 3.2 skriver vi att diskursanalysens mål är att kartlägga förbindelser 
mellan språkbruk och social praktik. Vi vill i detta stycke förtydliga detta syfte, samt 
koppla det till hur vår undersökning kommer att fungera. Winther Jørgensen och Philips 
skriver att:  
 

Diskursanalysens syfte är nämligen att kartlägga de processer där vi kämpar om hur 
tecknens betydelse ska fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så 
konventionaliserade att vi uppfattar dem som naturliga (2000, s. 32). 

 
Vidare pågår denna kamp om tecknens betydelse genom konflikter, konventioner och 
förhandlingar i ett socialt rum (Winther Jørgensen, Philips 2000, s. 32).  
 
Viktigt att poängtera här är således att denna process är beroende av konflikten, kampen 
om att fylla vissa begrepp med betydelser. Här kommer vi återigen in på begreppen 
moment och element som vi gick igenom i kapitlet om diskursanalytiska 
begreppsdefinitioner, då vi visade på hur begreppet bibliotek har gått från att vara ett 
moment med mer eller mindre fastslagen betydelse till ett element, där man återigen 
kämpar om att fylla det med betydelser och på så sätt göra det entydigt igen. Det är så 
diskursskapandet fungerar enligt Laclau och Mouffe.  
 
Ett sätt att utkristallisera en diskursordning med hjälp av nodalpunkter, moment, 
element och flytande signifikanter är att använda sig av ekvivalenskedjor vid 
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identifieringen och tematiseringen av diskurserna. På så sätt kan man finna 
underliggande betydelser och teman. Ekvivalenskedjor står för en sammankoppling av 
betydelser och hänger ihop med idén om att identiteten skapas relationellt och att vissa 
utsagor, i vissa sammanhang är värdeladdade. Ord som associeras till nodalpunkterna 
framhävs och bildar en kedja. Winther Jørgensen och Philips tar fram ett exempel på en 
ekvivalenskedja med ordet ”man” som utgångspunkt. De menar att i en allmänt spridd 
diskurs kan ordet ”man” knytas till ”styrka” och ”fotboll” bland annat. För att förtydliga 
en sådan kedja kan man bygga en motsatskedja. I det här fallet skulle motsatserna kunna 
vara ”kvinna”, ”passiv” och ”stickning”. ”Diskursen ger således handlingsanvisningar 
till människor som identifierar sig som man eller kvinna, anvisningar som man mer eller 
mindre måste leva upp till om man vill bli betraktad som en (riktig) man eller kvinna.” 
(Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 50). Åse Hedemark och Jenny Hedman använde 
sig av Ekvivalenskedjor i sin magisteruppsats Vad sägs om användare – 
Folkbibliotekens användardiskurser i tre bibliotekstidskrifter (2002, s. 11) där de 
betonar hur reduceringen av möjligheter alltid innebär att man utesluter något. Därför 
kan det vara mycket intressant att titta på motsatskedjan, då dess tecken står för det som 
är bortvalt.   
 
I Hedemark och Hedmans uppsats har de identifierat två olika ekvivalenskedjor som rör 
Internetanvändning, en ganska negativ kedja som står för ungdomar, handledning, mild 
social kontroll, styrning, missbruk (av datorerna). Den andra är positiv och står för 
informationsfrihet, eget ansvar, teknik tilltro (2002, s. 34). De två kedjorna ingår i en 
större IT-diskurs, där diskrepansen mellan dem visar på att det finns ett praktiskt och ett 
retoriskt plan i diskursen. Det retoriska planet är präglat av hur man ”ska” prata om 
användare för att vara politisk korrekt, och det praktiska planet är präglat av praktiska 
problem (2002, 51f).  Detta är också något som vi vill undersöka i vår studie, huruvida 
det finns en diskrepans mellan praktik och retorik.  
 
Diskursens strävan är att reducera betydelsemöjligheter genom att fastlägga betydelsen 
för en nodalpunkt, göra denna till moment.  
 

Diskursen etableras som en totalitet, där varje tecken är entydigt fastställt som 
moment genom relationerna till andra tecken (som ett fisknät), och det gör den 
genom att utesluta alla andra möjliga betydelser som tecknen kan ha och de andra 
möjliga sätt de kan vara relaterade till varandra på (Winther Jørgensen & Philips 
2000, s. 33).  

 
Återigen är vi inne på motsatser. Man utesluter en betydelse genom att låta motsatserna 
beteckna diskursen. Man kan inte vara både ”stark” och ”svag”. En specifik 
biblioteksdiskurs kan inte vara både ”traditionell” och ”modern”. Denna kamp om att 
fylla elementen med betydelse kallar Laclau och Mouffe för antagonism. Det uppstår 
när två möjliga identiteter förhindrar varandra, när två diskurser kolliderar (Jochumsen 
& Hvenegaard Rasmussen 2006, s. 63).  
 
De tecken som utesluts ur en diskurs hamnar enligt Laclau och Mouffe i det diskursiva 
fältet. Det diskursiva fältet är en samling betydelser som ett element har haft tidigare 
eller som det har i andra diskurser, men som ignoreras i den specifika diskursen för att 
skapa entydighet. Men även om ett tecken har blivit till ett moment så kvarstår alltid 
risken för flertydighet igen. Ett moment är alltid ett potentiellt element. Varje konkret 
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artikulation av diskursen ifrågasätter densamma genom att fixera betydelsen av tecknen 
på olika sätt. På grund av att tecknen, även som moment, alltid är mångtydiga så är 
varje uttryck eller social handling i viss mån en artikulation eller nybildning. För även 
om uttrycket bygger på en fixerad betydelse, så kan det aldrig bara vara en upprepning 
av något redan etablerat (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 36).   
 
Vidare tar Winther Jørgensen och Philips upp ett antal aspekter och frågeställningar 
som man bör ställa sig vid utförandet av en diskursanalys. Först och främst är det bra att 
identifiera några av nodalpunkterna, d.v.s. de tecken som har en privilegierad status. 
Detta är tecken som diskursen ordnas kring och därför har de en värdeladdad position. 
Hur definieras dessa nodalpunkter i förhållande till diskursens övriga tecken? Hur 
definierar andra diskurser samma nodalpunkter på alternativa sätt? (Winther Jørgensen 
& Philips 2000, s. 37).    
 
Enligt diskursteorin ska man fokusera på de konkreta uttrycken (i vårt fall styrdokument 
och artiklar om Malmö stadsbibliotek) i deras egenskap av artikulationer: Vilka 
betydelser etablerar de genom att sätta elementen i bestämda förhållanden till varandra, 
och vilka betydelsemöjligheter utesluter de? Artikulationerna kan man undersöka i 
förhållande till diskurserna genom att fråga sig: Vilken diskurs, eller vilka diskurser 
bygger en konkret artikulation på, vilka diskurser reproducerar den? Hur ifrågasätter 
och omformar en konkret artikulation en diskurs genom att omformulera några av dess 
moment? När man har ställt sig dessa frågor så kan man se vilka betydelser diskurserna 
kämpar om att utfylla (flytande signifikanter), och vilka som är relativt fixerade 
(moment) (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 37).    
 
 
 



 39 

4. Biblioteken och omvärlden 
I detta kapitel vill vi belysa den kontext som Malmö stadsbibliotek befinner sig i. Som 
vi kunde se i föregående kapitel så påvisar Fairclough i sin tredimensionella modell hur 
viktigt det är att man vid en diskursanalys, också tar i betraktning hur det omgivande 
samhället ser ut. Utifrån detta resonemang vill vi kort föra fram några av de viktigaste 
samhällspåverkningarna som biblioteken utsätts för idag. Således kommer vi här i två 
underkapitel att diskutera det senmoderna samhället i förhållande till biblioteket och det 
senmoderna biblioteket i förhållande till diskursanalysen. Detta för att belysa vilka 
övergripande samhällstendenser våra diskurser kan knytas till.    

4.1 Biblioteket och det senmoderna samhället 

Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen skriver i sin bok (2006) om folkbiblioteket i 
förhållande till det sen- och postmoderna samhället. De menar att beteckningen av den 
tid vi lever i just nu är problematisk. Begreppet postmodernitet har används frekvent, 
men kan vara svåranvändigt och svårtolkat då det lätt blandas ihop det med begreppet 
postmodernism, som står för det estetiska uttrycket, då postmodernitet står för djupare 
och bredare samhällstendenser. Några saker som kännetecknar dessa samhällstendenser 
är att det inom kulturlivet sammanblandas många olika stilar och genrer. Dessutom 
luckras den hierarkiska distinktionen mellan finkultur och masskultur upp allt mer och 
gränserna mellan vardagsliv och konst bryts ner (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 
2006, s. 28).  
 
En annan problematik med postmodernitetsbegreppet, som bl.a. den engelske 
sociologen Anthony Giddens diskuterat, är just betydelsen ”efter” som post har. 
Giddens menar att vi inte befinner oss i ett stadium efter moderniteten utan istället i en 
radikalisering av den samma. Han menar att den tid vi lever i nu är moderniteten 
accentuerad, och väljer därför att använda sig av begreppet senmodernitet istället för 
postmodernitet (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen 2006, s. 29). Detta, att samhället 
mer och mer avtraditionaliseras var också något som den franske filosofen Jean-
François Lyotard var inne på. Arild Linneberg citerar Lyotard i sin artikel Historia och 
samhälle:  
 

Vi befinner oss efter det modernas historiekonstruktion, efter historierna – 
kristendomens, hegelianismens, marxismens och liberalismens historier – om 
mänsklighetens framskridande. Det har varit ’stora berättelser’ som i det närmaste 
förlorat sin legitimitet. (1997, s. 23 ) 

 
Detta uttalande har blivit väldigt känt och citerat, och har ofta fått beskriva det 
postmoderna tillståndet med få ord. Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen skriver 
också om Lyotard. De stora berättelserna är döda. Det har varit berättelser om 
mänsklighetens framåtskridande som har slagit tillbaka på sig själva och upplösts. I 
detta uppstår då ett behov av nya ramar att luta sig mot, nya legitimitetsformer. Det är 
frånvaron av dessa ”stora berättelser” som överordnande legitimering som kännetecknar 
det postmoderna samhället enligt Lyotard. Att ökad kunskap och informationstillgång 
också ger ökad osäkerhet var något som Giddens och Lyotard var överens om. Även om 
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Giddens framhöll begreppet senmodernitet, och Lyotard postmodernitet (Jochumsen, 
Hvenegaard Rasmussen 2006, s. 32).  
 
Vidare beskriver Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen Giddens begrepp den 
reflexiva moderniteten. Giddens menar att samhället idag har kommit att bli alltmer 
komplext och svåröverskådligt. Ju mer information vi tar in, desto mer osäkra blir vi. 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen drar här paralleller till den globala 
uppvärmningen, där vi, ju mer vi vet om detta, blir mer och mer osäkra och behöver 
veta mer. Det reflexiva kan förklaras genom att vi får samma information från flera 
olika källor som vi måste reflektera över på ett sätt som är nytt för denna tid. Giddens 
menar också att den hantering av information som görs idag mycket väl passar in i den 
reflexiva moderniteten, därför kan man påstå att detta begrepp också är nära knutet till 
biblioteken och deras verksamhet. Vidare menar Giddens att denna reflexivitet är i nära 
samband med det han kallar för samhällets avtraditionalisering (Ibid., s. 29).  
 
Verkligheten har blivit oerhört komplex och vi står hela tiden framför val av olika slag. 
Idag består all sorts handel med varor av att man väljer eller väljer bort något. En stor 
del av samhällsaktiviteten består av en byteshandel av varor. Även Joacim Hansson 
skriver om konsumtion och dagens samhälle i boken Det lokala folkbiblioteket – 
förändringar under 100 år. Vi blir allt mer krävande konsumenter som vet vad vi vill 
ha, och hur vi kan begära detta. Vi kan få allting skräddarsytt och personligt, från bilar 
till underhållning och information (Hansson 2005, s. 13). Att samhället blir mer och mer 
individbaserat och ställer högre krav på snabbhet och förnyelse, påverkar också 
bibliotekssfären i stor grad. Hansson menar att man kan se dessa förändringar som att 
biblioteket idag inte längre kan sägas vara någon renodlad kulturinstitution, men heller 
inte kan betraktas som ett renodlat informationscentrum. Allt mer av bibliotekens 
aktiviteter och arbete sker i projektform, vilket vi tydligt kan se på Malmö 
stadsbibliotek. Detta innebär att fokus skiftar hela tiden, och att biblioteksverksamheten 
lägger resurser på de projekt som för tillfället prioriteras, vilket medför att annan fast 
verksamhet kan bli lidande (Hansson 2005, s. 31). Men i ett samhälle där allt ska gå 
fort, och förnyelse är ett av honnörsorden så måste även biblioteken arbeta 
projektinriktat.  
 
En annan sak som Hansson lyfter fram som tidstypiskt för biblioteken idag är att 
användarna har fått allt större inflytande, både över bestånd och andra delar av 
verksamheten. Detta innebär att man köper in mer av den litteratur som efterfrågas mest 
(Hansson 2005, s. 26). Vidare skriver Hansson att man idag ofta kombinerar 
vardagsrelaterade saker och utnyttjande av biblioteksbeståndet, exempelvis läser man 
tidningen där. 
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4.2 Diskursanalys och det senmoderna biblioteket 

Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen använder sig av diskursanalys i deras bok 
(2006, s. 59). De tar sig an materialet i tre hierarkiska steg, där det första steget är att 
hitta den överordnade diskursen. Denna överordnade diskurs kan man säga är en 
folkbiblioteksdiskurs, vars element i Sverige under lång tid har sammanfallit med 
socialdemokratins ideologiska element. Anders Frenander skriver i boken Kulturen som 
kulturpolitikens stora problem (2005), om hur elementen folkhem och medborgare tog 
plats i denna diskurs under 1930-talet och blev startskottet för en hegemonisk 
intervention (Frenander, 2005, s. 64). På samma sätt beskriver Jochumsen och 
Hvenegaard Rasmussen hur det 1928 pågick en kamp mellan den traditionella och den 
moderna folkbiblioteksdiskursen, där bibliotekets organisatoriska tillknytning, samt 
materialurvalet var flytande signifikanter. Dock vann den moderna 
folkbiblioteksdiskursen, och var hegemonisk fram till 1960-talet (Jochumsen & 
Hvenegaard Rasmussen 2006, s. 63).  
 
Enligt Frenander var den socialdemokratiska ideologiska diskursen hegemonisk inom 
svensk kulturpolitik till 1970-talet, då nedrustningen av folkhemmet började, således är 
också denna diskurs en grundsten i den svenska folkbiblioteksdiskursen.  
 
Dock problematiserar Joacim Hansson denna antagelse i sin licentiatavhandling (1998) 
där han visar på hur folkbibliotekens ideologiska identitet även har präglats av 
konservatism och liberalism ”hvilket står i motsætning til flere tidligere studier, der 
primært anskuer folkbiblioteket som en del av en socialdemokratisk velfærdsideologi” 
(Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2006, s. 66) Hanssons undersökning går dock i 
linje med Douglas Rabers framställning av bibliotekens ideologiska identiteter i artikeln 
ALA Goal 2000 and Public Libraries: Ambiguities and Possibilities (1996) där han 
framställer tre olika identiteter: den socialaktivistiska (socialdemokratiska, 
upplysningspositiva), den konservativa (finkulturella) och den populistiska 
(postmoderna, marknadsekonomiska). (Raber 2000, s. 224ff.) 
 
Utifrån ovanstående texter kan man således anta att den överordnade 
folkbiblioteksdiskursen är starkt präglad av en socialdemokratisk hegemoni, men har 
även på vissa områden dominerande element från både konservatism och liberalism.  
Den överordnade diskursen innehåller element som demokrati / jämlikhet / mångfald / 
medborgare som tillhör en socialdemokratisk diskurs samt elementen kanon / kulturarv 
/ bevarande / tradition vilka tillhör en konservativ diskurs och valfrihet / information / 
som tillhör den liberala diskursen.  
 
Nästa steg i Jochumsens och Hvenegaard Rasmussens analys är diskursformationer, 
vilka är domäner inuti den överordnade diskursen. Dessa domäner konkurrerar om att 
fylla diskursen. Om man tittar på elementen ovan, kan man ganska snabbt se att dessa 
kan få det svårt att fungera sida vid sida, då de symboliserar olika ideologiska 
inriktningar som ett bibliotek kan följa. Således kan man säga att de kan stå för olika 
domäner, vilka utesluter varandra. Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen tar upp 
kvalitetsfrågan beträffande materialurval som ett exempel på en diskursformation där 
konkurrens mellan tillslutningarna kan uppstå (2006, s. 59). Man kan tänka sig att man 
prioriterar materialinköp på helt olika sätt beroende på om man tillsluter sig till en 
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konservativ diskurs där kanon och kulturarv är viktigast, eller om man ansluter sig till 
en liberal diskurs där användarnas egna val är det som omhuldas.  
 
Det tredje steget i Jochumsens och Hvenegaard Rasmussens arbete är interna diskurser. 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen beskriver de interna diskurserna som en 
fastslagning av betydelser som reducerar flertydighet till entydighet. Interna diskurser 
tillhör samma diskursformationer. Olika diskursdomäner kan vara en konservativ och en 
liberal bibliotekssyn. I de fall då två interna diskurser tillhör den liberala domänen så är 
man överens när det kommer till den övergripande verksamheten, men kanske oense när 
det gäller medieinköp. En nyliberal syn på medieinköp skulle kunna innebära att man 
bara vill köpa in sådant som efterfrågas, där en socialliberal är lite mer restriktiv 
(Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2006, s. 59).  
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5. Malmö stadsbibliotek 
I detta kapitel står Malmö stad och dess stadsbibliotek i centrum. Vi kommer här att 
presentera en mycket kort historisk genomgång, både över Malmö stads och bibliotekets 
utveckling. Detta, för att ha möjlighet att koppla diskurserna till utveckling över en 
längre tidsperiod. I en gammal arbetarstad som Malmö har man kanske andra 
värderingar när det kommer till biblioteksutvecklingen, än i en universitetsstad som 
Lund. Den historiska aspekten kommer inte att få stort utrymme i vår analysdel, varför 
vi valt att hålla detta kapitel kort. Men vi anser det ändå viktigt att ha med några 
aspekter av stadens och bibliotekets utveckling.  

5.1 Malmö stad 

Vi börjar med en mycket kort historik som tar sin start under efterkrigsåren och i snabb 
takt tar oss fram till nuet. Informationen är hämtad från Malmö stads hemsida (Malmö 
stad – Fakta om Malmö & politik 2008).  
 

5.1.1 Historisk genomgång 

1945-1960: Industrin går bra efter kriget och når en topp i början av 60-talet.  

1960-1970: Hög befolkningstillväxt, samt tillväxt av den offentliga sektorn. 
Miljonprogrammen tar sin start här.  

1970-1980: 35 000 Malmöbor lämnar sin stad för att flytta ut till egna hus i 
grannkommunerna. Denna befolkningsminskning fortsätter in på 80-talet.  

1980-1990: Den civila fartygsproduktionen tas bort vid Kockums.  

1990-1995: 27 000 jobb i Malmö försvinner. Miljardunderskott i den kommunala 
kassan. 1995 hade Malmö: Landets högsta öppna arbetslöshet, landets lägsta 
förvärvsfrekvens och ett ständigt sjunkande skatteunderlag. 

1996-1999: År 1996 vände krisen för Malmö. Det kom ett nationellt utjämningssystem 
för kommunerna som rättade till Malmös ekonomi. Andra saker som hände under den 
här tiden var att Högskolan etablerades, Öresundsbron byggdes, Citytunneln beslutades 
byggas och Stadsbiblioteket fick sin ombyggnation.  
 
Det finns fortfarande problem i staden, framförallt finns det stora klyftor mellan de 
olika stadsdelarna, samt mellan centrum och ytterkanterna. De ekonomiska och sociala 
skillnaderna är stora i Malmö. Därför har man tagit fram handlingsprogrammet ”Välfärd 
för alla – det dubbla åtagandet” som innebär olika projekt för att minska klyftorna i 
staden (Malmö stad – Fakta om Malmö & politik).  
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I Malmö finns det en omfattande vuxenutbildning, då staden haft stor invandring och 
arbetslöshet. Därför är det livslånga lärandet viktigt för Malmö stad, och innebär en stor 
del av bibliotekets verksamhet.  

5.2 Biblioteket 

Malmö stadsbibliotek har kommit att bli mycket känt för sin speciella arkitektur, där en 
gammal tegelbyggnad (kallad slottet) och en tillbyggnad av glas (ljusets kalender) har 
byggts samman med en cylinderbyggnad som sammanbindning, vilken rymmer entrén. 
Den nya byggnaden stod klar år 1997 och ombyggnaden av det gamla ”slottet” var 
färdigt 1999. Sedan dess har biblioteket kunnat erbjuda en yta på 15 300 kvadratmeter 
brutto och 10 850 kvadratmeter netto. Biblioteket är beräknat för 1 500 000 besökare 
per år och lika många lån (Malmö stad- Om biblioteket 2008). Här ryms nio stycken 
avdelningar: Barn & Unga, Humaniora & Samhälle, Konst & Musik, Mediecentralen – 
inköp, Natur & Teknik, Nyhetsmedia, Skönlitteratur & Språk, Språk & Malmö, 
Särskilda tjänster samt Talboksavdelning. (Malmö stad – Avdelningar 2008).  
 
Antalet besök på Malmö stadsbibliotek har sedan 2004 minskat en hel del. År 2004 
hade biblioteket 1 903 071 besökare, år 2005 var det 1 697 046, för att 2006 minska 
ännu mer, till 1 653 431. Minskningen i besöksantal beror förmodligen på det nya stora 
högskolebiblioteket som stod klart i juni 2005. Antalet aktiva låntagare har också 
minskat drastiskt de senaste åren, från 160 315 år 2004 till endast 81 808 år 2006. Även 
utlånen har minskat en del under de här åren, som en logisk följd. Dock inte i samma 
skala som besökssiffrorna, och barnlitteraturen utgör ett undantag, då antalet utlån har 
ökat något. (Jag tycker att meningen var lite svår att förstå, är det så här du menar?) 
Även utlåningen av facklitteratur för vuxna har ökat. Mediebeståndet har legat på 
samma siffror under de senaste åren, med undantag för övriga AV-medier där både TV-
spel och DVD-filmer ingår, troligtvis är det dessa två typer av media som fått siffrorna 
för 2005 att skjuta i höjden. (Övriga AV-medier 2004: 9420, 2005: 31273, 2006: 
20375). Öppethållandet har varit likadant alla tre åren (2004 – 2006) med 58 timmars 
öppethållande i veckan varav åtta är efter klockan 18.00 (SCB – Folkbiblioteksstatistik 
2008).  
 

5.2.1 Historisk genomgång 

Stadsbiblioteket öppnade den 12 december 1905. 
 
1927 kommunaliseras biblioteket, och två filialer i Limhamn slår upp dörrarna.  
  
1930 blir stadsbiblioteket centralbibliotek, sedermera länsbibliotek för Malmöhus län.  

1946 flyttar biblioteket till nya lokaler; den tidigare museibyggnaden vid 
Regementsgatan.  
 
1955 börjar Malmö stadsbibliotek som första bibliotek i Sverige med Boken kommer- 
service. Vid den här tiden finns det sju filialer runt om i staden, och den åttonde öppnar 
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1956 i Persborg. Tio år senare satsar biblioteket, genom en biblioteksdrive riktad till en 
speciell språkgrupp, på de jugoslaviska invandrarna.  

1967 inrättas en PR-avdelning på biblioteket. 

1975 sker en större om- och tillbyggnad av biblioteket. Samma år startar utlån av 
musikskivor.  

1983 startar biblioteket med datoriserad katalog- och utlåningssystem.  

1985 beslutas att en nytt huvudbibliotek ska byggas vid triangeln.  

Åren 1987 och 1988 läggs Söderfilialen ner och arbetsplatsbiblioteken dras in.  

1990 börjar utlån av videofilmer.  

1992 bjuds åtta arkitektfirmor in att tävla om uppdraget att bygga om det gamla 
biblioteket. Året efter utses Henning Larsens tegnestue från Köpenhamn som vinnare. 

1994 skapas en marknadsföringsplan för stadsbiblioteket.  

1996 ger biblioteket allmänheten gratis tillgång till Internet.  

1997 invigs de två nya byggnaderna som byggts till det gamla biblioteket; Ljusets 
kalender och cylindern. Samma år upphör biblioteket, Malmö museer m.fl. institutioner 
att vara egna förvaltningar och inordnas under Kulturförvaltningen.  

1998 tillträder Gunilla Konradsson-Mortin som tillförordnad stadsbibliotekarie. Året 
efter utnämns hon som stadsbibliotekarie.  

1999, den 24 september stod det nygamla Stadsbiblioteket helt klart. Biblioteket har av 
biblioteksorganisationen IFLA utsetts till en av de 12 vackraste biblioteken i världen 
och i Sverige har det belönats med det prestigefulla arkitektpriset Kasper Salinpriset. 
   
2000 införs ”Millennium” som bibliotekssystem, med möjlighet att låna om och beställa 
böcker via Internet.  

2001 röstas, under Arkitekturåret, Stadsbiblioteket fram som den mest betydelsefulla 
byggnaden i Malmö.  

2003 utses Malmö stadsbibliotek till Årets bibliotek.  

2005, den 12 december firar biblioteket sitt 100 års jubileum. 

År 2007 tillsätts en ny stadsbibliotekarie. Det blir Elsebeth Tank från Danmark som tar 
över efter Gunilla Konradsson-Mortin.  

(Bokstavligt hundra år 2005, s. 173-184, Malmö stad- Historik) 
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6. Analysgenomgång 
Detta kapitel utgör vårt analyskapitel. Här kommer vi att gå igenom de diskurser som vi 
har funnit i vårt material. Vi kommer att börja med att ta upp två övergripande 
diskursformationer, vidare kommer vi gå igenom artiklar och dokument för att visa på 
några nyckelmeningar i vår analys. 

6.1 Presentation av diskursiva teman 

I vår analys av Malmö stadsbiblioteks diskurser tycker vi oss kunna urskilja två 
dominerande diskursformationer som bygger på element från den överordnade 
folkbiblioteksdiskursen. Dessa är upplysningsdiskursen och 
Nöjes/upplevelsediskursen. Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen visar, i deras 
bok Det lokale bibliotek: afvikling eller udvikling (1994), hur dessa båda läger inom 
folkbiblioteken har växt fram under lång tid, och de tar upp några exempel på hur 
debatten har sett ut på olika ställen (s. 12-14). 
 
Andersson och Skot-Hansen skriver om hur kampen på 80-talet stod mellan 
kulturförmedlarna på ena sidan, och informationsfolket på den andra. 
Kulturförmedlarna var de mjuka humanistiska bokälskarna som av motståndarna 
uppfattades som bakåtsträvare. Informationsförmedlarna var hårda, teknologiska, 
systemvärdebevarande och marknadsanpassade (Andresson & Skot-Hansen 1994, s. 
12). Andersson och Skot-Hansen hänvisar till Geir Vestheim som också varit inne på 
detta. Vestheim menar att det i Norge varit två olika bibliotekstankar som kämpat om 
makten: Kulturtanken och teknologitanken. Kulturtanken står här för upplevelse, 
kunskap, bildning och teknologitanken står för information, anpassning, teknisk 
förmedling (Andresson & Skot-Hansen 1994, s. 12).  
 
Romulu Enmark visar hur begreppet information dock vinner alltmer mark inom 
biblioteksdiskursen. Han menar att skälet till detta är för att information ses som ett mer 
neutralt begrepp än folkbildning och folkupplysning, då dessa begrepp både är 
moraliskt och politiskt laddade (Andresson & Skot-Hansen 1994, s. 13). Detta tycker vi 
oss se exempel på i diskurserna kring Malmö stadsbibliotek. Tidigare har information 
och teknologi stått emot kultur- och bildningsidealen, men vi tycker oss se att dessa 
begrepp idag har blivit accepterade i dessa diskurser. Istället är det underhållning för 
underhållningens skull, samt snabba förändringar som har kommit att känneteckna den 
diskurs som står emot den klassiska bildningsdiskursen.  

6.1.1 Upplysningsdiskursen kontra nöjes/upplevelsediskursen  

Dessa diskursmotsättningar befästs bland annat i en serie debattartiklar skrivna av Bo 
Gentili, författare och bibliotekarie på Malmö stadsbibliotek och Gunilla Konradsson 
Mortin, fram till nyligen chef på biblioteket. Artiklarna är tre till antalet och 
publicerades mellan 2006-08-07 och 2006-08-11 i Sydsvenska dagbladet, som är den 
största morgontidningen i Malmö med närområde. Artiklarna behandlar den så kallade 
Gullbergsamlingen som under lång tid haft ett eget rum på biblioteket, men tvingats 
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omplaceras till flyttlådor i ett källarmagasin för att göra plats till mer aktuella delar av 
biblioteksbeståndet. Gentili beklagar denna flytt, medan Konradsson Mortin framhåller 
dess nödvändighet (Gentili 2006a & 2006b, Konradsson Mortin 2006).  Denna 
artikelserie är som sagt intressant för att den aktualiserar två övergripande, konträra 
diskurser. I detta konkreta fall konkurrerar dessa diskurser om ett fysiskt rum på 
biblioteket. Men de uttrycker också två olika ideologiska synsätt på 
biblioteksverksamheten som också metafysiskt står i konflikt.  

Den diskurs som Gentili ansluter sig är upplysningsdiskursen. Detta menar vi kommer 
till uttryck i hans argument som bygger på tradition och en klassisk inställning till just 
upplysning och bildning. Artikelserien tar sin början med Gentilis artikel (2006-08-07), 
där han beklagar flyttningen av Gullbergssamlingen. Han inleder sin artikel med att 
berätta om hur Bengt Holmström, stadsbibliotekarie mellan åren 1961-1986, och en 
mycket viktig person för bibliotekets utveckling, ringer till honom.  
 

Bara några veckor innan han dog ringde Bengt Holmström till mig och förklarade att 
han inte skulle orka strida för Skånesamlingen. Att också Hjalmar Gullbergs 
boksamling var hotad kände han inte till och jag vill inte tänka på hur han skulle ha 
reagerat om han hade vetat att denna några månader senare skulle ligga nerpackad i 
ett källarmagasin. (Gentili 2006a). 

 
Vi kan se hur Gentili griper an debatten kring Gullbergsamlingen med en nostalgisk 
känsloladdning om det som varit. Han tar upp en gammal stadsbibliotekarie, som 
närmast varit legendarisk för biblioteket, och nämner även att denne gått bort. Att han 
inte ”orkade” strida längre.  
 
Vidare berättar Gentili hur Skånesamlingen kom till genom en donation år 1946, och 
hur han själv, när han började sin anställning på biblioteket på 70-talet, upplevde hur 
personalen på den tiden var extra stolta över Gullberg- och Skånesamlingen. Även här 
pratar Gentili om dåtiden, hur de äldre kollegerna värnade om samlingarna. 
 

Malmö- och Skånesamlingen - inkluderande Hjalmar Gullbergs boksamling - det 
bibliotek i biblioteket som mina äldre kolleger var särskilt stolta över. Samlingen 
förvarades i det dåvarande Skånerummet, inte tillgänglig för allmänheten (Gentili 
2006a). 

 
När om- och tillbyggnaden av biblioteket stod klart 1999 berättar Gentili att Malmö- 
och Skånesamlingen då hade fått en bra plats, där även allmänheten kunde ta del av 
dem. Men han beskriver också på ett mycket dramatiskt vis hur biblioteket efter några 
år förändrades: 
 

Det var en glädje att, när det nyrestaurerade gamla biblioteket öppnade 1999, kunna 
hälsa stadsbibliotekets besökare välkomna i Malmö- och Skånesamlingen. Inte anade 
jag då vad som väntade. Efter några år gavs besked att släktforskarna inte var 
önskade och att Skånesamlingen inte skulle fullföljas. Från och med i sommar 
förlorar avdelningen ett av sina två rum och mer än hälften av böckerna ställs undan 
i magasin. (Gentili 2006a). 

 
I nedanstående stycke sätter Gentili upp de båda diskurserna mot varandra; framtiden 
mot dåtiden. Han poängterar att han inte vill avsäga sig dagens aktualiteter, men denna 
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mening verkar vara mest retorisk då hans andra argument i artikeln alla bygger på att 
det var bättre förr.  
 

Att Malmö stadsbibliotek - Europas kanske största folkbibliotek - inte längre har 
plats för sin Malmö- och Skånesamling är tråkigt men inte förvånande. ’The times 
they are a-changin´. Utan att därför avsäga mig dagens aktualiteter vill jag dock 
framhålla att det globala utgår från provinsen. Framtiden börjar i det förflutna. Vem 
ska försvara den lokala kulturhistorien om det lokala biblioteket frånsäger sig 
ansvaret? (Gentili 2006a). 

 
I Gentilis andra artikel jämför han debatten om Gullberg med den diskussion kring en 
officiellt sanktionerad litteraturkanon som pågått i Sydsvenska Dagbladet under 
sommaren 2006. Gentili skriver att han noterat att han delar uppfattningen med många 
att en sådan kanon inte är önskvärd.  
 

Men jag kan inte applådera det faktum att Malmö stadsbibliotek plockar bort 
Hjalmar Gullbergs porträtt från väggen och packar ner hans boksamling i kartonger 
i ett källarmagasin i hamnen. På åtskilliga Malmöbors privata litteraturkanon intar 
Hjalmar Gullberg, född och uppvuxen i Malmö, en given plats. Hans betydelse är 
sådan att han förtjänar en annan uppskattning på stadsbiblioteket. (Gentili 2006b). 

 
I nästa stycke tar Gentili åter upp problematiken mellan de båda diskurserna. Han 
interpellerar Konradsson-Mortin genom att endast kalla henne ”bibliotekschefen”. Detta 
visar på en distans dem emellan. De är inte arbetskamrater, utan hon är hans chef. Han 
avslutar också stycket genom att ta upp något av det som organiserar de båda 
diskurserna: Tradition och förnyelse. Gentili tycker den diskurs som står för förnyelse 
börjar ta över alltför mycket.  
 

Bibliotekschefen framhåller allt vad Malmö stadsbibliotek gör för sina unga 
besökare och för dem som vi numera kallar nya svenskar. Detta är utmärkt och jag 
kan inte se att våra åsikter skiljer sig här. Men på ett stort folkbibliotek som vårt bör 
tradition och förnyelse följas åt. (Gentili 2006b).  

 
Konradsson-Mortins ansluter sig till nöjes/upplevelsediskursen. Hennes inställning 
skiljer sig mycket från Gentilis. Hon lägger vikt vid många besökare och utlån. Här är 
det således kvantitet framför kvalitet som gäller. Hon ställer också böckerna mot andra 
medier, där böckerna står för det gamla, nästan förlegade.   

 
Under dessa nästan tio år har biblioteket utvecklats från bokcentrerat 
utlåningsbibliotek till en av Malmös viktigaste mötesplatser. 1997 lånade biblioteket 
ut 987 000 medier, främst böcker. 2005 lånade vi ut drygt 1 600 000 medier där 
drygt 25 procent var musik-cd, videofilm, tv-spel, ljud/talböcker och språkkurser. Det 
är viktigt att de medier som används av Malmöborna också finns på biblioteket i ett 
stort urval. (Konradsson-Mortin 2006). 

 
En viktig skillnad mellan Gentilis och Konradsson-Mortins olika sätt att se på 
biblioteket är att Gentili poängterar bibliotekets roll som samlande institution, en 
värnare om det lokala kulturarvet. Här är Konradsson-Mortin mycket mer pragmatisk. 
Hon lyfter fram biblioteket som en mötesplats och att samlingarna ska användas. Gentili 
ser nostalgiskt tillbaka på en tid då den finaste samlingen på biblioteket, den som 
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bibliotekarierna var mest stolta över, inte var tillgänglig för allmänheten. Konradsson-
Mortin å sin sida tar upp siffror och statistik för att grunda sina argument. Gentili värnar 
om det gamla och Konradsson-Mortin om det nya. 
 

När något nytt skall skapas måste ibland någon annan verksamhet flytta på sig. 
Hjalmar Gullberg-samlingen har under tio år haft en fin placering i Gullbergrummet 
på Slottets övre plan. Men samlingen har mest fungerat som dekoration och kanske 
används en handfull gånger per år. Därför har vi nu magasinerat samlingen för att 
istället kunna ha Skånesamlingen där. (Konradsson-Mortin 2006).   
 

Artikelserien avslutas med en artikel av Hermod Petersen (2006-11-04), journalist på 
Sydsvenska dagbladet. Han tar fram kärnan ur debatten och citerar ur artiklarna.  
 

Man kan se det hela som en debatt om varför det finns kommunala bibliotek och vad 
man ska ha dem till. Hur viktigt är det för folkbibliotek att värna om det förflutna och 
den lokala kulturhistorien – jämfört med förnyelse och ett behov av att hänga med 
ortens utveckling? (Petersen 2006).  

 
Att förhållandet mellan upplysningsdiskursen och nöjes/upplevelsediskursen, ofta står i 
konflikt med varandra tydliggörs på ett explicit sätt i en annan artikel från Sydsvenska 
dagbladet, som behandlar det faktum att biblioteken väljer bort en femtedel av de ca 700 
”kvalitetsböcker” som Kulturrådet genom litteraturstödet årligen erbjuder svenska 
folkbibliotek ett gratisexemplar av. En bibliotekarie ger uttryck åt den ambivalens som 
uppstår, då olika värderingar ställs mot varandra. Är bibliotekets uppgift att använda 
tillgängliga resurser för att förse medborgarna med ”god” (dvs. av kulturrådet 
subventionerad) litteratur, eller ska man sträva efter att bemöta efterfrågan hos 
låntagarna? 
 

På Malmö stadsbibliotek finns samtliga titlar, men Kulturrådets urval ifrågasätts.  
– Biblioteken ska visserligen ha kvalitetsböcker, men om ingen lånar dem så blir de 
bara hyllvärmare. Böckerna ger en massa merjobb, det är inte alltid positivt, säger 
Jenny Skantze, bibliotekarie på Malmö stadsbibliotek. (Gustafsson 2005a). 

 
Signe Westin, handläggare på kulturrådet, ”vill att biblioteken i större utsträckning ska 
lyfta fram den smala litteraturen, men har samtidigt förståelse för att biblioteken värnar 
om sin egen profil.” (Gustafsson 2005a).  
 
Samma månad, februari 2005, publiceras en artikel där Sydsvenska dagbladet granskar 
de skönlitterära romaner som lånats ut mest på biblioteken år 2004. 
 

FAKTA 
Tio i topp i Malmö 
Skönlitteratur för vuxna, mest  
utlånade böckerna på Malmö stadsbibliotek 2004. 
 
"Da Vinci-koden", Dan Brown. 
"Pojken i eken", Fredrik Ekelund. 
"Svek", Karin Alvtegen.  
"Tarzans tårar", Katarina Mazetti. 
"Den röda vargen", Liza Marklund. 
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"Prime time", Liza Marklund. 
"Det innersta rummet", Elisabeth George. 
"Underdog", Torbjörn Flygt. 
"Jonas Eckel", Karin Fossum. 
"Fallet G", Håkan Nesser. 

(Johansson 2005) 
 

Med utlåningsstatisiken som utgångspunkt, låter artikelförfattaren sedan intressenter 
inom den litterära sfären kommentera låntagarnas val av skönlitteratur. En författare, 
bibliotekarier, en doktorand i litteraturhistoria och en litteraturkritiker, ger uttryck åt ett 
idésystem där dikotomin mellan kunskaps- och upplevelsediskursen, står i centrum. 
Nedan återges citat där den konflikt som råder mellan de båda diskurserna. 
 

– Listorna visar på en kunskapsbrist. Folk vet inte vilka böcker som finns eller vilka 
som kan vara värda att läsa. Det hade varit roligare om det var olika böcker på 
listorna. Då vore det inte så uppenbart att det är en fråga om marknadsföring, säger 
Immi Lundin, litteraturkritiker och doktorand i litteraturvetenskap. 
– På sikt är det hotfullt mot litteraturen. Det här speglar ju att färre författare når ut. 
Branschen har blivit personfixerad snarare än textbaserad, säger hon.  
 
Har biblioteken ett ansvar för vilka böcker som lånas?  
– Det är klart att biblioteken ska ha stora och kända författare Men de måste inte 
ligga längst fram. De flesta som kommer till biblioteket vet inte vad de ska låna, men 
de går alltid därifrån med något, säger Immi Lundin.  
Hon menar att där har biblioteket sin chans att påverka. 
 
 Men både Marita Wästerfors, bibliotekarie på Malmö stadsbibliotek, och Lena 
Hammar på Lunds stadsbibliotek, invänder att man inte får underskatta låntagarna. 
– För mig som bibliotekarie är det viktigaste att föra fram läsglädjen. Sedan spelar 
det inte så stor roll vad folk läser, säger Marita Wästerfors. (Johansson 2005) 

 
De bibliotekarier som medverkar i dessa artiklar ger uttryck åt synen att upplysning, 
god kultur och folkbildning kan förenas med nöje. Det viktiga är att folk läser, och inte 
vad dem läser. Är detta ett tecken på att man inom bibliotekssfären jämställer idén om 
upplysning med upplevelsediskursen? Samtidigt anar man att aktiviteter för att 
uppmuntra låntagarna till läsning, värderas högt, just därför att läsande låntagare ligger i 
linje med folkbildningsidealet. God läsförmåga anses ofta vara en förutsättning för 
bildning, då den kunskap som produceras i vårt samhälle oftast kommuniceras i skriftlig 
form. De enskilda bibliotekariernas uttalanden kan också påverkas av, att de som 
anställda inte vill ruinera sin moderorganisations profil. Kanske vill man ge intryck av 
att vara en öppen och upplevelseuppmuntrande organisation, för att förstärka sin image 
som ”nöjescentrum” och undvika att stigmatiseras som en tråkig institution. 
 
Malmö stadsbibliotek var det första biblioteket i Sverige som bestämde sig för att 
erbjuda användarna utlåning av tv-spel. Detta beslut har nog kommit att påverka 
bibliotekets image en hel del, om man ser till den uppmärksamhet som utlåningen av tv-
spelen vållade. Meningarna om tv-spelens intåg på bibliotekshyllorna har gått isär, och 
vissa anhängare till upplysningsdiskursen har inte applåderat det. Men om man ser till 
utlåningsstatistiken har det varit en succé och är man anhängare till 
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nöjes/upplevelsediskursen så är utlåningsstatistiken viktig. I Sydsvenska dagbladet 
skrev man:  
 

Det var i januari som Malmö stadsbibliotek som första bibliotek i Sverige började 
låna ut tv-spel. Det blev en omedelbar succé.  
 
– Det har gått över förväntan – väldigt, väldigt bra. Vi har passerat 7000 utlån och 
det betyder att i princip alla spel har varit utlånade nästan alltid, säger Mats 
Nordström, bibliotekarie på Malmö stadsbibliotek.  
 
I Malmö har man satsat stort på tv-spelen. Till en början köptes omkring 300 spel in 
och sedan har samlingen successivt utökats till runt 450.  
Numera finns spel till tre olika konsoler: Playstation 2, Xbox och Nintendo 
Gamecube. Till i höst planerar man en föreläsningsserie om tv-spel och har bjudit in 
en spel-utvecklare, en representant för en branschorganisation och en från 
föräldraorganisationen Fair Play. (Kuprijanko 2006). 

6.1.2 Fantasi och kunskap  

I föregående kapitel har vi visat på hur kampen mellan de två överordnade diskurserna 
upplysningsdiskursen och nöjes/upplevelsediskursen har sett ut i några artiklar från 
Sydsvenska dagbladet. I detta kapitel kommer vi att titta närmare på några dokument 
som är producerade inom bibliotekets ramar för att se hur balansen mellan dessa båda 
diskurser ser ut här. Inom Malmö stadsbibliotek säger man att man har två ansikten. 

 
Det ena är vänt mot historien, det andra mot framtiden. Det historiska biblioteket är 
samhällets minne, ett arkiv för all den fantasi och kunskap som människor skapat och 
samlat i dokument av olika slag. I framtidsbiblioteket tar man alla dessa kunskaper 
och erfarenheter i anspråk; människan och samhället ses som oavslutade, ständigt i 
förvandling, uppbrott och förnyelse. (Fantasi och kunskap. Riktlinjer för 
verksamheten 1992). 

 
Dessa två olika delar av biblioteksverksamheten som står för fantasi och kunskap 
anser vi beteckna våra båda diskurser väl, där fantasi är det upplevelseorienterade och 
kunskap går hand i hand med upplevelsediskursen. Fantasi och kunskap är även Malmö 
stadsbiblioteks motto (Fhinlöf 1997, s. 42).   
 
I dokumentet Ledstjärnor 2007-2008 för stadsbiblioteket (2007) är det 
nöjes/upplevelsediskursen som får mest plats. Böcker och läsning nämns inte alls i detta 
dokument, däremot är det mycket ”svengelska” och begrepp som ”ny teknik” och 
”kundvärde”. Om dokumentet står det att det är framställt med dokumenten ”Välfärd för 
alla” och Biblioteksplanen som bakgrund, vilka är de övergripande handlingsplanerna 
för biblioteksverksamheten. På den andra nivån kommer Vision, Huvudmål, Ledstjärnor 
och Verksamhetsidé för Kulturen i Malmö och på den tredje nivån kommer föreliggande 
dokument Ledstjärnor 2007-2008 för Stadsbiblioteket. Den fjärde och sista nivån är de 
enskilda enheternas verksamhetsplanering. Detta dokument ligger således ganska långt 
ner i dokumenthierarkin, men på ett konkret plan ligger det nära verksamheten. Om man 
jämför med det som sägs i detta dokument och biblioteksplanen, som är mycket längre 
ifrån den konkreta verksamheten, så är skillnaderna ganska slående, det är två helt olika 
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språkbruk. Nedan återges först delar ur dokumentet Ledstjärnor 2007-2008 (2007) och 
sedan ur Biblioteksplanen (2005) för att belysa denna skillnad.  

 
Kraftsamling 
1. Prioriterade områden: 
- Barn och unga 
- 3:e åldern (Äfo) 
- Mångfald och integration 
 
2. Utveckla biblioteksrummet till ett kraftcentrum för: 
- Ny teknikanvändning med bl a fler möjligheter till interaktivitet 
- Inspirerande och kreativa rum/studios 
- Fördjupning/eftertanke 
 
Professionalitet 
1.  För en fri digital arena 
- Anamma och anpassa ny teknik 
- Tekniksamordning och –utnyttjande för att uppnå större effektivitet 
- Utveckla teknikpedagogik 
 
2. Marknadsföring 
- Genom det goda mötet, skapa det ”Gyllene ögonblicket” (Kundvärdet) 
- Strategiska val av målgrupper och nätverk 
- Aktiv medieplanering 
 
3 Riktade satsningar för kompetensutveckling inom nya och gamla områden 
 
Samverkan och dialog 
1.  Nätverksbyggande och dialog: samverkan för nya verksamhetsinriktningar –
”reinvent ourselves” 
 
2.  Nya samarbetsformer för utveckling av verksamheten 
- Streetwalking och Floorwalking 
- Fusionsbiblioteket 
 
(Ledstjärnor 2007-2008 för stadsbiblioteket 2007) 

 
I biblioteksplanen (2005) förekommer ett annat språkbruk: 

 
Folkbiblioteken med sin demokratiska och öppna karaktär vänder sig till alla. Alla 
besökare är välkomna och tas emot utifrån sina behov och önskemål. Biblioteket 
sätter fokus på barn och studerande, från förskolebarn, grundskoleelever via 
gymnasister till högskolestuderande och vuxenstuderande. Under det sista decenniet 
har biblioteken fått en allt större betydelse för grupper med speciella behov, 
exempelvis synskadade, invandrare och nyföretagare. Kan man inte ta sig till 
biblioteket själv, finns möjligheten att genom de olika uppsökande enheterna ex 
Boken kommer, arbetsplatsutlåning och bokbuss få tillgång till böcker och 
information. Särskilda satsningar har gjorts på att nå dem som inte använder 
biblioteken. Det är viktigt att de olika stadsdelsbiblioteken profileras efter 
befolkningens behov och utvecklas till mötesplatser, med bl.a. integrerade 
Medborgarkontor. (Biblioteksplan 2005). 
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Ovanstående utdrag ur Biblioteksplanen betecknar väl den diskurs som man ansluter sig 
till i detta dokument; upplysningsdiskursen. Här står barn och studerande som 
prioriterade grupper, det nämns även hur viktig den uppsökande biblioteksverksamheten 
är samt den demokratiska aspekten av biblioteket. Stegen mellan de båda dokumenten 
verkar fler än de i praktiken är. Kanske kan man se diskrepansen mellan dessa båda 
dokument ett exempel på ett glapp mellan bibliotekets identitet och profil.  
 
Det finns två olika dokument att finna på hemsidan som beskriver stadsbibliotekets 
olika projekt Projekt 2007 (2007) och Projekt 2008 (2008). En analys av dessa innebär 
en snabb överblick i vilken diskurs man i praktiken investerar i. Projekten för 2007 är av 
demokratifrämjande och bildande karaktär. Som exempel kan nämnas IDA-projektet 
(Integration Delaktighet Arbete) som är ett projekt där det satsas på vuxenstuderande, 
inte minst invandrade sådana. Tre demokratifrämjande projekt är Riksdagen nära dig, 
Europa direkt och demokratirum. Bland projekten 2007 kan man således dra slutsatsen 
att det är upplysningsdiskursen som får mest utrymme. Trots det är det inte dessa 
projekt som fått mest utrymme i media. Här har projektet Conteinerbiblioteket blivit 
mycket omtalat. Conteinerbiblioteket, eller skejtarbiblioteket som det också kallats var 
helt enkelt ett bibliotek inbyggt i en container som sommaren 2007 stod vid 
skejtarparken i Malmö. Här är det nöje och upplevelser som gäller.  

- Vi ska ha extra fokus på ungdomsböcker. Och vi ska ha utlåning av tv-spel, säger 
bibliotekarien David Jonsson.  
 
I samband med invigningen i går eftermiddag, mumsade unga skejtare glatt på 
honungsmarinerad kyckling, oliver och soltorkad tomat.  
 
I själva biblioteket var det framför allt Xbox och skejttidningar som Giftorm, 
Thrasher och Kingpin som drog publik.  
- Det här verkar ballt. Att bara gå hit och chilla, säger Björn Törnlycke. 
- Det är skön stämning, säger Oskar Jensen Sondén 

När det gäller projekten 2008 så är det flera som fortsätter från föregående år, men det 
finns tre nytillkomna: Garaget som är Malmös nya möjlighetsplats, inspirerad av de 
engelska Idea stores. Här ska rymmas allt möjligt som malmöborna själva ska välja. 
Detta projekt passar väl in i nöjes/upplevelsediskursen. Ett annat nytt projekt är 
Godnattsagor i kriminalvården som innebär att föräldrar som sitter i fängelse ska få 
spela in godnattsagor på cd för sina barn. Projektet är av bildande och social art. ”Från 
start till färdig produktion arbetar man med ökad kännedom om barnlitteratur, att öka 
läs- och skrivförmågan, berättarteknik och redigeringsarbete. (Stadsbibliotekets projekt 
2008). Det tredje nya projektet är ett reklamfilmsprojekt där man tävlar om en 
reklamfilm som handlar om miljöfrågor på olika sätt. 
 

Klimatfrågan är en högaktuell miljöfråga, men framstår ofta i medier i form av 
hot och hopplöshet. Information finns i mängder på biblioteket – litteratur, 
faktafilmer, föreläsningar och traditionella utställningar. Problemet är att få fler 
att ta till sig informationen, det som behövs är nya informationskanaler som är 
snabbare och mer lättillgängliga. (Stadsbibliotekets projekt 2008). 

 
Garaget och reklamfilmsprojektet lutar båda åt nöjes/upplevelsediskursen med 
sina karaktärer av nytt och spännande. I reklamfilmsprojektet arbetar man med 
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nya medier, och garaget, som kommer att styras till stor del av vad användarna 
vill ha, passar mycket väl in i en nöjes/upplevelsediskurs som till större del än 
upplysningsdiskursen är efterfrågansvänlig.   

6.1.3 Virtuell verklighet, förändring och vision.  

I föreliggande kapitel diskuteras också Malmö stadsbiblioteks egenproducerade 
information i förhållande till upplysnings- och nöjes/upplevelsediskursen, men här har 
vi riktat in oss på två webbsidor, dels Malmö stads turistbyrås information om 
biblioteket  (Malmö turistbyrå 2008) och dels en webbsida på Malmö stadsbibliotek 
som tar upp olika arrangemang på biblioteket (Malmö stadsbibliotek, arrangemang 
2008). 
  
 Malmö stadsbibliotek har blivit till ett landmärke inom Malmö stad, och räknas till en 
av de sevärdheter som erbjuds de turister som besöker staden. Således presenteras 
biblioteket på hemsidan för Malmös turistbyrå, under rubriken kultur och nöje, med 
nedanstående text:   
 

Malmö Stadsbibliotek, "Ljusets kalender" är Sveriges största, ritat av den danske 
arkitekten Henning Larsen, och invigt den 31 maj 1997 av statsminister Göran 
Persson.   
 
Byggnaden är designad för att ta emot minst 1,5 miljoner besökare per år. Den 
rymmer över 1 miljon böcker, 2300 tidsskrifter, över 300 nyhetstidningar på en rad 
olika språk, över 4000 hyrvideos och 16 000 musik-CD skivor.   
  
Här kan du vandra bland böckerna, studera eller lära dig mer om världen via 
Internet. Malmö Stadsbibliotek ligger i spetsen för modern informationsteknologi. 
(Malmö turistbyrå 2008)  

 
Utöver den text som återges ovan så erbjuds besökaren av sidan en virtuell rundtur i 
ljusets kalender, där olika bilder från denna del av biblioteket visas upp med följande 
text, där det sätts likhetstecken mellan Ljusets kalender och Malmö stadsbibliotek:  
 

"Ljusets Kalender" kallas Malmö Stadsbibliotek. Det är inte svårt att förstå varför 
när man ser de fantastiska glasväggarna som under hela året komponerar nya 
infallsvinklar och ljussättningar i bibliotekets stora sal.  
Detta är inte enbart ett kunskapens hus utan även ett mästerverk ur arkitektonisk 
synvinkel skapat av den danske arkitekten Henning Larsen. Välkommen på en virtuell 
resa i "Ljusets kalender". (Malmö turistbyrå 2008)  

 
Malmö stadsbibliotek beskrivs huvudsakligen som en arkitektonisk upplevelse på 
turistbyråns hemsida, men utöver det så poängteras den ”moderna 
informationsteknologin”. Malmö stadsbibliotek beskrivs således utifrån den 
upplevelse/nöjesdiskurs vi identifierat tidigare, där nodalpunkter som det ”nya” och 
”moderna” premieras. De nodalpunkter som vi tillskriver upplysningsdiskursen är 
underordnade upplevelsediskursen, men återfinns i formuleringen ”Här kan du vandra 
bland böckerna, studera, eller lära dig mer om världen…” (Malmö turistbyrå 2008). 
Den image som uppstår utifrån den information som är tillgänglig via Malmö 
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turistbyrås hemsida är främst upplevelseorienterad, där besökarna uppmuntras att ta del 
av en spännande arkitektonisk upplevelse, som dessutom rymmer tusentals verk och en 
modern informationsteknologi.   
 
Malmö stadsbiblioteks hemsida har successivt flyttat över till Malmö stads hemsida, 
vilket kan ses i ett led att integrera bibliotekets verksamhet med staden. Då bibliotekets 
hemsida kan anses vara en inkörsport för besökare, så sätter utformningen av sidan och 
valet av de aktiviteter som presenteras, onekligen spår i den image av biblioteket som 
webbsidans besökare skapar. Den information som anges där, blir betydelsefull då den 
kan ses som ett uttryck för bibliotekets profil. Ett antal inslag i bibliotekets totala 
verksamhet och identitet, väljs ut och presenteras för allmänheten, och hemsidan blir 
därför ett medium där bibliotekets profil kommer till uttryck. En återkommande 
aktivitet på Malmö stadsbibliotek, består av en rundvandring i bibliotekets lokaler. På 
bibliotekets hemsida beskrivs aktiviteten så här:  
 

"Lär känna biblioteket" - välkommen till visning av Stadsbiblioteket  
Onsdag 5 mars kl 17.00-18.00, samling i entrén  
Välkommen till visning av ett av världens vackraste nya folkbibliotek!  
Stadsbiblioteket inbjuder till allmänna visningar, ingen föranmälan krävs.  
Vi samlas i entrén och visning tar ca en timme. (Malmö stadsbibliotek, arrangemang 
2008).  

 
Ännu en gång är det bibliotekets fysiska resurser, i form av vackra lokaler, som anses 
vara värt att lyfta fram. Man beskriver sig som ett av världens vackraste nya 
folkbibliotek, med betoning på nya. En modern och nyskapande arkitektur och design 
präglar bibliotekslokalerna, och får symbolisera den positiva inställning till förändring 
som man gärna lyfter fram inom organisationen.  
 

framtiden är här och nu...Visionsbilder Malmö  
Stadsbyggnadskontoret visar framtidsbilder i Gullbergrummet i Slottet på plan 4  
En stad rymmer mycket och många och är inte alldeles enkel att överblicka. En stad 
befinner sig i ständig förändring. Butiker och biografer öppnar och försvinner, hus 
byggs och byggs om, staden får nya stadsdelar, bibliotek, skolor och gator. Tempot i 
förändringen varierar, liksom kraften. I Malmö har hjulen aldrig snurrat fortare än 
de gör just nu. (Malmö stadsbibliotek, arrangemang 2008). 

 
Valet att upplåta bibliotekets lokaler till en utställning där vision och framtid står i 
centrum, förmedlar bibliotekets vilja att ses som en organisation som välkomnar 
förändring. Nodalpunkterna förnyelse/förändring är genomgående i materialet som 
presenteras på Malmö stadsbiblioteks hemsida, underbyggda av begrepp som vision, 
framtid och global. Vid en analys av de 25 aktiviteter och utställningar som presenteras 
på hemsidan i februari år 2008, återkommer ett flertal av de nodalpunkter som vi 
tidigare har identifierat och tillskrivit nöjes/upplevelsediskursen.   

Samtidigt är upplysningsdiskursen närvarande, då det finns olika aktiviteter som ska 
verka för en ökad bildningsnivå. De målgrupper man riktar sig till när det gäller 
folkbildande aktiviteter är huvudsakligen unga och barn, samt vuxenstuderande och 
biblioteksovana. De senare erbjuds läxhjälp och guidning på biblioteket, medan barnens 
aktiviteter som fem-kamp i tv-spel och filmvisning är mer orienterade mot upplevelse 
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och nöje. En läsgrupp som riktar sig till pensionärer finns, men då handlar det om 
presentation av vårens boknyheter och att ge inspiration till läsning. 
Sammanfattningsvis så riktas de folkbildande aktiviteterna främst mot lässvaga grupper, 
medan mer läsvana besökare ska inspireras och delta i mer upplevelseorienterade 
aktiviteter (Malmö stadsbibliotek, arrangemang 2008).  

6.1.4 Snobbism och pengaslarv 

I några av artiklarna som är skrivna av aktörer utanför bibliotekets ramar finns en 
antydan till att Malmö stadsbibliotek skulle vara snobbigt. En som säger detta rent ut i 
artikeln Svarta fläckar i ljusets kalender (2007-06-25) är Bjarne Stenquist, 
frilansjournalist och författare till boken Är det på efterkälken Sverige åker? (2003). 
Stenquist skriver om nyheten att Elsebeth Tank blir ny bibliotekschef, och han ser detta 
som något positivt, då han upplever att den danska staten värnat mer om de kommunala 
biblioteken än vad den svenska gjort. Stenquist hoppas att detta kan rätta till de 
systemfel som uppstått i Malmö stads bibliotekssystem under de senare åren. Angående 
stadsbibliotekets snobbism skriver Stenquist: 
 

Ändå finns en del svagheter att peka på. De skulle, i brist på bättre uttryck, kunna 
sammanfattas i ordet snobbism. Med det menar jag att det har funnits ett drag av 
självtillräcklighet innanför den magnifika byggnadens väggar. Så t.ex. anställdes 
under lång tid bara bibliotekarier och inga biblioteksassistenter. Lönekostnaderna 
har blivit onödigt höga, vilket gått ut över öppethållandet, som behöver bli längre 
och mer förutsägbart. (Stenquist 2007). 
 

Vidare skriver Stenquist hur statusskillnaden mellan huvudbibliotek och filialer är stor. 
Stadsbiblioteket sorterar under kulturförvaltningen och varje stadsdelsbibliotek sorterar 
under respektive stadsdelsförvaltning. Stenquist menar att detta gör att skillnaderna blir 
så stora.  
 

Huvudbibliotekets största svaghet är dock att det är omgivet av ett bibliotekssystem 
som befinner sig i dåligt skick. Jag tänker då på de nio biblioteksfilialerna, vars 
status kontrasterar bjärt mot Ljusets kalender. De är utlämnade till ekonomi, intresse 
och kompetens i de olika stadsdelsnämnderna, där alla tre komponenterna varierar 
stort. Malmö stads ledning saknar tyvärr insikt om att man behöver ett system, där 
alla bibliotek utvecklas efter en sammanhållen idé om hur de kan bidra till stadens 
utveckling. Detta är desto märkligare som Malmös akilleshäl, trots snart fem år med 
”Välfärd för alla”, fortfarande är de djupa klyftor som existerar mellan centrum och 
periferi.  (Stenquist 2007).  
 

Trots att Stenquist pekar på andra svagheter så genomsyras hela artikeln av att 
stadsbiblioteket är just snobbigt eller ser sig som lite förmer. 
 

Jag tror att om biblioteksväsendet i Malmö ska kunna försvara sina anslag är det just 
på denna punkt inställningen att det strålande huset vid Slottsparken är ”sig selv 
nok” behöver brytas. (Stenquist 2007). 

 
Stenquist får två svar på sin artikel. Det ena är en artikel skriven av två s-politikerna 
Carina Nilsson och Daniel Persson i Malmö stad. Vi vill stärka bibliotekens roll heter 
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artikeln och här tas det som är bra med biblioteket upp, dessutom berättar 
artikelförfattarna om det nya biblioteksprojektet Garaget och att stadsdelsbiblioteken 
ska få ökat anslag under 2008. Nilssons och Perssons artikel är mest informativ och 
säger inte så mycket diskursanalytiskt. Det verkar mest som om de vill tona ner 
Stenquists kritik.  
 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi i Malmö ska vara stolta över våra 
bibliotek. Mycket kan säkert bli ännu bättre och vår ambition är att stärka 
bibliotekens roll i Malmö och i samhället (Nilsson & Persson 2007). 

 
En annan artikel som är svar på Stenquists är Tiina Meris ”Upplyst i ljusets 
kalender” (2007). Denna artikel verkar inte heller vilja väcka debatt, utan kan 
snarast ses som en hyllning till biblioteket, böcker och läsning. ”Världen 
förändras, men biblioteken består. Förhoppningsvis.” Skriver Meri och ansluter 
sig till upplysningsdiskursen. Vidare betonar hon vikten av barnavdelningen och 
högläsning.  
 

Högläsning är också vad många föräldrar vill ge, och fortfarande ger, sina barn. 
Som tur är. Nyttan av högläsning vet nämligen inga gränser. Högläsning leder till 
språkutveckling, förmåga till abstrakt tänkande, koncentrationsförmåga. Den ger 
också kunskap, äventyr och avkoppling. Och närhet. (Meri 2007). 

 
I denna artikel jämställs Malmö stadsbibliotek helt med böcker och läsning, tonen 
är poetisk och lyrisk kring läsningens positiva effekter. Det är tydligt att det är två 
helt olika språkbruk i Stenquists och Meris artiklar. Stenquist talar om en 
biblioteket som en ”tredje plats” mellan kontoret och hemmet, där man snabbt tar 
upp sin laptop och kopplar upp sig trådlöst medan man fikar (Stenquist 2007). 
Detta är en mycket modern syn på biblioteksverksamheten som stämmer överens 
med flera element från nöjes/upplevelsediskursen. Meri å sin sida skriver mer om 
vikten av att läsa skönlitteratur, och i citaten ovan kan man utläsa att hon gärna 
vill att bibliotekens ska vara kvar som de är, trots att världen förändras. Precis 
som Gentili är Meri inte helt positiv till dessa förändringar.  
 
En annan artikel som, liksom Stenquists (2007) implicerar att Malmö stadsbibliotek är 
lite snobbigt, eller åtminstone att det ger sig rätten att bestämma över vilka böcker som 
ska säljas, och inte låter folk själva avgöra vad de tycker är värt att köpa är artikeln 
Biblioteket slänger utgallrade böcker (2005-02-16) av Cecilia Gustavsson. 

 
Malmö stadsbibliotek vill inte sälja "äckliga" böcker. På många andra bibliotek låter 
man allmänheten själv avgöra. Malmö stadsbibliotek slänger utgallrade böcker för 
att de är för "äckliga".  
– Man kan inte begära att folk ska köpa fläckiga böcker, säger Göran Schmidtz, 
avdelningsansvarig.  
Biblioteket i Lund gör tvärt om och säljer böckerna.  
– Kan inte folk få bestämma själva vad de vill ha?, säger bibliotekschef Gunilla 
Herdenberg.  (Gustavsson 2005b). 
 

I denna artikel sätts många andra bibliotek upp mot Malmö stadsbibliotek. På alla de 
andra biblioteken säljer de alla utgallrade böcker, och låter folk själv bestämma vilka de 
vill köpa. Det är tydligt att tonen i artikeln implicerar att Malmö stadsbibliotek inte 
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borde bestämma åt folk i denna fråga. Att sätta äckliga inom citattecken tyder också på 
att artikelförfattaren anser att det är en subjektiv bedömning om en bok är äcklig, och 
inte för Malmö stadsbibliotek att göra sig till domare över.  
 

– Besökarna blir arga om de ska låna sådant som är söndrigt eller lite fläckigt. Förr 
köpte vi hårdare band som höll längre, nu är pärmarna mjukare och de slits fortare. 
Många använder böckerna som kurslitteratur och målar och klipper i dem. De 
slänger vi, säger Göran Schmidtz som är ansvarig för skönlitteratur, barn- och 
ungdomslitteratur samt konst och musik. (Gustafsson 2005b).  

 
I ovanstående utdrag kan man även utläsa hur man idag köper sämre kvalitet och därför 
måste gallra mer i jämförelse med hur det var tidigare. Att man köper sämre kvalitet och 
slänger böckerna ger en antydan om att man är slarvig med skattepengarna, vilket inte 
är någon trevlig image att ha.  Detta går hand i hand med en annan artikelserie som 
antyder att Malmö stadsbibliotek inte hushåller särskilt väl med sina anslag. Dessa 
artiklar publicerades helt nyligen och behandlar ett gammalt sparbeting på två miljoner 
kronor som ingen kände till och som den nya stadsbibliotekarien Elsebeth Tank hittade 
då hon, efter tio dagar i sin nya tjänst, gick igenom ekonomin. Den först publicerade 
artikeln i denna serie är Biblioteket drar in alla vikariat (2008-01-11) av Andreas 
Persson. Artikeln handlar om hur biblioteket, på grund av sparbetinget måste dra in alla 
vikarietjänster och dessutom inte tillsätta några pensionsavgångar under året.  
 

Under de närmaste två åren ska biblioteket inte ha några vikarier alls. De som 
arbetar där nu, får sluta när deras vikariat upphör, meddelades under torsdagen.  
– Det är verkligen kniven på strupen. En del har vikariat som går ut om tre veckor. 
Det är inte så kul att komma hem och berätta detta för sin familj. Helt sjukt att det 
kommer med så kort varsel, säger en anställd.  
– Vi har haft vikarier som varit här i flera år på olika vikariat. Vad händer när 
personal behöver vara mammaledig eller ta semester. Ska vi inte ha några vikarier 
då? undrar en bibliotekarie. (Persson 2008). 
 

För att betona hur biblioteket har slarvat med ekonomin så sätter man in en liten 
faktaruta sist i artikeln som behandlar bibliotekets inköp av nya utlåningsmaskiner:  

 
Nya maskiner 
I augusti 2007 berättade Sydsvenska dagbladet att Malmö stadsbibliotek har fått ett 
nytt återlämningssystem som består av tre återlämningsstationer och en ny 
sorteringsmaskin. Hela systemet kan sortera 4000 böcker eller cd-skivor i timmen. 
Hela systemet kostade nio miljoner kronor. 

 
Man låter de nio miljonerna stå mot sparbetinget på två, vilket ger en känsla av att 
ekonomin på biblioteket har behandlats lite ovarsamt.  Även Bjarne Stenquist 
kommenterar besparingskraven och väljer att benämna det som gammal uraktlåtenhet, 
med andra ord menar han att huvudbiblioteket har slarvat (2008).  
 

Man hade önskat Elsebeth Tank en bättre start som ny bibliotekschef i Malmö. Två 
miljoner måste sparas på grund av vad som verkar vara gammal uraktlåtenhet. 
Det rör sig inte om oöverstigligt mycket pengar, även om konsekvenserna på kort sikt 
blir kännbara för alla tillfälligt anställda. (Stenquist 2008).   
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Som ny chef hade Tank redan från början behövt lägga all uppmärksamhet på 
bibliotekets mer långsiktiga problem. I tio år har huvudbiblioteket levt högt på sin 
enastående arkitektur, på en scenografisk utveckling av det inre rummet och på ett 
gradvis moderniserat tjänsteutbud. Men förra året började besökssiffrorna falla, till 
stor del ett resultat av att Malmö högskola öppnade sitt nya bibliotek i Orkanen. 
(Stenquist 2008).   

 
I mycket är denna artikel en upprepning av vad Stenquist skrev i föregående artikel 
(2007). Huvudbiblioteket kan inte längre leva endast på sin vackra arkitektur utan måste 
förändras och moderniseras ytterliggare.  

6.1.5 Malmö stadsbibliotek och företagen 

I några av artiklarna, och även i de dokument som producerats inom bibliotekets ramar 
beskrivs Malmös stadsbiblioteks samarbeten med diverse företag. Den första artikeln, 
Speeddejting ska ge kulturen nya sponsorer (2007-08-26), är skriven av Lilith 
Waltenberg och handlar om hur Eva Olson från Malmö stadsbibliotek åker till 
Stockholm på speeddejting för att få sponsorer till projektet ”Demokratirummet” som 
dels syftar till att få upp ögonen på Malmöborna om vad man kan använda Internet till, 
och dels är ett fysiskt rum på biblioteket. Speeddejtingen innebär att de deltagande 
kulturverksamheterna får 10 minuter på sig att presentera sin idé/sitt projekt för olika 
kultursponsorer. ”Den här typen av presentationer är vanliga inom filmbranschen där 
man på några minuter snabbt och effektivt presenterar sin idé” säger Susan Bolgar, 
projektledare på kultur och näringsliv (Waltenberg 2007).  
 
Eva Olson berättar vilka resultat hon hoppas att speeddejtingen ska leda till: 
 

– Vi hoppas få kontakter med till exempel teknikföretag som är intresserade av 
demokratifrågor, säger hon.  
I utbyte får företagen good-will.  
– Bibliotek har ju väldigt gott rykte, det kan vara en fjäder i hatten för ett företag att 
delta i ett projekt som detta men också en möjlighet att till exempel testa en ny teknik, 
säger Eva Olson. (Waltenberg 2007). 

 

En annan artikel som också till viss del handlar om Malmö stadsbiblioteks samarbete 
med företag är Bankpengar bakom de nya bokhyllorna av Bo Göran Dahl (2005-01-29). 
Här är det Sparbanksstiftelsen Skåne som har bidragit med pengar till bibliotekets 
designbibliotek. En intressant sak med denna artikel är rubriksättningen, artikeln i sig 
handlar mest om att de nya designböckerna inom olika ämnen nu står tillsammans på en 
hylla, men rubriken på artikeln lyder ändå ”Bankpengar bakom de nya bokhyllorna”. 
Informationen att Sparbanksstiftelsen Skåne sponsrat får inte särskilt stort utrymme i 
artikeln så kan man fråga sig varför man valt att rubriksätta så. Kanske är det så att 
bibliotek och sponsorpengar fortfarande är lite ”fult” hos allmänheten och rubriken på 
så sätt får folk att haja till och vilja läsa vad det handlar om.  
 

Stadsbibliotekets Företagsservice ha varit igång några år och är nu etablerat och 
relativt välkänt hos Malmös företagare och näringslivsorganisationer liksom hos 
arbetssökande. Under året har man deltagit i mässor och haft aktiviteter som 
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frukostföreläsningar, kurser och visningar. Stadsbiblioteket hade i mars en tävling, 
Uppdrag 24, som var en del av Entreprenör 06 – en temadag i entreprenörskap på 
Malmö högskola. Den pågick 24 timmar non-stop på Stadsbiblioteket och ”caset” de 
tio tävlande lagen skulle arbeta med var: Vad har Stadsbiblioteket för 
konkurrensfördelar och hur ser de ut om 3-5 år? Det vinnande laget ville se 
biblioteket utvecklas mer mot ett upplevelsecentrum där besökarna kan förena nytta 
med nöje. (Stadsbibliotekets verksamhetsberättelse 2006). 

 
I verksamhetsberättelsen (ovan) kan man läsa hur biblioteket tar hjälp av entreprenörer 
från företagsvärlden för att utveckla verksamheten.  
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7. Resultat  

Det här kapitlet ägnar vi åt diskussion av de slutsatser som vårt analysarbete mynnat ut 
i, genom att relatera analysen av det empiriska materialet till vårt syfte och de 
frågeställningar vi presenterade i kapitel ett. Vi kommer att knyta an till den teori som 
vi presenterat i tidigare kapitel, samt föra en diskussion kring våra resultat. Vidare 
kommer vi kortfattat att ge några förslag till vidare forskning.  

7.1 Slutsatser och diskussion 

En av de frågeställningar som uppsatsarbetet syftade till att besvara var: Vilka 
identitetsdiskurser ger Malmö stadsbibliotek uttryck åt? Hur ser relationen mellan 
dessa ut, vilka dominerar helhetsbilden? I föregående kapitel har vi visat hur 
diskussionen kring Malmö stadsbibliotek, både i egenproducerade dokument och i 
artiklar, ofta faller under två dominerande diskursformationer: upplysningsdiskursen 
och nöjes/upplevelsediskursen.  
  
Utifrån vår analys har vi extraherat två ekvivalenskedjor av nodalpunkter för att gestalta 
de båda diskurserna tydligare. Vi kommer nu att, med hjälp av dessa ekvivalenskedjor, 
gå igenom vår analys för att peka på de resultat och slutsatser som man kan dra utifrån 
vårt empiriska underlag. Innan vi genomförde analysen fanns en tanke att man skulle 
kunna se tydliga diskursiva skillnader mellan artiklar och av biblioteket 
egenproducerade dokument, men det visade sig att de båda dominerande diskurserna är 
närvarande i både artiklar och dokument. Dessutom existerar upplysnings- och 
upplevelse/nöjesdiskursen ofta parallellt i texterna, även om det oftast är en av dem som 
dominerar idéinnehållet i texten. Talja använder sig i stor utsträckning av de teorier 
kring diskurs som Foucault presenterar i The Archeology of Knowledge (1972), och 
ansluter sig till hans tanke om att de antaganden som formar en diskurs kan vara 
motsägelsefulla, men samtidigt vara lika riktiga, då de representerar olika sidor eller 
egenskaper hos studieobjektet (Talja 2001, s.11). Även diskurser samexisterar inom en 
organisation vid den tidpunkt som studeras, eftersom nya eller alternativa tolkningar 
tillkommer, när de etablerade diskurserna inte längre kan fånga in tillräckligt många av 
de uttryck som representerar verksamhetens väsentliga drag (Talja 2001, s. 12).  
 
De båda diskurserna är konträra, och det går att sätta upp dem mot varandra i ett 
motsatsförhållande, med ett undantag; begreppet information. Begreppet dikotomi, är 
ett användbart begrepp men inte när det kommer till stadsbibliotekets uppgift att 
tillgodose användarnas behov av information. Om man tittar på våra nodalpunkter 
nedan, så kan man se att begreppet information finns med i båda de ekivalenskedjor 
som vi tillskriver upplysnings, respektive nöjes/upplevelsediskursen. Detta befästs 
också i Romulu Enmarks uttalande att detta begrepp, information, är så pass neutralt att 
det kan flyta mellan olika diskurser (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 13). Begreppet 
har ännu inte fixerats av någon diskurs, utan kan sägas vara flytande till sin karaktär. 
Delvis på grund av att det är ett flytande begrepp i både sociologisk och språklig 
användning. Hur ringar man egentligen in det språkliga begreppet information, när 
begreppet rymmer så mycket och det blir så svårt att avgöra var avgränsningar ska 
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göras. Vad är information och vad innebär tillgängligheten till den för en individ i 
dagens samhälle? Säkerligen måste en institution som Malmö stadsbibliotek presentera 
sig som en innovativ organisation, som kan tillgodose de behov hos användarna som 
kan tillfredsställas genom den privata sektorn. Nedan redogör vi för hur Malmö 
stadsbibliotek har valt att möta användarnas behov av information, som på ett 
ideologiskt plan kan tillskrivas två diskurser, som kan skiljas åt men samtidigt kan 
betecknas som samexisterande när det kommer till skildringen av en organisation, som 
utgörs av Malmö stadsbibliotek.  
 
Nedanstående punkter är nodalpunkterna ur vår analys, och de är hämtade (direkt eller 
indirekt) från de dokument som vi presenterade i föregående kapitel. Dessa punkter 
utgör diskursernas kärna och har på så vis varit oss behjälpliga i själva analysen. Vi tar 
upp dem här för att vi anser att de på ett tydligt sätt visar på hur vår analys har gått till, 
och således även indikerar vilka resultat man kan göra anspråk på utifrån diskurserna. 
 
Upplysningsdiskursen kan gestaltas med följande ekvivalenskedja: 
  
kunskap  
kultur   
folkbildning  
information  
tradition 
produktion 
böcker  
bildning  
kulturhistoria  
kanon  
nationell  
”elitkultur”  
kulturarv  
dåtid  
nostalgi  
kvalitet 
  
Nöjes/upplevelsediskursen kan betecknas med följande ekvivalenskedja: 
 
fantasi  
nöje/förströelse  
spänning  
information 
förnyelse/förändring 
konsumtion 
multimedia  
”masskultur”  
trend/nyhet  
globalt  
projekt  
snabbt  
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framtid  
pragmatism  
kvantitet 
vision  
 
Vi har tidigare hänvisat till Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens diskussion, 
huruvida begreppet bibliotek har gått från moment till en flytande signifikant, eller till 
ett element (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2006, s. 60ff). Denna diskussion kan 
med fördel även appliceras på begreppet Malmö stadsbibliotek. Eftersom det här rör sig 
om två olika diskurser som kämpar om att utfylla begreppet kan man anta att Malmö 
stadsbibliotek är en flytande signifikant, dock skriver Jochumsen och Hvenegaard 
Rasmussen att om det är en flytande signifikant så kommer den ena diskursen att bli 
hegemonisk, d.v.s. den kommer att göra begreppet till ett moment. Det är här vi ställer 
oss lite frågande då vi upplever att de båda diskurserna fortfarande får ganska stort 
utrymme. Frågan är hur man avgör när en enskild diskurs dominerar språkliga 
representationer av verksamheten till den grad att det kan sägas råda hegemoni. 
Speciellt i ett postmodernt samhälle där sociala och yttre förändringar ständigt alstrar 
nya uttryck för vad som är väsentligt för en organisations verksamhet, borde det vara 
svårt för en diskurs att uppnå hegemoni. Vi har inget svar på huruvida begreppet Malmö 
stadsbibliotek ska ses som ett element eller en flytande signifikant, utan kommer låta 
denna fråga förbli obesvarad i diskussionen av våra slutsatser och resultat. Däremot 
kommer våra slutsatser att beröra hur begreppet Malmö stadsbibliotek konstitueras i den 
praktiska språkanvändningen. Ett språkligt uttryckssätt som är bärare av bakomliggande 
diskurser och manifesterar organisationens profil - den önskade bild av verksamheten 
som Malmö stadsbibliotek vill förmedla, eller oavsiktligt förmedlar, genom dokument 
och medias rapportering.   
 
Malmö stadsbiblioteks motto är fantasi och kunskap. Organisationens mål är således att 
förena dessa båda begrepp och skapa förutsättningar för en samexistens i verksamheten. 
Men då de båda begreppen, enligt vår analys, är två nodalpunkter i två olika diskurser, 
och det ligger i diskursanalysens natur att diskurserna konkurrerar om hegemoni, är 
detta projekt svårt, speciellt i en organisation med begränsade resurser.  
Utifrån de dokument vi har tittat på så kan vi snart konstatera att 
nöje/upplevelsediskursen är den som vinner allt mer mark. Desto längre upp man 
kommer i dokumenthierarkin, och desto längre man avlägsnar sig från den dagliga 
verksamhetens praktik, desto mer av upplysningsdiskursen kan man se. Ett exempel är 
biblioteksplanen (2005) där det talas mycket om bildning, demokrati samt kvalitet. 
Dessa begrepp utgör i vår analys nodalpunkter som är kopplade till 
upplysningsdiskursen. Även i dokumentet Fantasi och kunskap. Riktlinjer för 
verksamheten (1992), så dominerar begrepp som kunskapsbyggande, tillgång till säker 
information, fri och jämlikhet språkbilden. Retoriken genomsyras av en ideologi som 
man kan koppla till upplysningsdiskursen. När man kommer till de dokument som 
ligger närmre den faktiska verksamheten (där identiteten har blivit omformulerad till en 
profil, se exempelvis dokumentet Ledstjärnor 2007-2008 2007) så ser språkbruket 
mycket annorlunda ut. Med vissa undantag, så som barns och ungdomars läsutveckling 
och integrationsprojekt, så kan man knyta hela detta dokument till 
nöjes/upplevelsediskursen.    
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Ytterligare frågeställningar som vi utgick från i vårt uppsatsarbete var: Hur profilerar 
Malmö stadsbibliotek som organisation/verksamhet?, samt Vilka implicita/explicita 
marknadsföringsstrategier ger Malmö stadsbibliotek uttryck för? Den analys som vi 
genomförde av utvalda dokument visade på följande resultat, och då 
marknadsföringsstrategierna kan ses som ett verktyg för medvetna 
profileringsaktiviteter behandlar vi dem tillsammans. Behovet av att framstå som ett 
upplevelsecentrum, som erbjuder användaren spännande aktiviteter och fungerar som en 
inspirerande och nyskapande kraft i det kulturella utbud som möter individen, tar allt 
mer utrymme i den bild av bibliotekets verksamhet som konstrueras och rekonstrueras i 
utsagor om organisationen. Satsningar på folkbildande aktiviteter, och de begrepp som 
utgör nodalpunkter i den av oss benämnda upplysningsdiskursen, presenteras av 
organisationen i dokument, men marknadsförs ej på samma språkliga sätt som de av 
bibliotekets aktiviteter som är nöjesorienterade eller inriktade på att ge användaren nya 
insikter eller inspirera till nytänkande.  
 
Det finns ett behov från organisationens sida att presentera den moderna arkitekturen, 
för den svenska biblioteksvärlden nyskapande aktiviteter och tjänster (exempelvis 
utlåning av tv-spel samt ”en levande bok” - projektet), och tillmötesgåendet mot den 
privata sektorn. Vidare kanske det mer klassiskt inriktade biblioteksarbete man utför för 
att tillfredsställa barns och vuxenstuderandes behov, inte passar in i den bild av 
framtidsinriktad och upplevelseinriktad organisation som man vill förmedla till 
omvärlden. Därmed kan vår frågeställning om hur Malmö Stadsbibliotek profilerar sig 
som organisation/verksamhet, delvis besvaras, men samtidigt hade en analys av allt 
material som producerats varit nödvändig för att ge en fullt rättvisande bild. Samtidigt 
är en analys av allt material rent praktiskt omöjlig att genomföra, både när det kommer 
till tidsåtgång och intellektuell kapacitet. Vi har gjort ett urval bland dokument, och 
förhoppningsvis har vi gjort ett legitimt sådant, det vill säga att vi har valt ut dokument 
för vidare analys, som anses vara representativa för Malmö stadsbiblioteks verksamhet i 
sin helhet.  
      
Tidigare i uppsatsen har vi definierat och diskuterat olika förhållningssätt till begreppen 
identitet, image och profil. Vi har till stor del använt oss av Söderbergs definition av 
begreppen, då vi tyckte att det fanns en klarhet i hennes sammanfattning som var enkel 
att förhålla sig till under arbetets gång. Därför kom följande citat att utgöra en 
utgångspunkt i arbetet med att urskilja och sålla ut det innehåll som kunde tillskrivas 
vart och ett av begreppen: ”Identitet är vad vi upplever att vi är, profil är det vi väljer 
att visa att vi är och image är det omvärlden upplever att vi är” (Söderberg 2005, s. 
36). En brist med Söderbergs uppdelning av begreppen, såsom den beskrivs i 
ovanstående citat, var att den enkelhet som kännetecknar hennes definition av identitet, 
profil och image, samtidigt kom att begränsa oss under analysarbetet. Söderbergs 
definition kännetecknas av en klarhet som tilltalade oss, men samtidigt ställdes vi inför 
frågan om det är möjligt att ringa in tre begrepp av abstrakt karaktär i en och samma 
mening, utan att reducera begreppens betydelse allt för mycket. Då man utför en 
diskursanalys rör sig tankearbetet på en abstrakt och teoretisk nivå, där man skalar av 
lager av den språkliga verkligheten för att sedan analysera den. Genom att använda sig 
av ”vi” som subjekt i sin definition av begreppen, lyckas Söderberg fånga att en 
organisations identitet, profil och image är ett resultat av kollektiva aktiviteter. Däremot 
är hennes ”vi” något vagt formulerat när man utför en diskursanalys, då en del av 
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arbetet syftar till att synliggöra relationer mellan olika beskrivningar av ett fenomen, 
utifrån skilda aktörers sociala positionering. Norman Fairclough illustrerar i sin modell 
(se s. 29), hur texten befinner sig i ett dialektiskt förhållande till olika aktiviteter i 
omgivningen. Söderbergs citat blir problematiskt i detta sammanhang, då hennes ”vi” 
inte fylls med någon agent, samtidigt som man förleds att tro att tillblivelseprocessen av 
identitet, image och profil är medvetna och kontrollerade processer. Hennes sätt att 
språkligt formulera sin definition av begreppen, tilltalade oss i sin enkelhet, då hon inte 
förlorade sig i abstrakta resonemang, men samtidigt gick en dimension förlorad, då den 
komplexitet som är förknippad med ett begrepp som identitet, gick förlorad. Då teori 
och metod i denna uppsats utgörs av diskursanalys, som till stor del handlar om att 
urskönja komplexa sociala tankesystem och därmed kan betecknas som tämligen 
abstrakta aktiviteter, uppstod det ett tankemässigt ”brott” när vi utifrån de diskurser vi 
identifierat i materialet skulle försöka ringa in Malmö stadsbiblioteks identitet, profil 
och image. Under analysarbetet med de texter som utgjorde vårt material var vi tvungna 
att utföra vårt tankearbete på ett relativt abstrakt plan, eftersom vi abstraherade 
språkliga uttryck från konkret existerande texter till en högre begreppslig nivå. Vi 
strävade efter att skapa en holistisk bild av en verksamhet, och fann därmed att de 
diskurser som kunde urskönjas i utsagor om Malmö stadsbibliotek, och relationerna 
mellan dem, utgjorde kärnan i vår uppsats. När vi sedan skulle dra slutsatser om 
bibliotekets identitet, profil och image var vi tvungna att förhålla sig till materialet på en 
annan abstraktionsnivå, då de diskurser vi tyckte oss se skulle användas för att beskriva 
Malmö stadsbiblioteks identitet, profil och image. Begreppen visade sig vara svåra att 
hålla isär, och frågan är i vilken utsträckning det tillför en studie något att dela upp 
helhetsbilden av en organisation i dessa underkategorier, då man tvingas göra 
gränsdragningar mellan exempelvis identitet och image, trots att själva gränsdragningen 
i sig ibland känns som en konstruktion vars syfte är att skapa en klarhet i vad som är 
vad, för att man valt just dessa tre kategorier och borde försöka särskilja det som 
tenderar att överlappas och beblandas.  
 
Uppdelningen av begreppen var dock nödvändig då en av våra frågeställningar var: Hur 
förhåller sig bibliotekets identitet, profil och image till varandra? Eftersom vi ville 
fånga olika aspekter av bibliotekets uttryck, och då vi inte fann något sätt att dela upp 
helhetsbilden av Malmö stadsbibliotek som var bättre lämpat, så valde vi att behålla 
denna uppdelning. Dessutom fann vi begreppen användbara, då de på något sätt (om än 
något förenklat) vittnar om den komplexitet som utsagorna om en organisation som 
Malmö stadsbibliotek uppvisar. Begreppen profil, image och identitet, säger något om 
att dokumentens upphovsmän har olika syften med sina utsagor, som onekligen kommer 
att påverka framställningen av verksamheten i text. De dokument som framställs eller 
distribueras inom organisationen, i syfte att skapa en enhetlig bild av organisationens 
uppdrag och kärnverksamhet för medarbetarna, betonade i större utsträckning aktiviteter 
som kan tillskrivas upplysningsdiskursen, än de dokument som riktade sig till 
allmänheten som i regel var mer upplevelseorienterade. Vår analys visade på ett glapp 
mellan de styrdokument som beskriver bibliotekets folkbildningsuppdrag, den 
existerande kärnverksamheten och de dokument som utformats i syfte att attrahera 
användarna av biblioteket. Malmö stadsbiblioteks skapar sig en identitet som 
folkbildande i olika styrdokument, profilerar sig utåt som ett nöjes/upplevelsecentrum, 
och den image som skapas hos åskådarna, i form av media, blir betydligt mer 
upplevelse/nöjes-orienterad än upplysningsorienterad. Efter att ha tagit del av de 
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dokument som utgör vår empiri, tycker vi oss kunna se att det uppstår ett glapp mellan 
Malmö stadsbiblioteks sätt att profilera sin verksamhet inför omvärlden och den 
verksamhet som utgör organisationens kärna, identiteten. 
 
Vår analys försvårades av att de styrdokument och riktlinjer som påverkar bibliotekets 
verksamhet, inte uppdateras i samma utsträckning som de dokument som presenterar 
bibliotekets verksamhet för omvärlden. Som exempel kan nämnas att bibliotekets 
riktlinjer för verksamheten (Fantasi och kunskap. Riktlinjer för verksamheten 1992) inte 
har reviderats sedan 1992, utan bara uppdaterats på webbplatsen i sin ursprungliga form 
med jämna mellanrum. Detta dokument (Fantasi och Kunskap. Riktlinjer för 
verksamheten 1992) är det enda där det beskrivs någon form av marknadsföringsmål (se 
kap. 2.3 i föreliggande arbete), således är det svårt att bilda sig en uppfattning om i 
vilken grad biblioteket planerar och genomför någon marknadsföring.  Dock kan man se 
hur man i samband med öppnandet av bibliotekets nya stadsdelsbibliotek Garaget, som 
vi tidigare nämnt, gjorde stor reklam med affischer på busshållsplatser och liknande. 
När det kommer till denna reklam så är den tydligt präglad av 
nöjes/upplevelsediskursen. Man marknadsför platsen som ett ”möjlighetscenter” och 
framhåller de spännande aktiviteter man kan utföra där, medan folkbildning och ”god 
litteratur” inte är en del av budskapet till de potentiella användarna.  

7.2 Framtida forskningsförslag  

Det vore intressant att ta del av hur användarna uppfattar sitt lokala folkbibliotek, 
genom att analysera hur de talar om biblioteket i tal eller skrift. Hur betraktar 
allmänheten bibliotekets identitet, image och profil? Skiljer sig bilden av biblioteket och 
dess verksamhet sig åt, mellan olika användargrupper? Vidare vore det intressant att 
analysera utsagor inom organisationen om hur man betraktar sin verksamhet, och 
marknadsföringen av den. I båda fallen kan intervjuer utgöra stommen i det empiriska 
underlaget. Vi har under arbetet med denna uppsats, insett att intervjuer med 
användarna skulle berika bilden av bibliotekets image, och de konsekvenser 
organisationens och medias sätt att framställa biblioteket på, har för användarnas 
diskursformationer kring verksamheten.  
 
Dessutom skulle det vara intressant att undersöka hur diskursformationerna kring 
bibliotekariens roll ter sig. Vi ställde oss frågan om hur bibliotekarierna presenterades i 
vårt material. Tar de dokumentens utrymme i anspråk överhuvudtaget, eller är det 
återigen bibliotekets fysiska resurser som står i fokus? Ser man referenssamtalet som 
den enda möjligheten för bibliotekarien att göra ett bra intryck och uppmuntra 
användarna till att nyttja de tjänster som biblioteket tillhandahåller? Hur bra är 
egentligen bibliotekarien på att synliggöra den egna kompetensen, och agerar 
biblioteket som organisation aktivt för att göra användarna medvetna om den kunskap 
som dagens bibliotekarier besitter? I vilken utsträckning finns det beskrivet på 
exempelvis hemsidor vad bibliotekarien kan hjälpa användaren med, som t.ex. förfining 
av sökfrågor och sållning av material? 
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8. Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att beskriva och analysera Malmö stadsbiblioteks identitet, 
profil och image, och skapa en bild av innehållet i skriftliga utsagor om nämnda 
bibliotek och dess verksamhet. Diskursanalys valdes som det mest lämpade verktyget 
för att urskönja dominerande tendenser i sättet att tala om Malmö stadsbibliotek i 
tidningsartiklar, samt de dokument som produceras inom organisationen, för att på så 
sätt klargöra hur olika diskurser om biblioteket förhåller sig till varandra. 
 
Vårt primära empiriska källmaterial utgjordes av dokument i form av tidningsartiklar, 
samt riktlinjer och styrdokument producerade inom Malmö stadsbiblioteks organisation. 
Första fasen av analysarbetet bestod av närläsning av de dokument vi fann vara 
representativa, bland de dokument vi analyserat på ett mer överskådligt sätt. Sedan 
tematiserade vi innehållet, och skapade ett antal nodalpunkter och ekvivalenskedjor för 
att urskönja olika diskursformationer i materialet. Efter genomgången textanalys tyckte 
vi oss kunna identifiera två dominerande diskursformationer i vårt material: 
upplysningsdiskursen, samt nöjes/upplevelsediskursen. När det kom till de dokument 
som producerats inom organisationen med anställda som primära mottagare, tyckte vi 
oss se att de teman vi knöt till upplysningsdiskursen var överordnade 
nöjes/upplevelsediskursen. Däremot var den information som riktades mot allmänheten 
främst färgad av de teman vi tillskrivit nöjes/upplevelsediskursen. Här kan bland annat 
nämnas webbsidor där bibliotekets verksamhet presenteras, samt reklamaffischer och 
blad för det nyöppnade biblioteket Garaget.  
 
Det uppstod således ett glapp mellan identitet, profil och image, då den verksamhet som 
beskrivs som essentiell i bibliotekets styrdokument inte är den man i första hand väljer 
att presentera för omvärlden.  
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