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Abstract: The subject of this master thesis concerns the area of change in 
libraries, with special orientation towards privatisation. Its aim 
is to investigate how privatisation is portrayed in one of 
Sweden’s largest library magazines, Biblioteksbladet, in order to 
gain insight into why these portrayals are what they are, and 
what consequences they might get. Three theoretical viewpoints 
create the general base of the thesis; first, Fairclough’s critical 
discourse analysis (CDA) theory on the relations between text 
and society; second, Audunsson’s theory concerning how 
change is dealt with in public libraries; and third, a conceptual 
framework on privatisation consisting of definitions and 
perspectives of the phenomenon.  

 
Fairclough’s CDA is also used as the methodological approach 
for this study. The analysis has evolved around four analytical 
strategies, namely wordmeanings, modality, metaphors and 
interactional control. These strategies have unveiled different 
sides of the depiction of privatisation, where four dominating 
portrayals could be seen. These portrayals were named as 
follows: privatisation as leaving the past, as a matter of basic 
values, as a matter of economy and as a debate. The material 
also showed a division in different perspectives, where the 
advocating and the questioning perspective dominated. These 
perspectives could be seen in the various portrayals of 
privatisation, where privatisation as leaving the past was 
exclusively advocating while privatisation as a matter of basic 
values was strictly questioning. This emphasized the importance 
of library values when it comes to the attitude towards change.  
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1 Inledning 
 
Bibliotekens existens har under lång tid verkat självklar, men olika antydningar och 
inslag i debatten och forskningen om svensk biblioteksverksamhet ger ibland anledning 
till oro. Ifrågasättandet av dagens folkbibliotek tycks öka, liksom kraven och 
förväntningarna på förändring och utveckling. Förändring och utveckling i sig är 
faktorer som varken är negativa eller oroväckande, utan snarare en kanal mot 
förbättring. De frågor som dock tycks hänga över bibliotekssverige i denna diskussion 
är: Hur mycket kan en verksamhet förändras utan att förlora sitt ursprungliga syfte? Är 
förändring egentligen av godo? 

De senaste åren, sedan Dieselverkstans bibliotek övergick från kommunal drift till 
personalkooperativ, har just privatiseringsfaktorn blivit en kraft att räkna med i debatten 
kring bibliotekens utveckling och förändring. Samtidigt som privatisering, av bibliotek 
men även i allmänhet, har enträgna förespråkare så finns på andra håll en osäkerhet 
kring vad förändring i form av alternativa driftsformer för med sig. Detta skapar 
komplikationer och konflikter, och bibliotekssverige och dess engagerade läser med 
intresse vad som skrivs i frågan. De röster och åsikter som hörs i sådana här 
diskussioner får därmed ofta stor slagkraft och har all möjlighet att påverka den 
allmänna inställningen till, i det här fallet, privatiseringsfenomenet. Jag vill därför med 
denna uppsats undersöka hur privatisering av bibliotek framställs i branschrelaterade 
tidskrifter.  
 
1.1 Förändring då och nu  
 
De senaste årens utveckling är inte de enda exemplen på förhållandevis drastiska 
förändringsförslag inom svensk biblioteksverksamhet. Det är inte heller ett nytt 
fenomen att förändringar möter motstånd. I detta avsnitt behandlas hur situationen för 
svenska bibliotek såg ut vid förra sekelskiftet, kopplat till dagens händelser.  

1.1.1 Förändring mot offentlighet 
 
Även om bibliotekens existens länge har ansetts självklar, så har dess driftform inte 
alltid varit det. Här följer en redogörelse för uppkomsten av dagens traditionella 
driftsform, det offentligt styrda biblioteket. Dagens folkbibliotek har sitt ursprung i den 
anglosaxiska motsvarigheten public libraries, som länge var ett förhållandevis brett 
begrepp. Det representerade det för allmänheten tillgängliga biblioteket i kontrast till det 
slutna privatägda. Kring mitten av 1800-talet utvecklades dock ett bibliotek som 
präglades av vissa specifika drag, såsom innehavet av både referensbestånd och bestånd 
för utlåning, offentlig finansiering, inriktning mot samhällets alla grupper och en bas i 
lagstiftningen. Det första bibliotek som uppfyllde dessa krav var Boston Public Library 
(BPL), som upprättades 1854 efter ett antal mindre lyckade försök att slå samman 
bibliotek, och där finansieringen var både privat och kommunal. Det som gjorde Boston 
unikt var att de var först med att grunda ett bibliotek på en lagstiftning, som innebar 
möjligheten att genom skatteindrivning stödja bibliotekens verksamhet. På denna punkt 
skiljde sig de bibliotek som innan BPL drevs kommunalt och erbjöd gratis utlån till 
allmänheten.1  
 

                                                           
1 Torstensson, Magnus (1996). Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna. 
Exemplet Sverige och några jämförelser med USA, s. 16ff.  
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Införandet av denna biblioteksstruktur i Sverige påbörjades med hjälp av Valfrid 
Palmgren. Hon besökte under hösten 1907 USA för att studera deras public library-
idéer, och arbetade sedan för deras införande i Sverige.2 Biblioteks-verksamheten i 
Sverige kring förra sekelskiftet var splittrad och såg väldigt olika ut på olika bibliotek, 
och Palmgren föreslog en sammanslagning av de olika systemen.3 Hon 
uppmärksammade även att dåtidens svenska folkbibliotek endast riktade sig till 
målgrupper av lägre bildning, och därav automatiskt kom att hålla en förhållandevis låg 
nivå på diverse områden. 1911 kom Palmgren med sitt förslag, där hon förespråkar en 
utveckling mot de amerikanska idéerna.4  
 
Det som tidigare hade väckt störst motstånd vad gäller utvecklandet av de tidiga 
svenska folkbiblioteken, som då kallades sockenbibliotek och grundades inom kyrkan, 
var anspråken på de statliga bidragen. Det ansågs olämpligt att staten skulle beblanda 
sig i bibliotekens frågor.5 Biblioteken skulle styras oberoende av statens vakande öga, 
och samtliga motioner av det slaget avslogs. Torstensson menar att detta kan bero på 
vilka uppgifter som olika sektorer i samhället uppfattades ha. Det fanns då en tydligare 
gräns mellan kommun och stat, där den förre tillhörde en betydligt mer privat sfär än i 
dagsläget. Det var i samband med ett nytt synsätt på förhållandet mellan stat och 
kommun, där gränsen dem emellan blev mindre skarp, som en skiftning gentemot 
statligt biblioteksstöd kunde urskiljas.6 Först 1905 kom den första förordningen om 
statligt stöd till folkbiblioteken, och denna kom att utvecklas under årens gång.7 Man 
hade dock fortfarande inte åstadkommit ett homogent offentligt folkbibliotekssystem. 
En vändning kom 1912 då statsbidragsbestämmelserna, med utgångspunkt i Palmgrens 
förslag, ändrades så endast ett bibliotekssystem i varje kommun utöver 
studiecirkelbiblioteken fick bidrag. (Vissa studiecirkelbibliotek gick inte samman med 
de kommunala biblioteken förrän på 1960-talet). 1912 års förordning ledde fram till att 
all biblioteksverksamhet under de kommande årtiondena gick samman och blev ett 
kommunalt bibliotekssystem.8 De decennier som denna process totalt tog visar på den 
motvillighet som förelåg.  

1.1.2 Förändring mot privat 
 
Idéerna och debatten kring privatisering av offentlig verksamhet började ta kraft på 
1980-talet, som en följd av det Lundqvist kallar ”välståndets rävsax”.9 Trots att den 
offentliga sektorns utgifter ökade så ökade inte dess tjänster eller produktivitet. Man 
kunde snarare se en minskande trend, och en viss tröghet i det byråkratiska mönstret i 
offentlig styrning blev mer och mer påtaglig. Detta var en internationell trend och 
samma tankar kring lösningar på problemet började ta form på flera håll i världen, där 
den offentliga sektorn ansågs utgöra problemet snarare än lösningen.10 En åtgärd som 
rekryterade förespråkare var att vissa uppgifter som traditionellt hanterats uteslutande 
offentligt skulle förflyttas från det offentliga. Detta anammades bland annat i USA och 

                                                           
2 Torstensson (1996), s. 41.  
3 Nilsson, Sven (2003). Kulturens nya vägar. Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige, s. 169.  
4 Torstensson (1996), s. 112.  
5 Torstensson (1996), s. 119. 
6 Torstensson (1996), s. 34. 
7 Torstensson (1996), s. 119f. 
8 Nilsson (2003), s. 169f.  
9 Lundqvist, Lennart J (2008). Privatisering: varför och varför inte? Ingår i Rothstein, Bo, red. Politik som 
organisation, s. 252.  
10 Petterson (2001), s. 13.  
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Storbritannien av president Carter och Margaret Thatcher, som båda verkställde olika 
planer på avlastning från den offentliga sektorn.11 
 
Sverige präglades under denna tid av en ansträngd och ”överhettad” ekonomi.12 
Skatteminskningar och nedskärningar blev ett faktum, vilket tog sig uttryck bland annat 
i den kommunala organisationen. Det började talas om ett systemskifte och 
nedskärningar av offentlig sektor.13 Sveriges kommuner började utforska alternativ som 
skulle möjliggöra högre effektivitet och lägre kostnader, och ett sådant alternativ var att 
förflytta vissa kommunala verksamheter och tjänster mot den privata sektorn. Följden 
blev en nedgång av den offentliga verksamhetens andel i bruttonationalprodukten 
(BNP) med totalt 10 procent.14 Det som i bibliotekssammanhang kom att bli den mest 
anammade strategin för denna sorts driftövergång var entreprenaden.  
 
Startskottet för debatten kring privatisering av bibliotek under 1990-talet, och för den 
våg av entreprenader som ägde rum under dessa år, var Åre kommuns 
biblioteksentreprenad. Detta inleddes på hösten 1990, då avtal slöts om att driften av 
verksamheten skulle övergå till entreprenören Nordisk Biblioteksverksamhet AB. Detta 
trädde i kraft efter nyårsskiftet. Verksamheten återgick pga. konkurs till kommunal drift 
strax innan årsskiftet 1991/1992.15 Även om entreprenadexemplet i Åre har blivit det 
mest omtalade försöket under 1990-talet påbörjades ett flertal driftövergångar under de 
följande åren. 1991 lades ett bibliotek i Järna i Södertälje ut på entreprenad, och året 
därpå biblioteket i Påarp samt kommundelsbiblioteket i Svartbäcken. Andra orter där 
entreprenad av bibliotek genomfördes var Rundvik, Hällefors, Vivalla, Tillberga och 
Linghem.16  
 
Debatten och skrivandet om entreprenadutläggningen avtog något under slutet av 90-
talet och början av 2000-talet, men fler privatiseringsformer av bibliotek kom icke desto 
mindre till. 2007 drevs 19 av Sveriges ca 2200 folkbibliotek med alternativ driftform17, 
och nya rapporter kommer med jämna mellanrum om kommuner där planer på andra 
driftformer finns. Diskussionen fick ett uppsving 2005 i samband med att personalen på 
biblioteket i kulturhuset Dieselverkstan i Nacka då tog initiativ till att driva biblioteket 
för egen motor. Uppsala kommuns införande av utmanarrätt efter årsskiftet 2007 förde 
även det med sig en diskussion, som rullade på när företaget Subitus (senare 
aktiebolaget Svenska Boklån AB) ett år senare lade in en ansökan om att driva 
biblioteken i Sollentuna, Enköping och Uppsala.18 Svenska Boklån har sedan dess lagt 
fram sitt förslag för ytterligare ett par kommuner. Hittills har fyra av fem kommuner 
tackat nej och diskussionen fortsätter.19  
 

                                                           
11 Lundqvist (2008), s. 252.  
12 Magnusson, Lars (1997). Sveriges ekonomiska historia, s. 480.  
13 Magnusson (1997), s. 482. Petterson, Lars-Olof (2001). Från rivstart till stopplag: privatiseringsvågen 
i välfärden 1979-2001, s. 11-20.  
14 Nilsson (2003), s. 236.  
15 Bostedt, Göran (1995). Bibliotek på entreprenad: medborgarna och biblioteksverksamheten i 
Åre kommun: en studie av förändrade kommunala verksamhetsformer, s. 2f.  
16 Rapport från Statens kulturråd (1994:1), s. 22ff.  
17 BiS’ styrelse (2007). Bibliotek med alternativa driftsformer − en sammanställning. 
http://www.foreningenbis.org. Se bilaga 1.  
18 Ekström, Åsa (2008). Företag vill ta över bibliotek. BBL, nr. 2, s. 39. Ekström, Åsa (2008). Smartare, 
bättre och billigare genom samverkan. BBL, nr. 3, s. 3-4.  
19 Zorn, Henriette (2009). Förord. BBL, nr. 2, s. 3.  
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1.2 Problembeskrivning 
 
Det problem som denna uppsats i störst mån utgår ifrån är den spänning som jag 
upplever råder kring förändring i form av privatisering. Som tydliggjorts i föregående 
avsnitt har förändring av driftformer på bibliotek ägt rum förr, och det faktum att en 
förändring mot dagens traditionella driftform mötte sådant motstånd kring förra 
sekelskiftet, talar för att det kanske är förändringsfaktorn snarare är driftformen i sig 
som är orsaken till dessa motreaktioner. I ljuset av detta kan Göran Bostedts analys av 
privatiseringsförsöket i Åre illustrera behovet av att detta fenomen uppmärksammas. 
Bostedt drog slutsatsen att de förändringar som åstadkoms inom verksamheten skulle 
kunna åstadkommas även inom offentlig styrning. Essensen ligger därmed inte i själva 
driftformen, utan i det faktum att det tycks finnas en gynnsam följd av förändring inom 
organisationen i en verksamhet.20 Flera studier pekar på samma resultat.21 Om så är 
fallet blir det av relevans att undersöka hur förändring av bibliotek framställs och 
behandlas, och i synnerhet en form av förändring som tidigare mött motstånd. 
Möjligheten finns att bibliotekssverige genom sådan eventuell motvilja mot förändring 
skjuter sig själv i foten.  
 
Förändring i form av privatisering är en utveckling som har påbörjats, genomförts och 
diskuterats inom många områden, och fenomenet möter ständigt väldigt olika om inte 
rent motsatta ideologiskt präglade inställningar, där den ena sidan ger sitt helhjärtade 
stöd och förtroende medan den andra spjärnar emot och rasar över dess principer. Jag 
uppfattar detta mönster av motsatser som ständigt återkommande och näst intill 
oundvikligt i samband med att privatisering diskuteras på något plan. Mönstret tycks 
även vara mer eller mindre bestående. Även om nya rapporter om genomföranden av 
privatisering, lyckade eller misslyckade, ständigt kommer och ger anledning till mer 
nyanserade bilder av privatiseringens innebörd och konsekvenser, så kvarstår dessa 
motpoler som, mot bakgrund av den samlade kunskap som finns kring olika 
driftsformer, kan argumenteras vara en smula extrema. Det är därmed min åsikt att 
privatiseringsbegreppet medför en viss spänning, som i vissa fall kan föranleda 
förhållandevis hätska debatter i frågan. Så har även fallet varit i samband med 
privatiseringssatsningar inom bibliotekssektorn, där exempelvis entreprenaden i Åre 
fick mycket medial uppmärksamhet, och då ofta i någondera riktningen starkt 
värderande sådan.  
 
Vari ligger då problematiken i detta? Jag vill mena att det i dessa motsatta inställningar 
kan finnas logiska och välgrundade argument både för och emot privatisering, men ändå 
präglas inställningarna av ett slags tunnelseende som ligger i vägen för ett objektivt och 
förnuftigt synsätt. Varken riskerna eller möjligheterna med privatisering kan på allvar 
komma till tals om inte dessa polariserade inställningar nystas upp och avdramatiseras. 
Det blir även relevant att gå till botten med på vilka grunder dessa inställningar ligger, 
för att på så vis kunna bygga nya mer nyanserade och möjlighetsskapande (och 
kanhända för motpolerna gemensamma) grunder.  
 
Mot bakgrund av detta kan man rikta blicken mot problematiken i det faktum att medias 
roll är så tungt vägande i dessa frågor. I fallet Åre byggde media upp en bild av vad 
privatisering innebar, vilket i flera påvisade fall direkt påverkade inställningen till och 
förväntningarna på satsningen. Argument av detta slag har även använts från Svenska 

                                                           
20 Bostedt (1995), s. 43.  
21 Se exempelvis Rapport från Statens kulturråd (1994:1).  
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Boklåns sida för att söka förklara bristen på intresse för entreprenadutläggning, där man 
menar att medias bild påverkat beslutsfattarna.22 Om det spända motsatsmönster, som 
nämnts ovan, förekommer återkommande i media finns kanhända anledning att 
misstänka att dessa förhållningssätt kring privatisering och dess potential för 
biblioteksverksamheten kommer att inte bara anammas utan även förstärkas och spridas 
av läsarna. Medias framställningar påverkar därmed läsarna, samtidigt som läsarnas 
perspektiv och inställningar reproduceras i media. Det dialektiska förhållandet mellan 
texten och dess omvärld blir av stor relevans inom detta problemområde.  
 
Slutligen finns ytterligare ett påtagligt problem inom detta ämne, och det berör den 
bristande tillgången till svensk forskning både inom privatisering av bibliotek i stort 
men även på de inställningar som finns kring fenomenet och hur fenomenet framställs i 
olika sammanhang. Under 90-talet skrevs flera rapporter inom ämnet och 
undersökningar gjordes med anledning av de (ibland mer, ibland mindre) 
uppmärksammade entreprenadförsök som genomfördes. På 2000-talet har dock 
satsningar åter gjorts, och även om debatt och diskussion kring dessa inte har saknats så 
har förvånansvärt lite forskning kring privatiseringsfenomenet på och omkring bibliotek 
de senaste åren gjorts. Detta är en forskningslucka som behöver fyllas för att uppmana 
till ett kritiskt tänkande och gynna välgrundade beslut och ställningstaganden i frågan.  
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur privatisering av bibliotek framställs i 
branschtidskriften Biblioteksbladet, vad dessa framställningar beror på och vad de kan 
tänkas få för konsekvenser.  
 
För att uppfylla detta kommer jag att utgå ifrån följande frågeställningar: 
1) Hur framställs privatisering av bibliotek i dagens Biblioteksbladet? 
2) Hur ser den dominerande privatiseringsdiskursen ut utifrån dessa framställningar? 
3) Hur kan man förklara resultatet av ovanstående frågeställningar med utgångspunkt i 
det teoretiska ramverket? 
4) Med vilka argument kan dessa framställningar av privatisering av 
biblioteksverksamhet sägas få konsekvenser för biblioteksverksamhetens utveckling? 

1.3.1 Definitioner och begrepp  
 
För att förtydliga uppsatsens syfte och frågeställningar redogör jag här för ett par 
definitioner och begrepp som är centrala för dessa avsnitt.  
 
Framställningar: Med framställningar av privatisering avses begreppets bildliga 
innebörd, d.v.s. inte hur privatisering produceras utan snarare hur det omtalas och 
definieras i texten, både direkt och indirekt. Detta avser med andra ord inte bara hur 
själva privatiseringsfenomenet beskrivs utan även hur det exempelvis ifrågasätts eller 
förespråkas.  
Dominerande privatiseringsdiskurs: Detta begrepp syftar på vad som senare kommer att 
definieras som stordiskurser, vilket står för mer övergripande diskurser jämfört med 
vanliga (mindre) diskurser.23  

                                                           
22 Renstig, Monika & Morin, Anders (2009). Handbok för utmanare – om privata företags möjligheter att 
utmana kommunala verksamheter, s. 17. 
23 Detta utvecklas vidare i avsnitt 5.1.2.  
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Privatisering: Begreppet privatisering innefattar förutom all privatiseringsaktivitet även 
representationer för privatisering, såsom ett specifikt privatiseringsförsök eller en 
specifik biblioteksentreprenör.24  
 
Det finns även ett antal begrepp som återkommer under uppsatsens gång, vars 
innebörder kan vara en smula tvetydiga. Nedan beskrivs vad som avses med dessa 
begrepp. Begrepp som är direkt kopplade till teoretiska eller metodologiska 
utgångspunkter tas dock upp i respektive avsnitt.  
 
Fält/perspektiv: I uppsatsens analys och diskussion omtalas olika fält som framkommit i 
materialet. Dessa fält motsvarar (tre) övergripande perspektiv som påträffats. Av denna 
anledning används begreppen fält och perspektiv i detta sammanhang bitvis synonymt.  
Värdegrund: Med detta begrepp avses de gemensamma normer och värderingar på vilka 
en organisation bygger. Dessa kan gälla fenomen såsom organisationens uppgift, värde, 
identitet, ansvar samt aspekter kring yrkesroll och kvalitet etc.25 

1.3.2 Avgränsningar 
 
För att uppsatsen ska bli genomförbar och översiktlig krävs vissa avgränsningar. Den 
kanske främsta avgränsningen gäller val av branschtidskrift och tidsperiod för denna. 
Det finns idag ett mindre antal nationella väletablerade tidskrifter med direkt koppling 
till biblioteksverksamhet i Sverige. Min ursprungstanke var att basera uppsatsen på tre 
sådana tidskrifter26, men då materialet visade sig bli för stort och svårhanterligt valde 
jag att fokusera på en tidskrift (Biblioteksbladet, BBL). BBL valdes ut som den i 
svenskt bibliotekssammanhang mest centrala tidskriften, baserat på att det är en av få 
svenska tidskrifter som uteslutande fokuserar på biblioteksrelaterade frågor. Den 
innehar även en central roll som varande Svensk biblioteksförenings egen publikation.  
 
Jag har även avgränsat den tid från vilken tidskriften har undersökts. Denna tidsperiod 
har avgränsats till de senaste fem åren; detta dels på grund av studiens omfång men 
även med anledning av studiens fokus. Uppsatsen har ett nutida fokus och ämnar 
därmed titta på dagens framställning av privatisering, och av denna anledning har inte 
tidskriftsnummer som utgivits tidigare än 2004 undersökts. En alternativ möjlighet hade 
varit att basera undersökningen på 2000-talets tidskrifter, i likhet med vissa studier som 
gjorts av 1990-talets debatt. Detta hade dock resulterat i ett för stort empiriskt underlag. 
Utöver dessa aspekter kan även det material som sträcker sig längre än fem år tillbaka 
anses vara mindre användbart för en studie som fokuserar på dagens läge och blickar 
framåt i utvecklingen.  

1.3.3 Disposition 
 
Syftet med sektion 1 och dess underavsnitt är att utgöra en ingång i ämnet och förse 
läsaren med en tillräckligt utförlig bakgrund, för att kommande sektioner väl ska kunna 
förstås och sättas in i relevanta sammanhang.  
 

                                                           
24 För djupare genomgång av definierandet av begreppet privatisering, se avsnitt 3.2.2. 
25 Detta begrepp är en anpassning baserad på vissa teser i uppsatsens biblioteksrelaterade teori, se avsnitt 
3.1.  
26 Biblioteksbladet (BBL), Bibliotek i samhälle (BiS) och DIK Forum (tidskriften för fackförbundet DIK 
(Dokumentation, Information, Kultur, Kommunikation)).  
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I sektion 2 redogörs för det kunskapsläge som ligger till grund för samt är av relevans 
för uppsatsen. Här har sektionen delats in i avsnitt för att förtydliga de ämnesområden 
inom vilka forskningen hör hemma.  
 
Sektion 3 behandlar den teoretiska ram inom vilken uppsatsen rör sig samt på vilken 
resonemangen i uppsatsen baseras. Även denna sektion är indelad i tre underavsnitt, i 
enlighet med de teoretiska områden som teorin består av.  
 
Uppsatsens metodologiska grund behandlas i sektion 4, där valet av metod motiveras 
samt där de metodologiska stegen beskrivs. Sektionen innehåller även beskrivningar 
och reflektioner kring urval, forskarroll och reliabilitet.  
 
I sektion 5 presenteras analysen och dess resultat genom bland annat tabeller och stöd 
från materialet. Sektionen avlutas med en sammanfattning, i syfte att dra ihop trådarna 
inför den påföljande diskussionssektionen.  
 
I sektion 6 diskuteras resultatet samt sätts in i relevanta sammanhang. Här upprepas 
även uppsatsens frågeställning i samband med besvarandet av dessa, och sektionen är 
uppdelad i avsnitt i enlighet med både frågeställningarna och den diskursanalytiska 
teorins struktur. Sektionen avrundas med avslutande kommentarer.  
 
Slutligen sammanfattas uppsatsen i sin helhet i sektion 7.  
 



 12

2. Kunskapsläget 
 
Uppsatsen spänner över flera ämnesområden, som vart och ett varierar i omfattning vad 
gäller tidigare forskning och övrig kunskapsbas. Den forskning som utgör underlaget för 
denna uppsats är därmed förhållandevis tvärvetenskapligt. I denna sektion redogörs 
därför för vad som är känt inom respektive område separat, enligt följande teman; 
Folkbibliotekshistoria, Privatisering samt Biblioteken och entreprenaderna. 
Folkbibliotekshistoria och privatiseringsområdet tilldelas därmed var sitt eget avsnitt, 
där det senare inkluderar litteratur kring olika former av konkurrensutsättande av 
kommunal verksamhet. Med anledning av den händelseutveckling som ägde rum under 
1990-talet finns även mer specificerad litteratur kring privatisering av just 
biblioteksverksamhet, främst från denna tidsperiod men även senare, i form av studier, 
undersökningar och rapporter. Även detta område behandlas därför i ett eget avsnitt.  
 
2.1 Folkbibliotekens historia & förändring 
 
Den historiska aspekten av svenska bibliotek är av relevans i de flesta 
biblioteksrelaterade undersökningar, i denna uppsats speciellt med anledning av de 
förändringar som skett inom biblioteksverksamheten. Som redan etablerats har 
organisatoriska förändringar liknande de som genomförs och debatteras idag 
genomförts förr, och då mött ett liknande motstånd. Den historiska kontexten blir av 
relevans i denna uppsats i samband med dess vinkling mot förändring. Nedan följer en 
genomgång av den litteratur som använts som underlag för resonemang kring 
bibliotekshistoria och biblioteksförändring.  
 
Folkbibliotekstankarnas inträde i svensk biblioteksverksamhet är en av de mest 
omvälvande förändringsprocesserna som ägt rum inom bibliotekssektorn i Sverige. 
Detta behandlas både tydligt och utförligt av bibliotekshistorikern Magnus Torstensson 
i dennes avhandling.27 Torstensson både beskriver händelseförloppet och lyfter fram de 
konflikter som dessa tankar förde med sig, och varför de förändringar som genomfördes 
kom till skott. Även litteratur- och kulturvetaren Sven Nilsson beskriver aktiviteten 
kring dessa förändringar inom biblioteksverksamheten, och har i den uppdaterade 
versionen av sin bok inkluderat nutidsrelaterade utvecklingar och händelser.28  
 
Det finns även litteratur med mer specifik inriktning på förändring, bland annat Staffan 
Parnells kapitel i Biblioteken och framtiden kan även nämnas, där Parnell utifrån svensk 
biblioteksdebatt skildrar hur bilden av framtidens bibliotek målas upp.29 Parnell 
konstaterar bland annat att det går att uttyda två läger i debatten kring bibliotekens 
utveckling och förändring, där det ena går ut på anpassning till förändringar medan det 
andra anammar en förvaltande inställning till de redan existerande traditionerna. 
 
I boken Libraries in a world of cultural change behandlar Greenhalgh m.fl. olika 
förändringsfaktorer och deras konsekvenser för biblioteken. 30 En faktor som 
uppmärksammas är privatisering och det de kallar en strid mellan privat och offentligt 

                                                           
27 Torstensson (1996).  
28 Nilsson (2003).  
29 Parnell, Staffan (1991). Bibliotekens framtid – intryck från den svenska biblioteksdebatten. Ingår i 
Enmark, Romulo, red. Biblioteken och framtiden. S. 171-229. 
30 Greenhalgh, Liz & Worpole, Ken; med Landry, Charles (1995). Libraries in a world of cultural 
change, s. 26.  
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som kunnat märkas under 80- och 90-talen. Författarna pekar även på en utveckling mot 
ett upplösande av gränsen mellan privat och offentligt, en iakttagelse som gjorts på flera 
håll.31  
 
Förändringar av folkbiblioteket, och vad de för med sig, diskuteras även i Joacim 
Hanssons bok Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år.32 Hansson gör 
kopplingar till samhällsutvecklingen och uppkomsten av informationssamhället (av 
Hansson kallat kunskapssamhället), och redogör för folkbibliotekets resa genom olika 
roller, såsom informationscentral och utbildningsbibliotek.  
 
Hansson skriver även om förändringsämnet i samarbete med Angela Zetterlund i 
artikeln ”Folkbibliotekens förändring”.33 Artikeln redogör för olika förändringsteorier; 
livscykel-teorin, den teologiska utvecklingsteorin, den evolutionistiska teorin samt den 
dialektiska utvecklingsteorin, där den senare går ut på att förändring sker i samband 
med konflikter mellan motsatta intressen. Utöver detta sammanställer artikeln en stor 
mängd forskning inom folkbibliotek och förändring.  
 
Förändring på bibliotek behandlas dessutom i Lars Höglunds artikel ”Bibliotekens 
förändringsprocesser – ett forskningstema”.34 Höglund tittar i ett forskningsprojekt med 
15 deltagande bibliotek på hur biblioteken reagerar på förändring och tar en 
utgångspunkt i bland annat Audunssons teori kring förändring; den biblioteksförankrade 
teori som utgör grunden för denna uppsats.35 Höglund kommer till flera intressanta 
slutsatser, bland annat att det bland bibliotekarier tycks föreligga en uppfattning att det 
finns behov av förändring samtidigt som man vill hålla fast vid bibliotekets 
kärnverksamhet.  
 
Olaisen et.al tar ett annat perspektiv angående förändring av bibliotek.36 Författarna 
tittar på de inomorganisatoriska faktorer som påverkar bibliotekens kapacitet till 
förändring, och menar att biblioteken präglas av en systemideologi som gör dem mindre 
mottagliga för förändringsbehov utifrån. Författarna tar även upp vissa risker kring 
stabilitet på bibliotek och pekar bland annat på en viss slitning mellan bibliotekens 
ansvar inför sina huvudmän och sina användare, där det är det förstnämnda snarare än 
det sistnämnda som belönas och motiverar.  
 
Guy St Clair skriver i sin bok Entrepreneurial librarianship: the key to effective 
information services management om behovet av entreprenörsanda inom 
bibliotekarieyrket.37 St Clair menar att yrket tenderar att reproducera gamla mönster och 
advocerar mer risktagande arbetssätt som möjliggör förändring. St Clair talar dock 
främst om bibliotek som informationsservice och det framkommer inte huruvida 
bibliotekens övriga, mindre informationspräglade roller, inkluderas i detta eller inte tas i 

                                                           
31 Greenhalgh et al. (1995), s. 31. Se även Bush, Tor (2005). Grensen mellom privat og offentlig sektor i 
endring. Ingår i Bush, Tor et al., red. Modernisering av offentlig sektor. S. 70-80. 
32 Hansson, Joacim (2005). Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år.  
33 Zetterlund, Angela & Hansson, Joacim (1997). Folkbibliotekens förändring: tidigare forskning om 
folkbiblioteken och teorier om förändringens natur, Svensk biblioteksforskning, nr. 1, s. 27-68.  
34 Höglund, Lars (1997). Bibliotekens förändringsprocesser – ett forskningstema, Svensk 
biblioteksforskning, nr. 1, s. 5-24.  
35 Audunssons teori kommer att presenteras och beskrivas i avsnitt 3.1.  
36 Olaisen, Johan, Djupvik, Olav & Løvhøiden (1994). Patologiske processer i de offentlige 
biblioteksystemene. Svensk biblioteksforskning, nr. 2, s. 1-16.  
37 St Clair, Guy (1996). Entrepreneurial librarianship. The key to effective information services 
management.  
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beaktande. Boken utgör i vilket fall ett intressant tillskott till den övriga översikten över 
litteratur kring bibliotek och förändring.  
 
2.2 Privatisering och konkurrensutsättning av 
kommunala tjänster 
 
Privatiseringsområdet är stort och av relevans inom flera sektorer, och det finns därför 
en hel del litteratur kring både begreppet och de mer praktiska aspekterna av hur 
privatisering kan genomföras och kanske främst har genomförts. Det är fyllt av begrepp 
och terminologi som präglas av både godtyckliga och mångnyanserade definitioner, och 
som möjliggör många olika perspektiv och ställningstaganden. Detta gäller inte minst 
privatiseringsbegreppet i sig, men även den variabel till vilken privatisering står i 
relation; offentlighetsbegreppet. John D. Donahue, professor vid John F. Kennedy 
School of Government (Harvard), ställer i sin bok Den svåra konsten att privatisera 
privat och offentlig drift mot varandra, och diskuterar olika sektorers möjligheter i 
privatiseringens gränsland mellan dessa två poler.38 Donahue lyfter på ett tydligt sätt 
fram privatiseringens och det offentligas för- och nackdelar i olika typer av 
verksamheter utan att ta ställning för eller emot. Han föreslår att privatiseringsbeslut 
baseras på besvarandet av vissa frågor angående verksamheten, och nyanserar därmed 
privatisering som både en lösning och en hämsko.  
 
Ur ett svenskt perspektiv redogör Lennart J. Lundqvist för ett antal exempel på 
verksamheter som präglats av privatiseringssatsningar.39 Lundqvist benar även ut 
begreppet privatisering och presenterar ett perspektiv som kommit att utgöra grunden 
för den teori som denna uppsats bygger på. Som komplement till Lundqvists 
resonemang kring privatiseringsbegreppet används en artikel av Tor Bush, ”Grensen 
mellon privat og offentlig sektor i endring”.40  
 
Vad gäller alternativa driftformer och konkurrens inom den kommunala sektorn finns 
ett antal olika statliga publikationer i form av rapporter och undersökningar som 
behandlar detta ämne, varav de flesta publicerades under 90-talet då dessa frågor fick ett 
uppsving i Sverige. Dessa publiceringar följer liknande upplägg och tar upp för- och 
nackdelar, risker och möjligheter med driftalternativ och existerande strukturer, samt 
utgör tillsammans en bred källa till diverse privatiseringsrelaterade definitioner. Främst 
två sådana publiceringar har varit av relevans; Konkurrenskommitténs Konkurrensen 
inom den kommunala sektorn och Marie Fridolfs rapport, Alternativa 
produktionsformer i kommunal verksamhet, utarbetad på uppdrag från 
Lokaldemokratikommittén.41  
 
Om ovan nämnda publikationer skildrar främst det tidiga 90-talets syn på privatisering 
så ger Lars-Olof Pettersson mer av en helhetssyn på privatiseringens frammarsch både 
inom och utanför Sverige, från slutet av 70-talet inpå 2000-talet. Pettersson gör nedslag 
i vissa viktiga händelser och belyser debatten som följt. Boken är även präglad av 
politiska inriktningar, främst inom Sveriges gränser och debatten mellan 
socialdemokraterna och moderaterna, och deras respektive inställning till privatisering.  

                                                           
38 Donahue (1992).  
39 Lundqvist (2008).  
40 Bush (2005). För utförligare redogörelse för Lundqvist och Bush, se avsnitt 3.2.  
41 Konkurrenskommittén (1991). Konkurrensen inom den kommunala sektorn. Fridolf, Marie (1993). 
Alternativa produktionsformer i kommunal verksamhet. Vem utför och på vilka villkor?. 
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2.2.1 Biblioteken och entreprenaderna 
 
Inom speciellt ett privatiseringsområde finns en mängd litteratur med direkt anknytning 
till biblioteken, detta med anledning av det förhållandevis stora antal 
biblioteksverksamheter vars driftform gått över till detta område. Som följd av 1990-
talets många entreprenadförsök skrevs flera uppsatser och rapporter om entreprenad på 
bibliotek, som regel med specifik inriktning mot respektive orts bibliotek. En av de 
tidigaste var Jon Einar Spetz uppsats Bibliotek på entreprenad. Om begreppet, 
Åremodellen, Debatten och möjligheterna för entreprenadutläggning av Folkbibliotek i 
Norge.42 Dess största värde i denna studie är det ljus den skiner på debatten kring 
ämnet, samt dess resonemang kring olika begrepp. Varande så tidigt ute redogör 
uppsatsen dock endast för den inledande fasen av Åreentreprenaden. Bostedts rapport är 
då betydligt mer heltäckande.43 Bibliotek på entreprenad. Medborgarna och 
biblioteksverksamheten i Åre kommun: En studie av förändrade kommunala 
verksamhetsformer behandlar entreprenadens uppkomst, genomförande samt 
verksamheten efter återinförandet av kommunal drift. Bostedt diskuterar de resultat som 
åstadkoms och vad förändring i allmänhet medför till en organisation.  
 
Även biblioteksentreprenaden i Vivalla uppmärksammades i början av 90-talet, om än 
inte i samma utsträckning som den i Åre, bland annat i Sjögrens uppsats Bibliotek på 
entreprenad: om innebörden, om ABF:s övertagande av driften av Vivallabiblioteket i 
Örebro samt om debatten i lokaltidningarna.44 Flera undersökningar av liknande slag 
med fokus på olika bibliotek finns att tillgå. Ett mer allmäninriktat och senare exempel 
är Johanna Hanssons och Julia Heedmans uppsats Privatisering av folkbibliotek – 
skildrat i politiska dokument under 1990-talet.45  
 
Det finns även en del sammanställande publikationer, publicerade av främst Statens 
kulturråd. I rapporten Biblioteksentreprenader i Norden bidrar Danmark, Finland, 
Norge och Sverige med varsitt kapitel om entreprenader och privatiseringsformer.46 
1994 publicerade Statens kulturråd ytterligare en rapport; Entreprenad – till vilket pris? 
En studie i alternativa driftformer vid folkbiblioteken.47 Denna rapport redogör på ett 
tydligt och översiktligt sätt för olika sorters privatisering, som delvis utgjort grunden för 
de begrepp som redogörs för i denna uppsats. 
 
2.3 Källkritisk reflektion 
 
Den litteratur som gåtts igenom i denna sektion har olika vetenskaplig grad, vilket 
manar till medvetenhet kring vilka källor som är mer och mindre vetenskapligt pålitliga. 
En faktor som ofta används för att avgöra en källas tillförlitlighet är vetenskaplig 
granskning, vilket innebär att en publikation har granskats av forskare inom 
ämnesområdet. Magisteruppsatser, exempelvis, är som regel inte vetenskapligt 
granskade, vilket gör denna sorts forskning mindre lämpad som belägg för nya studier. 

                                                           
42 Spetz, Jon Einar (1991). Bibliotek på entreprenad. Om begreppet, Åremodellen, Debatten och 
möjligheterna för entreprenadutläggning av Folkbibliotek i Norge. 
43 Bostedt (1995).  
44 Sjögren, Solveig (1993). Bibliotek på entreprenad: om innebörden, om ABF:s övertagande av driften 
av Vivallabiblioteket i Örebro samt om debatten i lokaltidningarna. 
45 Hansson, Johanna & Heedman, Julia (2004). Privatisering av folkbibliotek – skildrat i politiska 
dokument under 1990-talet.  
46 Rapport från Statens kulturråd (1993:1). Biblioteksentreprenader i Norden. 
47 Rapport från Statens kulturråd (1994:1).  
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Sådan litteratur har i vetenskapliga sammanhang snarare som syfte att uppmärksamma 
problem och inspirera till forskning. Samma sak gäller de rapporter som saknar 
vetenskaplig granskning. Det finns dock de rapporter som är vetenskapligt granskade. I 
allmänhet har ett kritiskt ställningstagande präglat bearbetandet av de källor vars 
vetenskapliga granskning varit tvetydig.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 
Denna uppsats spänner sig över tre områden; det textanalytiska området, det 
biblioteksanknutna området och privatiseringsområdet. Därför finns en teoretisk 
utgångspunkt inom vart och ett av dessa områden, och dessa utgångspunkter utgör 
tillsammans den teoretiska ramen för uppsatsen. Anledningen till att just dessa områden 
utsetts till utgångspunkter för det teoretiska ramverket är uppsatsämnets 
tvärvetenskapliga karaktär. Att undersöka hur privatisering av bibliotek presenteras i 
tidskrifter kräver insikt och förståelse dels för privatiseringsbegreppet, dels för hur 
fenomen kan analyseras i skrift och sedan kopplas till en social kontext samt dels för 
biblioteket som fenomen, i detta fall vinklat mot bibliotek och förändring. Nedan 
kommer vart och ett av dessa områden att gås igenom.  
 
3.1 Diskursteoretisk utgångspunkt 
 
Diskursteori är ett område som täcker flera olika teoretiska och metodologiska 
angreppssätt, och dessa angreppssätt skiljer sig från varandra på ett flertal punkter. 
Gemensamt är dock inriktningen mot språket och dess betydelse. Diskursanalysens 
filosofiska utgångspunkt är att verkligheten endast får mening genom språket/diskursen, 
och att denna mening varierar och är beroende av diskursens form och karaktär. Därmed 
utgör även diskursen vägen mot förändring av omvärlden.48  

3.1.1 Vad är diskurs? 
 
Diskursanalys är som sagt en övergripande term för ett större antal diskursanalytiska 
inriktningar som intar olika teoretiska ståndpunkter. En av de mest grundläggande 
skillnaderna ligger i definitionen av vad begreppet diskurs innebär, och hur diskursen 
förhåller sig till sin omgivning. En grundläggande betydelse som kan tillskrivas ordet 
diskurs är ett specifikt språkligt mönster som karaktäriserar ett visst ämnesområde, en 
viss social grupp osv. Diskursanalytisk forskning går dock djupare in i 
diskursbegreppet, och här skiljs olika perspektiv åt. Vissa perspektiv menar att diskurser 
hittas överallt i samhället, utöver den rent teckenbaserade kommunikationen. Allt är 
med andra ord diskurs. Detta synsätt delas inte av andra inriktningar, som menar att 
diskurs fungerar i samband med andra samhällsfenomen, som därmed inte är 
diskurser.49  Denna studie kommer att baseras på det senare perspektivet. 
 
På grund av de varierande definitionerna av diskurs definierar jag här hur 
diskursbegreppet används i kontexten för just denna uppsats. Som nästa avsnitt kommer 
att visa används Norman Faircloughs kritiska diskursanalys för denna uppsats, och det 
är därmed denna teori som utgör grunden för min definition av diskurs. Faircloughs 
teori baserar sig på sammanförandet av två olika synsätt på diskurs; ett lingvistiskt och 
ett socialt. Diskurs inom lingvistiken ”refer[s] to extended samples of either spoken or 
written language”.50 Fairclough menar att denna diskurs:  
 

                                                           
48 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 7ff.  
49 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 7ff.  
50 Fairclough (1992), s. 3.  
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emphasizes interaction between speaker and addressee or between writer and 
reader, and therefore processes of producing and interpreting speech and 
writing, as well as the situational context of language use.51  

 
Diskurs i social mening avser snarare sätt att strukturera kunskap, och därmed bidra till 
att skapa denna. Vissa diskurser dominerar över andra, och diskurser kombineras på 
olika sätt under olika sociala förutsättningar.52 Man kan här utläsa begreppet diskurs 
som existerande på både en mikro- och en makronivå, där analys av mikronivån är 
essentiell för att analysera makronivån.53 Med utgångspunkt i detta synsätt definierar jag 
diskurs som ett mönster för hur ett fenomen omnämns och behandlas i en text. Detta 
mönster kan (genom diskursiv praktik, se nedan) ses som en social handling som skapar 
och skapas av samhället.54 

3.1.2 Kritisk diskursanalys 
 
Den diskursteoretiska utgångspunkten för den här uppsatsen är den kritiska 
diskursanalysen, vars främste talesman är lingvistikprofessorn Norman Fairclough. 
Inom den kritiska diskursanalysen anses samhället bestå av olika praktiker, där 
diskursiva praktiker sker i semiotiskt relaterade processer (dvs. i tal, skrift, bilder osv.), 
medan sociala praktiker är icke-semiotiska. Allt är med andra ord inte diskurs. 
Fairclough använder sig av diskursbegreppet på tre nivåer. Den första nivån innebär 
diskurs som text, där diskursen hålls på en väldigt lingvistisk nivå. Den andra nivån 
behandlar diskursiv praktik, vilket innebär hur texter55 produceras, distribueras och 
konsumeras. Här lyfts alltså blicken från den enskilda texten till dess omvärld. På den 
tredje nivån sätts den diskursiva praktiken inom den sociala praktiken. Diskurs blir här 
genom diskursiv praktik en handling inom den sociala praktiken, och relateras därmed 
till något betydligt större och bredare än diskursen i sig.56  
 
Mellan den diskursiva och den sociala praktiken finns ett dialektiskt utbyte, som innebär 
att den ena formar den andra och vice versa. Den diskursiva praktiken påverkar med 
andra ord den sociala praktiken samtidigt som den sociala praktiken formar den 
diskursiva praktiken.57 Applicerat på denna uppsats innebär detta att de svenska 
branschtidningarna (diskursiv praktik) inom bibliotekssektorn påverkar debatten och 
inställningarna (diskurs) i bibliotekssverige (social praktik), samtidigt som 
inställningarna och debatten speglas i och formar branschtidskrifterna och 
bibliotekssverige. Man talar om de båda praktikerna som konstituerande (de formar 
andra praktiker) och konstituerade (de formas av andra praktiker). Inom andra 
diskursanalytiska teorier förekommer inte detta dialektiska perspektiv. Allt i samhället 
anses då vara diskurs eller diskursiv praktik, som då är fullkomligt konstituerande, i 

                                                           
51 Fairclough (1992), s. 3.  
52 Fairclough (1992), s. 3f.  
53 Även Bergström & Boréus beskriver diskurs på en snäv respektive bred nivå. Bergström, Göran & 
Boréus, Kristina (2005). Diskursanalys. Ingår i Bergström, Göran & Boréus, Kristina, red. Textens 
mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, s. 307.  
54 Se Faircloughs tredimensionella modell, avsnitt 4.2.  
55 Med text menas här ordets bredare och mer abstrakta betydelse, dvs. tal, skrift, bilder och andra 
semiotiska redskap.  
56 Fairclough, Norman (1992). Discourse and social change, kap. 3, s. 62-100. Se även Tabell 3 i avsnitt 
4.2.  
57 Fairclough, Norman (1995). Critical discourse analysis: the critical study of language, s. 131.   
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kontrast till den kritisk-diskursiva analysteorins diskursiva praktik som både 
konstituerande och konstituerad.58  
 
En annan grundläggande tanke i den kritiska diskursanalysen är dess ”ideologiska 
effekter”, där diskursen anses fungera som underlag för maktförhållanden i samhället.59 
På samma sätt som diskursiva praktiker bidrar till att forma de sociala praktikerna så 
bidrar de även till att forma och reproducera olika maktförhållanden. Med detta avses i 
grunden maktförhållanden mellan olika sociala grupper. I denna uppsats blir det dock 
mer påtagligt när vissa bilder av privatisering dominerar ut andra bilder, och på så vis 
illustrerar ett slags maktförhållande mellan olika presentationer av ett fenomen. Den 
kritiska diskursanalysen fokuserar med andra ord inte bara på den diskursiva praktiken i 
förhållande till den sociala praktiken, utan även på hur denna relation spelar roll i 
gynnandet av vissa intressen. Mer specifikt innebär denna ideologiska aspekt av den 
kritiska diskursanalysen att ett visst ställningstagande äger rum, där analytikern tar 
ställning för den underkastade parten i syfte att skapa mer jämlika maktförhållanden.60 
Detta behöver i sig inte innebär att analytikern i större utsträckning sympatiserar med 
någondera sidan, utan snarare att avtäckandet av dessa maktförhållanden är nödvändigt 
för att åstadkomma förändring.  
 
3.2 Biblioteksteoretisk utgångspunkt 
 
Den sociala praktiken beskriven ovan innebär att yttre (samhälleliga) faktorer sätts i 
relation till den undersökta diskursen. För detta krävs enligt Fairclough teorier utanför 
den kritiska diskursanalysen, dvs. relevanta teorier om världen runt omkring diskursen 
och den diskursiva praktiken. I denna uppsats används främst en teori för detta syfte. 
Mot bakgrund av det resonemang kring bibliotek och förändring som framgick i 
inledningsavsnitten är en i biblioteksförändring förankrad teoretisk utgångspunkt på sin 
plats.  
 
Ragnar Audunsson är professor i biblioteks- och informationsvetenskap i Oslo och 
behandlar i sin avhandling Change processes in public libraries hur folkbibliotek 
hanterar och bemöter förändring inom biblioteksverksamheten.61 Audunsson tar sin 
utgångspunkt i tesen att alla folkbibliotek i den västerländska traditionen baseras på 
samma ideologiska värdegrund.62 Han intar ett institutionalistiskt perspektiv och 
uppmärksammar därmed existensen av specifika normer och värderingar inom olika 
institutioner, där folkbiblioteket utgör en institution. Dessa normer avgör hur aktörerna 

                                                           
58 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod, s. 25f.  
59 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 69.  
60 Detta bör i uppsatsen ses i ljuset av det material som undersöks. Hade studien inkluderat tidskrifter som 
behandlar privatisering som fenomen, på samma sätt som de aktuella branschtidskrifterna kretsar kring 
bibliotekssektorn, hade maktförhållandena med all säkerhet sett annorlunda ut. I kontexten utanför dessa 
tidskrifter förekommer troligen helt andra maktförhållanden, men dessa når inte nödvändigtvis ut till 
bibliotekspubliken med samma styrka.  
61 Audunsson, Ragnar (1996). Change processes in public libraries. A comparative project within an 
institutionalist perspective. 
62 Audunsson behandlar här uteslutande folkbibliotek. Någon motsvarande begränsning har inte gjorts vad 
gäller denna uppsats, eftersom materialet inte har specificerat sig vad gäller biblioteksformer. Audunssons 
teori är även tillämpbar på biblioteksverksamhet i stort, varför folkbibliotek här nämns endast med 
anledning av Audunssons begränsning, inte uppsatsens.  
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inom olika institutioner agerar i olika situationer, bland annat vid förändringar och 
reformer.63  
 
Utöver detta menar också Audunsson att bibliotekssektorn även präglas av vad han 
benämner isomorfi (isomorphy), vilket innebär att organisationer har benägenhet för att 
efterlikna varandra. Han poängterar att det finns faktorer som verkar mot isomorfi, 
såsom politisk kontext, men att det även finns element som bidrar till det. Här tar 
Audunsson upp bland annat organisationer som IFLA och Unesco som bidragande 
krafter, som han menar har påverkat formandet och styrandet av folkbiblioteken sen 50-
talet.  
 
Enligt Audunssons teori finns främst två faktorer som avgör huruvida en reform tas 
emot med motstånd eller acceptans inom en organisation. Den första av dessa faktorer 
avser reformens kompatibilitet med den värdegrund och de normer som organisationen 
vilar på. Om reformen strider mot organisationens normer möter reformen motstånd. 
Den andra faktorn berör reformens källa, närmare bestämt huruvida reformen eller 
initiativet till reformen har sitt ursprung innanför eller utanför organisationens 
professionella hägn. Om initiativet kommer inifrån organisationen ökar acceptansen för 
den föreslagna förändringen. Audunsson ritar upp följande tabell över dessa variabler.  
 
Tabell 1. Reformers mottagande utifrån kompatibilitet och reformens källa64 

 
 Kompatibel Okompatibel 

Internt initiativ Oproblematiskt Medium 
Externt initiativ Medium Högst problematiskt 

 
Denna tabell ger en förhållandevis enkel schematisk bild av reformers mottagande. 
Resultatet av Audunssons undersökning visade sig dock bli mer varierande och 
tvetydigt än vad tabellen ovan antyder. I avhandlingen genomför Audunsson en 
undersökning på tre (ett norskt, ett svenskt samt ett ungerskt) folkbibliotek. Vissa av 
hans teser kring förändring på bibliotek bekräftades inte i denna studie. Till exempel 
visade sig reformens källa inte vara av den betydelse som förväntades. Det befanns även 
att de aktörer inom biblioteket som var mest aktivt integrerade i biblioteksrelaterade 
aktiviteter (såsom deltagande i konferenser, kurser, läsande av tidskrifter och dylikt 
engagemang) hade allmänt lättare för att frångå biblioteksinstitutionens värden och 
normer, vilket inte var vad som förväntades.  
 
Andra faktorer som Audunsson tar upp är hur turbulens inom den omgivande kontexten 
påverkar hanterandet av reformer, samt att normer och värderingar i vissa fall tycks 
anpassas för att underlätta genomförandet av reformer då sådana är oundvikliga. 
Audunsson belyser även det han kallar institutionellt ledarskap och de problem som 
detta medför. Institutionellt ledarskap innebär att chefer eller dylik personal i ledande 
positioner upplever ett splittrat ansvarskännande, där förväntningar och krav från övre 
instanser står i kontrast till lojaliteten gentemot och ansvaret för institutionens personal.  

 

                                                           
63 Dessa normer och den ideologiska grund som Audunsson talar om motsvarar vad som i denna uppsats 
främst benämns som värdegrund (se definitioner, avsnitt 1.3.1).  
64 Audunsson (1996), s. 24.  
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3.3 Privatiseringsteoretisk utgångspunkt 
 
Vad privatisering innebär har en grundläggande roll i den här uppsatsen inte bara för att 
syftet rör dess framställande, men även för att inhämtandet av material är beroende av 
en tydlig definition. Denna utgångspunkt används därmed inte på samma sätt i 
uppsatsen som de föregående teorierna, men den är icke desto mindre viktig. Jag 
kommer därför att göra ett försök till att bena ut olika termer (kursiverade), och etablera 
vilken utgångspunkt som föranlett begreppsapparaten kring privatisering för denna 
uppsats.  
 
Jag har baserat min definition av privatisering på Lundqvists perspektiv, där han 
benämner privatisering som ”en övergång från offentlig till privat sektor”.65 Att 
privatisera står med andra ord för en aktivitet, en rörelse från ett tillstånd mot ett annat, 
icke att förvilla med det statiska tillståndet privat eller fraser som (färdig)privatiserad 
eller dylikt, som antyder att rörelsen/aktiviteten är avslutad. Bostedt diskuterar det 
statiska kontra det processliknande vad gäller privatisering, och menar att fenomen som 
entreprenader och andra liknande driftformer bör kallas privatiseringsprocesser.66 Han 
relaterar med andra ord begreppet privatisering till ordet privatiserad, dvs. det fullt ut 
färdigprivatiserade tillståndet. Ett liknande resonemang hittas i Fridolfs rapport, där 
privatisering ses som försäljning av (delar av) kommunal verksamhet.67 I enlighet med 
detta perspektiv skulle fenomen som entreprenader och andra driftformer, som inte är 
helt privatiserade strukturer (se nedan), egentligen inte innebära privatisering. Jag utgår 
dock ifrån Lundqvists definition att ordet privatisering anger aktivitet, och därmed inte 
är ett statiskt tillstånd utan implicit antyder en slags process. Grundtanken ligger alltså i 
att skilja på orden privatisering (pågående aktivitet) och privatiserad (slutförd aktivitet). 
De privatiseringsvarianter som nedan kommer att tas upp behandlas med andra ord i 
denna uppsats som olika former av privatisering.68 Dessa former är inte fullt ut 
privatiserade, men de är, menar jag, icke desto mindre former av privatisering.  
 
Tabell 2. Lundqvists privatiseringsschema69 

 
Funktion Huvudmannaskap 

Reglering Offentlig Privat 

Finansiering Offentlig Privat Offentlig Privat 

Produktion Off. Priv. Off. Priv. Off. Priv. Off. Priv. 

 
Som tabellen visar finns många olika möjligheter inom privatiseringens hägn. Bush 
intar ett liknande perspektiv som Lundqvist, genom att tala om olika roller (jämför 
Lundqvists ’funktioner’) som kan intas av antingen offentliga eller privata aktörer, 
vilket även illustrerar den alltmer diffusa gräns mellan privat och offentligt som Bush 
uppmärksammar. Han menar att en verksamhet är helt privat först om samtliga områden 
(i tabellen) styrs privat, och motsvarande inom det offentliga, vilket leder till ett antal 

                                                           
65 Lundqvist (2008), s. 255.  
66 Bostedt, Göran (1995), s. 7f.  
67 Fridolf (1993), s. 75.  
68 Det bör dock understrykas att de privatiseringsformer som avses inte anses vara synonyma med 
privatisering, eller att dessa termer kan ersätta eller likställas med privatiseringsbegreppet.  
69 Lundqvist (2008), s. 257.   
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variationer som förekommer däremellan.70 Ingen av dessa variationer är fullt ut 
privatiserade. De befinner sig snarare mellan offentligt och privat, och övergången till 
sådana strukturer kan därmed ses som en rörelse från det ena till det andra. 
 
Jag kommer här att ta upp och förklara sju centrala och vanligt förekommande privat-
iseringsvarianter.  
 
Det privata biblioteket: Dessa är generellt inte öppna för allmänheten.71 Man bör dock 
skilja på privatägda bibliotek i privata fastigheter och privatiserade bibliotek, där de 
senare i större grad kan vara öppna för allmänheten.   
 
Entreprenaden: En entreprenad uppstår när kommunen anlitar en producent (en 
entreprenör) för att utföra en uppgift som vanligtvis utförs av kommunen. Detta innebär 
att kommunen reglerar uppgiften, medan entreprenören står för antingen endast 
producerandet/utförandet eller både finansierandet och utförandet.72  
 
Intraprenaden: En ”inomkommunal entreprenad”, där entreprenören med andra ord 
finns inom den kommunala organisationen.73 Skillnaden mellan en intraprenad och en 
traditionellt kommunalt styrd verksamhet är att intraprenören själv bestämmer hur 
arbetet ska bedrivas.  
 
Personalkooperativet: Detta kan sägas vara en form av entreprenad som driver en 
verksamhet för samhällets räkning, och därmed kan sägas sträva mot samhällsvinst 
snarare än egenvinst.74  
 
Avknoppning: Denna driftform innebär att en eller flera anställda bildar ett företag och 
tar över verksamhetens drift.75  
 
Brukarkooperativet: Detta är mer vanligt förekommande inom bland annat 
barnomsorgen. Det innebär att brukare av en verksamhet, till exempel en föräldragrupp, 
själva står för tjänsten. Tjänsten omfattar dock i exemplet barnomsorgen endast 
brukarkooperativets egna barn, vilket kan göra varianten svårapplicerad på andra 
mindre specifikt inriktade verksamheter.76  
 
Föreningsdrivna bibliotek: Dessa bibliotek innebär att olika föreningar får kommunala 
bidrag för att driva biblioteksverksamheten. Under vissa förutsättningar kan med andra 
ord även denna variant vara en form av entreprenad.77  

 
  
 

                                                           
70 Bush (2005), s. 71.  
71 Rapport från Statens kulturråd (1994:1). Entreprenad – till vilket pris? En studie i alternativa 
driftformer vid folkbiblioteken, s 16.  
72 Rapport från Statens kulturråd (1994:1), s. 16f.  
73 Konkurrenskommittén (1991), s. 99.  
74 Rapport från Statens kulturråd (1994:1), s. 16f. 
75 Rapport från Statens kulturråd (1994:1), s. 16f. 
76 Rapport från Statens kulturråd (1994:1), s. 16f. 
77 Rapport från Statens kulturråd (1994:1), s. 16f.  
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4 Metod 
 
4.1 Val av ansats 
 
Mot bakgrund av uppsatsens syfte att undersöka och förklara framställningarna av 
privatisering har jag valt diskursanalys som metodologisk ansats. Detta är en metod som 
lämpar sig väl för besvarandet av frågeställningarna, och som är vanligt förekommande 
vid analys av texter och dokument. Det material som jag har valt att bygga uppsatsen på 
är dokument i form av olika typer av artiklar i svenska biblioteksrelaterade tidskrifter. 
Diskursanalys lämpar sig även speciellt väl vid studier där undersökningsobjektet 
(texten) inte bara undersöks utan även sätts in i en social kontext.  
 
4.2 Val av metod 
 
Diskursanalys som metod inbegriper ett brett antal olika metoder och utgångspunkter 
för analys. Valet av specificering av diskursanalys grundar sig på det teoretiska och 
metodologiska perspektiv som bäst lämpar sig för studiens syfte och karaktär. För denna 
uppsats är detta perspektiv den kritiska diskursanalysen. Anledningen till att kritisk 
diskursanalys valts är dess inställning till text och samhälle som delar i ett ömsesidigt 
påverkansförhållande, vilket är en grundläggande faktor för uppsatsens syfte att 
undersöka orsakerna till de påvisade framställningarna och hur dessa påverkar sin 
omvärld.  
 
Metodens olika steg utgår från Faircloughs tredimensionella modell (se nedan), där tre 
aspekter av undersökningsobjektet analyseras separat. Dessa tre steg är text, som är en 
del av diskursiv praktik, som är en del av social praktik. För den sistnämnda krävs, 
enligt Fairclough, en för den sociala praktiken relevant teori, vilket i denna uppsats 
införlivas genom de ytterligare två teoretiska utgångspunkterna.78  
 
Tabell 3. Faircloughs tredimensionella modell79 

 

                                                           
78 Se avsnitten 3.1 och 3.2.  
79 Fairclough (1992), s. 73.  
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Denna tabell illustrerar Faircloughs teori, på vilken metoden bygger, kring hur text, 
diskursiv praktik och social praktik hör samman. Länken mellan texten och den sociala 
praktiken är med andra ord den diskursiva praktiken. För att en kritisk diskursanalys ska 
bli komplett krävs att metoden sträcker sig över samtliga rutor i tabellen ovan, vilket 
innebär flera olika analyssteg. I följande underavsnitt redogörs mer noggrant för de 
olika analytiska stegens innehåll, samt för de avgränsningar och ställningstaganden som 
gjorts för denna uppsats. 
 

4.2.1 Analys av text 
 
För att genomföra denna del redogör Fairclough för olika sorters analys av text, som 
behandlar olika element i texten. Olika element kan uppmärksammas varierande 
beroende på undersökningens syfte och textens karaktär. Alla Faircloughs element 
kommer därför inte att analyseras i denna uppsats. Ett antal har valts ut baserat på 
huruvida de kan tänkas besvara uppsatsens frågeställningar, och har i vissa fall även 
modifierats för att bättre passa uppsatsens syfte.  
 
4.2.1.1 Ordmening 
 
Denna analys går ut på att undersöka hur orden skapar mening i texten. Grundtanken är 
att ett ord kan ha flera olika innebörder, och därmed ha högt meningspotential. Ordets 
kontext (dvs. de ord/utsagor som definierar ordet) påverkar vilken innebörd som 
framhävs eller elimineras.80 Av denna anledning, för att få fram vilken bild av 
privatisering som framförs, kommer denna analys att fokusera på den definierande 
kontexten, dvs. vilka ord/utsagor som definierar privatiseringsfenomenet. Det är detta 
som avses med begreppen definierande/meningsskapande ord/utsagor.  
 
En viss modifikation av denna analys har gjorts av den anledningen att det är 
definierandet av privatisering som fenomen, och inte endast av ordet privatisering, som 
undersöks.81 Detta fenomens olika innebörd är inte heller på förhand känt, exempelvis 
via lexikala definitioner, utan privatiseringens meningspotential skapas utifrån de 
definierande utsagorna.  
 
4.2.1.2 Modalitet 
 
Modalitet innebär graden av instämmande hos talaren/författaren och berör faktorer 
såsom vilka hjälpverb som används i utsagans formulering. Analys av detta går ut på att 
klarlägga graden av instämmande i form av säkerhet, dvs. huruvida det som sägs/skrivs 
presenteras som sanning eller inte.82 
 
4.2.1.3 Metaforer 
 
Ett annat sätt att undersöka hur ett fenomen framställs är att identifiera och jämföra de 
metaforer som används för att beskriva fenomenet i fråga.83 Med metafor avses här ett 

                                                           
80 Fairclough (1992), s. 188 & 236.  
81 Se vidare avsnitt 4.2.4 för de specifika omständigheterna för denna analys.  
82 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s 87f.  
83 Fairclough (1992), s. 237.  
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brett och mer inkluderande innehåll än vad som vanligtvis associeras med denna term.84 
Denna analys kan med andra ord ses som en specificering av ordmeningsanalysen, där 
endast utsagor i form av metaforer (som inte nödvändigtvis inkluderats i 
ordmeningsanalysen) analyseras.  
 
4.2.1.4 Interaktionell kontroll 
 
Genom analys av interaktionell kontroll undersöks aspekter kring vilka turer mellan 
aktörer i ett samtal eller en dialog som sker, samt hur och av vem dessa turer 
kontrolleras.85 Materialet för denna uppsats består förvisso inte av samtal som sådana, 
men är icke desto mindre i hög grad präglat av en dialog mellan olika förhållningssätt. 
Hur privatisering framställs är därmed högst knutet till om ett visst perspektiv ges förtur 
på något sätt i interaktionen i denna dialog. Denna delanalys kommer främst att 
fokusera på texternas avslut, det vill säga vilket perspektiv som tenderar att få det sista 
ordet.  

4.2.2 Analys av diskursiv praktik  
 
Den diskursiva praktiken kan även den analyseras på olika sätt. En vinkling är att 
undersöka de faktorer som påverkar framställandet av en text. En annan vinkling 
fokuserar snarare på konsumerandet av diskursen, där undersökningar kan göras av hur 
läsare tolkar diskursen.86  Ett tredje alternativ fokuserar på producerandet av diskurs, och 
undersöker bland annat hur diskurser bygger på och kombineras med andra diskurser 
(interdiskursivitet).87 Det är främst denna aspekt av diskursiv praktik som kommer att 
närvara i denna studie. Det är en faktor som är nära relaterad till den lingvistiska 
analysen, och som därmed kommer att bygga på resultatet av analysen av text.  

4.2.3 Analys av social praktik  
 
Denna del av analysen går dels ut på att klarlägga den (till viss del) icke-diskursiva 
ramen som den diskursiva praktiken tillhör, dvs. olika kulturella och sociala 
förhållanden och mönster.88 Här används de kompletterande teoretiska 
utgångspunkterna för att belysa var texten och den diskursiva praktiken kan placeras i 
förhållande till utomstående förhållanden. Denna analys ska även specificera effekterna 
av det dialektiska förhållandet mellan text och social praktik.89  

4.2.4 Genomförande av analys 
 
Här följer ett avsnitt om hur analysen mer specifikt har genomförts. De textuella 
delanalyserna har genomförts i den ordning som angivits ovan, men vissa inslag har dock 
gått som en röd tråd genom samtliga delar. Som ett övergripande drag i analysen har jag 
valt att dela in materialet i olika fält baserat på tre perspektiv som framkom i materialet. 
Dessa perspektiv är det förespråkande, det ifrågasättande och det neutrala perspektivet. 

                                                           
84 Besläktade bildliga stilgrepp såsom liknelser och symboler har inkluderats i denna definition, eftersom 
även dessa är av intresse för undersökningen. Samtliga sådana termer infattas här i begreppet metaforer. 
85 Fairclough (1992), s. 234f. 
86 Fairclough (1992), s. 78f.  
87 Fairclough (1992), s. 232.  
88 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 90. 
89 Fairclough (1992), s. 237.  



 26

Denna indelning kan ses som främst hemmahörande inom modalitetsanalysen på så vis att 
ställningstaganden görs inom perspektiven, men de tas alltså upp redan i 
ordmeningsanalysen. Jag har gjort på detta sätt eftersom denna perspektivindelning är 
mycket relevant även för de andra delanalyserna. Det är inte heller det modalitetsanknutna 
i denna perspektivindelning som är av störst vikt, utan snarare perspektiven som ett 
mönster att applicera på de olika delanalyserna. Detta får självklart följder för analysen och 
resultatet. Utan en sådan indelning hade delvis andra resultat troligtvis kommit fram och 
vissa resultat som jag har kunnat visa på i denna uppsats skulle inte ha uppdagats.  
 
Den textuella analysen har genomförts och presenterats för sig, där den diskursiva och 
sociala praktiken kopplas in först efteråt. Eftersom analysen av den diskursiva och sociala 
praktiken innebär inkluderandet av yttre faktorer (bland annat de teorier som tagits upp 
men även annan forskning) kommer dessa delar av analysen att äga rum i 
diskussionsavsnittet. Det är med andra ord endast den textuella analysen (och de delar av 
den diskursiva praktiken som hör samman med denna) som presenteras i avsnitt 5. 
Resultaten av den analysen kopplas sedan till en kontext och därmed framkommer den 
diskursiva och sociala praktiken, allt i enlighet med den kritiskt diskursanalytiska 
strukturen.  
 
För genomgång av insamling av material och urval, se avsnitt 4.3.  

4.2.5 Metodologiska ställningstaganden och tillvägagångssätt 
 
Kritisk diskursanalys är en väldigt omfattande och bred analysmetod, och det är därmed 
inte lämpligt att använda den kritiska diskursanalysens hela bredd. En metodologisk 
avgränsning krävs, där uppsatsens undersökning tar sin utgångspunkt i vissa delar av 
den kritiskt diskursanalytiska metoden. Denna uppsats kommer därför att fokusera på 
utvalda delar av metodens olika steg. Den lingvistiskt präglade analysen av texten består 
av flera olika analyser. Jag har valt fyra sådana analyser; ordmening, modalitet, 
metaforer och interaktionell kontroll (se ovan).  
 
Den första av dessa analyser, ordmening, har krävt vissa ställningstaganden som kan 
behöva förtydligas. Som nämndes ovan fokuserar analysen på de utsagor som definierar 
privatisering, där privatisering som fenomen avses snarare än ordet privatisering. Detta 
med anledning av att det finns ett antal representativa ord/begrepp som skulle förloras 
om endast definierandet av ordet undersöktes, vilket skulle ge en missledande bild av 
framställningen av privatisering.90 Dessa representationer kan stå för 
privatiseringstanken i stort såväl som för specifika exempel i form av 
privatiseringsförsök.91 Definierandet av privatisering inkluderar även indirekt 
definierande utsagor, som exempelvis ifrågasättande av privatisering. Även om dessa 
utsagor inte direkt uttalar sig om fenomenet bidrar de ändå till det generella 
framställandet av det.  
 
Utifrån de fyra analyserna kommer diskurser i texten att kartläggas. I uppsatsens 
diskussionsavsnitt kommer kopplingen till en biblioteksrelaterad social praktik att 
påvisas. Följaktligen exkluderas vissa steg i Faircloughs metod, bland annat 

                                                           
90 Exempel på sådana representativa begrepp kan vara olika former av privatisering, såsom entreprenad. 
Se vidare definition av privatisering, avsnitt 3.2.2. 
91 Situationsrelaterade utsagor har dock ej inkluderats, dvs. utsagor om konkreta omständigheter som är 
specifika för en viss arbetsplats.  
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analyserandet av distribution och reception av text, vilket öppnar upp för framtida 
studier inom området.  
 
Mot bakgrund av kartläggandet av diskurser i materialet kommer materialets 
interdiskursivitet i viss mån att uppmärksammas. En text kan ha antingen hög eller låg 
interdiskursivitet, det vill säga ett stort eller litet antal olika diskurser som bygger på 
varandra. Enligt Faircloughs kritiska diskursanalys är interdiskursivitet tätt förankrat 
med textens skapande av omvärlden, där hög interdiskursivitet pekar på förändring i den 
sociala praktiken, medan låg interdiskursivitet reproducerar redan existerande mönster 
eller traditioner.92 Detta är en intressant aspekt i denna uppsats, eftersom det föreligger 
fokus på privatisering som ett förändringsuttryck i bibliotekssverige. Det blir därmed 
relevant att undersöka huruvida materialet speglar samhällelig förändring eller 
reproduktion, och hur denna spegling förhåller sig till den övriga analysen av materialet. 
 
4.3 Urval och material 

4.3.1 Val av tidskrift 
 
Materialet för uppsatsen består av dokument från en svensk branschtidskrift. Valet av 
dokumentorienterad analys är baserat på tillgång av relevant material. Eftersom det 
finns ett tillräckligt utbud av biblioteksrelaterade tidskrifter, och dessa är både välkända 
och populära inom bibliotekskretsar, anser jag det föreligga ett tydligt intresse i att 
basera studien på detta material. Ett alternativ hade varit intervjuer med bibliotekarier 
och/eller användare, men eftersom det fanns speciellt intresse för att undersöka ett 
nationellt spritt material som når en stor publik, och på så vis undersöka det dialektiska 
förhållandet mellan diskurs och social praktik, så lämpade sig tidskrifter bättre.  
 
Valet av tidskrift motiverades kortfattat i avgränsningsavsnittet, men kan med fördel 
diskuteras ytterligare. Även om min avsikt var att basera studien på fler tidskrifter blev 
det snart tydligt att en sådan studie inte nödvändigtvis skulle ha blivit mer användbar. 
Risken att uppsatsen inte skulle bli klar på utsatt tid skulle ha blivit betydligt större, och 
materialet skulle ha blivit mer svårhanterligt och svåranalyserat. Valet att fokusera på 
endast en tidskrift har istället resulterat i en mer överskådlig uppsats, vars resultat med 
fördel kan jämföras med (framtida) studier av andra tidskrifter.  
 
De tidskrifter som valet stod emellan var Biblioteksbladet (BBL), Bibliotek i samhälle 
(BiS) och DIK forum. Av dessa fokuserar endast de två förstnämnda på uteslutande 
biblioteksrelaterade frågor, vilket gjorde att jag valde bort DIKs publikation. Slutligen 
valdes även BiS bort, främst på grund av föreningen BiS utpräglade politiska inriktning. 
Föreningen är vänsterinriktad och intar ett uttalat privatiseringskritiskt perspektiv, vilket 
gjorde det rimligt att anta att tidskriftens framställningar skulle vara förhållandevis 
ensidiga. Det bör noteras att inte heller BBL påstås, från tidningens eller Svensk 
biblioteksförenings sida, vara objektiv eller icke ställningstagande. Föreningen är dock 
partipolitiskt obunden och tidskriften beskrivs som en spegling av föreningens 
verksamhet, men med ett ifrågasättande och debattväckande uppdrag.93 Jag drog 
slutsatsen att en analys av BiS skulle innebära fler komplikationer, och att en sådan 
analys bäst genomförs med uteslutande fokus på den tidskriften. Andra faktorer som 
gjorde att BBL valdes ut var Svensk biblioteksförenings etablerade position i Sverige 

                                                           
92 Fairclough (1995), s. 134 & 189. Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 86.  
93 www.biblioteksforeningen.se, Biblioteksbladet, BBL som PDF.  
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och även tidskrifternas storlek, där BiS ges ut fyra gånger om året jämfört med BBL:s 
tio nummer om året. Jag ansåg då BBL vara ett storleksmässigt fördelaktigare val.  
 
Jag är medveten om att valet av tidskrift, och uteslutandet av andra tidskrifter, måste få 
konsekvenser för analysen och resultatet. Genom att exkludera BiS har jag exkluderat 
ett perspektiv som fyller en plats i svensk biblioteksdebatt, och som därmed deltar i och 
påverkar skapandet av den sociala praktiken. Slutsatserna som jag drar i denna uppsats 
måste ses i skenet av detta. Jag vill dock mena att BBL och Svensk biblioteksförening 
fyller en ännu större plats i biblioteksdebatten och att det därmed finns belägg för att 
genomföra en undersökning på endast denna tidskrift, samt att eventuella slutsatser ändå 
är relevanta och aktuella. Kunskapen inom det här området blir förstås optimal först när 
liknande studier av flera tidskrifter har genomförts och ställts i relation till varandra.  

4.3.2 Val av texter 
 
Nästa steg i urvalsprocessen berör urvalet av texter i tidskriften. Detta är baserat på 
huruvida texterna behandlar privatisering i samband med bibliotek i någon mån. Ingen 
åtskillnad har gjorts mellan olika typer av texter, till exempel mellan artiklar, 
debattinlägg eller insändare. Eftersom uppsatsen ämnar undersöka hur privatisering 
framställs som helhet föreligger inget intresse i att exkludera någon form av text. En 
sådan avgränsning skulle snarare riskera att ge ett missvisande resultat.  
 
Insamlingen av materialet gjordes genom att samtliga nummer av BBL med start 2004 
lästes igenom. De texter där privatiseringsämnet behandlades klassificerades som 
aktuella för studien. Några enstaka otydliga fall förekom, där exempelvis närbesläktade 
ämnen behandlades eller formuleringar som kunde kopplas till privatisering användes 
(som stilgrepp) men där texten i sig inte behandlade detta. Jag har inte inkluderat dessa 
texter i materialet. Ytterligare enstaka texter valdes bort om endast ordet privatisering 
förekom vid ett tillfälle utan att ämnet berördes vidare eller kopplades till den övriga 
texten. Texter där ordet privatisering (eller liknande representationer) förekom endast en 
gång inkluderades om texten i övrigt relaterade till privatiseringsämnet.  
 
Urvalsprocessen resulterade i totalt 28 olika texter. Fördelningen mellan åren ser en 
aning olika ut, där den minst representerade årgången av tidskriften är 2004, från vilket 
år endast en text förekommer. Fyra texter påträffades under 2005 och tio under 2006, 
vilket gör denna årgång den mest textfrekventa. År 2007 innehöll tre texter, 2008 
innehöll åtta texter och i de nummer av 2009 års BBL som hunnit publiceras påträffades 
två texter. En förhållandevis stor del av de 28 texterna behandlar privatiseringsformen 
entreprenad, och flera av texterna från och med 2005 behandlar Dieselverkstans 
bibliotek och debatten kring dess verksamhet. Texterna behandlar även potentiella 
biblioteksentreprenörer, och det förekommer ett antal artiklar och notiser om 
privatiseringsförsök och satsningar i olika former på olika håll i landet. Utöver detta 
består materialet även av artiklar, inlägg och kommentarer kring privatisering av 
bibliotek i allmänhet.  
 
4.4 Forskarrollen, validiteten och reliabiliteten 
 
Enligt Winther Jørgensen & Phillips är den diskursanalytiska studien inte normativ i det 
avseendet att materialet värderas i rätt eller fel, eftersom det inte föreligger fokus på att 
gå till botten med verkligheten eller sanningen bakom diskursen. Det finns däremot 
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andra aspekter som forskaren bör hålla i medvetandet. Det kan till exempel vara svårt 
att förhålla sig objektiv till diskurser i vilka man själv är engagerad eller sedan innan är 
förtrogen med. Att uttyda och problematisera invanda mönster i en välkänd och 
närstående diskurs kräver att man i största möjliga mån ”ställ[er] sig främmande inför 
materialet”.94 Författarna menar även att användandet och applicerandet av en teori 
förser forskaren med verktyg för att distansera sig och undvika antaganden som baserar 
sig på den egna förförståelsen.95  
 
Det finns med andra ord vissa faktorer inom denna uppsats metodologiska ram som kan 
tänkas påverka resultatets trovärdighet och pålitlighet. En relevant aspekt vad gäller just 
kritisk diskursanalys har med dess maktavtäckande uppgift att göra. Som påpekats ovan 
så bidrar diskursiva praktiker till skapandet och bibehållandet av olika maktrelationer i 
samhället, och det kritiskt diskursanalytiska syftet är bland annat att motarbeta och söka 
jämna ut ojämna maktförhållanden. Detta innebär att det förekommer ett visst 
ställningstagande, vilket, om obevakat, kan tänkas påverka analysen på så vis att den 
svagare parten i det påträffade maktförhållandet favoriseras. Även om den 
maktrelaterade delen av kritisk diskursanalys inte innehar någon betydande roll i denna 
uppsats, så krävs medvetenhet kring vilken ståndpunkt som intas, detta utifrån vilket 
eller vilka maktförhållanden som upptäcks.  
 
I denna uppsats finns fallgropar inom båda ovan nämnda områden. Som 
biblioteksengagerad har jag vissa åsikter och utgångspunkter som kanhända speglas i 
undersökningen. Mitt öppna förhållningssätt gentemot förändring är en sådan åsikt, min 
kritiska inställning till privatisering är en annan. För att undvika att sådana faktorer 
påverkar studien i så hög grad att reliabilitet och validitet kompromissas har jag tagit 
vissa åtgärder. Utöver medvetenhet kring mina egna ståndpunkter har jag försökt 
anamma Winther Jørgensen & Phillips strategi, nämligen att använda det teoretiska 
ramverket som ett verktyg genom vilket analysen sker. Detta för att försöka filtrera bort 
eventuella åsikter som kan tänkas forma analysen och slutsatserna. Jag ser även 
analysens nyanserade genomförande, dvs. metoden, som ett sätt att undvika att 
slutsatser dras utifrån egna reflektioner. Eftersom analysen görs från olika infallsvinklar 
i samband med flera delanalyser borde resultatets pålitlighet öka i någon mån.  
 
Diskursanalys är dock ett tolkningsarbete, vilket enligt diskursanalysens social-
konstruktionistiska synsätt medför att ett fullkomligt objektivt förhållningssätt är 
omöjligt. Det medför även en viss problematik kring hur forskaren på ett sanningsenligt 
sätt kan representera världen bättre än annan representation. Om sanning skapas 
diskursivt uppstår en osäkerhet kring hur man ska ställa sig till den ”sanning” som 
forskningen förmedlar. Kritisk diskursanalys menar som svar på detta att det går att 
skilja på ideologiska och icke-ideologiska diskurser, och att den kritiska 
diskursanalytikern därmed kan producera icke-ideologiska diskurser. En viss 
problematik kvarstår dock i hur denna åtskillnad görs och vem som kan göra den. Jag 
ställer mig delvis ifrågasättande till huruvida dessa problem kan lösas, och vill därför 
inte påstå att icke-ideologiska diskurser har skapats i denna uppsats. Reliabiliteten måste 
därmed förbli i viss mån osäker. Slutgiltigt för all diskursanalys är dock inberäknandet i 
resultatet av den egna positionen i forskningsfrågan, och dess konsekvenser. Detta är 
även förenligt med det kritiska angreppssättet som diskursiva analyser bygger på.96  

                                                           
94 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 28.  
95 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 30.  
96 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 29.  
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5 Resultat av analys 
 
Analysen av materialet har genomförts i fyra delanalyser, och kommer att redovisas i 
enlighet med detta. Delanalyserna består av de metodologiska strategier som beskrevs i 
avsnitt 4.2, det vill säga analys av ordmening, modalitet, metaforer och interaktionell 
kontroll. All hänvisning till materialets olika texter sker fortsättningsvis enligt en 
nummerindelning av dessa texter, dvs. Text 1–Text 28. Denna indelning följer även 
texternas kronologiska följd, detta för att underlätta materialets översiktlighet.  
 
5.1 Ordmeningsanalys 
 
I detta avsnitt ska jag redogöra för hur privatiseringsfenomenets mening skapas i 
texterna. Jag har i denna analys närläst texterna och identifierat samt tagit ut de utsagor 
som på något sätt definierar privatisering. Detta har resulterat i en mängd utsagor som 
har bearbetats och en indelning har gjorts i tre steg. Först har utsagorna delats in i 
förespråkande, ifrågasättande och neutrala utsagor. Med förespråkande avses utsagor 
som talar för privatisering och framställer detta på ett positivt sätt, medan ifrågasättande 
utsagor ställer sig kritiskt till förändringen eller ifrågasätter den.97 Indelningen har skett 
baserat på utsagornas textuella kontext, där lingvistiskt relaterade aspekter såsom satsers 
och ords syftning har undersökts. Sedan har utsagorna kategoriserats i ett antal mindre 
diskurser, baserat på vilken mening de ger åt privatisering. Som ett tredje och sista led 
har mönster kunnat uttydas mellan dessa diskurser, där flera små diskurser tillsammans 
bildar övergripande stora diskurser. Denna dubbla indelning i diskurser har gjorts för att 
uppmärksamma både små och stora mönster i materialet, med förhoppningen att dessa 
gemensamt skall ge en mer representativ bild av hur privatisering framställs. 
Indelningsarbetet är att betrakta som resultatet av mitt tolkningsarbete, men där samtliga 
utsagor och all presentation av resultat har baserats på samma tolkningsgrund och 
metodologiska utgångspunkt. Nedan följer en presentation av detta resultat samt 
exemplifiering från utsagorna.  
 
Fördelningen mellan utsagorna visade att de förespråkande utsagorna var flest till 
antalet (108) följt av de förespråkande (92), medan en klar minoritet var neutrala (33). 
Även utsagornas storlek varierade mellan de tre fälten, där de ifrågasättande utsagorna 
visade en klar tendens att vara mer utvecklade och långa. Totalt 40 ifrågasättande 
utsagor bestod av fler än fem ord, jämfört med 26 bland de förespråkande och två bland 
de neutrala utsagorna. De ifrågasättande utsagorna bestod oftare av hela meningar 
eftersom de definierande meningsskapande elementen var integrerade i satsen på så vis 
att det var svårt att identifiera enskilda meningsskapande ord. I Text 1 förekommer 
följande citat, en frågeställning som sägs vara berättigad som följd av 
privatiseringsvågen:  
 
Kanske finns det behov av att […] ställa sig frågan om det finns vissa saker som är så pass 
viktiga för biblioteken att ansvara för, att marknadens urval med betoning på att ge folk vad de 
efterfrågar, inte räcker.98  
 

                                                           
97 Med neutrala utsagor avses de utsagor som är varken förespråkande eller ifrågasättande, alternativt där 
någon form av spänning eller värderande underton förekommer, men där denna spännings hemmahörande 
är oklar. 
98 Text 1, s. 16. (Sidohängivelser vad gäller texter avser sidan i det tidskriftsnummer i vilket texten 
förekommer).  



 31

I denna utsaga uppmärksammas flera tveksamma aspekter av en utveckling som i texten 
utpekats som en direkt följd av privatisering. En sådan aspekt gäller 
marknadsanpassning och efterfrågan, en annan antyder att (det som antas vara) 
privatiseringens koncept ”inte räcker”. En annan aspekt i utsagan pekar på ”vissa saker” 
som är viktiga angående bibliotekens ansvar, som privatiseringsåtgärder därmed inte 
skulle uppfylla, vilket indirekt definierar det som privatisering står för i texten. Dessa 
meningsskapande element är tydligt ifrågasättande, men inte tydligt separerbara från 
den övriga satsen. De kan därmed inte tas ut ur satsen utan att resultatet blir en högst 
amputerad och mindre representativ version av ursprungsmeddelandet. Denna sorts 
utsagor förekommer alltså mer frekvent inom det ifrågasättande fältet, vilket resulterar i 
att dessa utsagor, trots deras lägre antal, kan sägas utgöra en lika stor del av materialet 
som de förespråkande. De mer kortfattade meningsskapande utsagorna förekommer i 
högre grad bland de förespråkande och de neutrala utsagorna, där det även påträffas 
färre långa utsagor. Följande citat är ett exempel där de meningsskapande elementen är 
betydligt lättare att identifiera och isolera från sin kontext än vad som var fallet i citatet 
ovan: ”Det här är ett nytänk som gör att man kommer närmare besluten vilket på sikt 
innebär fler och bättre bibliotek”[min kursivering].99 De tre definierande utsagor 
(kursiverade) som kunde lokaliseras och tas ut i detta citat var alltså ett nytänk, närmare 
besluten och fler och bättre bibliotek. Trots att dessa utsagor har separerats från sin 
kontext, representerar de med tillräcklig klarhet hur privatisering har definierats och 
getts mening i citatet.100  

5.1.1 Små diskurser 
 
Utsagorna har, som nämnts ovan, även delats in i diskurser, för att kartlägga vilka 
mönster som förekommer bland framställningarna. Dessa diskurser skiljer sig delvis åt 
mellan de förespråkande, de ifrågasättande och de neutrala utsagorna, av den 
anledningen att olika diskurser har påträffats. Detta visar vilka förespråkande, 
ifrågasättande samt neutrala framställningar som dominerar. Vid indelandet av diskurser 
har mönster och samband mellan utsagorna lyfts fram där fler än två utsagor kan sägas 
tillhöra en viss diskurs. Där endast två eller färre utsagor av en viss karaktär förkommer 
har därmed ingen diskursindelning gjorts. Dessa hänvisas till som enstaka utsagor.  
 
Tabell 4. Små diskurser (antal utsagor inom parentes) 

 
Förespråkande diskurser        Ifrågasättande diskurser            Neutrala diskurser 
Effektivitet (7) 
Ekonomi (10) 
Enkelhet (4) 
Frihet (5) 
Förbättring (6) 
Fördelaktighet (3) 
Förändring (5) 
Lösning (5) 
Möjlighet (6) 
Nyhet (9) 
Personal (4) 
Positivt omdöme (8) 

Bristande genomförande(6) 
Demokrati (7) 
Ekonomi (9) 
Förlust (3) 
Inga garantier (4) 
Kvalitet/kvantitet (3) 
Marknadsstyrning (4) 
Minskad insyn/inflytande (4) 
Osmidighet (5) 
Splittring (5) 
Svårighet (8) 
Tid (3) 

Ekonomi (5) 
Försök (4) 
Ovanlighet (3) 
Samarbete (5) 
 

                                                           
99 Text 5, s. 4-5.  
100 Observera att ’citat’ och ’utsaga’ inte är synonyma. Ett citat kan innehålla flera utsagor.  
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Samarbete (4) 
Styrning (5) 
Tid (10) 
Utmaning (3) 
Utveckling (12) 
Öppenhet/tillgänglighet (4) 

Yrkesroll (4) 
 

Antal enstaka utsagor: 19 Antal enstaka utsagor: 27 Antal enstaka utsagor: 
13 

Totalt antal diskurser: 18 Totalt antal diskurser: 13 Totalt antal diskurser: 4 

 
Som tabell 4 illustrerar uppträder ett någorlunda olikfördelat totalt antal diskurser 
mellan fälten, där det förespråkande fältet innehåller 18 diskurser, det ifrågasättande 
fältet 13 diskurser och fyra diskurser förekommer bland de neutrala utsagorna. Det 
förespråkande fältet bjuder med andra ord på ett större antal diskurser än det 
ifrågasättande fältet. De förespråkande utsagorna är förvisso fler till antalet samt har 
färre enstaka utsagor, vilket möjliggör ett något större antal diskurser inom detta fält. 
Antalet enstaka utsagor pekar dock på högre grad av splittring inom det ifrågasättande 
fältet, vilket antyder att ett högre antal utsagor inte skulle garantera ett högre antal 
diskurser. De förespråkande diskurserna består även generellt av betydligt fler utsagor, 
och ändå förekommer fler diskurser i detta fält. Skillnaderna bör därmed bero främst på 
det faktum att en utsaga kan tillhöra flera diskurser genom att bestå av flera ord av olika 
karaktär och innebörd. I följande utsaga förekommer exempelvis tre diskurser (frihet, 
utveckling, förbättring): ”att under friare former utveckla och förbättra verksamheten 
ännu mer”[min kursivering].101 I en utsaga kan med andra ord flera diskurser påträffas. 
Logiskt sett borde detta medföra, med tanke på konstaterandet ovan att fler 
ifrågasättande än förespråkande utsagor var längre satser och att fler förespråkande än 
ifrågasättande utsagor var kortfattade, att det ifrågasättande fältet skulle innehålla fler 
diskurser. Så är dock bevisligen inte fallet. Istället pekar detta resultat på att det 
ifrågasättande fältets längre utsagor tenderar att innehålla förhållandevis få diskurser, 
medan de förespråkande utsagorna tenderar att innehålla fler. Antalet diskurser per 
utsaga är med andra ord högre inom det förespråkande fältet än inom det ifrågasättande. 
Denna skillnad mellan fältens antal påträffade diskurser kommer att diskuteras vidare i 
diskussionsavsnittet. 
 
Bland de diskurser som dominerar utgörs de tre största förespråkande diskurserna av en 
utvecklingsdiskurs, en ekonomidiskurs samt en tidsdiskurs. Antalet utsagor visar tydligt 
på att dessa mönster återkommer frekvent i texterna, där privatisering definieras genom 
exempelvis utvecklingsdiskursen vid tolv tillfällen etc. Inom det ifrågasättande fältet är 
ekonomidiskursen störst, följt av en demokratidiskurs och en svårighetsdiskurs, där 
privatisering med andra ord på olika sätt definieras som svårt och/eller komplicerat. 
Utifrån denna tabell, och utan inberäknande av övriga delanalyser, borde den mest 
dominerande framställningen av privatisering ha med utveckling att göra, samt vara av 
ett förespråkande slag. Om man dock ser till samtliga fält förekommer 
utvecklingsdiskursen endast inom ett fält, medan den ekonomiska diskursen inte bara 
förekommer utan även är en av de dominerande diskurserna inom samtliga fält. Det kan 
därmed vara av viss vikt att undersöka vilken spridning olika diskurser har i materialet 
och även mellan olika fält, innan analysen går vidare med de stora diskurserna. Om en 
diskurs förekommer frekvent i en text, men nästan inte alls i det övriga materialet, 

                                                           
101 Text 7, s. 16.  
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förefaller möjligheten påfallande stor att denna diskurs slagkraft är annorlunda jämfört 
med en diskurs som ständigt återkommer i flera texter.  
 
Ett exempel på en diskurs som förekommer i ett litet antal texter är svårighetsdiskursen. 
Denna diskurs består av åtta utsagor som alla förekommer i två på varandra följande 
texter i samma tidskriftsnummer. Man kan därmed säga att denna diskurs är 
förhållandevis snäv i sin framkomlighet, medan en diskurs som består av samma antal 
utsagor men där dessa är utspridda över flera texter (och tidskriftsnummer) är bred. En 
diskurs snävhet eller bredhet i det här sammanhanget behöver inte innebära att 
diskursen automatiskt blir mer eller mindre framträdande. Ett snävt sätt att tala om 
privatisering, i det här fallet som ’svårt’, som repeteras ofta på ett litet utrymme, kan ge 
ett kraftigare och mer slående intryck. Samtidigt kan en sådan tendens associeras med 
specifika förutsättningar, såsom författare eller vissa händelser, och de återkommande 
utsagorna ses som repetitioner snarare än understrykande eller tillförande till 
framställningen. Inom svårighetsdiskursen repeteras ofta mer eller mindre samma 
utsaga, till exempel ”Varför anses det i biblioteksvärlden så krångligt med 
entreprenader?”.102 Ordet ”krångligt” upprepas i olika formuleringar totalt fem gånger. 
Även diskursen som rör bristande genomförande är av den snäva sorten, där fyra av sex 
utsagor förekommer i samma text. Därmed ökar möjligheten att bristande 
genomförande i privatiseringssammanhang kopplas till det specifika fall som behandlas 
i denna text. Här uttrycks dock inte utsagorna på ett repeterande vis, utan varje utsaga är 
varierande och berör olika aspekter av hur genomförandet har varit bristande. Samma 
mönster förekommer inom osmidighetsdiskursen. Ytterligare två snäva ifrågasättande 
diskurser förekommer, nämligen yrkesrollsdiskursen samt diskursen som beskriver 
privatisering som en på inget sätt garanterad väg till bättre resultat. ”Entreprenadformen 
leder inte automatiskt till förnyelse och nytänkande” lyder en utsaga, medan en annan 
uttrycker att ”det inte finns några garantier att en entreprenad automatiskt löser de 
eventuella problem som man upplever finns”.103 
 
Generellt sett är relativt få förespråkande diskurser snäva. Endast lösningsdiskursen kan 
mer eller mindre påstås vara snäv, då tre av fem utsagor förekommer i samma text, och 
en fjärde i nära anslutning till denna. Denna obalans mellan fälten kan med största 
trolighet vara kopplat till att de förespråkande diskurserna består av fler utsagor, det vill 
säga förekommer oftare i materialet. Därmed kan utsagorna vara mer utspridda och 
diskursen framstår inte som snäv om endast ett fåtal utsagor förekommer i samma text. 
Det är icke desto mindre ett intressant mönster värt att observera, att ifrågasättande 
diskurser tenderar att vara fokuserade och koncentrerade till en eller två texter (även om 
breda diskurser självklart förekommer även inom detta fält), medan förespråkande 
diskurser på det stora hela tycks vara mer utspridda över flera texter.  

5.1.2 Stordiskurser 
 
Diskurserna som listats ovan ger en utmärkt bild av vilka ord och teman som definierar 
privatisering och ger det mening i texten. Det finns dock även bland dessa diskurser 
mönster som på ett mer övergripande plan speglar de framställningar av privatisering 
som dominerar. Dessa mönster bildar det som i denna uppsats kallas stordiskurser.104  

                                                           
102 Text 28, s. 4.  
103 Text 28, s. 5.  
104 Fortsättningsvis används denna term vad gäller dessa övergripande diskurser, medan ’diskurser’ avser 
de mindre diskurserna.  
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5.1.2.1 Privatisering är att lämna det gamla 
 
Inom det förespråkande fältet finns ett flertal små diskurser som på olika sätt levererar 
samma budskap och bildar en stordiskurs. Utveckling, nyhet, förändring och förbättring 
är alla diskurser som pekar på en rörelse från ett tillstånd till ett annat, där man med 
andra ord går vidare till vad som antas vara en bättre situation än den nuvarande. Detta 
är förstås inte en förvånande tendens att finna inom just det förespråkande fältet, 
eftersom privatisering i sig i denna uppsats har etablerats som en förändring och en 
aktivitet eller process i en viss riktning. Det faktum att stordiskursen förefaller naturlig i 
sammanhanget gör dock inte dess dominans mindre intressant eller relevant att 
observera.  
 
De små diskurser som tillsammans bildar denna större diskurs, bidrar på olika sätt till 
detta övergripande mönster. Den mest frekvent förekommande definierar privatisering 
som en utveckling i någon form. Ordet utveckling kan sägas ha blivit ett av 
privatiseringens slagord eller slogans, baserat på dess utbredda användande. Man talar i 
abstrakta ordalag om ”utvecklingsmöjligheter”, ”utvecklingsambitioner”, ”gemensam 
utveckling” och ”utveckling av nya verksamhetsområden”, men även mer konkret om 
specifika satsningar att ”utveckla egna tjänster”.105 Påfallande ofta är dock innebörden i 
dessa utsagor förhållandevis abstrakt, där man talar om ”nyskapande förändringsarbete” 
och ”nytänkande” i allmänhet, utan vidare specificeringar eller detaljer.106  
 
5.1.2.2 Privatisering är en värdegrundsfråga 
 
Det förekommer inom det ifrågasättande fältet, liksom inom det förespråkande, ett visst 
mönster för vilket ifrågasättande budskap som främst träder fram. De små diskurser som 
tillsammans skapar det mest dominerande mönstret är demokrati, yrkesroll, splittring 
samt marknadsstyrning. Även vissa aspekter av diskursen minskad insyn/inflytande 
följer samma mönster. Vad dessa diskurser har gemensamt är att de alla anspelar på vad 
som kanske kan benämnas en bibliotekens värdegrund, det vill säga vissa mer eller 
mindre uttalat antagna normer kring vad ett bibliotek och en bibliotekarie är och bör 
vara. Detta tar sig uttryck i definierande utsagor som antyder att privatisering inte bara 
brister i att uppfylla de krav som dessa normer menar att bibliotek ska uppfylla, utan 
även hotar de värderingar som associeras med traditionellt styrda bibliotek. Att 
privatisering ”urholkar bibliotekariens yrkesroll” och kan ”urholka de värden som vi 
idag kanske lättvindligt kopplar samman med de allmänna folkbiblioteken”, samt att 
”demokratiska värden [kan] hotas” är några exempel på sådana utsagor.107 Man talar 
även om ”fragmentisering” där ”nätverken luckras upp” inom bibliotekens samordning 
och samarbete, och att privatisering ökar behovet av ”en tydlig bibliotekslag som 
garanterar medborgarnas rättigheter”, vilket antyder att privatisering äventyrar sådana 
rättigheter.108  
 
5.1.2.3 ”Som vanligt gällde det pengar” 
 
De ovan nämnda stordiskurserna speglar de övergripande mönster som stod att finna 
inom det förespråkande respektive ifrågasättande fältet. Det finns dock en diskurs (av de 

                                                           
105 Text 21, s. 4. Text 10, s. 17. Text 21, s. 4. Text 24, s. 32. Text 5, s. 4.  
106 Text 9, s. 17. Text 5, s. 4. 
107 Text 17, s. 24. Text 2, s. 3. Text 28, s. 7.  
108 Text 17, s. 24.  Text 5, s. 5.  
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små diskurserna) som återkommer inom samtliga fält, och därmed tillägnas ett eget 
avsnitt. Den ekonomiska diskursen gör sig gällande på ett så framträdande sätt att den 
anses vara en stordiskurs, av den anledningen att den genomsyrar alla tre fälten. Detta är 
speciellt anmärkningsvärt med tanke på att ingen annan diskurs finns representerad i fler 
än två fält, och eftersom det föreligger en viss spänning inom och mellan två av fälten är 
det intressant att det ekonomiska perspektivet dominerar inom båda.  
 
Den ekonomiska aspekten av privatisering är med andra ord något som tydligt 
framkommer i materialet, men diskursen används och omtalas av naturliga skäl på olika 
sätt inom de olika fälten. Inom det förespråkande fältet talas det om ”lägre kostnader”, 
”billigare” lösningar och ”förändring som kan betala sig”.109 Det ifrågasättande fältet 
präglas däremot av frågan ”om man över huvud taget kan tjäna pengar på bibliotek”.110 
Vissa utsagor ifrågasätter privatiseringsförespråkarnas argument och menar bland annat 
att ”fler kunder inte per automatik genererar mer pengar – men garanterat mer arbete, 
dvs ökade kostnader”.111 De ekonomiskt präglade utsagorna inom det neutrala fältet 
består till största delen av beskrivande utsagor, dvs. där exempelvis en 
privatiseringsforms eller privatiseringssatsnings ekonomiska förutsättningar och 
regleringar beskrivs. Dessa utsagor är med andra ord inte, varande neutrala utsagor, 
värderande i den ekonomiska frågan. Utsagorna speglar icke desto mindre den 
ekonomiska diskursens närvaro i debatten.  
 
5.2 Modalitetsanalys  
 
Analysen av utsagornas modalitet har i enlighet med föregående analyssteg gjorts 
utifrån indelningen i förespråkande, ifrågasättande samt neutrala utsagor. Denna analys 
uppgift är att nyansera ordmeningsanalysen och därmed ge ett fylligare resultat. 
Utsagornas modalitet identifierades och delades in i följande modaliteter: konstaterande 
modalitet, åsiktsbaserad modalitet, avsiktsbaserad modalitet, möjlighetsbaserad 
modalitet samt frågande modalitet.112 Nedan redogörs för resultatet av analysen.  
 
En aspekt på vilken uppmärksamheten lätt faller, speciellt vid tal om åsiktsbaserade 
utsagor, är utsagans källa, det vill säga vem åsikten tillhör och huruvida detta är av 
betydelse. Detta är en relevant aspekt för samtliga modaliteter, eftersom även utsagor 
med konstaterande, avsiktsbaserad, möjlighetsbaserad eller frågande modalitet kan vara 
uttalanden eller åsikter.113 Det har dock inte funnits utrymme för att inkludera en sådan 
aspekt i analysen, även om detta hade varit högst intressant. Frågan kommer dock att 
beröras i diskussionsavsnittet.  

5.2.1 Konstaterande modalitet 
 
Denna modalitet inkluderar utsagor som formuleras som ett faktum, som inte nyanseras 
eller ifrågasätts eller antyder tvekan eller tvivel. Exempel på sådan modalitet är rena 
verbformer i olika tempus, utan modala hjälpverb eller osäkerhetsrelaterade ord såsom 
nog och ganska etc.  

                                                           
109 Text 28, s. 4. Text 21, s. 3. Text 19, s. 39.  
110 Text 17, s. 24.  
111 Text 23, s. 14.  
112 En gräns för minsta totala antalet utsagor för en modalitetsdiskurs drogs vid fem utsagor. Detta 
medförde att två påträffade diskurser inte inkluderats i resultatet.  
113 Det förekommer med andra ord att en utsaga kan ha flera olika modaliteter. T.ex. kan en uttryckt åsikt 
ha konstaterande modalitet.  
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Konstaterande modalitet förekommer i 65 förespråkande utsagor, i 71 ifrågasättande 
utsagor och i 30 neutrala utsagor. Detta gör den konstaterande modaliteten överlägset 
vanligast i materialet. Fördelningen visar även på graden av påstådd sanning inom de tre 
fälten, där ifrågasättande utsagor i något större grad än förespråkande framställs som 
faktum. Skillnaden mellan dem båda är visserligen inte slående stor, men med tanke på 
att det totala antalet utsagor skiljer sig till de förespråkande utsagornas fördel finns 
anledning att lyfta fram denna skillnad som ett tecken på större grad av självklarhet i de 
ifrågasättande utsagorna. Kort sagt uttrycks fler ifrågasättande utsagor, och större 
procentuell del av de ifrågasättande utsagorna, som faktum. De neutrala utsagorna 
utgörs nästan uteslutande av konstaterande modalitet.  

5.2.2 Åsiktsbaserad modalitet 
 
Åsiktsbaserad modalitet avser utsagor som uttryckts som åsikter, känslor etc. Detta 
utesluter inte att även andra utsagor med andra modaliteter är åsiktsrelaterade. Det är 
snarare så att dessa utsagor är de enda som i texten formuleras som varande åsikter av 
olika slag, antingen genom direkta hänvisningar (A tycker att), genom referat (Enligt 
A…) eller genom citat (”…”, säger A). I denna modalitet inkluderas även utsagor som 
formuleras som allmänna uppfattningar i linje med ”det sägs…”, ”det påstås…” etc.  
 
Denna modalitets fördelning i materialet ser något annorlunda ut än den konstaterande 
modaliteten. 17 förespråkande utsagor uttrycks genom åsiktsbaserad modalitet, jämfört 
med 23 ifrågasättande och en neutral utsaga. Det förefaller med andra ord som om fler 
ifrågasättande än förespråkande utsagor uttrycks som åsikter, känslor etc. Den 
åsiktsbaserade modaliteten kan ha olika effekter på framställandet av ett fenomen. Den 
kan, speciellt i relation till den konstaterande modaliteten, ge intryck av godtycklighet 
och bristande pålitlighet på så vis att subjektiviteten i utsagan framgår tydligare. 
Utsagor med åsiktsbaserad modalitet kan dock även ge uttryck för ett kollektiv och en 
allmän uppfattning, vilket i sig kan ge styrka och slagkraft åt en utsaga.  

5.2.3 Avsiktsbaserad modalitet 
 
Med avsiktsbaserad modalitet avses de utsagor som ger uttryck för avsikt, vilja, 
intention eller önskningar. Dessa utsagor har identifierats genom modala hjälpverb 
såsom vill, ska, kommer att samt verb såsom hoppas och önskar.  
 
Det förespråkande fältet innehåller tolv avsiktsbaserade utsagor, medan fyra 
motsvarande utsagor finns i det ifrågasättande fältet. En (1) neutral utsaga med 
avsiktsbaserad modalitet påträffades. Majoriteten av de förespråkande utsagorna med 
åsiktsbaserad modalitet uttryckte en vilja att göra eller åstadkomma något genom 
nämnda privatisering. ”Vi vill fortsätta under friare former”, ”Vi vill skapa möjligheter”, 
”Vi vill bygga långsiktiga relationer” [min kursivering].114 Detta förmedlar med andra 
ord de förhoppningar som finns bakom privatiseringstankarna. Samtidigt antyder 
användandet av det modala hjälpverbet vilja endast en intention att åstadkomma något, i 
motsats till en övertygelse om eller plan över att något blir genomfört. I jämförelse med 
konstaterande modalitet (vilket skulle formuleras Vi skapar möjligheter) blir den 
avsiktsbaserade modaliteten mer osäkerhetspräglad.  
 

                                                           
114 Text 5, s. 4. Text 21, s. 3. Text 21, s. 4.  
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Vad gäller de ifrågasättande utsagorna med avsiktsbaserad modalitet används inte 
verbet vilja i någon av utsagorna. Det är istället uteslutande verbet ska(/skall) som 
används. Det är här intressant att observera att där de förespråkande utsagorna uttrycker 
förhoppningar, förmedlar de ifrågasättande utsagorna krav och förväntningar mer i form 
av skyldigheter. Man kan även utifrån kontexten avgöra att dessa krav inte förväntas 
uppfyllas. ”En förening eller privat anordnare ska i högre grad erbjuda något extra som 
man inte med egna offentliga medel har kunnat erbjuda. I fallet Dieselverkstan är jag 
ganska tveksam till om det har funnits med i bedömningen” [min kursivering].115 I en 
annan ifrågasättande utsaga används denna modalitet för att mer direkt uttrycka en 
farhåga om vilka (negativa) konsekvenser som privatisering kommer att medföra. ”En 
farhåga som framförts mot biblioteksentreprenader är att det ska leda till 
fragmentisering och en försvagning av bibliotekssystemet”[min kursivering].116 Denna 
farhåga varken hävs eller kommenteras vare sig som orealistisk eller berättigad. Den 
fortsatta texten tenderar dock att bekräfta farhågan genom att åtgärder tas upp för hur 
detta kan undvikas. Den avsiktsbaserade modaliteten bland ifrågasättande utsagor 
präglas därmed av en betydligt mer krävande och samtidigt lätt pessimistisk underton.  

5.2.4 Möjlighetsbaserad modalitet 
 
Denna modalitet inkluderar utsagor som anger möjliga skeenden, effekter etc. Ord som 
anger denna modalitet är olika tempus och böjningar av hjälpverbet kunna.  
 
Även denna modalitet bjuder på förhållandevis stora variationer, där 26 förespråkande 
utsagor, sju ifrågasättande utsagor och en (1) neutral utsaga påträffades. Den 
möjlighetsbaserade modaliteten har vissa drag gemensamma med den avsiktsbaserade 
modaliteten på så vis att den ger uttryck åt potentiella men förhållandevis osäkra 
skeenden. Att privatisering innebär att man ”kan gå med vinst”117 och att en verksamhet 
”kan utvecklas bättre”118 förmedlar en möjlig men på intet sätt spikad utveckling, och 
modaliteten tenderar därmed att vittna om osäkerhet angående utsagans förverkligande. 
Den möjlighetsbaserade modaliteten förekommer nästan uteslutande på detta sätt inom 
samtliga fält, dock mest frekvent inom det förespråkande.  

5.2.5 Frågande modalitet 
 
Till den frågande modaliteten hör de utsagor som utformas som frågor. Anledningen till 
att denna grupp kategoriserades separat är att utsagornas modalitet i majoriteten av 
fallen uttryckte mer i egenskap av frågande modalitet än i egenskap av annan modalitet, 
om annan modalitet kunde identifieras.  
 
Den frågande modalitetens fördelning visar tydlig övervikt mot ifrågasättande utsagor, 
där åtta sådana utsagor förekommer. Endast en (1) utsaga med frågande modalitet 
förekommer bland de förespråkande utsagorna, och ingen har påträffats bland de 
neutrala. Att detta debatteringssyftande stilgrepp används nästan uteslutande inom ett av 
fälten är ett intressant resultat. Vad som kanhända är mindre förvånande men icke desto 
mindre av intresse är att de förekommer just inom det ifrågasättande fältet, vars utsagor 
ställer sig kritiska till privatisering. Frågor som ”vem har tillsyn över fribiblioteket och 
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granskar dess kvalitet?” och ”om man över huvud taget kan tjäna pengar på bibliotek?” 
väcker tankar och opinion, och saknar bevisligen någon motsvarighet hos den andra 
sidan i materialet. Vissa frågor var dock av ett mer utredande slag, där syftet snarare 
tycktes vara att finna svar.  
 
5.3 Metaforanalys 
 
Antalet metaforer för privatisering som påträffats i materialet uppgår i 16 stycken. 
Metaforer för debatten kring privatisering har även inkluderats eftersom en 
förhållandevis stor del av de påträffade metaforerna berörde denna aspekt av fenomenet, 
och det befanns mer givande för analysen att inkludera dessa metaforer än att exkludera 
dem. I ett fall citerades en metafor som använts tidigare i samma nummer – detta citat 
har inte inkluderats i analysen. Nedan följer en förteckning av metaforerna i den ordning 
de påträffats. 

 
inga kor är längre heliga 
en dröm 
kostymen blivit en smula trång 
en het potatis 
sticker i ögonen på somliga 
stöta på patrull 
då tar det hus i helvete 
en sämre såpopera 
En het potatis som ingen 

egentligen ville ha på sin tallrik. 

en egen låda 
tagna på sängen 
”konsumalternativ” 
sår ett frö  
en mycket vacker blomma 

som riskerar att trampas ner 
en het potatis 
hoppa på tåget 

 
Metaforerna är i vissa fall svåra att dela in i förespråkande och ifrågasättande eftersom 
det finns olika tänkbara tolkningsmöjligheter. Det kan dock konstateras att en större del 
förespråkande än ifrågasättande metaforer förekommer. Metaforerna har oftare en 
tydligt och påtagligt positiv klang, där även sammanhanget visar på en förespråkande 
stämning, än vad de har en motsvarande negativ prägel. Utsagor som uttrycker att 
privatiseringsförsök ”sår ett frö” som har potential att bli ”en mycket vacker blomma” 
är en förespråkande metafor som målar upp en bild av privatisering som något 
förhållandevis skört och omsorgskrävande.119 Valet av just blomman som metafor är 
intressant, liksom metaforens fortsättning: ”som riskerar att trampas på”.120 En blomma 
är något som med relativ lätthet kan trampas på. Intrycket hade varit ett helt annat om 
fröet hade växt upp till en robust ek. En blomma är vanligtvis liten och skör, och 
anspelar på känslor av det beskyddande och sentimentala slaget. Ingen vill väl trampa på 
en blomma.  Även ”dröm”-metaforen ger ett solskensintryck, medan uttrycket att 
”hoppa på tåget” mer förmedlar trend och energi.121 Privatisering framstår här som en 
nyhet som kräver handlingskraft och initiativtagande, och är betydligt mer 
aktivitetspräglat än den stillsamma dröm- och blommetaforen. 
 
Som nämnts ovan är även debatten kring privatisering väldigt närvarande i användandet 
av metaforer i materialet, vilket märks bland annat i farhågan att den vackra blomman 
”riskerar att trampas ner”. Detta anspelar direkt på de argument som framhålls av 
privatiseringens motståndare. Dessa metaforer är förhållandevis laddade och lätt 
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anklagande och speglar väl den spänning som existerar mellan olika perspektiv i denna 
debatt. Även metaforen som menar att utmaningar i form av privatisering lätt kan ”stöta 
på patrull” ger en närmast krigsassocierande bild av det hela, och de tidigare nämnda 
metaforerna där ngt trampas ner och sticker i ögonen framstår i det skenet som betydligt 
mer aggressiva och fysiskt handgripliga. Att privatiseringens framgångar ”sticker i 
ögonen på somliga” är även det en form av kritik av både debatten, responsen och det 
sätt på vilket privatiseringsfrågan behandlas.122 
 
Dessa metaforer som kritiserar privatiseringstankarnas bemötande ger indirekt en 
förespråkande bild av privatisering, på samma sätt som metaforen ”då tar det hus i 
helvete”, som riktar sig mot reaktionen på kritiken av privatisering, indirekt ifrågasätter 
privatisering.123 Det förekommer dock även andra debattrelaterade metaforer som kan 
vara svårare att förpassa till en viss sida i vad som bitvis verkar vara en verbal strid. Vid 
ett flertal tillfällen beskrivs privatisering med metaforen ”en het potatis”, vilket ger 
ytterligare styrka åt bilden av privatisering som ett ämne som är så potentiellt farligt att 
ingen vågar hålla i det.124 Istället fumlar man med det i händerna för att snabbt kasta det 
ifrån sig, för näste man att skålla sig på. Detta är grundidén bakom metaforen ”het 
potatis”. Den har dock blivit så vanligt förekommande i vår språkdräkt att dess 
användande inte nödvändigtvis måste förmedla ett sådant avståndstagande. I ett av 
fallen där metaforen används antyds att denna heta potatis bör tossas runt i den 
bemärkelsen att diskussionen är nödvändig, och att det är tillrådligt att ha åsikter i 
frågan. ”Om detta kan man – och bör man – ha åsikter”.125 I en annan utsaga förstärks 
dock avståndstagandet genom att metaforen utvecklas till ”En het potatis som ingen 
egentligen ville ha på sin tallrik”.126 Denna utsaga är dubbeltydig på så vis att den dels 
avser privatisering i sig och beslutstagandet i frågan, och dels, genom potatismetaforen, 
debatten kring frågan. Denna debattens dominerande närvaro i metaforerna 
sammanfattar väl den framställning som texternas metaforer skapar.  
 
5.4 Analys av interaktionell kontroll 
 
Denna analys syftar till att klarlägga vissa aspekter av hur dialogen mellan olika 
framställningar ser ut, med speciellt fokus på den slutgiltiga interaktionella kontrollen, 
det vill säga hur texterna avslutas. Detta med utgångspunkt i hypotesen att den 
framställning som får sista ordet i en text också understryks och får ökad slagkraft, och i 
högre grad sammanfattar texten som helhet samt ger intryck av att representera 
författarens/tidskriftens ställningstagande.  
 
En indelning har gjorts där texternas avslutande stycken analyserats och kategoriserats i 
förespråkande, ifrågasättande samt neutralt perspektiv, i enlighet med den 
grundläggande indelningen för uppsatsens analys som helhet. I de fall då en texts 
avslutande stycken inte har kunnat klassificeras som varken förespråkande eller 
ifrågasättande, har dessa klassificerats som neutrala. Vissa definitioner har även gjorts 
av vad som räknas som avslut på en text. I detta fall räknas textens sista samt näst sista 
stycken som textens avslut, beroende på hur långa styckena är. Är styckena kortfattade 
har med andra ord även det näst sista stycket inkluderats. I vissa fall har dock en text 
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skiftat ämne, och därmed har avslutet inte berört privatiseringsämnet. I dessa fall har 
textens avslut identifierats som det stycke som avslutar privatiseringsämnet i texten 
(detta under förutsättning att ämnet inte tas upp på nytt senare i texten).  

5.4.1 Interaktionen 
 
Inledningsvis fokuserar analysen på hur interaktionen mellan olika perspektiv ser ut, 
både i enskilda texter och i materialet som helhet. Denna undersökning visar att det 
förespråkande och det ifrågasättande perspektivet förekommer väldigt växlande i 
materialet, det vill säga att de uppträder om vartannat. I majoriteten av texterna 
presenteras båda perspektiven i samma text, och i de fall då en text endast innehåller ett 
perspektiv refererar denna text i nästan samtliga fall till en text som innehåller det 
motsatta perspektivet. Detta kan ta sig uttryck både genom dels direkta tilltalanden, 
bland annat i debattinlägg och öppna brev, och dels genom indirekta hänvisningar 
såsom upprepningar och citat. I texterna 7-10 förekommer ett väldigt tydligt sådan 
refererande. Samtliga texter bygger där på text 5, och text 8 är ett direkt svar på text 7, 
liksom text 10 besvarar text 9. Perspektiven växlar även enligt samma struktur, där text 
8 och 10 är generellt ifrågasättande och text 7 och 9 är generellt förespråkande. Här, 
liksom mellan flera andra texter, uttrycks kopplingen mellan texterna främst genom 
direkta tilltalanden, såsom ”Öppet brev angående[…]” och ”Svar till[…]”.127 Det 
förekommer dock även citering, där en text hänvisar till en annan text genom att citera. I 
vissa fall använder sig även en besvarande text av samma formuleringar som den text 
till vilken man refererar (utan att citera), vilket understryker kopplingen mellan dem.  
 
Det förefaller med andra ord finnas en betydande länk mellan perspektiven som gör att 
de relaterar till varandra. Det framgår dock att denna relation mellan texterna (och även 
mellan perspektiv inom texterna) inte nödvändigtvis är vänskaplig utan snarare spänd 
och laddad (vilket även kunde påvisas i det föregående analyssteget). De texter som på 
ett centralt sätt hänvisar till andra texter innehållande det motsatta perspektivet 
innehåller inte helt sällan anklagande och högst kritiserande uttalanden. Formuleringar 
som ”att svärta ner” och ”ogrundade påhopp och snaskigt skvaller” förekommer 
åsyftandes yttranden från det motsatta perspektivet.128 Det förekommer även utsagor 
som innehåller i olika mån svårdefinierade kritiska undertoner. Följande utsaga riktar 
sig till en biblioteksentreprenör: ”Men detta är ju inte lätt att känna till för den som 
aldrig arbetat inom bibliotekssektorn”.129 Texten som helhet utgår uteslutande från en 
annan text genom att gå igenom, besvara och motbevisa ett antal av entreprenörens 
fällda kommentarer. Utsagan blir därmed en bedömning av entreprenörens kompetens 
och förefaller i detta sken vara högst laddad.  

5.4.2 Avsluten 
 
Analysen visar att av de 28 texterna i materialet avslutas 15 ur ett ifrågasättande 
perspektiv, 9 ur ett förespråkande perspektiv och 5 ur ett neutralt perspektiv. (I en av 
texterna klassificerades avslutet som både ifrågasättande och förespråkande, vilket 
medför att det totala antalet avslut i denna uträkning blir 29). Det förekommer med 
andra ord en tydlig dominans vad gäller denna aspekt av den interaktionella kontrollen, 
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där en inställning som är kritisk till privatisering oftare får sista ordet i texterna. Många 
av de utsagor eller stycken som avslutar en text är även formulerade på ett 
sammanfattande sätt, vilket förstås är naturligt för en texts avslutande del. Detta är dock 
ett drag som bidrar till avslutets betydelsefulla roll, eftersom en utsaga som 
sammanfattar en text ger intryck av att spegla essensen i texten, oavsett om denna 
spegling är sanningsenlig eller inte. En text kan med andra ord vara generellt 
förespråkande, men med ett ifrågasättande avslut tenderar de ifrågasättande utsagorna 
att understrykas snarare än de förespråkande, även om de senare är fler till antalet. I 
vissa fall kan de avslutande utsagorna även tyckas häva den grund på vilken den övriga 
texten eller snarare det motsatta perspektivet i texten bygger. Ett exempel på detta finns 
i text 2, där artikeln ger både ett förespråkande och ett ifrågasättande perspektiv. I det 
avslutande stycket kommer så bland annat en utsaga som ifrågasätter tankarna bakom 
det entreprenadförsök kring vilket artikeln kretsar. ”[M]an kan också fråga sig om det 
inte ingår i bibliotekarierollen att vara allmänorienterad i den utgivning som finns. 
Känna sitt klientel, sitt bestånd och sina kollegor. Det är kunskaper som är omöjliga att 
skaffa sig på distans”.130 Detta synsätt näst intill raserar konceptet med den aktuella 
privatiseringssatsningen, som handlade om att lägga ut inköpsverksamheten på 
entreprenad. På detta sätt får textens avslut möjlighet att påverka läsaren och vinkla 
läsningen, på samma sätt som ett förespråkande avslut i det här fallet hade styrkt det 
förespråkande budskapet.  
 
En annan avslutande utsaga som lyckas vända texten i en viss riktning är följande citat, 
som avslutar en artikel där en entreprenör intervjuas: ”att det ska komma så vansinniga 
tankar från nämndens ordförande trodde jag inte var möjligt. Men det lär väl komma 
mera eftersom det också handlar om prestige”.131 I det här fallet förstärks avslutets 
sammanfattande drag av författarens anmärkning att detta uttalande ”nog [får] 
sammanfatta det hela”.132 I dessa fall blir det tydligt att samtliga förespråkande utsagor 
som förekommer i texten ifrågasätts i ett enda drag, vilket understryker vikten av hur 
interaktionen mellan två perspektiv avlutas.   
 
5.5 Sammanfattning av analys 
 
Innan resultatet diskuteras vidare i följande avsnitt sammanfattas här summan av 
analysen.  
 
De meningsskapande utsagorna som togs ut ur materialet och utgjorde grunden för stora 
delar av analysen visade att det förespråkande perspektivet dominerade totalt till antalet 
utsagor och diskurser. De ifrågasättande utsagorna var dock längre och mer utvecklade 
och skillnaderna mellan perspektiven jämnades därmed ut något. 
 
Diskurserna visade på att privatisering framställdes på ett varierande och mångfaldigt 
sätt, där utsagorna definierade privatisering enligt en mängd olika mönster. Ett mindre 
antal övergripande mönster kunde dock urskönjas bland de mindre diskurserna. Ett av 
dessa mönster var att lämna det gamla, vilket förmedlades genom diskurser såsom 
utveckling, förändring, förbättring och nyhet. Denna stordiskurs var väldigt 
framträdande och dominerade inom det förespråkande fältet. 
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Analysen visade även att ett mönster kring privatisering som en värdegrundsfråga vägde 
tungt och var främst återkommande inom det ifrågasättande fältet. Detta skildrades 
genom diskurser kring yrkesroll, demokrati, splittring och marknadsstyrning. Utöver 
dessa två stordiskurser dominerade även en ekonomisk diskurs i materialet. Denna 
diskurs gestaltades ur både ett förespråkande, ifrågasättande och neutralt perspektiv, 
vilket tillskriver denna diskurs liknande betydelse som de två tidigare nämnda.  
 
Modalitetsanalysen konstaterade att det ifrågasättande perspektivet skildrades med 
något mer säkerhet, medan det förespråkande fältet ofta präglades av olika slags 
osäkerhet i form av intentioner och möjligheter i utsagornas formuleringar. De 
ifrågasättande utsagorna var däremot mer åsiktsbaserade och frågande, och väckte 
därmed mer till debatt än det förespråkande perspektivet.  
 
Ytterligare en framställning som framgick av analysen var privatiseringen som debatt, 
där en tydlig dialog mellan främst förespråkande och ifrågasättande perspektiv 
påträffades. Detta blev speciellt påtagligt bland materialets metaforer samt vid analys av 
den interaktionella kontrollen.  
 
Slutligen visade analysen att det ifrågasättande perspektivet oftare fick sista ordet i 
texterna än det förespråkande perspektivet, vilket ger tyngd åt det ifrågasättande. 
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6 Diskussion 
 
Vid det här stadiet i uppsatsen kan det vara aktuellt att återknyta till de frågeställningar 
som uppsatsen bygger på och söka få svar på dessa. Frågorna har dock inga entydiga 
svar. Analysen har resulterat i olika vinklingar av privatiseringens framställningar, av 
vilka en sammanställning skapar en helhetsbild som inte är helt okomplicerad. Ett 
försök till en så överskådlig sammanställning som möjligt kommer icke desto mindre att 
göras. I detta avsnitt kommer relevanta resonemang att föras i syfte att i den mån det är 
möjligt besvara uppsatsens frågeställningar. En allmän diskussion kommer sedan att 
hållas för att diskutera övriga resultat.  
 
6.1 Vad framställs? 
 
De två inledande frågeställningarna berör framställningen av privatisering och hur detta 
ser ut, medan de två avslutande frågeställningarna snarare berör vad dessa 
framställningar beror på samt vilka konsekvenser de får. En avsnittsindelning har därför 
gjorts i enlighet med denna struktur, där de första frågorna behandlas i detta avsnitt.  
 
HUR FRAMSTÄLLS PRIVATISERING AV BIBLIOTEK I BIBLIOTEKSBLADET? 
 
Den som vid uppsatsens början förväntade sig att en ytterst snäv och ställningstagande 
framställning av privatisering skulle uppdagas i denna undersökning torde ha fått sina 
förväntningar i någon mån raserade. En stor mängd av olika aspekter av privatisering 
har kommit fram i materialet, vilket framställer frågan om privatisering av bibliotek på 
ett väldigt nyanserat sätt. Med utgångspunkt i detta förefaller det högst troligt att det 
funnits en avsikt hos Biblioteksbladet att framställa privatisering på ett rättvist och 
mångfacetterat sätt, där flera olika infallsvinklar ges utrymme. Det finns inte mycket 
som tyder på att en sådan avsikt inte funnits, men detta är inte heller av särskilt stort 
intresse i sammanhanget. Vad som dock är av intresse i det här fallet är hur 
framställningen faktiskt ser ut, oavsett avsikt. Bland dessa många aspekter av 
privatisering som påträffats i materialet förekommer bevisligen vissa mer frekvent 
(bland annat utveckling och ekonomi). Det vore dock missvisande att påstå att dessa 
sidor av privatisering därmed bör ses som representativa för hur privatisering skildras i 
allmänhet. Förekomsten av en enstaka framställning (till exempel diskursen Tid) 
överträffas stort av förekomsten av endast några stycken andra framställningar 
tillsammans. Den framställning som gemensamt skapas av de påträffade diskurserna 
kan därmed fastställas som mer genomslående än någon av de framställningar som 
någon enstaka diskurs skapar.  
 
Frågan som följer på detta resonemang är då vilken framställning som dessa diskurser 
gemensamt skapar. Det visade sig tidigt i analysen att materialet följde två tydliga 
perspektiv – ett förespråkande och ett ifrågasättande – samt att dessa perspektiv ofta 
förekom i samband med varandra. En text innehöll förhållandevis sällan endast ett 
perspektiv, och i de fall då det förhöll sig så relaterade denna text nästan alltid till en 
annan text innehållande det andra perspektivet. Olika texter byggde därmed på varandra 
och behandlade samma innehåll, exempelvis ett visst bibliotek. I dessa fall framträdde 
ovanligt tydligt den dialog mellan olika perspektiv som kunde urskönjas i materialet 
som helhet. Dessutom präglas denna dialog inte sällan av den spänning som påtalats 
upprepade gånger i analysen. Dialogen är konfliktbaserad, vilket kanhända knappast är 
förvånande. Två motsatta perspektiv vars argument ges utrymme på samma arena 
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bäddar för debatt. Denna debatt skulle dock kunna skildras på ett antal varierande sätt. 
Icke desto mindre är det just framställandet av denna dialog som orsak till friktion och 
ibland synbarligen även osämja som bryter igenom.133  
 
Interaktionen mellan perspektiven märks även inom texter där båda perspektiven 
förekommer, och utsagor bidrar till interaktionen oavsett diskurstillhörighet. Detta 
framgår även av de analyserade metaforerna, som mycket väl speglar dialogen mellan 
de olika perspektiven utan att ha blivit indelade i diskurser. Även om de olika 
diskurserna självklart är av vikt för hur privatisering framställs, inte minst när det gäller 
den bild av privatisering som diskuteras i samband med besvarandet av nästa 
frågeställning, präglas framställningen generellt i större mån av de två motsatta 
perspektiven. Deras närvaro löper som en röd tråd genom materialet och skapar mer än 
något annat en framställning av privatisering som en arena för debatt. Denna 
framställning är mer homogen och konsekvent än någon av de framställningar som 
förekommer bland materialets diskurser. Det är här värt att nämna en teori som togs upp 
som hastigast i samband med redogörandet för kunskapsläget (avsnitt 2.1). Den 
dialektiska utvecklingsteorin är ytterst applicerbar på just denna aspekt av 
framställandet av privatisering.134 Teorin grundar sig på tesen att förändring uppstår när 
dominerande intressen utmanas av motsatta intressen. Förändring och instabilitet 
åstadkommes därmed genom konflikter; en tes som vore ytterst intressant att vidare 
undersöka i relation till privatisering (och förändring i allmänhet) av bibliotek och vid 
analyserandet av ett material såsom det som denna diskussion bygger på.  
 
HUR SER DEN DOMINERANDE PRIVATISERINGSDISKURSEN UT UTIFRÅN DESSA FRAMSTÄLLNINGAR? 
 
Analysen har visat att det knappt går att tala om endast en dominerande bild av 
privatisering. Inte bara innehåller materialet en sådan spridning bland diskurserna, men 
den indelning i perspektiv som framträtt har även resulterat i olika stordiskurser som 
dominerar inom olika perspektiv. Det är därmed dessa tre stordiskurser som främst är av 
intresse för den här diskussionen, snarare än en diskurs som dominerar i materialet som 
helhet. Det faktum att flera stordiskurser dominerar, samt att så många diskurser 
påträffats, är i sig en intressant faktor, till vilken vi återkommer i ett senare 
diskussionsavsnitt.  
 
Stordiskursen att lämna det gamla kan ses som naturlig för ett fenomen som 
privatisering, som i sig går ut på att driften av en verksamhet övergår till en annan 
driftform, det vill säga förändras. Som poängterats vid ett antal tillfällen i denna uppsats 
är privatisering en form av förändring, och att sådana diskurser uppkommer är då 
knappast förvånande. Diskurserna och utsagorna behandlar dock inte endast förändring, 
utveckling etc. av själva driftformen. De rör sig inte uteslutande kring den aktör som 
driver verksamheten, utan berör diverse olika delar av biblioteksverksamheten. Det talas 
om nya tjänster, marknadsföring, målgrupper och mer abstrakta målsättningar för 
verksamheten som helhet. Kanhända är inte heller detta förvånande, utan något som 
anses vara en naturlig följd av att driftformer skiftar. Men det är de facto inte en 
självklar följd, eftersom en ny driftform mycket väl kan fortsätta utföra en uppgift på 
liknande sätt som dess föregångare. Att diskurser som förändring och utveckling 
förgrenar sig ut i olika delar av biblioteksverksamheten får därmed konsekvenser. 

                                                           
133 Vad gäller anledningarna till varför denna debatt till synes skapar sådan friktion och osämja diskuteras 
detta vidare i avsnitt 6.2. 
134 Zetterlund & Hansson (1997), s. 29f.  
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Privatiseringen framställs genom detta mönster som en betydligt större och omvälvande 
fråga än vad som hade varit fallet hade det endast associerats till själva driften av 
verksamheten.  
 
Att lämna det gamla är en positivt laddad stordiskurs. Ledorden (utveckling, förbättring 
etc) är optimistiska och vittnar om en tro på framtiden, och i en allmän kontext hade 
tolkningen kanhända stannat där. Det har dock etablerats att biblioteket, enligt 
Audunssons institutionella perspektiv, präglas av vissa för biblioteket specifika normer 
av vilka förändring inte eftersträvas. Sättet att se på stordiskursen att lämna det gamla 
som förespråkande förändring, inte bara av själva driftformen men även utav flera olika 
aspekter av biblioteksverksamhet, kan på så vis ses som ett ifrågasättande eller till och 
med kritik av (de mer eller mindre traditionellt drivna) biblioteken, och därmed i 
förlängningen även av de som driver dem och arbetar på dem. Som en av utsagorna i 
materialet löd: ”Jag tolkar detta som en underliggande kritik mot oss 
bibliotekschefer”.135 I skenet av resonemanget i föregående stycke är en sådan tolkning 
varken orimlig eller oberättigad. Eftersom stordiskursen att lämna det gamla i sådan 
utsträckning består av diskurser som utveckling, förändring, förbättring m.fl., gränsar 
framställningen av privatisering nästan till vad som skulle kunna kallas en 
förändringsiver som inte tycks finna mycket värt att bevara. Det är heller inte ovanligt 
med uttalanden som menar att biblioteken behöver förändras för att överleva.136 Detta 
förmedlar indirekt att de sätt (och de normer) på vilka biblioteken drivs idag inte är 
tillräckligt bra, vilket knappast förvånande framstår som ett slags betyg eller bedömning 
av biblioteksverksamheten så som den generellt bedrivs i dagsläget.  
 
Vad gäller stordiskursen privatisering som värdegrundsfråga är hoppet från föregående 
resonemang inte så långt. Tillhörande det ifrågasättande perspektivet utgör denna 
stordiskurs ett motargument till förespråkandet av förändring. Frågan är hur detta 
motargument påverkar bilden av privatiseringskonceptet. På samma sätt som de 
förändringsrelaterade diskurserna leder till att privatisering associeras till 
förändringsiver och förenklat uttryckt kritik av biblioteken, så leder diskurserna kring 
demokrati, yrkesroll, splittring och marknadsstyrning till att dessa faktorer (ovan 
nämnda diskurser) framstår som väldigt avlägsna och separerade från privatiseringens 
innebörd. Andemeningen i de utsagor som skapar dessa diskurser är att det förekommer 
vissa värden, ansvar och uppgifter inom bibliotekssektorn som privatiseringsformer inte 
uppfyller på ett tillfredsställande sätt, och att dessa element därmed skulle riskeras eller 
till och med gå förlorade med sådana former. Följden blir att privatisering indirekt 
definieras som oförenligt med demokrati, samordning etc.   
 
Den tredje och sista stordiskursen är av ett lite annorlunda slag eftersom den 
ekonomiska diskursen förekommer inom för samtliga perspektiv. Detta medför, som 
redan belysts i analysen, att ekonomidiskursen omtalas på olika sätt och ingetdera 
perspektivet dominerar nämnvärt. Detta gör att det är diskussionen kring ekonomi som 
allmänt förekommande, oavsett perspektiv, som är intressant. Denna diskussion är dock 
förhållandevis koncis. Det framgår av ekonomifaktorns utspridning och frekventa 
återkommande att privatisering på detta sätt framställs som en ekonomiskt präglad 
fråga; en tendens som kan sägas gå i linje med vad Stensson kallar ekonomisering av 
biblioteken, vilket innebär ökad fokusering på resursförbrukning relaterat till 

                                                           
135 Text 17, s. 24.  
136 Se exempelvis Bostedt (1995), St Clair (1996).  
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produktion.137 Detta har dels en positiv aspekt på så vis att privatisering framställs som 
en lösning på ett (ekonomiskt) problem. Det finns även en potentiellt negativ aspekt 
med materialets ekonomiska fokus och den berör bibliotekens gratisprincip. Detta är en 
oerhört grundläggande och väl etablerad standard inom bibliotekssektorn. Genom 
understrykandet av ekonomi riskerar privatisering att, per association, uppfattas som 
olämplig i bibliotekssammanhang. Detta kommer att diskuteras vidare i avsnitt 6.3.  
 
6.2 Vad beror framställningarna på? 
 
Som en del av integrerandet av relevant social praktik i sammanhanget privatisering av 
bibliotek valdes Audunssons teori kring förändring inom biblioteksorganisationer. Det 
visade sig att resultatet av analysen skulle bekräfta Audunssons teori om 
folkbibliotekens gemensamma ideologiska grund som avgörande för hur förändring av 
bibliotek bemöts. Den bekräftades på så vis att en av de dominerande 
privatiseringsdiskurserna i materialet berörde just olika normer och värderingar kring 
biblioteksverksamhet. Eftersom denna stordiskurs påträffades inom det ifrågasättande 
fältet framgår det att denna värdegrund är den starkaste kraften för motståndet mot 
privatisering. Audunssons tes att institutionella normer och strukturer spelar en 
avgörande roll för hanterande av förändring bekräftas på så vis. Detta är en bidragande 
faktor till besvarandet av uppsatsens tredje frågeställning:  
 
HUR KAN MAN FÖRKLARA RESULTATET AV OVANSTÅENDE FRÅGESTÄLLNINGAR MED UTGÅNGSPUNKT I DET 
TEORETISKA RAMVERKET?  
 
Inte bara framkommer i materialet den ideologiska grund som Audunsson benämner i 
sin avhandling, men den pekar även på privatiseringens relativa irrelevans i frågan. I 
början av denna uppsats uppmärksammades möjligheten att det är förändringen i 
allmänhet som skapar konflikter, och inte nödvändigtvis privatisering som en 
specificerad form av förändring. Om det i sanning stämmer att materialet speglar en 
biblioteksspecifik värdegrund som vänder sig mot privatisering, förefaller det troligt att 
även andra former av förändring som strider mot dessa normer skapar samma reaktion, 
vilket tyder på att kärnan sitter i förändringsfaktorn. Man bör självklart inte bortse från 
det faktum att förändringsformen enligt Audunsson behöver strida mot de normer som 
föreligger för att en motvilja ska uppstå, och förändringar behöver givetvis inte strida 
mot dessa normer. Detta innebär att privatiseringsfenomenet i det här fallet i materialet 
uppfattats som motsägande biblioteksnormerna. Icke desto mindre är det troligt att 
samma mottagande skulle vänta ett antal andra idéer om förändring som i samma grad 
uppfattas som oförenliga med bibliotekets värderingar. Förutsatt att man med förändring 
avser en tillräckligt banbrytande ändring av någonting, förefaller det ur denna synvinkel 
som om förändringen snarare än driftformen, även om driftformen har ett finger med i 
spelet, är den grundläggande orsaken till ovilja.  
 
Bibliotekens ideologiska grund och förändringens kompatibilitet med denna är med 
andra ord en faktor som kan förklara varför delar av framställningen av privatisering ser 
ut som den gör. Resultatet har dock bjudit på flera framställningar. Den andra 
stordiskursen som påträffades var av det mer förespråkande slaget och torde därför bero 
på helt andra orsaker. Här kan bland annat poängteras vad som redan nämnts ovan, det 
vill säga att förändring inte nödvändigtvis måste leda till konflikter. Detta framkom 

                                                           
137 Stensson, S. (1995). Ekonomisering av folkbibliotek, Biblioteken, kulturen och den sociala 
intelligensen: aktuell forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, s. 171-193.  
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även av Audunssons egen undersökning, där förändring i vissa fall accepterades utan 
vidare motstånd även om förändringen visade sig mindre kompatibel med bibliotekets 
normer och standarder.138 Vad som istället tycktes vara avgörande var de politiska 
omvärldstendenser som omgav den förändringspräglade verksamheten. Audunsson drog 
till och med den slutsatsen att hög nivå av turbulens i verksamhetens omvärld 
(environmental turbulence) försvagar styrkan och motståndskraften i verksamhetens 
normer och standarder.139 Det finns med andra ord anledning att misstänka att den 
politiska kontexten är av stor relevans för huruvida förändring godtas och genomförs 
eller inte. Man kan till exempel peka på diverse politiska trender och strömningar som 
förespråkar olika reformer, något som ett flertal forskare menar var fallet vid det 
gradvisa skapandet av dagens folkbibliotek genom den sammanslagning av bibliotek 
som ägde rum. De socialdemokratiska tankarna anses då ha varit det ideal som 
eftersträvades, vilket förebådade denna politiks tillträde till makten.140 Politiska 
påtryckningar gjorde sig även påminda inte minst i samband med 90-talets 
biblioteksentreprenader. Ekonomiska aspekter visade sig då väga tungt och ett flertal 
bibliotek antog förändringar som i hög grad var i linje med de influenser som härjade på 
flera håll i västvärlden under denna period; förändringar som kanhända under andra 
ekonomiska och politiska förutsättningar inte skulle ha antagits. En bidragande 
anledning till det förespråkande framställandet av privatisering kan med andra ord 
tillskrivas de politiska och ekonomiska faktorer som omger biblioteksverksamheten. 
Detta är även med största trolighet en faktor som ligger till grund för den frekvent 
förekommande ekonomiska diskursen, eftersom biblioteken länge har präglats av 
ekonomiska påtryckningar och även ifrågasättanden.141  
 
Audunsson uppmärksammar dock även en potentiellt konfliktorsakande aspekt av det 
ovan påvisade förhållandet mellan bibliotek och dess kontext. Han menar att det 
föreligger en press på biblioteken att rättfärdiga sig själva för den politiska omvärld 
inför vilken de svarar, till exempel kommunen på lokal nivå. Detta kan skapa konflikter 
om de politiska normerna inte stämmer med bibliotekets, vilket kan leda till att 
bibliotekets normer pressas till förändring. Detta kan kopplas till det som Audunsson 
benämner institutionellt ledarskap, vilket innebär att en slitning skapas främst för 
ledande bibliotekspersonal, som har ett ansvar gentemot biblioteket och dess anställda 
men samtidigt svarar mot en pressutövande auktoritet. Detta kan kopplas till Olaisen et 
al., där det konstateras att politiska och administrativa faktorer tenderar att väga tyngre 
än användarnas behov.142 Audunsson tillskriver detta problem främst de inom 
bibliotekssektorn som innehar ledande positioner. Man skulle dock kunna bredda denna 
term och reflektera över huruvida biblioteket alternativt bibliotekarierna som helhet inte 
också präglas av detta dilemma. Bibliotek behöver bevisa sig viktiga och nödvändiga, 
och eftersom detta sker gentemot en extern instans (vanligtvis på kommunal politisk 
nivå) tenderar denna bevisning ofta att göras på mottagarens villkor, inte sällan genom 
resultatredovisningar som biblioteken själva inte är bekväma med men som 
överensstämmer med externa normer.143 Detta är ett exempel på hur den yttre kontexten 

                                                           
138 Audunsson (1996).  
139 Audunsson (1996), s. 183.  
140 Hansson (2005), s. 20.  
141 Se även Stenssons beskrivning av ekonomisering som ”motiv bakom förändringar i verksamheten”. 
Stensson (1995), s. 172.  
142 Olaisen et al. (1994). Höglund tillskriver detta bibliotekens ekonomiska beroende av sina huvudmän. 
Höglund (1997), s. 9.  
143 Utlåningsstatistik brukar allmänt betraktas som en resultatredovisningsform som illa gillas inom 
bibliotekens hägn, men som efterfrågas utifrån.  
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påverkar bibliotekens normer och standarder, skapar en slitning som inte bara präglar 
exempelvis bibliotekschefen utan även biblioteket som helhet, samt manar till 
förändring av sagda normer och antagandet av reformer.  
 
Med utgångspunkt i detta resonemang kan ytterligare en för sammanhanget intressant 
aspekt i Audunssons undersökning diskuteras. Han fann att där förändringar och 
reformer genomförts var de institutionella normerna icke desto mindre av relevans på så 
vis att dessa användes som ett berättigande av uppoffrandet av andra normer. Där till 
exempel turbulens eller förändring i den politiska kontexten leder till antagandet av 
förändring på biblioteken, på bekostnad av vissa institutionella normer, används större 
och viktigare normer som ett sätt att rättfärdiga umbärandet av de normer som fått ge 
vika. Utöver detta visar Audunsson på tendenser att överföra etablerade normer till en 
ny kontext som gör de kompatibla med de reformer som genomförs, med andra ord som 
ett sätt att göra det bästa av situationen.144 Från en sådan synvinkel behöver det 
förespråkande perspektivet av privatisering inte enbart utgöras av förespråkare för 
privatisering, men kan även bestå av så kallade anpassade biblioteksnormer. Detta är 
speciellt tänkbart vid de driftövergångar som skett vid nedläggningshotade 
verksamheter. Diskurser som utveckling och förbättring kan mycket väl tänkas härleda 
från normer som används för att berättiga ruckandet av vissa principer eller som 
anpassats för att samstämma med förändringen.  
 
En faktor som kan vara avgörande för en reforms mottagande i verksamheter inom en 
ideologiskt präglad institution är reformens ursprung. Detta nämndes i analysen som en 
för uppsatsen relevant aspekt, som tyvärr inte kunde inkluderas på grund av bristande 
utrymme. Det är icke desto mindre värt att beröra även i diskussionen med anledning av 
Audunssons teori att externa reformförslag i högre grad väcker motstånd än interna. Det 
går till exempel i materialet att uttyda tendenser på att privatiseringsförslag från 
utomstående aktörer ofta föranleder ifrågasättande utsagor. Samtidigt förekommer ett 
par texter där interna privatiseringsförsök beskrivs, detta utan att ifrågasättande utsagor 
förekommer. Det bör dock understrykas att eftersom denna aspekt inte har kunnat 
undersökas i analysen bör detta ses som endast spekulationer. Det finns ytterligare en 
observation som kan nämnas i detta sammanhang, nämligen att fler ifrågasättande än 
förespråkande utsagor visade sig tillhöra den åsiktsbaserade modaliteten. Det förefaller 
möjligt att majoriteten av dessa åsiktsbaserade utsagor härrör från ett 
inombiblioteksperspektiv. Inte heller detta kan dock bekräftas i denna uppsats.  

6.2.1 Interdiskursivitet 
 
Det finns även en annan aspekt av analysen som, trots att den inte fokuseras explicit i 
uppsatsens syfte eller frågeställningar, kan bidra till förklarandet av varför spridningen 
och antalet påträffade diskurser ser ut som det ser ut. Den produkt av analysen som 
avses berör interdiskursivitet, som nämndes i uppsatsens metodavsnitt. Även om 
analysen inte uttalat behandlar detta element så kan vissa slutsatser dras utifrån de 
analyser som genomförts.  
 
Interdiskursivitet motsvarar hur många diskurser som förekommer i en text samt hur de 
bygger på varandra. Fairclough menar att textens spegling av den sociala praktiken går 
att spåra i textens interdiskursivitet, där hög interdiskursivitet förmedlar förändring av 
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existerande mönster medan låg interdiskursivitet pekar på reproducerande av 
existerande mönster. Genom kartläggandet av diskurser i ordmeningsanalysen145 kan 
materialets interdiskursivitet uttydas. Resultatet bekräftar Faircloughs teori på så vis att 
det förespråkande fältet, som förespråkar förändringen ifråga, innehåller fler diskurser 
än det ifrågasättande, som ställer sig kritiskt till förändringen. Det neutrala fältet 
innehåller minst antal diskurser. Analysen visade även att fler diskurser förekommer per 
utsaga inom det förespråkande fältet, medan utsagorna i det ifrågasättande fältet 
tenderar att innehålla få diskurser. Detta trots att de senare generellt bestod av längre 
meningar och därmed borde kunna innehålla fler diskurser.  
 
Detta motsvarar materialets speglande av förändring, där exempelvis det ifrågasättande 
fältet logiskt sett borde reflektera förändring i mindre grad. Detta är en intressant 
struktur att observera på så vis att det omgivande samhället faktiskt är detsamma för 
samtliga perspektiv, men att dessa ändå speglar samhället på olika sätt. Man bör dock 
observera att även om det ifrågasättande fältet innehåller färre diskurser än det 
förespråkande så innehåller det likväl förhållandevis många diskurser. Det tycks därmed 
i texterna finnas en allmän påverkan utifrån som tyder på att existerande mönster rör på 
sig och förändras i den här frågan. Skillnaderna i antal diskurser mellan främst det 
förespråkande och det ifrågasättande fältet kan istället sägas peka på huruvida man är 
villig att acceptera denna situation eller inte, och självklart huruvida denna 
samhällstendens är önskvärd och berättigad eller ej. 
 
6.3 Konsekvenser av framställningarna? 
 
Att privatisering framställs på ett visst sätt, samt vad detta kan bero på, har nu 
konstaterats och utvecklats. Frågan som återstår är vilka konsekvenser som följer på 
detta framställande av privatisering, om några konsekvenser över huvud taget kan påstås 
existera. Förändring och hur det framställs borde dock vara av betydelse för huruvida 
biblioteken förändras samt vilka reformer som vinner mark inom bibliotekssektorn.  
 
För att besvara uppsatsens sista frågeställning behöver först det dialektiska förhållandet 
mellan text och social praktik etableras. Detta förhållande har påvisats mellan raderna i 
uppsatsens analys och tidigare diskussionsavsnitt, men ett förtydligande är av den 
anledningen också på sin plats. Som analysen har visat framgår vissa sidor av 
privatisering mer än andra, bland annat privatisering som en värdegrundsfråga. Detta 
har belyst det som Audunsson kallar bibliotekens ideologiska grund, vars uppsättning 
normer och strukturer han menar är ryggraden i västvärldens bibliotek som institution. 
Genom den värdegrundsbaserade stordiskursen framgår denna biblioteksrelaterade 
sociala praktiks påverkan på texten tydligt.146 Samtidigt påverkar materialet sin omvärld 
och bekräftar samt reproducerar denna värdegrund, både som varande en bas inom 
biblioteksvärlden men även som ett argument mot privatisering (detta med anledning av 
stordiskursens hemmahörande inom det ifrågasättande fältet). På motsvarande sätt 
speglas privatiseringsfenomenet i materialet som en rörelse från ett tillstånd till ett 
annat, genom diskurserna utveckling, förändring m.fl. Även här sker med andra ord en 
reproduktion av existerande mönster, fast i det här fallet som ett argument för 

                                                           
145 Se tabell 4, avsnitt 5.1.1.  
146 En intressant aspekt vad gäller denna stordiskurs samt den ekonomiska är att Lundqvist identifierar 
dessa två/alternativt liknande mönster som centrala värden i offentlig sektor. Detta bekräftar inte bara 
Audunssons teori utan även materialets reflekterande av bibliotekets/den offentliga sektorns karaktär. 
Lundqvist, Lennart (1998). Demokratins väktare, s. 62.  
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privatisering. Man kan här även tala om ett skapande av mönster på så vis att flera 
synsätt på privatisering förekommer (vilket diskuterades i avsnittet för den 
privatiseringsteoretiska utgångspunkten). Att främst detta mönster framkommer i 
materialet blir därmed reproducerandet av ett visst mönster, och kan därmed ses som 
skapandet av en dominerande bild.  
 
Att det i materialet går att spåra en koppling mellan text och social praktik framgår av 
ovanstående stycke. Uppsatsen fjärde frågeställning rör vilka konsekvenser 
framställningarna i texten får. Diskussionen kring denna fråga kommer främst att kretsa 
kring de fyra framträdande framställningar som har lyfts fram i analysen och 
diskussionens tidigare avsnitt, nämligen de tre dominerande stordiskurserna samt 
privatisering som debatt. Framställningarna är olika och resulterar därmed i olika följder 
(vilka diskuteras separat), men det är konsekvenserna av den enhetliga framställningen, 
i den mån en sådan är möjlig, som är av störst intresse.  
 
MED VILKA ARGUMENT KAN DESSA FRAMSTÄLLNINGAR AV PRIVATISERING AV BIBLIOTEKS-VERKSAMHET 
SÄGAS FÅ KONSEKVENSER FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETENS UTVECKLING? 
 
Som framgick av diskussionen kring framställningarna och stordiskurserna förekommer 
knappast någon bild av privatisering som är ensidig eller onyanserad. Detta är till 
exempel fallet med stordiskursen att lämna det gamla. Diskurserna i sig är av ett tydligt 
positivt slag, och konsekvenserna därav torde bli en generellt mer positiv inställning till 
privatisering av bibliotek. Detta gäller dock främst de mindre diskurserna betraktade 
separat eftersom de gemensamt skapar en stordiskurs som öppnar för andra möjligheter. 
Denna större diskurs, som förmedlar utveckling och förändring (och därmed indirekt 
kritik) av vad som visat sig vara högst ideologiskt färgade element, riskerar att 
provocera och på så vis väcka en försvarsinstinkt. Möjligheten finns förvisso att denna 
kritik faller i god jord och att förändring som följd välkomnas. Det är dock minst lika 
stor risk att en sådan framställning leder till en tendens att arbeta mot privatisering som 
reform snarare än med den. De mindre diskursernas spridning över olika delar av 
biblioteksverksamhet bidrog även till intrycket av privatisering som en stor förändring, 
potentiellt verksamhetsomvälvande. Med utgångspunkt i tanken att om inte alla så 
åtminstone majoriteten av biblioteksverksamhetens olika delar och uppgifter är baserade 
på Audunssons ideologiska grund, förefaller chansen stor att privatisering ses som ett 
hot mot dessa normer, vilket leder till ett motstånd mot privatisering.  
 
Konsekvenserna av stordiskursen privatisering som värdegrundsfråga följer i stort 
samma linje. Genom att ifrågasätta privatisering med värdegrundrelaterade utsagor 
framstår privatisering som avskalat från diverse demokratiska m.fl. värden. Eftersom 
just demokrati kan sägas vara ett av biblioteksvärldens nyckelord, något som åberopas 
vid motiverandet av bibliotekens verksamhet och definierandet av deras identitet och 
uppgift, får framställandet av privatisering som enkelt uttryckt icke-demokratiskt 
betydande konsekvenser. Privatisering förefaller enligt detta synsätt vara en reform som 
i allra högsta grad inte är kompatibel med biblioteksverksamhet, och följden därav blir 
en minskande villighet att anta en sådan reform.  
 
Vissa potentiella konsekvenser av framställandet av privatisering som en ekonomiskt 
präglad fråga antyddes redan i diskussion av vad som framställs. Det behöver dock 
utvecklas vidare. Det finns två centrala faktorer vad gäller detta framställande; dels det 
faktum att biblioteken befinner sig under ekonomisk stress och dels det faktum att 
biblioteksverksamhet bygger på en gratisprincip. Ekonomin har länge utgjort ett mer 
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eller mindre känsligt ämne inom biblioteksverksamheten, och det ekonomiskt präglade 
framställandet av privatisering kan därmed leda till ökat positiva inställningar till 
privatisering som lösning på sådana problem. Samtidigt bygger biblioteken i grunden på 
en norm som motsätter sig sådana åtgärder. En stor del av de ekonomiska utsagorna 
som ifrågasätter privatisering kretsar kring just denna paradox att enkelt uttryckt tjäna 
pengar på tjänster som ska vara gratis. Det faktum att privatisering framställs som en 
ekonomisk fråga kan därmed få som konsekvens, i likhet med konsekvensen av 
framställandet av privatisering som värdegrundsfråga, att reformen anses vara högst 
icke-kompatibel med biblioteksverksamhet. Det är förvisso så, som påvisats i 
föregående diskussionsavsnitt där resultatet av Audunssons undersökning hänvisades 
till, att kontexten och de normer som där finns kan utmanövrera normer inom 
institutioner, speciellt vid exempelvis politisk eller ekonomisk turbulens. Framställandet 
kan därmed resultera i att privatiseringsreformer ändå genomförs, även om detta 
fortfarande skulle innebära en kompromiss ur bibliotekssynpunkt.  
 
Det framgår alltså att de diskurser som används för att definiera privatisering får 
konsekvenser. Frågan som man kan ställa sig är huruvida det finns för sammanhanget 
mer lämpliga diskurser eller sätt som kanhända skulle resultera i andra framställningar 
och andra konsekvenser. Som Donahue understryker så “blir det snedvridet att förkasta 
privatisering bara för att vissa entusiaster föredrar det av fel skäl”, eller, som i det här 
fallet, framställer det på fel sätt.147 Talesättet ”att tala till bönder på bönders vis och till 
lärde på latin” kan nämnas i sammanhanget. Kanhända borde man tala till bibliotekarier 
på bibliotekariers vis, och anpassa de diskurser som används vid förslag om reformer. 
”Not taking the professional field sufficiently into regard when implementing reforms, 
seems to intensify conflicts”.148 Audunsson menar med detta att även när utomstående 
normer och faktorer avgör huruvida en reform genomförs, så är yrkets normer 
fortfarande av relevans på så vis att det professionella området ifråga (här bibliotek) 
tycks agera som ett filter, som omvandlar dessa utomstående förändringar till diskurser 
som är kompatibla med yrkets ideologiska grund. Att ta dessa normer i beaktande borde 
därmed öka chanserna att biblioteken självmant är öppna för förändringar, snarare än 
känner sig nödgade att acceptera dem genom att tumma på normer som man egentligen 
inte vill ge upp.   
 
6.5 Avslutande kommentarer – lämna det gamla eller 
stå kvar på vår värdegrund? 
 
Uppsatsen har kretsat kring hur förändring i form av privatisering framställs samt vilka 
följder detta får. Huruvida dessa förändringar är önskvärda eller inte har dock inte 
behandlats. Inte heller har något ställningstagande gjorts om huruvida framställningarna 
är berättigade eller inte. Sådana ställningstaganden för eller mot privatisering kommer 
inte heller att göras. Uppsatsen har inte kretsat kring huruvida privatisering är bra eller 
inte, utan snarare kring huruvida det framställs som bra eller inte. Kring detta är det av 
vikt att vissa frågor ställs. Är resultatet av denna uppsats positivt eller negativt? Och för 
vem? Och slutligen, vad mer kan vi behöva veta inom det här forskningsområdet?  
 
Diskussionen ovan tyder på att det föreligger en risk för att framställandet av förändring 
motverkar förändring snarare än uppmuntrar till det. Det kan visserligen tyckas väl 

                                                           
147 Donhue (1992), s. 208.  
148 Audunsson (1996), s. 186.  
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generaliserande att påstå detta med utgångspunkt i undersökandet av endast en 
förändringsvariants framställande. Teorin kring institutionella normer pekar dock på att 
generella mönster existerar, oavsett specifika förändringar. I vilket fall föreligger 
möjligheten att det ligger till på detta vis inte särskilt långsökt, vilket borde motivera 
reflektion i frågan. Om det förekommer en önskan eller avsikt att undvika förändring av 
biblioteken borde resultaten tillfredsställa. Jag tvivlar dock på att detta generellt är 
fallet. Uppsatsen antyder snarare att det finns en mer eller mindre omedveten tendens 
till skepsis gentemot reformer som inte stämmer överens med de professionella 
värderingarna. Det vore på inget sätt önskvärt att en sådan skepsis inte fanns, eller att de 
normer som biblioteken bygger på skulle vara annorlunda. Att skala bort bibliotekens 
långa tradition av värderingar och deras historiska uppkomst, och därmed bibliotekens 
ursprungliga uppgift, skulle lämna en förödande tomhet i biblioteksverksamheten. Icke 
desto mindre kan resultaten av denna uppsats ge anledning till viss oro. Kanske krävs 
mer än något annat en medvetenhet, både när man skapar framställningar av förändring 
och när man möter dem, kring vilka mönster som reproduceras och vilka mönster som 
domineras ut. Visionen måste väl ändå vara att sträva mot nytänk och utveckling utan 
att nödgas överge de normer mot vilka vi med rätta lutar oss. En sådan strävan borde 
möjliggöra välgrundade beslut angående vilka reformer som lämpar sig för bibliotek 
och vilka som inte gör det alternativt hur dessa reformer kan göras kompatibla.  
 
Ansvaret ligger dock inte enbart i den ena änden. Materialet har sannerligen speglat 
bibliotekssektorn som en högst värdegrundpräglad institution, och att framställa 
reformer på ett sätt som stryker denna värdegrund mothårs verkar vara både 
ogenomtänkt och oinformerat. Icke desto mindre får det konsekvenser, eftersom 
potentiellt givande reformer riskerar att skjutas undan. Det finns all anledning att 
understryka Audunssons poäng, nämligen att bristande hänsyn till existerande normer 
orsakar ökat motstånd och konflikter. Den spänning som kunnat uttydas mellan olika 
perspektiv i materialet kan många gånger härledas till att dessa normer inte tagits i 
beaktande, vilket åstadkommer missförstånd och i värsta fall en snöbollseffekt av en 
viss sorts framställningar. Detta pekar på att det behövs mer kunskap inom området 
bibliotek, bibliotekarieyrket och förändring; kunskap kring de värderingar som 
biblioteken bygger på, kring hur förändring hanteras och inte minst framställs i 
biblioteksvärlden. Sådan forskning skulle inte bara ge en bild av vilka biblioteksmönster 
som reproduceras. Den skulle även kunna förse bibliotekarier och andra intressenter 
med verktygen att identifiera bibliotekslämpliga reformer samt framställa (och 
därigenom ge en ökad möjlighet att genomföra) dem på ett sätt som är förenligt med 
bibliotekets värdegrund.  
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7 Sammanfattning 
 
Svensk biblioteksverksamhet började för 100 år sedan genomgå förhållandevis stora 
förändringar som på flera sätt påminner om en del av dagens tendenser. Med anledning 
av olika satsningar och försök som gjorts, vissa mer framgångsrika än andra, har 
diskussionen kring bibliotekets driftform växt och privatisering har blivit en alltmer 
påtänkt och diskuterad form av förändring. Med anledning av detta har denna uppsats 
syftat till att undersöka framställningarna av privatisering av bibliotek i 
branschtidskriften Biblioteksbladet, för att få en uppfattning av hur inställningarna till 
privatisering ser ut samt vilka konsekvenser detta kan tänkas få. För att uppfylla detta 
syfte har följande frågeställningar formulerats:  
 
HUR FRAMSTÄLLS PRIVATISERING AV BIBLIOTEK I DAGENS BIBLIOTEKSBLADET? 
1) Hur ser den dominerande privatiseringsdiskursen ut utifrån dessa framställningar? 
HUR KAN MAN FÖRKLARA RESULTATET AV OVANSTÅENDE FRÅGESTÄLLNINGAR MED UTGÅNGSPUNKT I DET 
TEORETISKA RAMVERKET? 
2) Med vilka argument kan dessa framställningar av privatisering av biblioteks-
verksamhet sägas få konsekvenser för biblioteksverksamhetens utveckling? 
 
Tre teoretiska utgångspunkter har utgjort grunden för besvarandet av dessa frågor. Den 
första är forskaren Ragnar Audunssons teorier kring bibliotekets ideologiska grund och 
yrkesspecifika normer som bidragande faktorer till reformers mottagande på bibliotek, 
som har använts som ett rättesnöre i nystandet bland materialets framställningar. Den 
andra utgångspunkten består av en begreppsapparat kring privatiseringsfenomenet, 
utifrån vilken synen på och definitionen av privatisering har baserats. Den tredje 
utgångspunkten utgörs av den kritiska diskursanalysens teori om förhållandet mellan 
text och samhälle. Den metodologiska aspekten av den kritiska diskursanalysen har 
även använts i uppsatsen, där materialet har analyserats i enlighet med Norman 
Faircloughs analysstrategier.  
 
Analysen genomfördes i fyra olika steg efter de analysstrategier som använts. Det första 
analyssteget (ordmeningsanalysen) visade att ett flertal olika diskurser förekom i 
materialet och att de förespråkande diskurserna (och utsagorna) var flest till antalet. De 
ifrågasättande utsagorna var längre och mer utförliga, men det förespråkande 
perspektivets dominans i detta analyssteg kvarstår, om än med något mindre marginal. 
Diskurserna var innehållsmässigt varierande, men vissa mönster kunde uttydas. Dessa 
mönster visade att privatisering främst framställs som dels att lämna det gamla, dels 
som en värdegrundsfråga och dels som en ekonomisk fråga. Det andra analyssteget 
(modalitetsanalysen) visade att de förespråkande utsagorna i större mån utmärktes av 
osäkerhetspräglade formuleringar, medan de ifrågasättande utsagorna i högre grad 
formulerades med säkerhet samt som åsikter och opinionsbildande frågor. Detta ger det 
ifrågasättande perspektivet något större styrka. Det tredje och fjärde analyssteget 
(metaforanalys och analys av interaktionell kontroll) visade på en tydlig dialog mellan 
det förespråkande och det ifrågasättande perspektivet, vilket resulterade i en 
framställning av privatisering som en bitvis väldigt hätsk debatt. Detta bekräftades även 
av de utsagor som togs ut i det första analyssteget. Det fjärde analyssteget visade också 
att det ifrågasättande perspektivet avslutade fler texter än det förespråkande, vilket gör 
att det ifrågasättande perspektivet framställs med något mer slagkraft än det 
förespråkande.  
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De slutsatser som kan dras utifrån analysresultatet är att privatisering framställs på 
främst fyra sätt; som att lämna det gamla, som en värdegrundsfråga, som en ekonomisk 
fråga samt som en debatt i sig. Analysen visade även att ifrågasättandet av privatisering 
på det stora hela dominerar något över förespråkandet, men att framställningarna icke 
desto mindre är så nyanserade att en diskussion kring dem är nödvändig för att svara på 
uppsatsens frågeställningar. Diskussionen behandlar i enlighet med dessa dels vad som 
framställs i materialet, dels varför dessa framställningar ser ut som de gör samt vilka 
konsekvenser dessa kan få. Resultatet av denna diskussion visade att de påträffade 
framställningarna var både positivt och negativt präglade, men generellt sett dominerade 
de potentiellt ifrågasättande sidorna och konsekvenserna av framställningarna, eftersom 
de privatiseringsnormer som framgått i dessa framställningar inte samstämmer med 
alternativt skär sig med bibliotekssektorns.  
 
Anledningarna till att dessa framställningar ser ut som de gör är dels den ideologiska 
värdegrund som Audunsson menar präglar folkbiblioteksverksamhet och som 
framkommer i materialet, där privatiseringens bristande kompatibilitet med 
biblioteksnormer är centralt. Även det omgivande politiska och ekonomiska klimatet 
påverkar och kan i vissa fall ha en direkt avgörande roll. Diskussionen visade även att 
skepsis mot förändring i sig, då den bryter mot värdegrundsbaserade element, kan 
utgöra en bidragande orsak till det ifrågasättande framställandet.  
 
Avslutningsvis diskuteras de konsekvenser som de påträffade framställningarna av 
privatisering kan få. Här delar sig möjligheterna i två riktningar. Den 
förändringspräglade framställningen av privatisering som att lämna det gamla samt den 
ekonomiskt färgade framställningen kan tänkas få som följd en ökad villighet och 
motivation att anta privatiseringsreformer. Samma framställningar kan dock även tänkas 
få motsatt effekt, där förändringsiver tolkas som kritik av bibliotekens arbete och 
normer, samt där den ekonomiska faktorn anses oförenlig med bibliotekssektorns 
värdegrund. Den värdegrundsbaserade framställningen av privatisering leder med större 
säkerhet mot en misstro till privatisering som en för biblioteken lämplig förändring. 
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