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1 Inledning 
I slutet av 2017, efter knappt ett år som anställd vid ett svenskt folkbibliotek, 

stod det klart för mig att de gränser som avgör var det arbetet på ett 

folkbibliotek börjar och slutar är otydliga. Denna insikt, i kombination med 

upprepade påståenden om att folkbibliotekets funktion och uppdrag är stadda i 

förvandling och att den position som folkbiblioteket en gång hade i samhället 

inte längre är självklar fick mig att fundera över vad det egentligen är 

folkbibliotekarien förväntas utföra för arbete och inte minst vilka 

föreställningar som finns om detta arbete.  

Det finns i svensk lag ett för folkbiblioteken formulerat uppdrag som, såvida 

man inte önskar bryta mot den, inte går att kringgå eller avsäga sig. Denna 

lagstadgade uppdragsbeskrivning innehåller dock inte några ramar för exakt 

vad ett folkbibliotek är. I den omvärldsrapport som Kungliga bibliotekets 

sekretariat för nationell biblioteksstrategi presenterade 2017 konstaterar man 

att det ingenstans i lagen finns formulerat huruvida ett folkbibliotek är 

exempelvis en tjänst eller ett fysiskt hus med ett visst innehåll. Det finns heller 

inget krav på om eller vad för slags personal som ska driva verksamheten. 

(Kungliga biblioteket, 2017, s. 435) 

Då det kommer till den profession som bemannar folkbiblioteken visar 

forskning och vittnesmål från de verksamma på folkbiblioteken på en 

profession i förändring. (Kåring Wagman, 2008; Hansson 2018) 2016 

publicerar Regionbibliotek Stockholm en samling essäer från folkbibliotekarier 

runt om på biblioteken i Stockholms län (Regionbibliotek Stockholm, 2016). 

Skriften är en skildring av det praktiska folkbibliotekariearbetet och berättar 

om en yrkesroll som innebär många utmaningar och minst lika många olika 

arbetsuppgifter inom ramarna för professionen. Ett dilemma som beskrivs är 

frågan om hur olika arbetssituationer som uppstår ska hanteras och vad det 

innebär att handla rätt. Det konstateras att det finns riktlinjer för arbetet men att 

dessa i hög utsträckning måste tolka för att kunna omsättas i praktik (s. 11f).  

Samtidigt som bibliotekarier vittnar om förändring och utmaning hörs röster 

som talar om biblioteken (d.v.s. folkbiblioteken1) som varande i kris (Mildner, 

2013). Påståenden av detta slag, att biblioteken befinner sig i kris, är inte unikt 

för detta decennium. Varningsropen har ekat i och utanför biblioteken under 

decennier. (Buschman, 2003, s. 3ff.) Inte desto mindre är dessa rop en del av 

debatten. Parallellt hävdar andra att biblioteken får en allt viktigare roll i en tid 

när medborgare och invånare översköljs av information och där vissheten om 

att information är faktagranskad blir alltmer avgörande (exempelvis Loman, 

2017). Då det kommer till biblioteksanvändarna tycks dessa inte i samma 

utsträckning dela den upplevelse av förändring som professionen vittnar om. 

Trots att man internt inom professionen upplever yrkesrollen som splittrad och 

att man hör förändringens vindar yla runt knuten visar studier att 

                                                 
1 Hädanefter kommer folkbibliotek och bibliotek växelvis att användas och detsamma gäller för 

folkbibliotekarie respektive bibliotekarie. Om ingenting annat anges är det folkbibliotek och 

folkbibliotekarier som avses. 
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biblioteksanvändarnas förväntningar inte alls i lika hög utsträckning håller 

samma tempo som den förändringsbenägenhet och det förändringsarbete som 

sker inom biblioteksverksamheten (Pors, 2010). 

På det stora hela ges en splittrad bild av folkbiblioteken. Hur ska man förstå de 

förväntningar som finns på folkbibliotekariens arbete i detta landskap? Hur 

beskrivs folkbibliotekens arbete? Dessa frågor leder mig till den 

syftesbeskrivning och frågeställning som presenteras i nästa avsnitt. 

1.1 Syfte 
I tidigare forskning har man undersökt hur föreställningar om biblioteket 

konstrueras (Hedemarks, 2009; McDowell (2016; Carlgren & Ekman, 2010) 

och man har tittat på bibliotekariens kunskap och kompetens (Seldén & Sjölin, 

2003). Syftet med denna studie är inte att undersöka hur bibliotekens identitet 

formuleras, hur bibliotekarien konstitueras som individ eller hur arbetsmiljön 

skrivs fram i materialet. Syftet är försöka identifiera de diskurser som 

konstruerar folkbiblioteken och i dessa undersöka hur folkbiblioteksarbetet och 

därmed folkbibliotekariens arbetsuppgifter framträder. I utländsk forskning har 

man undersökt i vilken utsträckning bibliotekarien nämns i exempelvis 

policydokument (se Gazo, 2011; Harris, 2009). Detta är också någonting som 

jag, med utgångspunkt i diskursanalysen av källmaterialet, ämnar titta på.  

1.2 Frågeställning 
Vilka diskurser och föreställningar om folkbiblioteksarbetet kommer till 

uttryck i 

1. De mediala debatter som rört folkbiblioteken under åren 2015–2017? 

2. De politiska motioner som har lagts under åren 2015–2017 och som 

berör folkbiblioteken? 

3. Ett urval biblioteksplaner som är aktuella för 2015–2017?  

Dessa tre olika frågor behandlas separat, men jag är också intresserad av att 

jämföra de diskurser och arbetsbeskrivningar som framträder i de olika 

materialen för att på så sätt undersöka vilka skillnader och likheter som finns 

mellan dessa.  

 

 

4. Om och i så fall hur framträder folkbibliotekarien som objekt/subjekt i 

källmaterialet? 

Debattartiklar 

Biblioteksplaner Riksdagsmotioner 

? ? 

? 
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Genom att studera debattartiklar i dagspressen, motioner från riksdagen och 

biblioteksplaner i utvalda regioner, län och kommuner avser jag komma 

närmare svaren på dessa frågor. Med dessa olika dokument och texter som styr 

folkbibliotekens och folkbibliotekariernas tillvaro och synen på dem hoppas 

jag kunna skapa en helhetsbild av vilka föreställningar om och förväntningar 

på folkbibliotekens och folkbibliotekariens arbete som existerar i materialet. 

1.3 Urval av material 
För denna studie har jag valt att analysera tre olika sorters dokument; 

debattartiklar i dagspress, biblioteksplaner samt politiska motioner. Skälet till 

detta är att jag vill få en bredare förståelse för vilka föreställningar om 

folkbibliotekarien och då specifikt dennes arbete som återfinns på de olika 

nivåer som styr folkbibliotekens verksamhet. Folkbiblioteken är politiskt styrda 

varför såväl politiska motioner som de på regional och kommunal nivå 

framtagna biblioteksplanerna är relevanta att analysera. Medias makt, ofta 

kallad den tredje statsmakten, gör det relevant att också titta på hur 

folkbibliotekariens konstrueras i dem senaste årens debattartiklar.   

1.3.1 Artiklar i dagspress 

En sökning i Mediearkivet på ordet bibliotek (det är inte med säkerhet så att 

man i pressen skriver ut hela ordet ”folkbibliotek”) trunkerat och med en 

tidsavgränsning satt till 2015 - 2017 genererar tusentals träffar. Det säger sig 

således själv att en genomgång av allt som skrivits i svensk press som 

överhuvudtaget nämner bibliotek inte faller inom ramarna för den mängd 

material som är möjlig att gå igenom under för studien avsatt tid och studiens 

storlek. Då det kommer till det material som jag hämtar från media har jag 

därför valt att hålla mig till de större frågor som debatteras i relation till 

folkbiblioteken de senaste åren och som hålls samman av gemensamma teman. 

Då det som är av primärt intresse för studien är den eller de nationella 

folkbiblioteksdiskurserna för att på så sätt identifiera en genomgående bild av 

folkbiblioteksarbetet har jag valt att endast inkludera rikstäckande media. I 

detta fallet innebär det dagstidningarna Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, 

Dagens ETC samt kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen.  

Analysen av artiklarna är indelad i två olika debatter, dels den om 

tysthetsnormen dels den om medieurval. Båda debatterna innehåller fler inlägg 

än de som ingår i mitt material då debatterna först i lokalpress och i andra 

medier än dagstidningar. Det finns också artiklar i dagspress som har valts bort 

då de inte har haft relevans för min studie. 

I debattanalyserna har jag valt att endast ta med de artiklar som uttrycker 

artikelförfattarens ståndpunkt, ex krönikor, ledare, debattinlägg.  

1.3.2 Riksdagsmotioner 

De riksdagsmotioner som ligger till grund för en del av analysen i föreliggande 

studie är hämtade från Riksdagens dokumentkatalog2. Sökordet ”bibliotek” 

                                                 
2 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/) 
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genererade 71 träffar (”folkbibliotek” gav 8 träffar) inom den avgränsning i tid 

som gäller för studien. Utav dessa 71 motioner har jag bedömt 23 av dem som 

relevanta utifrån det som är undersökningens syfte. Då bibliotek som term 

används även i sammanhang som överhuvudtaget inte rör frågan om 

folkbibliotek eller den typ av biblioteksverksamhet som är relevant för 

undersökning (ex Motion 2016/17:1600 som tar upp sportbibliotek där 

sportutrustning ska kunna lånas) resulterade detta i att flertalet av motionerna 

bedömdes som irrelevanta. 

Det källmaterial på vilket denna del av diskursanalysen kommer att göras 

består alltså av 23 motioner, samtliga lagda mellan den 1 januari 2015 och den 

31 december 2017. Endast ett fåtal av dessa motioner ägnar sig primärt åt att 

diskutera folkbiblioteken, men nämner trots detta folkbiblioteken på ett sätt 

som är relevant för studien.   

1.3.3 Biblioteksplaner 

Då det är kommunen som är huvudman för folkbiblioteksverksamheten har jag 

valt att undersöka hur ett antal biblioteksplaner från kommuner och regioner 

beskriver bibliotekarien och dennes arbete i folkbiblioteket. Detta för att få en 

bredd i materialet och för att på motsvarande vis försöka efterliknade det 

nationella grepp som rikstäckande press ger då det inte finns en nationell 

biblioteksplan. Eftersom en granskning av samtliga biblioteksplaner i landet i 

volym är ett för stort fält har jag gjort ett urval baserat på Kungliga bibliotekets 

biblioteksstatistik för 2016 (Kungliga biblioteket, 2016). I statistiken finns 

uppgifter som redogör för hur många anställda det finns på varje folkbibliotek i 

landet och dessa siffror finns även sammanställda för respektive län eller 

region, beroende på hur kommunerna är organiserade. Jag har gjort ett urval 

utifrån de län/regioner som har störst antal anställda baserat på ett antagande 

om att deras biblioteksplaner utifrån sitt kvantitativa omfång kan ha en större 

genomslagskraft och påverkan än dess mindre motsvarigheter. Av samtliga 21 

regioner/län har jag valt de fem som har flest anställda, dessa fem samlar 

tillsammans över hälften av alla Sveriges folkbiblioteksanställda vid tiden för 

rapportens tillkomst (3206 av 5572).  

De regioner och län som samlar flest biblioteksanställda är Stockholms län 

(1019 anställda), Västra Götalandsregionen (960), Region Skåne (766), Region 

Östergötland (244) samt Region Västerbotten (217). 

Utöver de regionala biblioteksplanerna har jag valt ut det för vardera region/län 

största (i personalsomfång) bibliotek och dess biblioteksplan för att i analysen 

få ett snävare kommunalt perspektiv på folkbiblioteken då de regionala 

biblioteksplanerna ofta har ett brett grepp som lägger vikt vid samverkan 

mellan regionens olika bibliotek och innefattar såväl sjukhusbibliotek som 

olika kulturverksamheter som faller inom de olika biblioteksformernas 

uppdrag. 

Då biblioteksplanerna skiljer sig åt ifråga om över vilka år de spänner har jag 

valt de senaste biblioteksplanerna varav flera avser åren 2016–2019, somliga 

2016–2020 och Göteborgs stads biblioteksplan 2013–2021. Gemensamt för 
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dem är att de alla täcker hela eller delar av den period som artiklarna och 

motionerna är publicerade inom.  

1.4 Uppsatsens disposition 
I syfte att förtydliga hur uppsatsen utformning och undersökningens 

uppbyggnad följer här en genomgång av uppsatsens disposition. I kapitel 1 

återfinns en inledning som ämnar till att beskriva dagsläget för folkbiblioteken 

vid tiden för undersökningen samt den syftesbeskrivning som ligger till grund 

för undersökningen vilken konkretiseras i en frågeställning samt genomgång av 

urval av material. 

Kapitel 2 innehåller en litteraturgenomgång där bakgrund till 

bibliotekarieprofessionen samt aktuell forskning med relevans för uppsatsen 

återges med avsikt att placera in undersökningen i ett forskningssammanhang. I 

kapitlet går jag även igenom vad som definierar en profession och hur 

bibliotekarieyrket förhåller sig till detta begrepp för att ytterligare förtydliga 

undersökningens hemvist. 

I kapitel 3 presenteras diskursanalysen och dess hörnstenar. I denna 

undersökning utgör Foucaults samt Laclau och Mouffes texter teoretiskt 

ramverk. I kapitlet beskrivs också studiens tillvägagångssätt. 

Kapitel 4 består av tre avsnitt som vardera innehåller presentation om analys av 

källmaterial. I detta kapitel presenteras de diskurser och därmed föreställningar 

som har identifierats. Kapitlet innehåller även ett avsnitt som diskuterar hur 

folkbibliotekarien omnämns i källmaterialet. 

Undersökningens resultat diskuteras i det avslutande femte kapitlet. I detta 

kapitel presenteras även studiens slutsatser vilka ämnar besvara den inledande 

frågeställningen i kapitel 1.  
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2 Litteraturgenomgång 
I följande kapitel tecknas delar av det svenska folkbibliotekets historia och 

bibliotekarieprofessionens utveckling med nedslag som kommer att vara 

relevanta för den analys som finns senare i uppsatsen. Kapitlet innehåller även 

en forskningsgenomgång av för studien relevant forskning. Det inledande 

avsnittet 2.1 beskriver det första, dryga halvsekel av folkbibliotekens varande 

då det är folkbibliotekets utveckling som lägger grunden för den riktning 

folkbibliotekariens arbete ska komma att ta, de förutsättningar som bestämmer 

dess existens och de diskurser som ska komma att kämpa om rätten att 

definiera vad folkbibliotekariens arbete ska vara. I avsnitt 2.2 och 2.3 följer en 

forskningsgenomgång av studier inom området. Forskningsgenomgången är 

uppdelad i ett inledande avsnitt där avsikten är att återge forskning som ger en 

bild av i vilken kontext folkbibliotekarien befinner sig idag och ett därpå 

följande avsnitt som refererar annan diskursforskning med folkbiblioteken och 

folkbibliotekarien som forskningsområde. Avsnitt 2.4 innehåller en kortare 

genomgång av professionsforskning, folkbibliotekarieprofessionens position i 

relation till denna samt två modeller för att kategorisera bibliotekariearbete. 

2.1 Bibliotekarieprofessionens utveckling 
Folkbibliotekarieprofessionen har sedan etablerandet av det moderna 

folkbiblioteket i början av förra seklet utvecklats i takt med politiska 

samhällsförändringar och teknikutveckling. När folkbiblioteken först inrättades 

var det efter amerikansk förlaga och med den svenska folkbildningsrörelsen 

som en av grundpelarna. Idén om de öppna hyllorna och en tillgänglighet till 

bibliotekets samlingar som var oavhängig klasstillhörighet stod i fokus. (Risarp 

& Andersson, 2001, Jansson 2010) 

Den yrkesgrupp som historiskt bemannade biblioteken definierades till en 

början utifrån idén om att arbetet var en ”bisyssla” och ett ”kall”” (Lindberg, 

2012, s. 258). Först under 1930-talet ställer man från statligt håll krav på att 

bibliotekarierna ska vara kvalificerade och det är med detta krav som behovet 

av att definiera bibliotekariens arbetsuppgifter uppstår. Skälet till detta krav är i 

mångt och mycket ett effektiviseringskrav på verksamheten vilket också sker 

under kommande decennier, men kravet för även med sig att yrket får en 

tydligare definition. (Ibid, s. 233)  

Det senaste halvseklet har man kunnat se hur folkbiblioteken utvecklas i takt 

med och påverkas av förändring och rörelser i samhället. Under 70-talet rör sig 

den politiska utvecklingen i Sverige vänster ut vilket medför att diskussionerna 

om bibliotekets uppdrag och verksamhet breddas och kommer att innehålla ett 

större socialt ansvar, uppsökande verksamhet och ett bredare kulturutbud i 

form av teater, föreläsningar, etcetera. Till dessa förändringar kommer den 

teknikutveckling som går på högvarv under 70- och 80-talen och som kommer 

att förändra bibliotekens informationsteknologiska arbete. Denna utveckling 

för också i högre grad upp frågan om bibliotekens informationsuppdrag på 

agendan. I och med datorernas intåg väcktes en debatt som ställde tekniken och 

det tryckta mediet, boken, mot varandra (Lindberg, 2012, s. 235ff). Under 
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1980-talet framträdde också en mer marknadsinriktad syn på folkbiblioteket 

(Hansson, 2005). 

2.2 Tidigare folkbiblioteksforskning 
Folkbiblioteket och folkbibliotekarieprofessionen som forskningsområde är 

inom svensk forskning större än forskningen på andra bibliotekarieformer. 

Detta till trots är det svenska forskningsområdet, enligt den forskningsöversikt 

som Svensk Biblioteksförening publicerar 2008, litet och av föga intresse för 

någon som inte är en del av forskningsområdet. Man konstaterar ändock att 

forskning på området är av vikt inte minst på grund av de förändringar som 

skett och fortsätter att ske på så väl det tekniska som det politisk-ekonomiska 

området. Man skriver att ny teknik och nya medieformat, nedskärningar och 

besparingar omformar professionen. (Kåring Wagman, 2008) Svensk 

Biblioteksförenings sammanställning har sedan den publicerades hunnit åldrats 

och ytterligare forskning har tillkommit. Nedan följer således såväl forskning 

som kan klassas som jämnårig med forskningsöversikten och sådan som är 

yngre. 

Den nya tekniken och Internets intåg har tvingat folkbibliotekarieyrket att 

omprioritera vad som är yrkets specifika kunskaps- och kompetensområde 

(Schreiber och Elbeshausen, 2006, s. 11). Bibliotekarien hade länge monopol 

på information och verktyg för informationssökning, vilket nu har förändrats 

på grund av teknikens utveckling och var mans tillgång till stora mängder 

information. Utvecklingen har förändrat bibliotekariens förhållande till 

användaren och ett skifte mot en ”forskydning i perspektivet væk fra 

bibliotekets samlinger til en øget interesse for brugerne og for pædagogiske 

aspekter i bibliotekets virksomhed (Sundin, 2006, s. 83). Den 

informationsteknologiska utvecklingen och inte minst den utbredda 

användningen av Internet har inneburit nya utmaningar för biblioteken (Aabø, 

2005; Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot‐Hansen, 2012). 

Utöver den teknologiska utvecklingen, som forskningen alltså menar har stått 

för mycket av den förändring som skett inom biblioteksvärlden, finns det också 

de som hävdar New Public Management och nyliberalismens intåg som en 

förändringsfaktor. David McMenemy, fil. dr. i informationsvetenskap vid 

universitetet i Strathclyde, lyfter i en artikel vad han identifierar som ett 

nyliberalt språkbruk i (den brittiska) biblioteksvärlden (McMenemy, 2009). 

McMenemy menar att en övergripande nyliberal förskjutning i samhället också 

ger avtryck inom folkbibliotekssektorn där man benämner låntagare som 

kunder, anpassar samlingarna efter marknaden och bibliotekarieprofessionen 

drivs att arbeta mot kvantitativa mål, effektivisering och individualisering 

(ibid.). Införandet av marknadsbegrepp inom såväl kulturpolitiken som 

biblioteksvärlden är i sig ingenting nytt, utan någonting som pågått sedan 80-

talet (se ex Vestheim, 2011). Det är heller inte unikt för Storbritannien, Rivano 

Eckerdal, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds 

universitet, hävdar att de nyliberala tendenser som bl. a David McMenemy 

pekar på, är gällande även i svensk kontext (2017). Ytterligare en aspekt av 

NPM är den som Nanna Kann-Christensen och Jack Andersen, båda lektorer 
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vid Köphamns universitets institution för informationsstudier, lyfter då de 

menar att en effekt av ekonomisering och NPM är att biblioteken försöker 

anpassa sin verksamhet efter efterfrågan för att attrahera största möjliga antal 

användare (2009). 

Ett tredje område som påverkar biblioteksarbetet är den sociala kontext i vilken 

folkbiblioteken befinner sig och den skiftande sociala roll som såväl 

bibliotekarien som biblioteket har. Såväl vittnesmål från folkbibliotekarier, 

vilket nämndes i inledning, som forskning visar på att de frågor och 

utmaningar som biblioteksarbetet möter befinner sig i gränslandet mellan 

bibliotekarieprofessionen och andra professioner så som socialarbetare. 

(Fackförbundet DIK, 2015; Westbrook, 2015) Utvecklingen av folkbibliotekets 

sociala roll mot en mer serviceinriktad institution kan sammankopplas med den 

tekniska utveckling som förändrat bibliotekens innehåll (Hansson, 2015). 

Samhällsutveckling och sociala förändringar påverkar också bibliotekets arbete 

(Delica & Elbeshausen, 2016). Den stora grupp nyanlända som 2015 befann 

sig i Sverige är ett exempel på hur globala omständigheter ställer nya krav på 

hur biblioteket ska bedriva sin verksamhet (Pilerot & Hultgren, 2017). 

Folkbiblioteksforskningen visar också hur folkbibliotekets sociala roll som 

mötesplats har utvecklats och ger rummet ett nytt innehåll (Audunson, 2005; 

Aabø, Audunson & Vårheim, 2010).  

2.3 Diskursanalytisk forskning 
I detta avsnitt presenterar jag tidigare forskning som har använt sig av samma 

eller liknande teori- och metodval som är gällande för föreliggande studie. Här 

har jag dels valt ut studier som rör frågor som kopplas till folkbibliotekets 

uppdrag och arbete dels sådan forskning som rör hur folkbibliotekarien skildras 

eller inte skildras i olika dokument.  

Åse Hedemark, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala 

universitet, har i avhandlingen Det föreställa folkbiblioteket studerat 

biblioteksdebatter i svenska medier mellan åren 1970 och 2006. I sitt resultat 

presenterar Hedemark ett flertal identifierade diskurser. Under 1970-talet 

dominerar en allaktivitetsdiskurs inom folkbiblioteksdebatten. Bibliotekariens 

roll så som den konstrueras under denna tidsperiod, skriver Hedemark, blir att 

vända sig till utsatta grupper och ”upplysa och frälsa” (s. 53) i en verklighet 

med kommersiella påtryckningar. Bibliotekarien ska också sätta sig in i andra 

människors situation som en del av yrkesutövandet.  

Utöver utsagor som konstruerar allaktivitetsdiskursen analyserar Hedemark 

(2009) också den debatt som övervägande kommer att handla om huruvida 

bibliotekariernas kompetens främst bör ligga inom det skönlitterära fältet eller 

primärt beröra informationsförmedling. Förespråkare för den senare åsikten 

motsätter sig idén om att den tryckta boken står över alla andra medieformer. 

Hedemark ser här uttryck för två diskurser; dels en boklig diskurs dels en 

informationsförmedlande diskurs (s. 57).  
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Hedemark (2018) bygger ut sin avhandling i antologin Bibliotekarier i teori 

och praktik genom att i ett kort kapitel göra en översiktlig analys av de 

biblioteksdebatter som förekommit i dagspress mellan åren 2007–2017 och 

undersöka vilka föreställningar om folkbibliotek som förekommer i dessa. I 

denna analys identifierar hon en konservativ diskurs; den bokliga 

bevarandediskursen, som är starkt koppad till läsning och boken samt en 

förändringsdiskurs som betonar andra innehåll i biblioteksrummet så som 

underhållning. 

Biblioteksdebatter i svenska medier har även varit föremål för flera 

masteruppsatser. Julia McDowell (2016) skriver om den debatt om 

tysthetsnormen som pågick i svensk media under sommaren och hösten 2015. I 

debatten identifierar McDowell två diskurser - en tysthetsdiskurs och en 

öppenhetsdiskurs. Öppenhetsdiskursen karaktäriseras av argumenten att 

biblioteket har flera rum där olika typer av användare ryms och att såväl de 

högljudda som de tysta har rätt till biblioteket. Tysthetsdiskursen bygger på 

uppfattningen att ett bibliotek som tillåter stök och hög ljudnivå exkluderar den 

grupp som nyttjar biblioteket som studie- och läsplats. 

Carlgren och Ekman (2010) använder sig i sin masteruppsats av diskursanalys 

för att studera debatten om Malmö stadsbibliotek under 2009. I studien 

identifierar Carlgren och Ekman två diskurser; bevarandediskursen och 

förändringsdiskursen. Bevarandediskursen bygger på idéer om en traditionell 

biblioteksverksamhet som premierar bland annat litteraturförmedling, 

folkbildning och det demokratiska uppdraget. Förändringsdiskursen bygger på 

en mer föränderlig syn på biblioteket där folkbiblioteket som begrepp är mer 

flytande. Denna diskurs är mer kopplad till teknikens och samhällets 

utveckling. 

Lundborg och Wiström Bolding (2014) analyserar i sin magisteruppsats 

biblioteks- och kulturplaner med fokus på folkbibliotekens utveckling mot 

kulturhus. De identifierar i materialet en tillväxtdiskurs inom vilken biblioteket 

ingår i synen på kulturen som en ekonomisk tillväxtfaktor och en 

tillgänglighetsdiskurs inom vilken den sociala hållbarheten är central. 

Lundborg och Wiström Bolding identifierar dessutom en 

biblioteksadministrativ struktur vilken utgörs av bibliotekslagens starka 

närvaro i biblioteksplanerna. 

Riksdagsmotioner som forskningsområde inom B&I är inte iögonfallande stort, 

men kulturpolitisk forskning i stort desto mer utbrett. 2004 lägger Satu 

Qvarnström fram en magisteruppsats som analyserar diskursbildning kring 

debatten om bibliotekslagen (Qvarnström, 2004). I uppsatsen identifierar 

Qvarnström, med bland annat riksdagsmotioner som underlag, sex olika 

diskurser som rör folkbiblioteken och det arbete de bedriver. 

Förnyelsediskursen är den diskurs som innehåller utsagor om behovet av 

utveckling och förnyelse, den marknadsliberala diskursen innehåller utsagor 

som vill se folkbiblioteket som en privat, konkurrenssatt verksamhet, 

demokratidiskursen har tillgänglighet för alla och individens tillgång på 
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information i fokus, folkbildningsdiskursen som innehåller utsagor som rör 

folkbildning och kunskapsförmedling, inom den kulturella diskursen framställs 

folkbiblioteket som ”grunden för den kulturella infrastrukturen i landet” (s. 57) 

och inom den kvalitetsdiskurs som Qvarnström identifierar finns utsagor som 

handlar om kvalitetssäkring, resultatstyrning, etcetera.  

2.4 Frånvaron av folkbibliotekarien 
Inom den biblioteksvetenskapliga forskningen har ett flertal forskare påpekat 

att folkbibliotekarien är ”frånvarande”, inte minst i de dokument som beskriver 

hur folkbiblioteksverksamheten ska bedrivas.  

I kanadensisk forskning nämns frånvaron av bibliotekarien bland annat i 

universitetslektorn Siobhan A Stevensons (2016) artikel om biblioteksplaner. 

Stevenson visar i sin diskursanalytiska studie hur biblioteksplanen i Ontario 

driver på en kommersialisering av folkbiblioteken, gör bibliotekspersonalen 

överflödig och utnyttjar biblioteksanvändaren. I visionen om de moderna 

biblioteken, som inte längre behöver se ut så som vi traditionellt är vana att se 

bibliotek och som innehåller tjänster och upplevelser som inte heller de funnits 

med i den historiska utvecklingen av biblioteken, frågar sig Stevenson vad det 

gör med bibliotekarieutbildningen och bibliotekarien. Behövs bibliotekarien i 

ett bibliotek som inte längre är vad vi tidigare förutsatt att ett bibliotek ska 

vara? Stevenson visar i sin undersökning att bibliotekarien nämns ett fåtal 

gånger i Ontarios biblioteksplan och frågar sig vad som händer om 

bibliotekarien försvinner diskursivt. 

Dominique Gazo (2010), kanadensisk fil. dr. i informationsvetenskap, har 

undersökt hur stadsråd i Quebec ser på folkbiblioteksverksamheten. I den 

diskursanalys av de intervjuer som studien bygger på visar Gazo på hur 

politikerna använder substantiv istället för verb för att beskriva 

folkbiblioteksverksamheten och på så sätt osynliggör personalen genom att inte 

benämna de handlingar och det pågående arbete som utförs av bibliotekarier. 

Gazo poängterar också att det saknas kunskap om bibliotekariernas specifika 

och olika kompetens och det faktum att alla anställda inte har identiska 

arbetsuppgifter.  

Professor emerita Roma Harris är ytterligare en forskare som ägnat sig åt 

bibliotekariens frånvaro. I Information Technology in Librarianship (2009) 

skriver hon om den försvinnande bibliotekarien. Liksom Stevenson (2016) 

pekar hon på avsaknaden av bibliotekarien i de dokument som behandlar eller 

styr bibliotekens arbete. Harris tar upp teknologins ökade betydelse och hur 

bibliotekarietiteln byts ut eller konkurrerar mot olika informationsyrken 

samtidigt som bibliotekarien, enligt Harris, torde vara synonymt med 

informationskompetens. I Harris resonemang ingår även genus som en faktor. 

Harris diskuterar gemene mans okunskap kring vad bibliotekarieyrket innebär 

och poängterar att samma okunskap finns kring andra yrken utan att för den 

sakens skulle äventyra dess legitimitet. Detta menar Harris kan bero på att 

bibliotekarieyrket är ett kvinnointensivt yrke och i kombination med den 

teknologiska utvecklingen som traditionellt inte är kopplat till kvinnors arbete 
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leder det till en uppfattning om att IKT-arbete inte kan utföras av 

bibliotekarier.  

Harris tar också upp lärosätens namnbyten både på själva skolorna och 

utbildningarna. Hon identifierar en tendens att byta ut ”bibliotek” eller 

”bibliotekarie” mot ”information” och problematiserar definitionen av 

bibliotekarie. Det finns många andra yrken som förändrats och utvecklats i takt 

med den teknologiska utvecklingen, men dessa ser man inte ett behov av att 

byta namn på, skriver Harris. Slutligen efterfrågar Harris ett återtagande av 

etiketter som bibliotek, bibliotekarie och bibliotekarieskap.  

I svensk biblioteksforskning finns frågan om bibliotekariens närvaro nämnd av 

ovan nämnda Rivano Eckerdal (2017). Här tas frånvaron av bibliotekarien upp 

i relation till den svenska bibliotekslagstiftningen. Detta analyseras dock inte 

vidare i artikeln då det inte är denna aspekt av lagstiftningen som är i fokus. 

2.5 Profession, roller och forskning 
Området professionsforskning är i sig ett stort vetenskapligt område och 

folkbibliotekarien som profession har varit ämne för tidigare forskning. Innan 

jag går vidare med teorikapitlet för att därefter påbörja analysen av 

källmaterialet är det nödvändigt med en kort överblick och förklaring av hur 

folkbibliotekarien förhåller sig till begrepp som yrke och profession. I 

vardagligt tal görs ingen större skillnad på dessa två ord, men inom 

samhällsvetenskapen (framför allt) är skillnaden alltså område för forskning. 

Det som främst definierar skillnaden mellan profession och yrke är att det förra 

förutsätter och legitimeras av någon form av högre utbildning och att denna i 

hög utsträckning är förvärvad inom universitet. (Profession, u.å). En akademisk 

anknytning är en förutsättning i kombination med att yrket medför någon form 

av högre status (Brante, 2009). 

Huruvida bibliotekarieyrket är en profession eller ej får olika svar beroende på 

till vem frågan ställs. (Svensk Biblioteksförening, 2008, s. 21) En etablerad syn 

på bibliotekarieprofessionen är att det är en semiprofession då den i högre 

utsträckning förmedlar än producerar kunskap och därför inte når upp till 

kraven på en profession (Etzione (1969) i Klasson, 1996, s. 22; i Schreiber, 

2006, s. 25f). Faktorer så som att bibliotekarieyrket i högre utsträckning styrs 

av politiker och andra professioner, samt att det finns dragning åt så väl den 

akademiska som den praktiska kunskapen indikerar även dessa bibliotekariens 

position som semiprofession (Brante, 2009). 

Maj Klasson, numera professor emerita i biblioteks- och 

informationsvetenskap, använder sig av fyra olika kategorier för att beskriva 

biblioteksarbete (Klasson, 1996). Dessa visar hur biblioteksarbetet och 

bibliotekarieprofessionen i olika utsträckning förhåller sig till bevarande samt 

förnyelse: 

• Kulturbevarare. Denna kategori beskriver Klasson som innehållandes 

bibliotekariens kamp för den goda litteraturen och kulturen och för 

boken. Här ryms också biblioteken som just bevarare. 
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• Kulturbäraren. Denne är sammankopplad med kulturbevararen, men är 

också bärare och utövare av specifika idéer eller traditioner och med en 

viss syn på bibliotekens instrumentella funktion. Detta kan vara 

exempelvis en stark idé om biblioteken som utjämnande kraft i 

samhället genom folkbildningsrörelse eller liknande.  

• Kulturbyggare. Inom den kategori ryms de som enligt Klassons ”har en 

stark förändringsbenägenhet” (s. 20) och bidrar till att utveckla 

verksamheten och söka sig till nya, outforskade områden. 

• Kulturförnyare. Denne förnyar innehållet i gamla uppgifter 

Dessa fyra kategorier menar Klasson kan användas för att undersöka vilken typ 

av biblioteksarbete som är starkast inom en verksamhet eller en skildring av en 

verksamhet.  

Anders Ørom, dansk professor i biblioteks- och informationsvetenskap, har 

även han utarbetat en modell för att belysa vilka olika typer av biblioteksarbete 

som ryms inom professionen (Ørom, 1993). I en genomgång av 

folkbibliotekarieprofessionens utveckling från 1960-talet fram till 1990-talet 

identifierar Ørom ett antal olika bibliotekarieidentiteter. Inledningsvis redogör 

Ørom för bibliotekarieyrket så som det såg ut på 1960-talet då kunskaps- och 

litteraturförmedling stod i centrum, den danska bibliotekarieutbildning till stor 

del bestod av inläsning av fack- och skönlitteratur och den mest utbredda 

bibliotekarieidentiteten var den som han benämner kulturförmedlaridentiteten 

eller rätt och slätt kulturförmedlaren3. Denna identitet innebär främst, skriver 

Ørom, förmågan att värdera, kommunicera och förmedla litteratur och annan 

kultur till användaren. Den andra identiteten som Ørom nämner är 

ämnesspecialisten vilken bygger på en förmedling av facklitteratur och 

forskning inom ett specifikt fält. Dessa båda identiteter, menar Ørom, är båda 

sprungna ur en folkbildningstradition. (s. 38) 

Den tredje identiteten är dokumentalisten. Denna identitet bygger på en mer 

hantverksmässig syn på yrket där uppgifter som klassifikation och 

katalogisering är centrala. Denna identitet, skriver Ørom, vänder sig bort från 

det innehållsmässiga arbetet och mot det som rör metod och system.  

Som fjärde identitet nämner Ørom socialarbetaren. Denna identitet, menar han, 

utvecklades under 1970-talet då biblioteksarbetet tog en ny målgruppinriktad 

riktning där det uppsökande arbetet mot exempelvis barn tog form. Identiteten 

sätter specifika användargruppers behov i centrum och utformar 

biblioteksarbetet efter dessa. (s. 39) 

Identitet nummer fem benämner Ørom informationsorganisatören och denna 

identitet innebär kunskap om hur information organiseras, förmågan att 

analysera verksamheters informationsbehov, etcetera (s. 39) 

                                                 
3 För översättning från danska av Øroms olika identiteter har jag använt mig av Janssons 

(2010) svenska översättning. 
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Den sista identiteteten är informationsförmedlaren. I fokus för denna identitet 

står tillgänglighet av information ur ett tekniskt perspektiv. Ørom skriver att 

informationsförmedlaren ser tekniken som ett sätt att överbrygga 

förmedlingsproblem. 

Ørom förklarar utvecklingen som skiftande från en syn på biblioteket som 

normativt och i centrum till en syn där biblioteket är en del av en helhet och där 

efterfrågan och behov styr verksamheten. (s. 40) 

Dessa olika identiteter och den utveckling som beskrivs i artikeln menar Ørom 

kan vara en förklaring till varför bibliotekarier vid tiden för artikelns tillkomst 

(1993) inte upplever att yrket i det vardagliga arbetet innebär en helhet. Øroms 

olika bibliotekarieidentiteter är av relevans för min studie då jag i ett senare 

skede kommer att använda dessa för att strukturera och belysa hur 

källmaterialet förhåller sig till de olika identiteterna. 

Det finns i Øroms artikel tendenser till ytterligare en identitet där den 

teknologiskt baserade informationsförmedlingen går samman med ett 

upplevelsemoment. Ørom namnger inte denna som en identitet, men Schreiber 

(2006) omnämner den som en upplevelseförmedlaridentitet. Denna identitet 

innebär ett fokusskifte från vad Ørom ser som användare eller brukare av 

biblioteket (bruger) till förbrukare (forbruger) av massmedier. Skiftet menar 

Ørom går från en innehållsmässig standard i förmedlingen till en konkurrens 

med andra mediatjänster om uppmärksamhet (Schreiber, 2006, s. 39). 
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3 Teori och metod 
I följande kapitel kommer jag att redogöra för de för studien teoretiska 

utgångspunkterna. För att analysera det källmaterial som jag har för avsikt att 

studera i denna uppsats har jag valt att använda mig utav diskursanalys. 

Diskursanalysen är i sig inte bara en metod, men består även av såväl teoretiska 

som filosofiska beståndsdelar varför den kan betraktas som något av en 

helhetslösning i fråga om teori och metod. Då diskursanalysen har flera olika 

inriktningar kommer jag i följande kapitel att gå igenom dess grunder samt 

lyfta fram de teoretiker och de verktyg som jag avser använda i föreliggande 

studie.  

3.1 Språket som representation 
Central för förståelsen av diskursanalysen är den socialkonstruktionistiska 

grund på vilken diskursanalysen vilar. Socialkonstruktionismen bygger på 

vissa grundpremisser som också är gällande för diskursanalys. I fokus för 

socialkonstruktionismen står det faktum att kunskap inte kan förstås som 

objektiv och att det, bakom den idé om hur världen ”är”, finns sociala 

konstruktioner som konstruerar och befäster denna idé. Vivien Burr (i Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 11f) förklarar socialkonstruktionismen som ett 

sätt att se på samhälle och kultur där idén om den objektiva sanningen och 

kunskapen ifrågasätts, ett synsätt där det medvetandegörs att vår syn på världen 

är historiskt och kulturellt präglad och att sättet att se på den skapas och 

upprätthålls i sociala processer och där sociala konstruktioner styr hur vi 

handlar. Inom socialkonstruktionismen och därmed också diskursanalysen och 

dess olika grenar utgörs synen på kunskap av en uppfattning som utgår ifrån att 

kunskap inte bara är en reflektion eller spegling av vad vi upplever som 

verkligheten, men som genom språket skapad (ibid. s. 15). 

En förutsättning för arbetet med diskursanalys är således att man ser på språket 

som en form av representation och delar uppfattningen att det sätt på vilket vi 

använder språket är del i skapandet av vad vi förstår som verkligheten. Det sätt 

på vilket vi använder språket befäster förståelsen av eller förändrar densamma 

för de objekt vi har omkring oss eller de sociala konstruktioner som vi upplever 

som självklara. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 15f) Som del i 

diskursanalysen ingår även förståelsen att det sätt på vilket vi talar om olika 

fenomen eller förhåller oss i relation till varandra inte uppstår slumpartat, men 

följer olika etablerade mönster och regler. (ibid. s. 7). Detta medför att 

diskurser skapar ramar för och begränsar våra handlingsmöjligheter. (ibid. s. 

24) Det finns dock inom diskursanalysen och diskursteorin ingenting som säger 

att de strukturer som formar språket inte är föränderliga. Förhållanden 

diskurserna emellan kan skifta och anta reviderade former och det finns alltid 

möjlighet till pågående kamp om betydelsetillskrivning och hierarkin mellan 

diskurser. (ibid. s. 31f, 36)  

Diskursanalysens uppgift är således att identifiera dessa strukturer eller 

mönster till vilka språket och – vilket kommer att förtydligas i nästa avsnitt – 

handlingar förhåller sig för att på så sätt visa på hur vad vi uppfattar som 
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verkligheten konstrueras i källmaterialet. Med diskursanalysen som verktyg 

kan tvetydigheter, kollisioner och maktstrukturer synliggöras och därmed 

förklara hur ett utsnitt ur vår upplevda verklighet konstitueras.   

3.2 Diskursbegreppet 
Begreppet diskurs har under de senaste decennierna kommit att bli alltmer 

frekvent använt, inte minst i forskningssammanhang och då i hög grad inom 

den samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen. Som synliggjordes i 

kapitel 2 finns många exempel från det biblioteks- och 

informationsvetenskapliga fältet där diskursanalysen har använts.  

Trots dess spridning och återkommande användning tvistas det ännu om vad 

begreppet och metoden egentligen avser. Socialkonstruktionismen som 

utgångspunkt gör dock att det finns stor enighet kring det grundantagandet som 

innebär att språket är en form av representation och att detta i sin tur bidrar till 

att forma vår verklighet. Det vill säga att det sätt på vilket vi talar om saker och 

ting inte förhåller sig neutralt till vad vi talar om utan istället påverkar, bygger 

upp och befäster detsamma. 

I föreliggande studie kommer jag att använda mig av det sätt på vilket Foucault 

och senare Laclau och Mouffe utvecklar och förklarar diskursbegreppet. Det 

skrivna och i viss mån talade ordet kommer att vara i fokus för det analysarbete 

som utgör min undersökning, men då det kommer till diskursbegreppet så som 

Laclau och Mouffe definierar det inom diskursteorin sträcker sig förståelsen 

bortom ordet som sådant och kommer även att handla om social praktik; ett 

utövande av diskurs som inkluderar människors handlingar. I Laclau och 

Mouffes diskursteori anser man diskursen vara konstituerande för all den 

sociala och den fysiska verkligheten. Utöver den ofrånkomliga materiella 

verkligheten som Laclau och Mouffe anser existerar finns där ingenting 

ytterligare som diskursen har möjlighet att samspela med i skapandet av det vi 

upplever som den objektiva verkligheten. (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 

s. 25, 31, 41–43; Laclau & Mouffe, 1985, s. 107)  

Med utgångspunkt i denna förståelsen av diskursbegreppet kan det 

sammantagna källmaterialet förstås som delskapande i den uppfattning av 

folkbibliotekarien och dennes arbete som anses som verklig och sann och 

därför anser jag att Laclau och Mouffes diskursteori tillsammans med 

Foucaults diskursanalys och kommande metodförklaring är lämpliga som 

analysverktyg.  

För att sammanfatta det sätt på vilket man ska förstå diskursbegreppet i min 

studie har jag valt att använda mig av följande förklaring av Winther Jørgensen 

och Phillips (2000) ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett 

utsnitt av världen)” (s. 7). Utsnittet motsvaras i uppsatsen av folkbiblioteket 

och folkbibliotekariens arbete.  

3.3 Foucault och diskursanalysen 
En förgrundsgestalt inom diskursanalys är Michel Foucault och likt många före 

mig är det till Foucaults diskursteori som jag vänder mig för att klargöra 
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ytterligare några grundläggande drag för diskursanalysen och för att 

komplettera de verktyg från Laclau och Mouffes diskursteori som jag ämnar 

använda.   

Foucault var tidigt intresserad av att undersöka vilka regler det är som gör att 

vissa sätt att tala om någonting – vissa utsagor - accepteras som sanna under en 

viss tidsepok. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 19; Foucault, 2002/2011 

s. 51) De utsagor som jag avser undersöka i föreliggande uppsats är således de 

som behandlar folkbiblioteket och det arbete som där bedrivs för att på så vis 

identifiera vilken eller vilka diskurser som är rådande i konstruerandet av 

detsamma. 

Ett av Foucaults grundantaganden går ut på att varje utsaga befinner sig inom 

en specifik diskurs. Inom diskursen legitimeras vissa idéer och argument, men 

också grupper av individer och sätt att vara. Detta betyder i sin tur att det 

utanför diskursen befinner sig utsagor, men också till exempel människor som 

inte legitimeras. Foucault förklarar detta med att tala om ett antal olika 

utestängningsprocedurer. Ett resultat av dessa utestängningsprocedurer och att 

vad som inte legitimeras inom den specifika diskursen befinner sig utanför den 

blir att det utestängda bidrar till att producera eller konstruera den rådande 

diskursen. En viss existens blir möjlig därför att dess motsats existerar. 

(Åkerstrøm Andersen, s. 3) Dessa utestängningsprocedurer och deras koppling 

till diskursen är också nära kopplat till en central faktor i Foucaults arbetet; 

makt. Diskursens förbundenhet med förbuden, att man inte får säga vad som 

helst, tala om vad som helst eller att vem som helst kan uttala sig, avslöjar dess 

koppling till makten, menar Foucault. (Foucault, 1993, s. 7f) Denna syn på 

makt bidrar till att förklara hur en diskursanalys av det valda källmaterialet är 

av relevans. Genom att undersöka diskurserna synliggörs vad och vilka som 

definierar och bestämmer biblioteksarbetet. 

Utöver förbuden, som är ett av utestängningssystemen, så finns det enligt 

Foucaults sätt att se på diskurser två andra stora utestängningssystem, nämligen 

avskiljandet av vansinnet och viljan till sanning (Foucault, 1993, s. 8–14). 

Även den s k gallringen ”bland de talande subjekten” (ibid. s. 26) är ett sätt att 

kontrollera diskursen. Vem som helst har inte tillträde till den diskursens orden 

som Foucault talar om. Det faktum att utestängningsprocedurerna är rådande 

och gallringsprinciperna håller utsagor eller människor utanför diskurser 

betyder dock inte att det finns en medvetenhet inom diskursen om det som 

”sägs” utanför den.   

När det kommer till diskursanalysens faktiska funktion är det inte frågan om 

hur som är den viktiga, enligt Foucault. Den fråga man ska ställa till materialet 

är: Hur framträder utsagan? Frågan om vad eller varför misslyckas med att till 

fullo fokusera på det sagda. Det är alltså inte i fokus för diskursanalysen, enligt 

Foucault sätt att se på det, att tolka eller kommentera utsagan eller det som är 

den identifierade diskursen. (Åkerstrøm Andersen, 2003, s. 10) Foucault menar 

att man inte kan lämna diskursen för att söka efter svar om den, analysen måste 

utgå från diskursen själv (Foucault, 1993, s. 38).  
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3.3.1 Diskursiv formation 

Enligt Foucaults förståelse av diskurser är utsagan diskursens minsta 

beståndsdel, diskursen den avgränsning inom vilken utsagorna ryms och den 

diskursiva formationen det system inom vilket utsagorna har en regelbunden 

spridning. (Åkerstrøm Andersen, 2003, s. 8) Det är alltså i den diskursiva 

formationen som analysen har sin utgångspunkt. Denna formation identifieras, 

enligt Foucault, när regelbundenhet uppstår i enlighet med vad Foucault kallar 

för bildningsregler (Foucault, 2002/2011 s. 57). Foucault menar att en utsaga är 

bara en utsaga om den skapar objekt, subjektspositioner, strukturer och 

begrepp. (Åkerstrøm Andersen, 2003, s. 10–12). Man kan uttrycka diskursiv 

formation som att utsagan förutsätter en uppsättning beståndsdelar som står i 

relation till varandra och till utsagan. Genom att undersöka de olika utsagornas 

relation till den eller de diskursiva formationer som återfinns i källmaterialet 

går det att identifiera vilka olika diskurser som strider om att definiera 

folkbibliotekariens arbete.  

I den analys som föreligger här är objektet folkbiblioteket och det arbete som 

bedrivs inom verksamheten. De subjektspositioner som skapas är de diskursiva 

positioner från vilka röster kan uttala de identifierade utsagorna om objekten. I 

källmaterialet utgörs dessa röster främst av journalister och politiker samt i viss 

utsträckning biblioteksanställda.  

3.4 Laclau och Mouffes diskursteori 
Utöver Foucaults diskursanalytiska ramverk har jag, vilket nämnts tidigare, 

valt att använda mig av delar av Laclau och Mouffes diskursteori och 

begreppsapparat i analysen. 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe utvecklar diskursanalysen vidare i sin 

diskursteori. Genom att utgå från marxism och (post)strukturalism skapar de ett 

teoribygge som ser på hela den upplevda verkligheten som en ”väv av 

betydelsebildningsprocesser” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 32) där 

det hela tiden pågår en kamp att om att låsa fast tecken vid en viss betydelse. 

Det betyder att enligt Laclau och Mouffe finns det aldrig en fixerad betydelse, 

kampen eller striden om betydelsefixering pågår ständigt och en diskurs är 

aldrig totalt etablerad (ibid. s. 54). 

I enlighet med Foucaults tankar menar Laclau och Mouffe att det diskursiva 

fältet styr hur man väljer att tala om en händelse. De exemplifierar med en 

fallande tegelsten och menar att det faktum att den faller inte förändras av hur 

man pratar om den, men att sättet på vilket man pratar om den inte är objektivt. 

Med hjälp av exemplet med tegelstenen förklarar Laclau och Mouffe att de inte 

motsätter sig att det finns en verklighet. (Laclau & Mouffe, 1985, s. 108) På 

samma sätt ifrågasätts i denna uppsats heller inte att folkbiblioteket som sådant 

existerar. Avsikten är undersöka hur man väljer att tala om det. 

Winther Jörgensen och Philips (2000) förklarar Laclau & Mouffes syn på 

diskursanalytikerns arbete med orden ”Diskursanalysens syfte är nämligen att 

kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas 

och där vissa betydelsefixeringar blir så konventionaliserade att vi uppfattar 
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dem som naturliga” (s. 32). I detta citat finns också en beskrivning av hur det 

diskursanalytiska arbetet kommer att fungera i denna uppsats. Med 

utgångspunkt hos Foucault och Laclau och Mouffe kommer de bakomliggande 

processer och diskurser som styr samtalet om folkbiblioteksarbetet och de 

subjektspositioner från vilka de utsagor som försöker låsa tecknen vid vissa 

fixerade betydelser formuleras och förmedlas att identifieras. 

De tecken som Laclau & Mouffe talar om ska förstås som ord eller uttryck som 

laddas med visst innehåll. I den diskursteoretiska begreppsapparaten är de 

tecken som befinner sig i en diskurs namngivna som moment. Momentens 

betydelse fixeras genom de relationer de har till varandra inom diskursen och 

genom att utesluta alla andra tänkbara betydelser och relationer tecknen kan ha. 

Inom diskursen existerar också nodalpunkter. Det är kring dessa nodalpunkter 

som övriga tecken ordnar sig och det är nodalpunkterna som ger tecknen sin 

betydelse. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 33) Inom de olika diskurser 

som strävar efter att definiera folkbiblioteksarbetet är det således möjligt att se 

folkbiblioteksarbetet som en nodalpunkt, men det finns ytterligare ett begrepp 

inom Laclau och Mouffes diskursteori som bättre beskriver den funktion 

folkbiblioteket har och detta kommer jag mycket snart att komma till. Diskurs 

kan i och med försöken till uteslutning förstås som ”en reducering av 

möjligheter” och ”ett försök att skapa entydighet” (ibid. s. 34). För att uppnå 

entydighet krävs att diskursen utesluter andra betydelser som hotar den rådande 

diskursens definition av tecknen. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 34) 

De uteslutna betydelser som befinner sig utanför diskursen och som riskerar att 

rubba den benämner Laclau och Mouffe det diskursiva fältet (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 34) En slutgiltig fixering av betydelse uppstår 

dock aldrig, snarare är den ständiga kampen om betydelsefixering en del av 

diskursen (Laclau & Mouffe 1985, s. 110ff). Inom diskursen finns också de 

tecken som inte är fixerade vid en betydelse och som diskursen försöker göra 

till moment. Dessa tecken kallar Laclau & Mouffe för element. (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 34f) Elementen är tecken som bär på flera olika 

definitioner av sig själva och om vilka flera diskurser strider för att reducera 

dess betydelser till en. När ett element sätts i relation till ett annat tecken för att 

påverka eller förändra dess identitet kallar Laclau och Mouffe denna praktik 

för artikulation. Laclau & Mouffe talar också om flytande signifikanter - 

viktiga tecken/element som olika diskurser försöker tillskriva olika slags 

innehåll. (ibid. s. 35) I föreliggande studie betraktas folkbiblioteket som ett 

sådant viktigt element eller flytande signifikant och undersökningen syftar till 

att kartlägga vilka de olika diskurser är som försöker definiera denna flytande 

signifikant och därmed formulera vad som ingår i folkbiblioteksarbetet.   

3.5 Subjekt och subjektspositioner 
Inom såväl Foucaults diskursanalys som Laclau och Mouffes diskursteori talar 

man om subjektet. Som tidigare nämnts beskriver Foucault subjektet som en 

del av vad han kallar för diskursiva formation. Subjektspositioner skapas av 

utsagan och är en diskursivt skapad plats från vilken en utsaga kan bli uttalad 

(Åkerstrøm Andersen, 2003, s. 11). Laclau och Mouffe gör en poäng av att det 
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inom en diskursiv formation finns flera subjektspositioner (Laclau & Mouffe, 

1985, s. 109).  

När det kommer till undersökning av subjekt och subjektspositioner rör 

frågorna vem det är som talar och vem det är som ges rätten att tala. Vilka är de 

platser där den som talar utövar sin diskurs och åtnjuter legitimitet? Hur 

förhåller sig subjektet till de objekt det omger sig med och de mönster det ingår 

i? (Foucault, 2011, s. 71–74) Frågan om subjektspositioner utgörs av vem och 

på vilket sätt och för undersökningen som följer handlar det då om vem eller 

vilka det är som uttalar sig om folkbibliotekarien och hur detta går till. 

Laclau och Mouffes syn på subjektet är att det alltid är överdeterminerat. Det 

innebär att det alltid finns flera olika diskurser som samtidigt kämpar om att 

positionera subjektet. Det överdeterminerade subjektet är en naturlig följd av 

diskursernas inneboende kontingens, enligt Laclau och Mouffes 

förklaringsmodell. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 49) Inom 

diskursteorin är det diskursernas subjektspositioner som ger subjektet identitet. 

Precis som hos Foucault är det diskursivt skapade någonting relationellt, att 

någonting finns eller är innebär att det finns någonting som inte är. Detta är 

sättet på vilket individens identitet konstrueras och hos Laclau och Mouffe 

fungerar gruppidentiteter på samma sätt. Det är genom reducering och 

uteslutning av ”den andre” som gruppbildning sker. Likt diskursteorins sätt att 

se på diskurser i stort är även subjektspositioner och därför identitet 

föränderliga. (ibid. s. 51f) 

3.6 Tillvägagångssätt 
Diskursteori erbjuder inte ett konkret tillvägagångssätt då det kommer till 

metod. Jag har därför valt att inspireras av Hedemarks (2009, s. 40) 

analysmetod. Det sätt på vilket jag har analyserat källmaterialet innebär att jag 

efter en första läsning har gått igenom varje artikel, biblioteksplan och motion 

grundligt och undersökt vilka utsagor som står att finna om folkbiblioteket och 

det arbete som bedrivs på biblioteket eller förväntas bedrivas. Utifrån dessa 

utsagor har jag studerat vilka tecken som knyts till biblioteksarbetet och hur det 

definieras och om det mellan utsagorna uppstår konflikter och hur dessa 

konflikter i så fall kan bidra till att bestämma diskurserna. I studien har jag 

även i den mån det är möjligt undersökt vem eller vilka det är som innehar de 

subjektspositioner från vilka utsagorna formuleras.  

Utifrån de utsagor om biblioteken och arbetet inom verksamheten har jag sedan 

gått vidare och jämfört dessa med de olika kategorier och identiteter som 

Klasson respektive Ørom har identifierat (se avsnitt 2.4). Detta då dessa båda 

forskare bidragit till att definiera biblioteksarbetet genom sina olika 

indelningar. Med dessa begrepp som utgångspunkt hoppas jag således på ett 

tydligt vis kunna synliggöra vilka former av biblioteksarbete som går igen i 

materialet och om det har tillkommit någon eller några sedan modellerna 

utvecklades.  
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3.7 Forskarens roll 
Vid valet av diskursanalys som teoretiskt och metodologiskt verktyg måste 

forskarens roll problematiseras. Då jag själv verkar inom det område jag har 

för avsikt att analysera, både som masterstudent inom det biblioteks- och 

informationsvetenskapliga fältet och som tidigare anställd vid folkbiblioteken i 

Göteborg är min syn på såväl forskningsfrågan som det konkreta arbetet färgad 

av mitt inifrånperspektiv. Detta medför att min egen roll är en del av det 

diskursiva fält jag studerar. Enligt Foucault går det inte att placera sig själv 

utanför diskurserna. En sådan plats existerar inte. (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 21). Förmågan att ställa sig själv utanför en kontext är enligt 

detta synsätt omöjligt och med det som utgångspunkt är objektivitet omöjlig. I 

största möjliga mån har jag ansträngt mig för att främmandegöra vad jag tar för 

självklart och samtidigt försökt dra fördel av den förförståelse jag har av 

området genom att ingå i det.   
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel görs en genomgång och analys av de tre olika typer av 

källmaterial vilka är underlag i föreliggande studie. I avsnitt 4.1 redovisas och 

analyseras de debattartiklar som diskuterar folkbiblioteken under åren 2015 till 

och med 2017. Vidare följer genomgång och analys av riksdagsmotioner från 

åren 2015–2017 (4.2) samt ett urval av svenska biblioteksplaner som gäller för 

samma tidsperiod (4.3). 

I kapitlets första del, 4.1, identifieras två från varandra skilda diskurser. 

Avsnittet kommer att visa att dessa två diskurser har flertalet gemensamma 

nämnare vilket bidrar till den diskursiva kampens intensitet. De två följande 

avsnitten, 4.2 och 4.3, delar en dominerande diskurs, men det går också att 

spåra viss resonans med diskurserna i 4.1 samt ytterligare utsagor som befinner 

sig utanför de identifierade diskurserna. 

4.1 Folkbiblioteket på tidningarnas debattsidor 
Mellan åren 2015 och 2017 är det främst två stora frågor som styr debatten om 

folkbiblioteket. Den fråga som fick debatten om folkbiblioteken att åter väckas 

till liv under 2015 var den om den stökiga miljön på folkbiblioteken och det 

tysta bibliotekets vara eller icke vara. Startskottet blir de kolumner Paulina 

Neuding skriver för Svenska Dagbladet där hon med citat från andra tidningar 

och skildringar från folkbibliotekens incidentrapporter visar på en bild av 

folkbiblioteken som innehåller bråk, nedskräpning och en återkommande 

orolig miljö. (art. 1; art. 10) 

Under 2016 och 2017 diskuteras bibliotekens medieurval flera gånger. 

Sommaren 2017 blossar frågan upp igen. Denna gång då journalisten Janne 

Josefsson i sitt sommarprogram i P1 hävdar att biblioteket i Botkyrka bränner 

böcker. (Hansson, 2017) Detta väcker en debatt om folkbibliotekens 

gallringsarbete och om huruvida det finns ett behov av att i de enskilda 

folkbibliotekets bestånd bevara gamla upplagor av verk som idag är direkt 

kränkande mot vissa grupper i samhället. Debatten som följer efter Josefssons 

uttalande uppehåller sig till viss del vid bibliotekens arbete, men går också över 

i en debatt om n-ordet och vilka förhållningssätt man ska ha till förlegade 

uttryck och bilder. I detta kapitel och i denna uppsats väljer jag att enbart 

analysera de debattinlägg som behandlar biblioteks roll i frågan och inte ta med 

de artiklar som inte tar upp frågan om bibliotekets uppgift och arbete.  

Dessa båda debatter uppstår inte i ett historielöst vakuum. Såväl 

biblioteksrummets ändamål som frågan om gallring har varit ämne för debatt 

tidigare och inom biblioteksvetenskaplig diskursforskning har, som 

presenterades i kapitlet om tidigare forskning bland andra Hedemark (2009; 

2018), Carlgren & Ekman (2010) och McDowell (2016) undersökt olika 

diskurser som framträder i debatter om dessa ämnen. 
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4.1.1 Debatten om tysthetsnormen4 

Debatten om biblioteksrummet och vad som snart ska komma att kallas för 

tysthetsnormen tar sin början med en uppmärksammad kolumn i Svenska 

Dagbladet (hädanefter SvD). I maj 2015 skriver Paulina Neuding, redaktör på 

tidskriften Neo, om stöket på biblioteken runt om i landet (art. 1). Med 

exempel ur nyhetsartiklar vill Neuding illustrera hur miljön på dem svenska 

folkbiblioteken kan se ut. Efter Neudings första kolumn följer en debatt som 

bland annat diskuterar vilket beteende som ska vara tillåtet i biblioteksrummet. 

Det som initialt såg ut som en fråga om nedskräpning, våld och orolig miljö 

blir också en debatt om segregation (ex art. 4; art.8) och främlingsfientlighet 

(art. 29). Trots att debatten främst kommer att handla om vad som 

återkommande benämns som tysthetsnormen tar detta sig i uttryck genom en 

debatt där den övergripande frågan är vilken funktion biblioteksrummet ska ha. 

Därför kan man i denna debatt utläsa olika förväntningar på folkbibliotekets 

verksamhet och uppdrag. Tankar om vad som ingår i biblioteksarbetet och vad 

som inte är bibliotekets uppgift formuleras.  

Paulina Neudings kolumn i SvD bemöts både med mothugg och medhåll från 

såväl ledarskribenter (art. 3) som bibliotekarier (art. 4; art. 34; art. 11; art. 14.) 

och kultur- och stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (art. 29; art. 35). 

Neuding följer i juni upp den tidigare kolumnen med ytterligare en kolumn där 

hon denna gången väljer att med exempel ur incidentrapporter skrivna av 

biblioteksanställda visa på hur arbetsmiljön på biblioteken ser ut (art. 10). 

Debattinläggen om tysthetsnormen blir sedan ett återkommande inslag på 

tidningarnas kultur- och ledarsidor under de kommande två åren.  

Det har tidigare undersökts vad som egentligen sades i debatten om 

tysthetsnormen och vilka diskurser som dominerat (McDowell, 2016). Vad 

som är av intresse för denna uppsats är vilka föreställningar om vad man anser 

är eller ingår i bibliotekspersonalens arbete som blir synliga och vilka utsagor 

som beskriver detsamma.  

4.1.2 En bevarandediskurs med en hyschande bibliotekarie 

Man är i debatten ense om många av de grundläggande uppgifter som 

biblioteken och bibliotekarierna har haft och ska ha. Efter närstudier av de 

texter som ingår i källmaterialet har jag dock identifierat vissa betydande 

skillnader som resulterat i att jag ser två olika synsätt utkristallisera sig. Det 

ena bygger på idén om det tysta biblioteket med tydliga gränsdragningar och 

boken i fokus, ett bibliotek där tystnaden ses som en grundpremiss för att 

grunduppdraget ska kunna utföras. I detta synsätt är bevarandediskursen 

dominerande. Det andra lutar sig mot en bild av biblioteket som öppet och 

vägledande för alla, inklusive den som inte tidigare befunnit sig i eller känner 

sig vilse i biblioteksrummet. Uppdraget att hjälpa människan att utvecklas lyfts 

fram. Detta synsätt tar sig i uttryck i diskursen om den vägledande 

                                                 
4 Begreppet ”tysthetsnormen” dyker för första gången upp i en tweet skriven av Niclas 

Lindberg den 6 juni 2015. Denna tweet ligger utanför mitt analysmaterial. 

https://twitter.com/niclbg/status/607140806500225025 
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bibliotekarien. Det finns för de båda diskurserna flera gemensamma tecken och 

vad som synliggörs i analysen av materialet är två diskurser i en påtagligt 

intensiv kamp om att knyta dessa för dem centrala tecken till den egna 

förståelsen av biblioteksarbetet.  

I debatten finns följaktligen ett läger som menar att man måste kunna ställa 

krav på att biblioteket ska vara ett tyst rum. Här befinner sig bland andra 

Paulina Neuding, Einar Ehn och Erik Helmerson. De menar att tystnaden är en 

förutsättning för att rummet inte ska bli otillgängligt för vissa användare och 

för att biblioteket ska kunna utföra sitt arbete. Till grund för idén om ett tyst 

bibliotek finns en inställning till biblioteket som en traditionellt tyst plats som 

måste bevaras. Denna inställning till biblioteksrummet blir tydlig i följande 

utsaga av Holmström (art. 12), som skriver:  

”Biblioteken måste få vara och förbli fredade zoner. Det är en absolut demokratisk 

förutsättning och något som alla i samhället tjänar på – alldeles särskilt ungdomar i socialt 

utsatta områden. Ett bibliotek är ingen tam eller förtryckande plats. Ett bibliotek kan vara 

sprängfyllt av normbrytande innehåll, fyllt av berättelser om människor som förändrar både 

världen och sig själva, fyllt av upptäcksresande [sic!], revolutionärer, helgon och hjältar. Men 

om alla ska få en chans att lära känna dem, utvecklas och utmanas, då krävs tystnad, ordning 

och bibliotekarier med ett upprört pekfinger i luften.”  

I utsagan finns några centrala tecken för diskursen. Dels ”demokrati” ett 

element som diskursen återkommande försöker omvandla till moment genom 

att sätta det i samband med det för diskursen centrala tecknet ”tystnad”. Dels 

”tillgänglighet”, ytterligare ett element, som kommer till uttryck i citatets sista 

mening där Holmström (art. 12) beskriver förutsättningarna för att ”alla” ska få 

chans att lära känna de gestalter hon nämner. I artikeln finns också 

tillbakablickar till författarens ungdom där hon beskriver den ”hyssjande 

bibliotekarien”, biblioteket som ”ett paradis av lugn och läsro” och ett 

uppräknande av skönlitterära författare som artikelförfattaren lånat och läst 

som ett sätt att undkomma en tråkig och stökig sjukhusmiljö. Sammantaget ger 

artikeln uttryck för en föreställning om en tidigare version av biblioteket som 

då innehöll vad författaren menar att det borde innehålla; skönlitteratur och 

även vad jag i citatet ovan tolkar som möjlighet till bildning, tystnad och 

bibliotekarier som upprätthöll denna tystnad och ordning. Detta är detta man 

inom diskursen vill bevara. 

Denna förväntning på biblioteket som tyst och bibliotekarier som tystnadens 

väktare får stöd dels i den sammanställning av insamlade åsikter kring 

biblioteken som Helmerson gör (art. 21) där den stora majoriteten förespråkar 

ett tystare bibliotek och dels hos bibliotekarien och Dagens Nyheter-skribenten 

Jenny Lindh som skriver ”Är man det minsta intresserad av att inspirera till 

läsning bör man alltså värna hyschande” (art. 11). Det upprörda pekfingret och 

arbetet för tystnad är tecken som knyts till bibliotekariens arbete inom 

bevarandediskursen. Samma tystnad och även hanteringen av de som inte är 

tysta tycks vara vad Marteus (art. 9) syftar på när hon skriver att ” (…) 

bibliotekariens huvuduppgift måste vara att värna bibliotekens integritet”.  
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Trots att man vid flera tillfällen använder bibliotekariens upprörda pekfinger 

och hyschande som en symbol för tystnad och ordning lägger man inom 

bevarandediskursen liten eller ingen skuld på bibliotekarien för att denne inte 

längre förmår hyscha bort de problem man beskriver. Det tycks således inte 

anses ingå i biblioteksarbetet att upprätthålla ordningen på biblioteket i den 

grad som man nu menar är nödvändig. Vad man snarast eftersträvar är ett rum 

där det inte ska krävas ett större ingripande än ett s k hyschande (Ehn, art. 4) 

och en miljö där bibliotekspersonal inte ska tvingas hantera de som inte är tysta 

(Helmerson, art. 13). Eriksson (art. 26) anklagar, i sin artikel i SvD, politikerna 

för att göra för lite för att bevara lugnet på biblioteken och att detta ligger till 

grund för att ”den vänligt hyschande bibliotekarien som fick klassens 

bråkstakar att foga sig känns som ett minne blott”. Här ser vi i likhet med i 

tidigare nämnda artiklar uttryck för ett nostalgiskt tillbakablickande på en dåtid 

där biblioteken och bibliotekarien kunde utföra vad man menar är del i dennes 

arbete uppdrag; hyscha. Detta tillbakablickande återkommer också senare i 

artikeln då Eriksson skriver om tystnaden på biblioteken som en bibliotekens 

”tradition” där bibliotekets utveckling mot att vara ett ”vardagsrum” ses som 

ett hot mot densamma.  

Utöver tystnad och ordning som är centrala tecken inom diskursen är fokuset 

på läsning och skönlitteratur stort och detta innehåll i biblioteksverksamheten 

ställs mot vad man menar är funktioner som biblioteket inte behöver eller ska 

ha. Helmersson (art. 13) skriver om biblioteket som en plats för läshungriga, en 

plats där man gratis kan läsa böcker och motsätter sig biblioteket som 

allaktivitetshus och en plats där man pratar högt. Litteraturen och läsandet står i 

centrum också hos Lindh (art. 11) som motsätter sig biblioteket som 

”mötesplats, vardagsrum och allaktivitetshus”. Neuding (art. 24) sammanfattar 

mycket av diskursens kärna och många av dess viktigaste tecken när hon 

skriver ”Bibliotekens problem med stök beror delvis på idén att biblioteket ska 

bli en mötesplats som vilket kafé eller vilken galleria som helst. Men bibliotek 

har sin viktigaste demokratiska funktion som plats för läsning och lärande. Det 

kräver viss vördnad för rummet. Tystnad är ett uttryck för sådan vördnad (…)”.  

Bevarandediskursen framhäver tillhandhållande av skön- och facklitteratur, 

information- och kunskapsförmedling och upprätthållandet av lugn och ro 

(men inte bemästrandet av stök, våld och oro) som centrala uppgifter inom 

biblioteksarbetet. Vad man utestänger är tecken som ”mötesplats”, 

”allaktivitetshus”, ”vardagsrum” och liknande begrepp som inom diskursen 

starkt förknippas med en oönskad icke-tystnad som hotar vad man menar är 

grundbultar i biblioteksverksamheten och därmed också den demokratiska 

funktion som man tillskriver biblioteket. Tystnaden förstås inom denna diskurs 

som en förutsättning för tillgänglighet.  

4.1.3 En vägledande diskurs för ett öppet arbete 

I debattens motsatta ringhörna finns de som menar att inställningen att 

biblioteket ska vara ett tyst rum gör att tillgängligheten försämras för delar av 

samhället. Bland dessa återfinns finns bland andra Roger Mogert och Katti 
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Hoflin. De båda debattörerna förespråkar biblioteket som en plats öppen för 

alla där flera olika typer av beteenden måste vara tillåtet (art. 2; art. 35).   

Till skillnad från den tidigare identifierade diskursen ger man inom denna 

vägledande diskurs uttryck för en annan inställning till hur bibliotekens 

användare ska bemötas. Hoflin (art. 6) visar på detta då hon skriver ”Våra 

bibliotek är inte bara till för den som redan älskar läsning och bibliotek. De är 

också till för den som inte vet vad man kan göra på ett bibliotek. Det är vårt 

uppdrag att möta dem alla.” Denna bibliotekens uppgift, att ta emot alla, 

beskrivs i detta fall inte i relation till ”stöket” men som ett sätt att ifrågasätta 

bevarandediskursens värnande om tysthet. Hoflin kommenterar dock detta stök 

då hon skriver att biblioteket ska välkomna alla och bygga relationer med dem, 

men tydliggör samtidigt att ”(man) får inte hota eller slåss i ett bibliotek”.  

Att alla är välkomna understryks även av bibliotekarien Cartagena (art. 20) 

som i sin debattartikel tar stöd i bibliotekslagen. Cartagena skriver också att 

problemet med stökiga och bråkiga besökare inte hjälps om man som 

bibliotekarie ”hyschar bort dem”. Här ser vi hur en symbol – hyschande – som 

i den tidigare diskursen användes positivt får en negativ klang inom den 

vägledande diskursen och att detta sätt att tala om biblioteksarbetet utsätts, med 

Foucaults vokabulär, för utestängning (Åkerstrøm Andersen, s. 3). Ett liknande 

förhållningssätt till stökiga besökare återfinns hos Eriksson (art. 19) som 

skriver att biblioteken behöver mer resurser så att man ”på riktigt kan jobba 

med dessa besökare [de som stökar och stör], få dem att använda biblioteket i 

stället för att förstöra det”. 

Inom diskursen är det viktigt att visa att man inte utestänger någon potentiell 

biblioteksanvändare, utan istället försöker möta besökaren oavsett hur den 

väljer att använda biblioteksrummet. Det finns en tendens till att fokusera på 

den tänkta användarens utveckling som människa snarare än som primärt 

läsande eller lärande subjekt. I en av debattens tidigaste artiklar menar Katti 

Hoflin (art. 2) att biblioteken tillsammans med andra aktörer arbetar ”för att 

varje medborgare ska hitta fötterna” och i samma artiklar skriver hon att det 

ingår i arbetet på biblioteket att möjliggöra för språkutveckling, tillgång till 

litteratur och ”hopp”. Jämte tecken som känns igen från bevarandediskursen 

finns här tecknet ”hopp” som inte förklaras ytterligare av Hoflin, men som 

tyder på att det finns något mer eller eventuellt större än att endast ägna sig åt 

de för biblioteket konkreta arbetsuppgifterna. Också Mogert (art. 35) förhåller 

sig till användaren på samma sätt då han skriver att biblioteken ska möjliggöra 

för individen att växa som människa jämte arbetet med att tillhandahållande 

litteratur och bedriva en läsfrämjande verksamhet.  

Precis som inom den bevarande diskursen sammankopplar man inom den 

vägledande diskursen bibliotekets verksamhet med läsfrämjande arbete, 

bildning och tillgängliggörande av kulturellt kapital (art. 19; art. 29; art. 35). 

Till skillnad från den tidigare diskursen är man dock inte av den åsikt att detta 

arbete behöver utföras i ett tyst rum. Eriksson (art. 19) menar att det finns 

utrymme för båda tystnad och aktiviteter. Mogert (art. 35) skriver ”jag tycker 
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inte att bibliotekens enda syfte är att vara tysta rum”. Aagård (art. 30) menar att 

bibliotekens verksamhet idag inbegriper många olika saker: ”Dagens bibliotek 

har en uppsjö funktioner. Att husera stökiga barn är en. Att förse medborgarna 

med andra upplevelser än just böcker, en annan. De senaste 20 åren har deras 

uppgifter ändras [sic!] fundamentalt. Och att husera stökiga vuxna är en 

tredje.” 

Grundläggande för diskursen är att man ser på biblioteksverksamheten som 

vägledande i användarens personliga utveckling, oberoende av vilken väg den 

har tagit in i biblioteksrummet. Detta står i motsättning mot den starkt 

bevarande inställning som finns i den föregående diskursen. 

4.1.4 Vad man strider om  

Kampen om att definiera biblioteksarbetet uppstår i frågorna om 

biblioteksrummets syfte. Ska bibliotekarien upprätthålla och bevara en tyst 

miljö avsedd för läsande och lärande med hjälp av ett höjt pekfinger och ett 

hyschande eller ska bibliotekarien möjliggöra för en mötesplats där vägledning 

in i bibliotekets värld sker i ett rum där ljudnivån är sekundär och där flera 

olika typer av aktiviteter bedrivs på biblioteket? 

Två element om vilka en diskursiv kamp pågår är ”demokrati” och 

”tillgänglighet”. De båda diskurserna strävar efter att begränsa betydelsen och 

göra dem till moment inom den egna diskursen. Inom den vägledande 

diskursen försöker man, genom att hävda det icke-tysta biblioteksrummets 

öppenhet för alla, frånta bevarandediskursen detta tillgänglighetens tecken. 

Samtidigt använder bevarandediskursen en argumentation som går ut på att det 

tysta biblioteksrummet är det enda rummet där utsatta grupper kan hitta läs- 

och studiero (se exempelvis art. 11; art. 13). Kampen fokuserar kring risken för 

exkludering och de båda diskurserna använder sig av exkludering som en 

farhåga och ett argument för sin sak. I utsagor inom bevarandediskursen är det 

den exkludering av de som tar sin tillflykt till biblioteket på grund av den 

förväntade tystnaden som ses som ett hot. Anders Björkman skriver ”vi sviker 

unga som skulle kunna upptäcka världen via litteraturen när vi inte 

upprätthåller ordning i våra bibliotek” (art. 32). Bland de som står på motsatt 

sida i debatten är hotet exkluderingen av de läsovana och de som inte känner 

sig hemma i biblioteket (se exempelvis art. 6; art. 29). Detta förhållningssätt till 

exkludering som farhåga gör att den tar plats i arbetet med att definiera 

gentemot vem och hur biblioteksarbetet ska bedrivas. Biblioteksarbetet ska 

enligt förespråkarna för bevarandediskursen utföras i en tyst miljö och 

gentemot dem som respekterar premissen att tystnad råder. Bland de 

debattörerna som premierar öppenhet och vars utsagor representerar diskursen 

om den vägledande bibliotekarien menar man att i biblioteket och 

bibliotekariens arbete finns det viktigare omständigheter än tystnad för att 

bedriva god verksamhet. Tystnaden ses som icke avgörande och i viss 

utsträckning som ett hinder för arbetet. I denna diskursiva kamp framträder 

bibliotekets verksamhet och biblioteksarbetet som flytande signifikant där de 

båda diskurserna strider om att definiera dess innehåll.  
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4.1.5 Gemensam linje 

De båda diskurserna uppvisar olikheter då det kommer till hur 

biblioteksrummet ska användas och vilka aktiviteter som anses falla inom 

biblioteksverksamhet samt i vilken utsträckning man ska bemöta besökarens 

varierande behov. Inom de båda diskurserna använder man sig av liknande 

eller utbytbara begrepp för att beskriva bibliotekens arbete. Representanter för 

bevarandediskursen knyter tecken ”studier”, ”bildning” och 

”läsning”/”nöjesläsning” (art. 4; art. 31; art. 33) till bibliotekets uppdrag och 

arbete. I utsagor som ger uttryck för diskursen om den vägledande 

bibliotekarien förekommer delvis samma tecken; ”bredd av litteratur”, 

”läsupplevelser” (art. 35), ”läsning” (art. 6), ” [få tag i] ett mer avancerat 

språk” (art. 2). Det finns således en stor enighet kring vad det är som ska 

värnas om då det kommer till biblioteken och dess arbete och då dessa 

uppgifter tillhör folkbibliotekens hörnstenar är de förhållandevis självklara. 

Ytterligare en premiss som man dessutom tycks vara helt överens om är att det 

ska vara ordning och reda på biblioteken (se exempelvis art. 35) och att det inte 

är bibliotekariens uppgift eller bibliotekets ansvar att stävja hot och våld.  

Även om det i bevarandediskursen finns utsagor som visar på att 

bibliotekarierna åläggs ett visst ordningsansvar (se 4.1.2 En bevarandediskurs 

med en hyschande bibliotekarie) nämns professionen i högre utsträckning som 

drabbad av oro och utsatt för hot än som ansvarig för att kontrollera detta (se 

exempelvis art. 24; art. 26). DN:s Erik Helmersson beskriver exempelvis 

yrkesgruppen som ”den bibliotekspersonal som dagligen tvingas hantera dem 

som skapar sina egna tysthetsnormer” (art. 13). Ordvalet ”tvingas hantera” 

tyder på att detta är ett onormalt inslag i arbetsuppgifterna, vilket också är 

kärnan i debatten. I ett inlägg på Expressens ledarsida beskrivs bibliotekarien 

som någon som inte ska behöva ta ansvar och ta konflikten med ”destruktiva 

och hotfulla personer” (art. 3).  

I flera av artiklarna blir en tydlig markering mot hot och våld synlig. Såväl 

inom bevarandediskursen som diskursen om den vägledande bibliotekarien är 

”hot”, ”våld”, ”stök”, med flera tecken som inte användas för att fylla den 

flytande signifikanten med innehåll. Dessa är istället tecken som befinner sig 

utanför diskursen och som konstruerar folkbibliotekariens arbete genom att stå 

i motsättning till vad denne enligt diskursen ska utföra i sin profession. De 

olika skribenterna och de artiklar som refereras i stycket ovan befinner sig 

samtliga inom bevarandediskursen då de påtalar vikten av det tysta biblioteket, 

men också inom diskursen om den vägledande bibliotekarien placerar man 

tidigare nämna tecken utanför diskursen. Hoflin skriver att folkbibliotekarien 

inte har till uppgift att agera väktare (art. 2), men att det är bibliotekens ansvar 

att avvisa den som ”tar över bibliotek på bekostnad av andras behov” (art. 6). 

Citatet tyder på att Hoflin inte avsäger biblioteken uppgiften att ha viss kontroll 

över hur rummet brukas eller missbrukas. 

Bibliotekariernas utsatthet på den egna arbetsplatsen uppmärksammades under 

2015 av fackförbundet DIK. I rapporten ”Vi är bibliotekarier – inte psykologer 

eller socialarbetare” (Fackförbundet DIK, 2015) redogör man för den stora 
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utbredningen av aggressivitet, hot, våld och generell oro och oordning på 

biblioteken. Titeln är ett citat hämtat från en anställd på ett av folkbiblioteken 

och jämförelsen med socialarbetaren går igen i debatten om tysthetsnormen. 

Erik Helmerson (art. 23) refererar till rapporten när han skriver att 

positioneringen mot socialarbetaren och psykologen är ”ganska rimlig”. 

Soledad Cartagena använder samma typ av retorik i en artikel i Dagens ETC 

där hon skriver: ”Varför känns det ibland som att jag arbetar på socialtjänsten 

och inte på bibblan?” (art. 20).  

På samma sätt som ”hot” och ”våld” är tecken som befinner sig utanför de båda 

diskurserna om bibliotekarien är också ”socialarbetaren” ett tecken som 

befinner sig i motsatsförhållande till bibliotekarien och det hjälper på detta sätt 

till att konstruera bibliotekarien.  

Utöver de arbetsområden och uppdrag som nämnts i de båda diskurserna så 

finns det således ytterligare en tydlig beskrivning av bibliotekariens arbete och 

i detta fallet handlar det om att denne inte har till uppgift att inom sin 

bibliotekarietjänst utföra en socialarbetares arbete. Exakt vad socialarbetarens 

arbete innebär förklaras aldrig, men att det har att göra med bemötande i 

relation till besökaren går att utröna.  

4.1.6 I relation till tidigare forskning 

I tidigare masteruppsatser har olika diskurser identifierats när det kommer till 

det innevarande decenniets samtal om folkbiblioteken. McDowell (2016), som 

analyserat den debatt som omskrivs i detta avsnitt, identifierar en 

tysthetsdiskurs och en öppenhetsdiskurs. Tysthetsdiskursen består av utsagor 

som handlar om det tysta biblioteket, med möjlighet för användaren att 

tillgodogöra sig skönlitteratur och bildning i ett tyst rum. Inom denna diskurs 

ses de stökiga biblioteksbesökarna och de alltför flata bibliotekscheferna som 

ett hot. (McDowell, s. 26, 2016) Denna tysthetsdiskursen, vilken McDowell (s. 

27) liknar vid Hedemarks (2009) bokliga diskurs, går att likna vid vad jag i min 

studie har identifierat som bevarandediskursen. Precis som inom 

tysthetsdiskursen ser man det icke-tysta rummet som ett hot mot bibliotekets 

uppdrag och bibliotekariernas arbete. Det finns också likheter mellan 

bevarandediskursen och Hedemarks bokliga diskurs. Inom den bokliga 

diskursen ser man läsförmedlande och folkbildande arbete som folkbibliotekets 

centrala verksamhet (Hedemark, 2009, s. 9). Det är detta arbete som 

avsaknaden av tystnad hotar att lamslå, enligt de debattörer vars utsagor 

befinner sig inom bevarandediskursen. Avsaknaden av tystnad sammankopplas 

också med en utveckling av biblioteksrummet som man menar har rört det i en 

riktning mot ”mötesplats, vardagsrum och allaktivitetshus” (Lindh, art. 11). 

Lindh menar i sin artikel att denna utveckling står i motsättning till läsro. 

Utsagor av den typ som Lindh gör går att relatera till den motsättning som 

Hedemark beskriver rådde under 1970-talet. Denna motsättning uppstod då 

mellan den bokliga diskursen och den diskurs hon kallar för 

allaktivitetsdiskursen. Inom allaktivitetsdiskursen ville man vidga 

folkbibliotekets arbete till att omfatta andra och vidare kulturformer, arbeta 

med uppsökande verksamhet och exempelvis politiska debatter på biblioteken. 
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(Hedemark, 2009, s. 51) Under det vänsterorienterade 70-talet tar mycket av 

biblioteksdiskussionerna avstamp i anti-kommersialism. Hedemark beskriver 

hur viss argumentation kring biblioteksarbetet kom att handla om hur 

bibliotekarien skulle upplysa och nå ut till kulturellt och socialt eftersatta 

grupper. (ibid. s 38f) Debattartiklarna som utgör mitt källmaterial når inte 

samma typ av argumentation, men bibliotekariens uppgift att ta hand om 

användarna på ett sätt som sträcker sig utanför litteraturförmedling och 

informationssökning går att hitta skildrad i delar av materialet. Detta kommer 

till uttryck ibland annat Mogert och Hoflins artiklar där de talar om de som 

(ännu) inte kan biblioteksrummets sociala koder och de som kommer från en 

bakgrund som inte inbegriper skönlitterär läsning. Dessa utsagor är uttryck för 

diskursen om den vägledande bibliotekarien. Inom diskursen finns också 

exempel på hur tecknet ”mötesplats” knyts till biblioteksverksamheten (Hoflin, 

art. 6). Den skillnad som finns mellan det sociala arbete som man på 1970-talet 

menade skulle ingår i biblioteksverksamheten och det sätt på vilket detta arbete 

kommer till uttryck i debattartiklarna har likheter med den skillnad som 

Hansson (2005, s. 35) påtalat; bibliotekarierna har inte till uppgift att 

presentera en kultur som är utvald på basis av att den är ”god” eller information 

därför att den är uppbygglig, istället ser man till användarens behov och 

önskemål. I inställningen till den individuella användaren går det också att hitta 

gemensamma nämnare med Hedemarks (2009) informationsförmedlande 

diskurs där individens personliga utveckling är av vikt. 

I debattartiklarna finns flera exempel på markering mot en likhet mellan 

bibliotekariens arbete och socialarbetaren och en ansats till tydligare 

gränsdragning mellan dessa båda yrken Den flytande gräns som beskrivs 

uppstå mellan bibliotekarieprofessionen och socialarbetaren har tidigare varit 

skäl till såväl diskussion inom professionen som biblioteksforskning och 

avsaknaden av riktlinjer för vad som ingår i de faktiska arbetsuppgifterna är 

konstaterad. (Westbrook, 2005; Fackförbundet DIK, 2015; Regionbibliotek 

Stockholm, 2016). 

Den öppenhetsdiskurs som McDowell identifierar innebär att öppenhet står i 

fokus i byggandet av den moderna bibliotekstanken. Bland de som förespråkar 

öppenhet ser man istället kravet på tystnad som en exkluderande faktor som 

utestänger delar av samhället. Det finns också inom öppenhetsdiskursen en syn 

på biblioteket som en plats där man erbjuder olika former av aktiviteter för att 

möta olika slags behov. (McDowell, 2016, s. 29ff) Denna öppenhetsdiskurs går 

i linje med den vägledande diskurs som jag identifierat och för vilken man ser 

uttryck hos bland annat Hoflin (art. 6), Cartagena (art. 20) och Mogert (art. 29: 

art. 35).   

Det arbete som framträder inom de diskurser som identifierats i analysen av 

mediedebatterna kan förstås som utgörande olika bibliotekarieroller. Utifrån de 

identiteter som Anders Ørom (1993) identifierat när han har tittat på 

bibliotekariens arbete går det inom den bevarande diskursen att se de två 

traditionella identiteterna kulturförmedlare och ämnesspecialisten. Synen på 

biblioteksarbetet bygger i diskursen på att det är skön- och facklitteratur som 



30 

 

ska förmedlas till biblioteksanvändaren. Kulturförmedlaridentiteten är 

fokuserad till läsförmedling och litteraturen. Ämnesspecialisten är inte lika 

tydlig i diskursen då denne enligt Ørom har en specifik ämneskompetens och 

följer med i utveckling inom ett vetenskapligt område, men identiteten handlar 

också om kunskapsförmedling vilket framhävs inom bevarandediskursen.   

Inom den vägledande diskursen finns utöver drag av de två ovan nämnda 

traditionella identiteterna, trots den starka motsättningen mot ordet, också drag 

av socialarbetaren. Ørom beskriver denna identitet som en som prioriterar 

specifika användargruppers behov och låter dessa forma verksamheten.  

Det finns i källmaterialet skildringar av biblioteksarbete som drar åt olika håll. 

Med hjälp av de olika arbetssätt som Klasson (1996) redogör för går det i 

materialet att se två olika tendenser. Dels finns det inom bevarandediskursen en 

skildring av biblioteksarbete som går i linje med vad Klasson beskriver som 

kulturbevarare; den goda litteraturen, boken och bevarandet står i centrum. 

Dels finns det också uttryck för kulturbyggare och kulturförnyare, då det inom 

den vägledande diskursen finns en öppenhet för utveckling och förändring av 

verksamheten bort från den traditionella synen på ett tyst bibliotek där endast 

boken står i centrum.  

4.1.7 Debatterna om bibliotekens medieurval 

Under åren 2016 och 2017 är folkbibliotekens bestånd och hanteringen av 

detsamma vid flera tillfällen ämne för kultursidornas debattartiklar. Såväl 

gallringsprocessen som inköpsbeslut ifrågasätts och förkastas. Till grund för 

debatterna ligger frågor om värderingar och inte minst frågan om vad som är 

rasistiskt och i vilken utsträckning biblioteken ska ta hänsyn till detta när man 

tar beslut om vad som ska finnas kvar eller köpas in till det egna beståndet. 

Sammantaget rör det sig om tre debatter som förs under ovan nämnda år. Inte 

sällan går de in i varandra. Till skillnad från debatten om tysthetsnormen förs 

dessa debatter i stor utsträckning utanför de rikstäckande medierna varför 

underlaget för följande analys är betydligt mindre än i föregående avsnitt och 

det av denna anledning är svårt att dra några väl förankrade slutsatser om vilka 

diskurser som styr. Materialet säger dock en del om vilka synsätt som finns på 

bibliotekets uppdrag och arbete varför jag har valt att ta med det. 

En av dessa debatter som rör gallring av biblioteksböcker fick sitt startskott 

med Janne Josefssons sommarprogram i P1 den 9 juli 2017 (Hansson, 2017). I 

detta program hävdar han att Botkyrka bibliotek bränner böcker. Med orden 

”Vi bränner alltså böcker av Astrid Lindgren i Sverige numera” upprör 

Josefsson bibliotekarier och kulturskribenter, men får också medhåll. 

Att Astrid Lindgren lyfts fram på detta sätt och blir en symbol för debatten är 

en konsekvens av att Josefsson i sitt program exemplifierar med Lindgrens bok 

”Pippi i Söderhavet”. Botkyrka bibliotek berättar, säger Josefsson, att man har 

gallrat tidigare upplagor av boken. De gallrade böckerna går till sophantering 

och bränns där. (Hansson, 2017). Den uppmålade bilden av biblioteksböcker 

som bränns resulterar i att debatten om bibliotekens gallringsförfarande på 

Expressens kultursidor kommer att kallas ”bokbålsdebatten” (art. 39; art. 41).  



31 

 

Den debatt som diskuterar bibliotekens gallring under 2017 följer på en rad 

tidigare diskussioner som behandlar samma ämne. Så sent som 2016 

diskuterades gallring på biblioteken, då med exempel som Jan Lööfs ”Morfar 

är sjörövare och ”Ta fast Fabian” och Hergés Tintinböcker (Holmberg, 2016, 

12 maj). Liksom då det kommer till ”Pippi i Söderhavet” väcker dessa verk 

frågan om rasistiska stereotyper. 

Under de inledande månaderna av 2017 fördes dessutom en debatt om hur 

bibliotekens inköp går till. Det som föranledde denna debatt var att flera 

bibliotek valde att inte köpa in Tino Sanandajis bok ”Massutmaning”. 

Anledningen till detta urval berodde på att innehållet ansågs rasistiskt och att 

faktahanteringen i verket ifrågasattes (art. 37). 

Utöver dessa ovan nämnda debatter som alla faller inom ramen för studiens 

tidsspann finns det även tidigare exempel på när frågan om bibliotekens 

bestånd och hanteringen av detsamma har varit uppe för diskussion. I samband 

med att det Malmö stadsbibliotek 2009 omsatte sitt nya strategidokument i 

verkligheten bröt en medial debatt ut som tog sin början i en artikel om just 

gallring. (Carlgren & Ekman, s. 6).  

I de debattinlägg som ingår i källmaterialet för denna undersökning har jag 

identifierat två olika diskurser. Den ena, inom vilken man tar ställning mot 

gallrandet, är den bevarandediskurs där boken och folkbildning framställs som 

navet i bibliotekens verksamhet och arbete. Den har en starkt bevarande 

inriktning och i likhet med i debatten om tysthetsnormen så finns ett nostalgiskt 

vurmande för det tysta biblioteket vars främsta uppgift var att ge plats för 

läsning. Den andra diskursen är en preliminär diskursen om urval där 

biblioteksarbetet sammankopplas med att beståndet ska ha en viss aktualitet 

och att det är ett naturligt inslag i biblioteksarbetet att gallra. 

4.1.8 Bevara, tillgängliggöra och den fria åsiktsbildningen 

Den debatt som efter Josefssons sommarprogram tar fart rör sig främst mellan 

det läger som menar att biblioteken, eller i detta fall Botkyrka bibliotek, gör fel 

som gallrar exempelvis den gamla upplagan av ”Pippi i Söderhavet” och det 

läger där man inte ser det som ett problem. Argumentationen från de som 

ifrågasätter gallringsförfarandet delas av de som i andra inlägg ifrågasätter 

bibliotekens inköpsprocedurer. Gallrings- och inköpskritiken har jag 

identifierat som tillhörande den bevarandediskurs som identifierades i 

föregående avsnitt om debatten om tysthetsnormen. 

Lisa Magnusson ger på DN:s ledarsida uttryck för att befinna sig inom 

bevarandediskursen då hon i en text menar att biblioteket har missförstått sin 

uppgift om de anser att den typen av gallring som skildras i debatten bidrar till 

det demokratiska samhällets utveckling och skriver att ”Det gör man nämligen 

inte genom att försöka skydda medborgarna från det misshagliga, utan genom 

att tillgängliggöra både den samtida kulturen och historien” (art. 38).  

Likt i de olika debattinläggen kring frågan om gallring och inköp finns 

nostalgiska tillbakablickar som de som skildrades i avsnitt 4.1.2 En 
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bevarandediskurs med en hyschande bibliotekarie. Exempel på detta finns hos 

Magnusson (art. 38) i en artikel om Sanandaji där hon ser tillbaka på det 

bibliotek hon besökte som barn och ungdom och dess utbud av litteratur. 

Denna tillbakablick ställer hon i kontrast till bland annat hur bibliotek väljer att 

inte köpa in Sanandajis bok. På samma sätt som i avsnitt 4.1.2 En 

bevarandediskurs med en hyschande bibliotekarie berättar utsagan att det var 

bättre förr och att denna bild av folkbiblioteket är någonting att sträva efter. 

Lars Anders Johansson, redaktionschef på tankesmedjan Timbro, skriver i en 

text i Expressen om gallring och inköp med, vad han menar är, ideologiska 

förtecken. Dessa ideologiska förtecken tyder, enligt Johansson, på att 

gallringen är ett uttryck för aktivism och han menar att denna bör upphöra (art. 

41). Såväl Magnusson som Johansson hävdar att gallringen inte är ett sätt att 

verka för fri åsiktsbildning. Att dessa båda debattörer använder frasen ”den fria 

åsiktsbildningen” är ingen slump då det är ett direkt citat ur bibliotekslagen 

andra paragraf (SFS 2013:801, s.1). (Magnusson citat i sin helhet är ”verka för 

det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning” (art. 38).) Denna fria 

åsiktsbildningen är ett återkommande tecken i många av de artiklar som skrivs 

inom bevarandediskursen och är ett sätt att i debatten understryka hur gallring 

av litteratur är ett hot mot bibliotekens demokratiska grunduppdrag. Precis som 

i föregående debatt förekommer demokrati ett element som är viktigt att 

omvandla till ett moment inom den egna diskursen. 

En förutsättning för den typ av verksamhet som man enligt bevarandediskursen 

menar ska bedrivas på biblioteken är således ett bevarande av medier. Det vi 

ser hos Johanson och Magnusson är dock inte enbart ett bevarande för 

bevarandets skull, men ett bevarande med folkbildande förtecken. De båda 

författarna tycks mena att utan den gamla upplagan av ”Pippi i Söderhavet” 

och liknande litteratur tillgänglig på samtliga bibliotek riskerar medborgarna 

(Magnussons ordval) att bli fråntagen möjligheten att ta del av historien (art. 

40). Precis som ”demokrati” har ”tillgång” således en framträdande roll i 

argumentationen och är ett tydligt tecken inom diskursen. I debatten om ”Pippi 

i Söderhavet” synliggörs detta främst genom upprepandet av gallring som ett 

hot mot den fria åsiktsbildningen och i debatten om Sanandajis bok kan man 

utläsa det ur Arpis sätt att beskriva urval som ett ”censurtänkande” (art. 37).  

Ett påstått bevarandeuppdrag för folkbiblioteket är således centralt inom 

diskursen. Såväl konkret bevarande av medier som ett bevarande av en 

traditionell föreställning om hur folkbiblioteket ska vara. Det arbete som 

åligger bibliotekarien tycks vara att tillhandahålla och tillgängliggöra. Detta 

arbete inbegriper ”alla” böcker och det ligger inte i någon större utsträckning 

inom ramarna för biblioteksarbete att gallra i beståndet. Folkbibliotekets 

primära uppgifter är koncentrerade till arbete med boken och med folkbildning.  

4.1.9 Vikten av urval 

Om man inom bevarande diskursen månar om att bevara mediebeståndet intakt 

finns i motsatt läger de som menar att det inte är ett problem att varje 
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folkbibliotek inte har alla böcker. Underlaget för att med säkerhet kunna 

identifiera en tydlig diskurs är för litet, men det finns trots allt de som motsätter 

sig vad som formuleras i bevarandediskursen och utifrån dessa utsagor har jag 

identifierat en preliminär diskurs om urval.  

Bibliotekarien Brita Lodén skriver i Aftonbladet att biblioteken inte har ett 

bevarandeuppdrag och att alla bibliotek byter ut ”gamla inaktuella upplagor av 

böcker” (art. 42) och som ett sätt att frånta Josefsson legitimitet då det kommer 

till hans utsagor om folkbibliotekens verksamhet anklagar hon honom för att 

inte förstå biblioteket verksamhet. Hon skriver också, vilket också Olle 

Wästberg (art. 44) kommer att göra, att bara för att ett specifikt bibliotek inte 

har en viss upplaga av ett verk innebär inte att detta att den inte går att låna via 

fjärrlån. Inom den här diskursen knyter man inte bevarande till arbetet på 

samma sätt och gallring ses inte som ett hot mot bibliotekets uppdrag. Istället 

ger utsagorna uttryck för gallring och urval som en naturlig del av 

biblioteksarbetet. 

I reportage som publiceras i samband med debatten om bibliotekens 

medieurval kommer fler röster till tals som skulle kunna inordnas under 

urvalsdiskursen. I dessa utsagor kan man se uttryck för att ansvarstagande 

gentemot presumtiva låntagare och hur exempelvis rasistiska stereotyper kan 

drabba dessa. Då reportage inte är en del av mitt källmaterial kommer jag att 

hålla dessa utsagor utanför analysen, men i en bredare och mer 

mångfacetterade analys skulle dessa kunna användas.  

I debatten om bibliotekens medieurval kommer således två synsätt fram på hur 

biblioteken och bibliotekarierna ska arbeta medieurval. Det ena synsättet 

kommer till tals i utsagor där det ses som ett naturligt inslag i biblioteksarbetet 

att gallra och göra urval. Det andra synsättet menar att gallring och urval kan 

anklagas för att vara en form av censur och menar att böckerna bör fortsätta 

vara tillgängliga. Bibliotekarien ska alltså enligt den ena diskursen arbeta med 

att bevara, förvalta och tillgängliggöra och enligt den andra preliminärt 

formulerade diskursen ingår det i arbetet att göra urval och gallra och därmed 

ha ett kritiskt förhållningssätt till beståndet på folkbiblioteket.  

4.1.10 I relation till tidigare forskning 

Den bevarandediskurs som identifierats ovan och som också återfinns i 

föregående analys går alltså i linje med diskurser som annan forskning har visat 

på. Hedemark (2018) analyserar de biblioteksdebatter som pågått mellan åren 

2007–2017 med syfte att undersöka vilka föreställningar som finns om 

folkbiblioteket. I denna analys identifierar hon en diskurs som bygger vidare på 

den bokliga diskursen (se 4.1.6 I relation till tidigare forskning); en boklig 

bevarandediskurs. Inom denna diskurs står läsningen i centrum, men också ett 

bevarandeuppdrag som ställer sig mot urval och gallring på biblioteken. I 

analysen beskriver Hedemark skildringen av bibliotekarierna med följande ord 

med hänvisning till bibliotekens föreställda primära uppgift att bevara böcker 

”bibliotekarier framstår som de relativt passiva förvaltarna av dessa böcker” (s. 

228). Detta är en skildring till vilken den diskurs jag kallar för 
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tillgängliggörande sällar sig under förutsättning att ”relativt passiva” innebär 

att möjliggöra tillgången på ”dessa böcker”. Redan i den bokliga diskurs som 

Hedemark identifierade i analysen av biblioteksdebatter i media under åren 

1970–2006 finns bibliotekets bevarande funktion nämns och bibliotekarien 

som förmedlare av främst böcker (2009, s. 150).  

Carlgren och Ekman (2010) studerar i sin masteruppsats debatten om Malmö 

stadsbibliotek och identifierar då två diskurser. Den ena diskursen har de valt 

att benämna bevarandediskursen, inom denna ser de tydliga tendenser att vilja 

bibehålla traditionella värden där bevarandet av böcker är en och inom vilken 

man problematiserar gallrandet av böcker och likställer biblioteket med en 

boksamling och biblioteksarbetet med tillhandahållandet av böcker (s. 37ff). 

Denna diskurs har tydliga paralleller med Hedemarks bokliga bevarandediskurs 

och den bevarandediskurs som jag identifierat.  

Då det kommer till de uppdelningar inom professionen som Ørom och Klasson 

gör finns det finns antydningar i urvalsdiskursen som skulle gå att identifiera 

som inslag som följer Øroms beskrivning av kulturförmedlaridentiteten (1994). 

Detta då det är boken och litteraturen som står i fokus. Samtidigt visades det 

redan i föregående analys att den bevarande diskursen i hög utsträckning 

överensstämmer med denna identitet. Det är således inte det faktum att 

litteraturen är central som definierar de skilda diskurserna, men däremot kan 

man se att boken och litteraturen fortsatt är i fokus för beskrivningarna av 

biblioteksarbetet. 

Det bevarande inslaget i debatten överensstämmer väl med den kulturbevarare 

som Klasson (1996) beskriver då det inom denna beskrivning av 

biblioteksarbetet är bevarandet som är viktigast.  

4.2 Riksdagsmotioner om folkbiblioteken 
Det andra av dem tre områden som är i fokus för föreliggande undersökning är 

de riksdagsmotioner som under åren 2015–2017 berör och behandlar 

folkbibliotekens arbete. På liknande vis som i föregående avsnitt kan 

motionerna ses som en form av debattinlägg där biblioteksverksamhetens 

utformning diskuteras. Källmaterialet i denna del av studien består av 23 

riksdagsmotioner. 

Riksdagsmotionerna är intressanta som underlag för analys då de visar om och 

i så fall hur politiker i riksdagen förhåller sig till folkbiblioteken och det arbete 

som dessa institutioner bedriver. De förslag till förändring som ryms i 

motionerna påverkar biblioteken då dessa på grund av det kommunala 

huvudmannaskapet är politiskt styrda. De utsagor som återfinns i motionerna 

ger en inblick i hur biblioteksarbete uppfattas i riksdagen.  

Det pågår ingen intensiv debatt om folkbiblioteken i riksdagen mellan åren 

2015–2017. Åtminstone inte om man får tro de motioner som läggs av de olika 

partierna. Innehållet i de olika motionerna består till stor del av olika 

framhållanden av bibliotekets demokratiska uppdrag och dess litteratur- och 

informationsförmedlande funktion.  
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4.2.1 Det kunskapsförmedlande arbetet 

Den diskurs som jag har identifierat som mest framträdande i 

riksdagsmotionerna är den kunskapsförmedlande diskursen. Med det 

demokratiska samhällets utveckling och invånarnas/medborgarnas utveckling 

som mål fokuserar motionerna på folkbibliotekets informations-, kunskaps- 

och litteraturförmedlande arbete.  

Bibliotekens kunskapsförmedlande arbete framhävs bland annat i motion 

2015/16:2496 där man påtalar bibliotekens ansvar i upprätthållandet av 

demokratin. Författaren menar att för en välmående demokrati krävs att 

medborgarna är kunniga och informerade om politikens olika delar och här bär 

biblioteken ett ansvar. Ett annat uttryck för biblioteken som en plats för 

kunskapsförmedling och/eller informationsinhämtning återfinns i motion 

2015/16:3403 där tecken som ”läxläsning” och ”kunskapsinhämtning” kopplas 

till bibliotekets verksamhet (s. 55). Liknande utsagor återfinns i motion 

2016/17:2208 där biblioteken omnämns som plats för ”kunskapsinhämtning” 

och som ”kunskapsförmedlare” (s. 1) och i motion 2017/18:1740 där man 

understryker bibliotekets funktion som ”studiemiljö” (s. 1, s. 2). Begreppet 

”studiemiljö” förklaras inte i motionen, men kan förstås som att biblioteket ska 

vara en plats där möjligheten till information- och kunskapsinhämtning finns.  

I motion 2016/17:2960 skriver författaren att folkbiblioteken ”hör till 

fundamenten i ett demokratiskt samhälle” detta med åsyftning till den fria 

tillgången på böcker, andra medier samt kunskap. Vikten av det 

informationsförmedlande arbetet framgår i följande utsaga: ”I ett samhälle där 

vi möter mer information än någonsin har välförsedda bibliotek och utbildade 

bibliotekarier en allt viktigare roll att spela som garanter för oberoende och 

relevant information.” (s. 2) Bibliotekets koppling till demokratin och det 

demokratiska samhället är således någonting som återkommande upprepas i de 

olika motionerna och demokrati är ett centralt tecken inom den 

kunskapsförmedlande diskursen.  

Inom diskursen ryms även utsagor som rör specifika grupper i samhället. I 

motion 2017/18:3681 skriver man att man vill ”stärka de kommunala 

bibliotekens arbete gentemot skolorna med fokus på barns och ungas 

integration” och kopplar detta till läsförmåga, språkinlärning och allas lika rätt 

till kunskap. Detta upprepas i motion 2017/18:3682. En annan grupp som lyfts 

fram är utomeuropeiska invandrare vilket framkommer i motion 2015/16:1525 

där man nämner biblioteksverksamhetens möjlighet till integrerande verkan 

bland utomeuropeiska invandrargrupper och behovet av att vidga det 

skönlitterära beståndet inom dessas språk.   

En förväntad konsekvens av det kunskapsförmedlande biblioteksarbetet är att 

det ska bidra till att överbrygga klyftor i samhället och motverka segregation. 

En av dessa klyftor är skillnaderna i läsförmåga (2017/18:3752, s. 231; 

2017/18:3813, s. 1f) och arbetet med läsning och läsförståelse framhävs 

återigen som en viktig del av det demokratiska arbetet (2016/17:3390). En 

annan klyfta som nämns är skillnaden i digital kompetens och delaktighet och 
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även här ser man att biblioteken har en bidragande roll i arbetet med att 

överbrygga denna klyfta (2015/16:840) och ”hjälpa och bidra till ett digitalt 

kompetenslyft för befolkningen” (2016/17:2960, s. 2) 

Andra exempel på beskrivna inslag i biblioteksarbetet som förstärker dess 

förmedlande karaktär är de motioner som påtalar bibliotekets uppsökande 

verksamhet (2016/17:2960) och exempelvis boken kommer (2015/16:2258; 

2016/17:2461; 2017/18:3600). 

Inom den kunskapsförmedlande diskursen är det således ett brett förmedlande 

arbete som skildras. Biblioteksarbetet skildras främst som inriktat på olika 

former av kunskapsförmedling, men också informationsförmedling. Den 

digitala kompetensen är ett viktigt område som kopplas till det förmedlande 

biblioteksarbetet, liksom läsförståelse är ett annat. Det faktum att arbetet ska 

bedrivas gentemot alla, men med specifikt fokus på vissa grupper så som barn, 

är också det tydligt inom diskursen.  

4.2.2 Kopplingar till debatterna i dagspressen 

I det källmaterial som analyseras i detta avsnitt finns bland utsagorna likheter 

med innehållet i det källmaterial som analyserades i föregående avsnitt.  

I motion 2015/16:3403 återfinns en utsaga som är en upprepning av vad som 

tidigare nämnts i debatten om tysthetsnormen: ”Bibliotekarier ska inte behöva 

agera ordningsvakter” (s. 55). Detta upprepas med en liknande formulering i 

motion 2017/18:1911. I motion 2017/18:1740 kopplar man samma bibliotekets 

funktion som ”studiemiljö” med en ”tysthetsnorm”.  I dessa utsagor går den 

kunskapsförmedlande diskursen och vad jag i föregående kapitel identifierad 

som bevarandediskursen in i varandra, vilket i sig inte är konstigt då de delar 

flera grundläggande inställningar till vad som ingår i biblioteksarbetet. Här kan 

man också se en tydlig koppling mellan de artiklar som publicerades i samband 

med debatten om tysthetsnormen och riksdagens motioner. Avsaknaden av 

tystnad och det stök som man i motionerna beskriver finns på biblioteken 

förklaras, liksom i debattartiklarna i dagspressen, som någonting som drabbar 

bibliotekarierna och som ett hot mot arbetet och således inte som en naturlig 

del av detsamma (Motion 2015/16:3403; Motion 2017/18:1740).  

Den diskurs om urval som framträdde i debatten om medieurval i föregående 

kapitel går också att skönja. I motion 2017/18:3444 återfinns följande utsaga:  

”Under senare år har det pågått en debatt i Sverige gällande hur flera svenska 

bibliotek avstår från att ta in böcker eller till och med gallrar ut befintliga titlar 

som inte anses förenliga vad biblioteksledningen anser vara en god värdegrund. 

Detta är inte på något sätt rimligt! Skattefinansierad biblioteksverksamhet ska 

inte göra politiska ställningstaganden eller urval baserat på religiösa, moraliska 

eller politiska synpunkter.”  

Utsagan ger uttryck för vad som anses godtagbart inom ramarna för diskursen, 

nämligen att det inte ingår i biblioteksarbetet att göra ett urval baserat på 

värderingar då det kommer till medieinköp och/eller gallring av litteratur. 

Denna inställning till bibliotekens inköp och urval blir tydlig redan i motionens 
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rubrik: ”Skärp bibliotekslagen så att urval utifrån religiösa, moraliska eller 

politiska synpunkter förbjuds” (Motion 2017/18:3444). 

4.2.3 Andra utsagor 

I de olika riksdagsmotionerna finns utsagor som om de i större utsträckning 

hade upprepats eller genomsyrat materialet hade kunnat identifierats som 

tillhörande ytterligare diskurser än de ovan nämnda. Analysen har hittills visat 

att man på det stora hela är överens om folkbibliotekens demokratiska uppdrag 

som tillhandahållare och förmedlare av information, kunskap och 

skönlitteratur. Skillnader uppstår när man talar om till vem eller vilka 

biblioteksarbetet bör rikta sig och i vilken utsträckning detta ska ske samt vad 

som ska vara folkbibliotekets mest prioriterade verksamhet, vilket kommer 

redovisas nedan. På det sätt följande utsagor framträder i materialet står de så 

pass ensamma i materialet att jag enbart väljer att lyfta dem som enskilda 

utsagor och som indikatorer på ytterligare synsätt på bibliotekens verksamhet.  

Det läsfrämjande arbetet inom den kunskapsförmedlande diskursen är 

fokuserat kring läsförmåga. I andra utsagor finns uttryck för vad som kan 

liknas vid den bokliga diskurs som Hedemark identifierat (Hedemark, se s. 28 i 

denna uppsats). Dessa utsagor återfinns i motion 2015/16:1525 där författaren 

skriver att ”man bör hålla fast vid att boken och läsandet är den dominerande 

kärnan i biblioteksverksamheten”. I motionen finns också en koppling till 

debatten om tysthetsnormen då han påtalar att biblioteken har en roll att fylla 

som just tyst rum. Det finns inte en krass teknikfientlighet i texten, men 

mobiltelefoner och datorer beskrivs som ett hot mot ”bokslukaråldern”. Här 

kan vi alltså se indikationer på en starkt läsfrämjande eller boklig diskurs där 

tecken som förknippas med digitalisering befinner sig utanför diskursen.  

Också i motion 2015/16:2258 påtalar man vikten av boken. Övrig verksamhet 

så som att man ”läser tidningar och tidskrifter, tar del av utställningar, lyssnar 

på föreläsningar, poesiaftnar och andra kulturarrangemang”5 (s. 11) ses som 

positiv, men följs av ”men det är viktigt att boken är i centrum” vilket visar att 

man ser en risk för en motsättning mellan läsandet och boken och annan 

biblioteksverksamhet.  

Dessa motioner visar på en hållning där det biblioteksarbete som står i första 

rummet anses vara det läsfrämjande arbetet centrerat kring boken. Tecknet 

”boken” är central för diskursen. 

Ett annat exempel på ytterligare utsagor är de med nationella inriktning där 

man fokuserar på bibliotekens arbete med kulturarv och vård av det svenska 

språket (2015/16:2258; 2016/17:2461; 2016/17:2102; 2016/17:3645; 

2017/18:2487). 

Det finns också utsagor som där man menar att litteratur på andra språk än 

svenska och de nationella minoritetsspråken inte bör prioriteras annat än i 

utbildningssyfte (2016/17:2208; 2017/18:1740), men också en utsaga som 

                                                 
5 Samma citat återfinns i Motion 2016/17:2461, s. 5f; Motion 2017/18:3600, s. 10 vilka är 

lagda av samma politiska parti och där man har kopierat den egna texten. 
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menar att beståndet av litteratur på utomeuropeiska språk måste utökas 

(2015/16:1525). 

Andra utsagor, som likt utsagorna i den kunskapsförmedlande diskursen rör 

biblioteken som samhällsbärande institutioner, finns i motion 2016/17:168. Där 

påtalar författaren vikten av bland annat bibliotek för att ”skapa trygghet för 

alla invånare” (s. 2). I samma motion nämns biblioteket som ett exempel på 

mötesplats. Samma hållning där ”mötesplats” blir synonymt med biblioteket, 

återfinns i motion 2016/17:1987 (s. 5). I denna motion finns också en utsaga 

som beskriver bibliotekarier som en arbetsgrupp inom ”välfärdens personal”, 

vilken beskrivs vara under stor press att agera rätt vid mötet med 

radikaliseringsprocesser i fråga om våldsbejakande extremism och som saknar 

rätt stöd för detta (s. 7). 

En annan utsaga som beskriver vad biblioteksarbetet ska inbegripa är den där 

man beskriver biblioteken som en samhällsinstitution bland flera andra som ska 

”stå upp för individen mot kollektiva förtryckande strukturer” (2015/16:3403, 

s. 55) och man exemplifierar med hedersmord, barnäktenskap etcetera (s. 56).  

I dessa ovan nämnda utsagor synliggörs således ytterligare exempel på vad 

man anser vara uppgifter eller uppdrag som ingår eller inte igår i bibliotekets 

löpande verksamhet.  

4.2.4 Analysen av riksdagsmotioner i relation till tidigare forskning 

Det demokratiska uppdraget är som nämndes tidigare framträdande bland flera 

av motionerna. Qvarnström (2004) gör i sin studie en uppdelning mellan en 

demokratidiskurs och en folkbildnings/kunskapsdiskurs. I den analysen 

sammankopplas tecken som ”medborgarens rätt till kunskap och kultur” till 

demokratidiskursen, medan ”kunskapsinhämtande” och ”livslångt lärande” hör 

till folkbildningsdiskursen. (s. 58) Uppdelningen förklaras med att inom den 

demokratiska diskursen utgår folkbildningen från individen och är del i ett 

självförverkligande (s. 61). En sådan uppdelning är i denna analys 

svårmotiverad då olika uttryck för folkbildning i motionerna är starkt 

sammankopplade med medborgarens delaktighet i demokratin. Arbetet med 

syfte att förmedla kunskap, information och läsförmåga avser att utveckla 

individen som ett led i ett demokratiarbete. Därför menar jag att det finns en 

övergripande kunskapsförmedlande diskurs som knyter tecken som 

”informationsförmedling”, ”bildning”, ”digital delaktighet”, 

”kunskapsförmedling” till bibliotekariens arbete i folkbiblioteket. I 

Qvarnströms uppsats finns referenser till den pedagogiska diskurs som Bosse 

Jonsson identifierat i sin avhandling, huvuddragen för denna är, skriver 

Qvarnström (s. 12; s. 60), bibliotekets kunskapsförmedlande funktion och 

arbetet med att göra medborgaren till en fullgod sådan genom lärande. Den 

kunskapsförmedlande diskurs som jag identifierat har således även 

gemensamma drag med Jonssons diskurs.  

Den kunskapsförmedlande diskursen har dessutom gemensamma drag med 

Carlgren och Ekmans (2010) bevarandediskurs där folkbildning och demokrati 

är två hörnstenar och där man inom diskursen identifierar utsagor som talar för 
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ett arbete mot klassklyftor och för integration. Den stora skillnaden mellan de 

båda diskurserna är att det inom den kunskapsförmedlande diskursen inte finns 

tendenser till att bevara den typ av traditionella värden som Carlgren och 

Ekman identifierar. 

I jämförelse med Carlgren och Ekmans (2010) bevarandediskurs uppvisar den 

kunskapsförmedlande diskursen fler likheter med den informationsförmedlande 

diskurs som Hedemark identifierar (2009). Inom denna är det 

informationsförmedlande arbetet framlyft som den för biblioteket primära 

uppgiften och diskursen uppvisar ett instrumentellt drag i sin strävan efter att 

utveckla individen (s. 151f). Såväl den informationsförmedlande som den 

kunskapsförmedlande diskursen har förmedling som centralt begrepp varför 

den diskurs jag har identifierat går i linje med den informationsförmedlande 

diskursen i Hedemarks material från 1970–2006.    

Det sätt på vilket Etzione (i Klasson, 1996, s. 22) definierar semiprofession 

överensstämmer med den typ av arbete som främst lyfts fram inom den 

dominerande kunskapsförmedlande diskursen. Arbetet är centrerat till 

förmedling och det finns inga uttryck för att biblioteksarbetet exempelvis 

innefattar ett skapande av ny kunskap. Vad man ser i materialet är också att 

utsagorna om biblioteksarbetet till stor del överensstämmer med vad Klasson 

(1996) benämner som ”kulturbäraren”. Det förmedlande arbetet som 

framträder i diskursen framställs som ett verktyg i medborgarstärkande arbete 

med avsikt att utjämna klyftor och utveckla demokratin. Det förmedlande 

arbetet som beskrivs överensstämmer också i hög grad med de 

bibliotekarieidentiteter som skildrades i föregående kapitel, nämligen 

kulturförmedlaren och ämnesspecialisten, men också 

informationsförmedlaridentiteten (Ørom, 1993) då utvecklingen av 

teknologiska verktyg och hjälpmedel och kunskapen om denna är viktig inom 

diskursen.  

4.3 Biblioteksplaner i region och kommun 
I de två föregående avsnittet har två olika typer av källmaterial analyserats för 

att identifiera diskurser som styr samtalet om folkbiblioteken. I analysarbetet 

har jag undersökt hur dessa definierar verksamheten och då främst det arbete 

som bedrivs inom den. Avslutningsvis kommer jag nu att analysera ett antal 

biblioteksplaner för att undersöka hur man inom olika kommuner och regioner 

formulerar det arbete som bedrivs eller förväntas bedrivas på folkbiblioteken. 

Relevansen av att analysera riksdagsmotioner har tidigare motiverats med att 

folkbiblioteken är politiskt styrda. Samma argument är applicerbart på analysen 

av biblioteksplanerna. Det operativa arbete som beskrivs i biblioteksplanerna är 

också del i vad som ligger till grund för de föreställningar man internt i 

verksamheterna har om det egna arbetet. Att undersöka vilka dessa är och hur 

de skiljer sig från eller stämmer överens med i uppsatsen tidigare identifierade 

diskurser är därför av intresse. 

De olika biblioteksplanerna skiljer sig från varandra i utformning och upplägg 

då det inte finns några av riksdagen uttalade krav på hur de ska utformas. 
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Somliga tar ett övergripande grepp om verksamheten och skriver en plan som 

mer, likt Stockholms län (Stockholms läns landstings kulturnämnd, 2014), till 

exempel fokuserar på samverkan, medan andra som exempelvis Region 

Västerbotten (Region Västerbotten, u.å) mer i detalj lägger ut texten kring hur 

folkbiblioteken arbetar.  

Gemensamt för de biblioteksplaner jag har studerat är att de samtliga tar 

avstamp i bibliotekslagstiftningen när de beskriver den egna verksamheten. De 

tre största och grundläggande dragen i dessa planer är idén om folkbiblioteket 

som en demokratisk institution och verksam del i uppbyggandet och 

befästandet av ett demokratiskt samhälle, folkbiblioteket som en plats 

tillgänglig för alla samt folkbiblioteket som i hög grad utövare av ett 

läsfrämjande arbete. Dessa tre hörnstenar ingår alltså i såväl de regionala som 

de kommunala biblioteksplanerna. Utöver det faktum att de har bibliotekslagen 

som utgångspunkt är där även ett flertal som tar avstamp i såväl Bibliotekens 

internationella manifest6 som FN:s barnkonvention7.  

Till dessa tre ovan nämnda gemensamma inslag i planerna kommer mer 

detaljerade punkter som behandlar folkbibliotekens roll som förmedlare av 

kunskap och bildning, biblioteket som mötesplats och del i kulturlivet med 

programverksamhet och kreativa inslag (ex Malmö stad). Man talar även om 

bibliotekens medieurval och dess bredd både då det kommer till språk och 

innehåll, men även till form och svårighetsnivå (bland andra Region Skåne, 

u.å; Göteborgs stad, 2013). Därutöver tillkommer bibliotekens roll i relation till 

förskola/skola och andra institutioner i samhället med vilka man samarbetar 

eller har till uppdrag att komplettera. Det finns även passager som behandlar 

den interna verksamhetsutvecklingen och hur denna ska se ut. Slutligen är det 

även tre av biblioteksplanerna som specifikt tar upp verksamheternas arbete 

med sociala medier och vikten av att vara närvarande och sprida sitt budskap i 

dessa kanaler. (ex Stockholms läns landstings kulturnämnd, 2014, s. 6) 

4.3.1 Kunskapsförmedlande diskurs 

Den mest tongivande diskursen i biblioteksplanerna är den diskurs som 

återfinns också i riksdagsmotionerna; den kunskapsförmedlande diskursen. 

Likt i källmaterialet i föregående avsnitt, 4.2 Riksdagsmotioner om 

folkbiblioteken, är det demokratiska samhällets utveckling det övergripande 

målet med biblioteksarbetet och kunskaps-, litteratur- och 

informationsförmedling framställs som vägen dit.  

Inom diskursen är tillgänglighet ett framträdande tecken och 

tillgängliggörandet är centralt, varför det initialt fanns vissa tvivel kring vad 

som skulle namnge diskursen. Tillgänglighet beskrivs dock vid flera tillfällen 

som ett steg i ledet eller ett medel för det förmedlande arbetet och detta innebär 

att det förmedlande arbetet är kärnan i materialet. I Umeås biblioteksplan ger 

man uttryck för detta i bland annat följande utsaga ” Det är viktigt att 

                                                 
6 https://www.biblioteksforeningen.se/wp-content/uploads/2017/01/bibliotekens-

internationella-manifest-webb-utskrift.pdf 
7 https://unicef.se/barnkonventionen 
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biblioteken upplevs som samtida, trovärdiga, effektiva och tillgängliga 

förmedlare av information och läsupplevelser.” (Umeå kommun, 2015, s. 12) 

Den digitala delaktigheten är ett viktigt arbetsområde inom den 

kunskapsförmedlande diskursen vilket antyddes i 4.2 Riksdagsmotioner om 

folkbiblioteken. Arbetet handlar om att tillgängliggöra dem digitala verktygen 

för en större grupp och på så sätt utjämna digitala klyftor. Detta uttrycks på ett 

tydligt sätt i Östergötlands biblioteksplan där man skriver att ”Den nya tekniken 

gör att många inte är digitalt delaktiga, eller hamnar i en mediebubbla som bidrar 

till ett socialt och kulturellt utanförskap” (Region Östergötland, 2016, s. 3). I 

detta citat finns två ord som beskriver vad den kunskapsförmedlande diskursen 

inte vill inkludera; ”Mediebubbla” och ”socialt och kulturellt utanförskap”.  En 

liknande utsaga återfinns i Stockholms läns biblioteksplan där man skriver att ett 

prioriterat område är den digitala delaktigheten där man arbetar för en 

minskning av det digitala utanförskapet (Stockholms läns landstings 

kulturnämnd, 2014, s. 7). Liknande formuleringar eller utsagor där man koppar 

samman arbetet för digital delaktighet med arbetet med demokratiutveckling 

återfinns återkommande i flera av biblioteksplanerna (se ex Norrköpings 

kommun, u.å, s. 5; Region Skåne, u.å, s. 14). Dessa utsagor visar hur 

tillgänglighet och även delaktighet ytterligare förtydligas som centrala element 

inom den kunskapsförmedlande diskursen då dessa ställs mot exempel på vad 

som är resultatet av en verklighetsskildring där det kunskapsförmedlande 

arbetet inte når framgång (exempelvis mediebubbla och socialt och kulturellt 

utanförskap). Likt i föregående avsnitt om riksdagsmotionerna visar 

biblioteksplanerna att det förmedlande arbetet är centralt därför att de förväntas 

ha en utjämnande och demokratisk verkan. Till skillnad från i 

riksdagsmotionerna där digital delaktighet inte hade samma allmängiltiga 

närvaro i talet om kunskapsförmedling genomsyrar den biblioteksplanerna och 

skrivs fram som självklar del av arbetet. I Göteborgs stads biblioteksplan 

(Göteborg stad, 2013, s. 11) jämför man den digitala delaktigheten med allas 

rätt till läskunnighet och läsförståelse. 

Att det förmedlande arbetet är det centrala har för biblioteksplanerna också 

delvis inneburit att man i dessa lyfter olika sorters kompetens hos 

bibliotekspersonalen som förutsättningar för detta arbete. En utsaga som ger 

uttryck för detta återfinns i Region Västerbottens biblioteksplan: 

”För att uppfylla det lagstadgade uppdraget att bidra till kunskapsförmedling 

och det demokratiska samhällets utveckling behöver personalen i biblioteket ha både bredd och 

djup i sina digitala kunskaper och förståelse för hur medielandskapet förändras och fungerar” 

(Region Västerbotten, u.å, s. 15) 

Citatet är intressant därför att det tydligt synliggör hur personalens digitala 

kompetens är direkt kopplad till arbetet med det demokratiska samhällets 

utveckling och kunskapsförmedling. Den digitala kompetensen blir en 

förutsättning för biblioteksverksamhetens mål och därmed blir det tydligt att 

digital kompetens är en förutsättning för det förmedlande arbetet och därför har 

en framträdande roll i diskursen. 
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Den digitala kompetensen nämns som en förutsättning för arbetet också i 

Umeås biblioteksplan, då i kontexten att sprida kunnighet inom medie- och 

informationsområdet (Umeå kommun, 2015, s. 17). I samma plan ger man 

uttryck för önskemål om kompetens som ligger bortom vad man beskriver som 

formell kompetens och hit hör ”kompetens inom språk, andra kulturer och 

funktionsnedsättningar” (s. 11). En liknande utsaga går att hitta i Östergötlands 

biblioteksplan där man nämner specifikt att biblioteken behöver rekrytera 

personal med olika språkkompetens och där man ser ett behov av ökad 

kompetens kring funktionshinder (Region Östergötland, 2016, s. 6). 

Utöver det kunskaps- och informationsförmedlande arbetet påtalar man i 

planerna även vikten av det läsfrämjande arbetet. Läsfrämjande och 

språkutveckling är två centrala spår inom biblioteksarbetet och finns återgivna i 

bibliotekslagen. Dessa två arbetsuppgifter är också någonting som är 

genomgående i biblioteksplanerna och att det läsfrämjande arbetet ses som ett 

led i arbetet med demokratisk utveckling förtydligas i exempelvis följande citat 

ur Västerbottens biblioteksplan: ”Vi ser också det otvetydiga sambandet mellan 

läsintresse och läskunnighet och bibliotekens möjligheter att enligt 2 § i 

Bibliotekslagen kunna verka för det demokratiska samhällets utveckling.” 

(Region Västerbotten, u.å, s. 21) Precis som i avsnitt 4.2 Riksdagsmotioner om 

folkbiblioteken samt i bibliotekslagen nämner man barn och ungas läsförståelse 

som ett prioriterat område. Folkbibliotekens roll då det kommer till detta blir 

tydlig i Region Skånes biblioteksplan där folkbiblioteken beskrivs som en 

central aktör i arbetet med barns språkutveckling. (Region Skåne, u.å, s. 16) 

Återkommande för biblioteksplanerna är att de beskriver verksamheten i vida 

ordalag och inte i detalj anger vad det är för arbete som ska utföras. I 

Stockholms stads biblioteksplan (Stockholms stad, u.å) skriver man att ”Språk 

och berättelser ger makt och perspektiv. Att väcka lust och erbjuda verktyg för 

människan att använda språket för att vidga sina vyer, styra sitt liv och påverka 

samhället är Stockholmsbibliotekens främsta uppgift. Bibliotekets medarbetare 

bär och tolkar uppgiften.” (s. 4). Från citatet går att dra slutsatsen att det ingår i 

biblioteksarbetet att genom fokus på språket och berättelser, som i denna 

kontext skulle kunna tolkas som exempelvis litteratur, driva det demokratiska 

arbetet genom att ge människan möjlighet att vara en aktiv del av samhället. 

Också här kan man se hur förmedlandet, i detta fall av språket, är centralt i 

biblioteksarbetet, men här synliggörs även att det finns ett intresse för 

individens utveckling. En sådan utsaga återfinns också i Norrköpings 

biblioteksplan där man skriver att biblioteket ska vara ”en personstärkande 

frizon med högkvalitativ bredd” (Norrköpings kommun, u.å, s. 5).  

4.3.2 Förändringsdiskurs 

Ett annat framträdande drag, om än inte fullt så framträdanden och 

genomgående som den demokratiska diskursen, är den öppenhet för förändring 

och anpassning som flera av biblioteksplanerna förmedlar. Det faktum att det 

vi känner som vårt samhälle, som del i en värld i rörelse, är föränderligt och i 

ständig utveckling går i sammanhanget förstås inte att bortse från. 

Folkbiblioteket som en institution i samhället står i relation till och är del av 
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denna utveckling. På samhällsnivå (lokalt, nationellt och globalt) existerar 

diskurser och diskursiva kamper som påverkar bibliotekets spelplan. 

Förändring och anpassning framträder dock i källmaterialet på ett sådant sätt 

att det inte bara fungerar som en kommentar till samhällets ständiga utveckling. 

Arbetet med förändring framträder snarare som ett mål i sig för 

biblioteksverksamheten. Av denna anledning menar jag att det går att se 

utsagorna om förändring som konstituerande en egen diskurs.  

I avsnittet om tidigare forskning lyftes flera exempel på hur folkbiblioteken har 

genomgått eller påverkats av olika typer av förändringar och hur dess roll är 

stadd i fortsatt förändring. Utveckling och förändring är i sig ingenting som är 

unikt för vår tid. De biblioteksplaner som ingår i källmaterialet ger inte uttryck 

för drastiska förändringar, men det går att identifiera en diskurs inom vilken 

det framträder en syn på biblioteken och biblioteksarbetet som någonting som 

kräver anpassning för att verksamhetens ska vara aktuell. Inom diskursen blir 

förändring och anpassning en del av arbetet. Region Västerbotten skriver i sin 

biblioteksplan att ”För att möta föränderliga behov behövs beredskap och olika 

kompetenser i bibliotekens verksamhet.” (Region Västerbotten, u.å, s. 13). 

Efter vilket det förtydligas att biblioteket ska vara tillgängligt för alla med 

utgångspunkt i deras individuella förutsättningar. De föränderliga behoven blir 

här en utgångspunkt för verksamheten och således en del i arbetet. Om dessa 

behov ska identifieras genom någon form av omvärldsbevakning eller på annat 

vis framgår inte av planen. Utifrån formuleringen, där förändrade behov blir ett 

tecken som kopplas till bibliotekets verksamhet, går det att fastställa att arbetet 

med att identifiera och förhålla sig till dessa föränderliga behov är en del i 

biblioteksarbetet.  

Att förändringar i det omkringliggande samhället är med och dikterar villkoren 

för bibliotekets arbete blir tydligt i den biblioteksplan som ligger till grund för 

Stockholms stads biblioteksverksamhet. I denna plan skriver man om 

Stockholm som en växande stad och att denna tillväxt delvis är på grund av 

människor på flykt som bosätter sig i staden. Detta menar man medför ett 

större eller annorlunda krav på samhällsservice och det gör att behovet av 

bibliotek blir större och ”bibliotekens förmåga att möta det behovet allt 

viktigare” (Stockholms stad, u.å, s. 3). Arbetet med att möta behov tycks, 

precis som i den demokratiska diskursen, handla om att tillgängliggöra 

biblioteket; genom att bredda arbetet och vara lyhörd för nya eller annorlunda 

behov öppnar man upp biblioteket för fler människor. Till skillnad från i den 

demokratiska diskursen, där tillgängliggörandet handlar om olika former av 

förmedlande verksamhet med det demokratiska samhällets utveckling som 

syfte så är det i förändringsdiskursen just anpassning till förändring som är 

verksamhetens uppgift.  

Utsagorna inom förändringsdiskursen är fler. I Västra Götalandsregionens 

biblioteksplan fokuserar man på att ”vara i takt med omvärlden” (Kultur i väst, 

2015, s. 4) och skriver att ”medier, öppettider, lokaler, bemötande, information 

och teknik ska utvecklas i takt med omvärlden och dess förändringar.” (ibid. s. 

5). Man talar också om bibliotekens utmaningar i form av digital teknik och 
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människors ändrade livsmönster och vikten av att biblioteken förblir angelägna 

för invånarna (ibid. s. 3). I dessa utsagor framstår biblioteksverksamheten som 

”flytande” till sin form, på så vis att det inte finns en bestämd form för 

verksamheten och arbetet. I citatet från sida 5 tycks om inte allt, så mycket, av 

bibliotekets innehåll och ramar vara omformningsbart.   

I Region Skånes biblioteksplan skriver man också om anpassningsbarheten. I 

avsnittet om folkbiblioteket som en plats tillgänglig för alla belyser man hur 

folkbiblioteket hela tiden måste vara under utveckling och i fas med de 

samhällsomvandlingar som sker. Här exemplifierar man med det stora antalet 

nyanlända från andra länder och hur detta ställer nya krav på biblioteken. 

(Region Skåne, u.å, s. 12) I samma plan finns också en utsaga som dels talar 

om att möta nya behov, dels om ett slags gränsdragande för vad som är 

bibliotekets och personalens uppgift. ”Det är viktigt att vara tydlig med gränser 

för vad som är folkbibliotekets och bibliotekspersonalens uppgift. Samtidigt är 

det angeläget att hitta nya vägar och metoder för att möta invånarna och deras 

behov, alltid med hänsyn till det enskilda bibliotekets förutsättningar, det 

lokala sammanhanget och samhällets utveckling.” (s. 14) och att detta ska 

göras samtidigt som bibliotekets funktion som ”ett öppet rum för alla” (s. 14) 

värnas. Denna utsaga visar på hur den kunskapsförmedlande diskursen och 

förändringsdiskursen går in i varandra då detta citat kan liknas vid den 

uppsökande verksamhet som återfinns inom den kunskapsförmedlande 

diskursen. Denna närhet mellan diskurserna märks också i de utsagor som 

handlar om bibliotekspersonalens kompetens. Bibliotekspersonalens 

kompetens beskrivs dels som till för att lyckas med det förmedlande arbetet, 

dels för att anpassa verksamheten till förändringar i omgivning. Gränsen 

mellan de båda diskurserna blir otydlig och det är inte alltid befogat att tala om 

dem som två separata diskurser, men ser man till de i avsnittet tidigare nämnda 

exemplen på utsagor finns det ett tydligt fokus på anpassning och förändring 

som en väsentlig del av bibliotekets arbete. Denna inställning till och på 

förändring framträder inte på samma sätt i den kunskapsförmedlande 

diskursen. 

4.3.3 Ytterligare utsagor 

I den del av källmaterialet som utgörs av riksdagsmotioner finns utöver de 

utsagor utifrån vilka de två ovan nämnda diskurserna identifierats ytterligare 

några utsagor som antingen befinner sig inom diskurser från tidigare avsnitt 

eller av andra anledningar är intressanta. 

I Umeås biblioteksplan finns en utsaga om bibliotekets bestånd och 

hanteringen av detsamma som fungerar som kommentar till debatten om urval. 

Man skriver att utbudet ska vara brett och att förvärv och gallring ska göras 

baserat på kvalitetskriterier. Man nämner också att beståndet ska representera 

olika åsikter (Umeå kommun, 2015, s. 12). I Stockholm stads biblioteksplan 

uttrycker man att biblioteket inte ska döma då det kommer till innehåll, men 

problematisera och rekommendera. (Stockholms stad, u.å, s. 4) Denna utsaga 

kan även den läas som en kommentar till debatten om urval 
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I Region Skånes biblioteksplan ger man uttryck för det faktum att 

folkbiblioteken inte är problemfria rum och att det i arbetet ingår att hantera 

situationer som uppstår. I samband med att man tar upp folkbibliotekets 

demokratiska uppdrag och arbetet som samhällsaktör skriver man att 

biblioteken ska bedriva ” Ett brett relationsskapande arbete” (Region Skåne, 

u.å, s. 12) och i samma avsnitt problematiserar man att folkbiblioteket som en 

mötesplats där flera olika åsikter ska kunna samexistera också kan bli en plats 

för konflikt och att detta är någonting som personalen ”måste hantera utifrån 

bibliotekets specifika förutsättningar”. (Region Skåne, u.å, s. 12) Detta 

hanterandet, menar man, kan innebära urval och tillgängliggörande av medier, 

programsättning och även hur man reglerar användandet av biblioteksrummet. 

Dessa utsagor behandlar en problematik som känns igen från debatten om 

tysthetsnormen och lyfter bibliotekspersonalens roll i förhållande till de 

situationer som kan uppstå på biblioteket.   

Det finns i biblioteksplanerna utsagor som behandlar skönlitteratur och kultur 

på ett annat sätt än i den kunskapsförmedlande diskursen. Nyttoaspekten är i 

dessa utsagor inte formulerad med samma tydlighet. Istället är litteraturen 

omnämnd som en konstform (Region Västerbotten, u.å, s. 7) och det är 

främjandet av litteraturen som sådan genom olika typer av aktiviteter som är 

det centrala. I Region Västerbottens biblioteksplan föreslår man 

författarsamarbeten och workshops i skrivande som lämpliga aktiviteter för att 

”lyfta och främja litteraturen som konstform” (ibid. s. 7). Också i Västra 

Götalandsregionens biblioteksplan beskriver man att det i bibliotekens uppdrag 

ingår att främja litteraturens ställning och ägna sig åt ”kulturell verksamhet i 

stort” (Kultur i väst, 2015, s. 3). I Östergötlands biblioteksplan nämner man att 

den läsfrämjande verksamhetens har till uppgift att inte bara uppmuntra till 

läsning ur nyttoaspekt, men också för läsandets egen skull (Region 

Östergötland, 2016, s. 9) Skillnaden mellan dessa utsagor och det sätt på vilket 

läsning och litteratur omnämns inom den kunskapsförmedlande diskursen 

antyder att det finns två olika sätt att se på läsning och litteratur samt hur detta 

arbete ska bedrivas. 

I Östergötlands biblioteksplan påtalar man att det i bibliotekens bestånd ska 

finnas smalare litteratur jämte den litteratur som vänder sig mot en bredare 

målgrupp (Region Östergötland, 2016, s. 10). Även detta talar för ett 

litteraturens eget inneboende värde.  

Biblioteken som kulturförmedlare i bred mening, vilket återgetts bland annat i 

Västra Götalandsregionens biblioteksplan (Kultur i väst, 2015) finns också 

återgivet i Norrköpings biblioteksplan (Norrköpings kommun, u.å) där man 

beskriver bibliotekets uppgift på ett liknande sätt: utöver litteraturen ska också 

andra kulturformer förmedlas. 

En betydande del av de senaste årens biblioteksforskning har kretsat kring 

biblioteken som mötesplats och vad denna förändring i bibliotekets sociala roll 

har för konsekvenser (Audunson, 2005; Aabø et al., 2010). I biblioteksplanerna 

påpekar man återkommande biblioteken som ett rum för möten och dess 
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funktion som mötesplats (bland andra Malmö stad, u.å; Göteborgs stad, 2013; 

Umeå kommun, 2015). 

Slutligen finns det i Umeås biblioteksplan en formulering som är unik i det 

källmaterial jag har analyserat. ”Vi vill verka för att bibliotek och 

bibliotekspersonal ska känna tillförsikt och trygghet i sin samhällsroll 

respektive yrkesroll och att de därigenom förmår ”sticka ut” och ta aktiv del i 

samhällsdebatten och kulturlivet, bibliotek som dagligen strävar efter att 

inbegripa alla i dessa demokratiska samtal och processer.” (Umeå kommun, 

2015, s. 19) Denna utsaga ger uttryck för ett synsätt på professionen som inte 

går igen någon annanstans, nämligen att man som biblioteksanställd ska vara 

del i samhällsdebatten i egenskap av sin yrkesroll.  

4.3.4 I relation till tidigare forskning 

De diskurser som identifierats ovan går delvis i linje med de resultat som 

framkommit i andra studier. Bolding och Lundström (2014) identifierar i sin 

magisteruppsats två diskurser när de analyserar biblioteks- och kulturplaner. 

Den ena av dem är en diskurs om tillgänglighet som tar ett brett grepp om 

begreppet och beskrivs på följande vis 

”tillgänglighetsdiskursen (är) mer konkret verksamhetsanpassad och har tydligt fokus på 

medborgarnas utveckling. Här framträder biblioteket som kulturhus som kulturell arena, 

mötesplats för alla och en plats där medborgaren kan stärkas i sin demokratiska roll. 

Biblioteket framträder också som en institution som kan samverka och interagera med 

samhället. Det kan handla om att man måste utveckla samverkansstrukturer med olika aktörer i 

lokalsamhället samt få till stånd en medborgardialog. Den professionella bibliotekarien har 

enligt vår uppfattning en funktion att fylla gentemot medborgaren.” 

Bolding & Lundström 2014, s. 38 

 

Bolding och Lundströms (2014) andra diskurs är en tillväxtdiskurs som handlar 

om folkbiblioteken som bidragande faktor i regioners tillväxtarbete. Denna 

diskurs identifieras i utsagor om hur det i bibliotekens roll ingår att bidra till 

regional utveckling. Detta är någonting som jag hittar också i mitt källmaterial 

(se ex Region Västerbottens biblioteksplan, s. 3), men en diskurs som jag ser 

som knuten till ett arbete som i högre grad är inriktad på hur verksamheten 

styrs, snarare än det arbete som utförs av folkbibliotekarier inom ramarna för 

verksamheten. Därför kommer jag inte att gå in mer på frågan om tillväxt. 

Den diskurs som Bolding och Lundström (2014) identifierar som en 

tillgänglighetsdiskurs delar likheter med den analys som jag i föregående 

avsnitt benämnde som en kunskapsförmedlande diskurs. Skillnaden mellan 

Bolding och Lundströms resultat och det resultat som framkommer i min 

analys är att i deras analys framträder tillgänglighet som diskursens kärna. I de 

biblioteksplaner som analyseras i föreliggande studie beskrivs arbetet med 

tillgänglighet i ordets alla förekomster som del i ett större arbete med att nå ut 

med ett förmedlande arbete och således bidra till en mer demokratisk 

samhällsstruktur. Tillgängligheten blir ett led i arbetet med förmedling och 

demokrati.  
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Den kunskapsförmedlande diskursen delar också likheter med Hedemarks 

(2009) informationsförmedlande diskurs. Inom såväl den 

informationsförmedlande och den kunskapsförmedlande diskursen är 

förmedling ett centralt begrepp och informationsförmedlingen ses som den 

primära uppgiften. Hedemark beskriver hur kunskapsorganisation och teknisk 

kompetens (s. 152) är centralt för professionen, vilket stämmer överens med 

synen på kompetens i den kunskapsförmedlande diskursen.  

Inom den kunskapsförmedlande diskursen har även den digitala delaktigheten 

en framträdande roll. Zetterlund (1997) såg hur folkbibliotekets vacklande 

förhållande till folkbildningen skulle återupprättas genom 

informationstekniken. Huruvida arbetet med digital delaktighet återupprättar 

folkbibliotekets förhållande till folkbildning diskuterar inte här. Vad som går 

att se är att man inom folkbiblioteksverksamheten i och med arbetet med den 

digitala delaktigheten och framhävandet av detta får en tydlig funktion som 

folkbildare då det i arbetet ingår att bidra såväl materiellt som vägledande.  

Det faktum att förmedling är grundläggande för den arbetsbeskrivning som 

framträder i biblioteksplanerna medför att bibliotekarieyrket ytterligare 

förstärks som semiprofession i enlighet med vad Etzione (i Klasson, 1996, s. 

22) säger om skillnaden mellan att förmedla och att producera kunskap i 

förhållande till profession. 

Carlgren och Ekman (2010) gör i sin analys en iakttagelse om en diskurs inom 

vilken det ryms en syn på biblioteket som är mer flytande och inom vilken 

utsagorna visar på att biblioteket måste ha förmågan att förändras när det 

omkringliggande samhället gör det (s. 51ff). Detta är någonting som starkt 

påminner om den förändringsdiskurs som identifieras i analysen ovan och även 

Carlgren och Ekman har gett diskursen namnet förändringsdiskurs. Hedemark 

(2018) ser även hon drag av någonting som skulle kunna kallas för en 

förändringsdiskurs och knyter denna till en användaranpassning av 

verksamheten och ett uppdrag som inbegriper mer än böcker (s. 227). Det 

faktum att biblioteken befinner sig i ett förändringens tidevarv har påtalats av 

flertalet biblioteksforskare (Kåring Wagman, 2008), men det finns också de 

som påtalar att samtalet kring biblioteken på ett alarmistiskt sätt har präglats av 

ett synsätt som sätter förändring i samband med försämring och kris under flera 

decennier (Buschman, 2003, s. 3ff). I materialet ovan framträder inte 

förändring som sammankopplat med försämring utan istället är budskapet det 

motsatta.  

Den förändring och anpassning till flyktingar och nyanlända som man talar om 

i Stockholms stads och Region Skånes biblioteksplaner går att förankra i den 

praktiska verklighet som Pilerot och Hultgren (2017) kartlägger i studien av 

folkbibliotekens verksamhet i relation till det stora antal nyanlända som kom 

till Sverige med start 2015. I rapporten blir det tydligt att den anpassning som 

man talar om i biblioteksplanerna de facto sker och gör avtryck i det dagliga 

biblioteksarbetet. 
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Den förändringsbenägenhet som identifierats i källmaterialet går också i linje 

med det integrerade förändringsfokus som Pors (2010) ser i professionen och 

bland bibliotekschefer.   

I biblioteksplanerna, liksom i det tidigare analyserade källmaterialet, 

framträder drag av de två traditionella bibliotekarieidentiteterna som Ørom 

(1993) beskriver. Förmedlingen av skön- och facklitteratur har sin plats också i 

detta material. Den identitet som till skillnad från i de tidigare delanalyserna 

här tar en större plats är informationsförmedlaren. Enligt Ørom innebär denna 

identitet en stark tilltro till teknikens förmåga att överbrygga hinder som kan 

uppstå i förmedlingsarbetet och bibliotekariens kompetens utgörs i större 

utsträckning av informationsteknologisk sådan. Den tydliga 

förändringsdiskursen öppnar upp för fler av Klassons (1996) kategorier då 

såväl kulturbyggaren som kulturförnyare bygger på förändringsarbete och 

förnyelse av gammalt innehåll.  

4.3.5 Lagens närvaro 

Den kunskapsförmedlande diskursens framträdande roll med den demokratiska 

utvecklingen i fokus är också ett tecken på att utöver den struktur som 

biblioteksplanerna delar och vilken utgår från bibliotekslagen har också lagen 

markant satt tonen för beskrivningar av verksamheternas arbete även 

diskursivt. I bibliotekslagen beskrivs det gemensamma uppdraget för alla de 

biblioteksformer som ingår i det allmänna biblioteksväsendet. Detta uppdrag 

innefattar att biblioteken bidrar till det demokratiska samhällets utveckling 

genom att förmedla kunskap och bidra till fri åsiktsbildning. Det innebär också 

att biblioteken ska ”främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 

upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt” (SFS 

2013:801, s. 1). Biblioteken ska även enligt lag vara tillgängliga för alla. I 

lagen bestäms även att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de med 

funktionsnedsättning samt personer som tillhör de nationella minoriteterna eller 

har annat modersmål än svenska. Utöver dessa bestämmelser som gäller 

samtliga biblioteksformer finns även fyra folkbiblioteksspecifika paragrafer. I 

dessa kan man läsa att folkbiblioteken har ett specifikt uppdrag då det kommer 

till att ägna uppmärksamhet åt barn och unga och deras språkutveckling och 

läsning. Att varje kommun ska ha ett folkbibliotek och att detta ska vara 

allsidigt och tillgängligt för alla. Folkbiblioteken har även ett generellt 

lagstadgat uppdrag att främja läsning och därtill sprida kunskap om 

informationsteknikens funktioner då det kommer till ”kunskapsinhämtning, 

lärande och delaktighet i kulturlivet” (SFS 2013:801, s. 2). I den sista 

paragrafen står att allmänheten ska ha möjlighet att avgiftsfritt få, tillgång till 

litteratur. Dessa lagstadgade uppdrag går igen i samtliga biblioteksplaner och 

planerna är generellt starkt bundna till lagtexten. 

Att bibliotekslagen har en stark påverkan på hur man väljer att formulera 

biblioteksplaner är någonting som går igen i den iakttagelse som Bolding och 

Lundberg (2014, s. 26) gör i sin magisteruppsats där också de noterar 

bibliotekslagens återkommande inverkan på utformning och innehåll av och i 

biblioteksplaner. I likhet med deras resultat ser jag detta genomgående 
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förhållningssätt till lagen som en struktur snarare än en diskurs. Det finns enligt 

detta sätt att se på lagens inverkan inte en ”lagdiskurs”. Det sätt på vilket 

bibliotekslagen är formulerad lämnar öppet för biblioteken att själva utforma 

sin verksamhet. Almerud påpekar att lagen inte är utformad för att detaljstyra 

vare sig kommuners eller landstings biblioteksverksamhet. Istället lämnar den 

öppet för verksamhetens huvudman att själv utforma denna och avgöra dess 

omfattning (2005, s. 15)  

4.4 Folkbibliotekarien i källmaterialet 
I källmaterialet finns en samstämmighet då det kommer till på vilket sätt 

biblioteksarbetet definieras. Det sker genom de uppdrag som tillskrivs 

biblioteket och inte genom en direkt arbetsbeskrivning. Folkbiblioteket är den 

flytande signifikant till vilken olika tecken binds och det är på detta sätt bilden 

av biblioteksarbetet framträder. Folkbibliotekarien som profession är sällan 

omnämnd. I den mån folkbibliotekarien nämnas i det källmaterial som ligger 

till grund för föreliggande studie skildras denne inte sällan som ett objekt utsatt 

för hot och våld, men också i viss utsträckning som agerande subjekt.  

I debattartiklarna framträder folkbibliotekarien som någon som är utsatt för en 

extern och svårstoppbar kraft, vilket tydliggörs i avsnitt 4.1.5 Gemensam linje 

där motsättningen mellan bibliotekariens arbete och hanteringen av det ”stök” 

som beskrivs i debattartiklarna framgår. De subjektspositioner från vilka 

utsagorna om folkbiblioteken och bibliotekarierna kommer innehas i första 

hand av journalister och kultur-/ledarskribenter samt politiker. Det förekommer 

ett fåtal artiklar där avsändaren är bibliotekarie till yrket och i dessa finns 

utsagor som vittnar om en annan närhet till arbetet. I debatten om 

tysthetsnormen synliggörs detta i Almestads artikel (art. 14) där bibliotekarien 

beskrivs som någon som har för stor arbetsbörda för att hinna uträtta sitt arbete 

och en resursbrist påtalas.  

Bland riksdagsmotionerna förekommer bibliotekarien på liknande vis som i 

debattartiklarna. Detta då det finns en resonans mellan de båda typerna av 

källmaterial då det kommer till hur man beskriver problemet med ”stök” på 

biblioteken. Det finns även, vilket nämndes i 4.2.3 Andra utsagor, en utsaga 

som talar om bibliotekarierna som en del av ”välfärdens personal” och även i 

denna utsaga sammankopplas professionen med en form av hot eller utsatthet, 

men då i relation till våldsbejakande extremism. I motion 2016/17:2960 nämns 

bibliotekarierna ytterligare en gång då man påtalar vikten av utbildade 

bibliotekarier på biblioteken. Sammantaget ser man dock att även i 

riksdagsmotionerna är folkbibliotekarien en icke utpräglad del av den 

diskursiva formationen. 

I den del av källmaterialet som utgörs av biblioteksplaner förekommer 

bibliotekarien i varierande utsträckning beroende på vilken plan som är föremål 

för analys. Det finns bland biblioteksplanerna exempel som överhuvudtaget 

inte nämner personalen eller bibliotekarier i direkta termer. Bland dessa ser vi 

Norrköpings kommuns biblioteksplan (Norrköpings kommun, u.å) och 
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Stockholms läns biblioteksplan (Stockholms läns landstings kulturnämnd, 

2014). 

Då det kommer till bibliotekarier och den personal som arbetar på biblioteken 

nämns dessa vid yrkestitel eller som ”personal” på ett fåtal platser i de olika 

biblioteksplanerna. Vad de flesta biblioteksplanerna har gemensamt (7 av 10) 

är att man har nedtecknat vikten av att personalen har en bred och/eller specifik 

kompetens. I många fall handlar det om en digital kompetens då man påpekar 

bibliotekets framträdande roll i vad som omnämns som digital delaktighet och 

medie- och informationskunnighet, men det gäller också språklig kompetens, 

kunskap kring andra kulturer än den egna samt kompetens då det kommer till 

olika former av funktionsnedsättningar. Det tycks finnas en enighet mellan de 

olika regionerna och kommunerna att folkbibliotekarierna ska inneha en viss 

grad av professionalitet och att denna är kopplad till kompetensnivå. I de 

sammanhang där folkbibliotekarien omnämns i relation till olika former av 

kompetens finns indikationer på att även folkbibliotekarien kan ta formen av en 

flytande signifikant där en definition pågår. 

Malmö stads biblioteksplan (Malmö stad, u.å) är unik bland de analyserade 

biblioteksplanerna på så vis att de har ett avsnitt tillägnat bibliotekspersonalen 

och vad de kallar ”bibliotekskompetens” (s. 6). Man skriver att bibliotekens 

samlingar är ”kraftfulla, strategiska verktyg i och med närvaron av 

bibliotekarier” (s. 6). 

I riksdagsmotionerna blir det tydligt att det är politiker som innehar de 

subjektspositioner från vilka utsagor om folkbiblioteksarbetet kan formuleras. 

Biblioteksplanerna är även de politiska dokument, men hur tillkomsten av 

dessa sett ut eller vem som har formulerat dess innehåll går inte att identifiera 

med samma självklarhet varför det är svårt att säkerhetsställa vem eller vilka 

det är som har makten att formulera folkbibliotekens uppdrag i dessa 

dokument. 

Det faktum att bibliotekarien inte är närvarande i olika typer av 

policydokument har uppmärksammats av biblioteksforskare i tidigare studier 

(Stevenson, 2016; Harris 2009). Denna frånvaro ses som ett hot mot 

professionen (Harris, 2009) och ett sätt att osynliggöra bibliotekarien (Gazo, 

2010). Harris menar att bibliotekariens informationskompetens inte tillräckligt 

framhävs i det teknologiska skifte som pågår. I de biblioteksplaner som ovan 

analyserats menar jag att det går att se en delvis motsatt tendens då 

bibliotekarierna eller bibliotekspersonalen i stor utsträckning omnämns i 

sammanhang som rör digitala verktyg och förmedling som är kopplad till 

dessa.  

Frånvaron av bibliotekarien i dokumenten menar jag dock är påtaglig och 

denna frånvaro går igen i lagtexten vilket Rivano Eckerdal (2017) påpekar. Vid 

en annan granskning av bibliotekslagen påpekar man att det ingenstans nämns 

att biblioteksverksamhet ska bedrivas av en för professionen utbildad personal 

(Kungliga biblioteket, 2017, s. 435). Detta är ett tema som kan sägas 



51 

 

återkomma i biblioteksplanerna där man inte tydligt definierar vilka det är som 

ska utgöra bibliotekspersonalen. 

4.5 Diskurssammanfattning 
I detta kapitel har tre olika typer av källmaterial analyserats. För att förtydliga 

vilka olika diskurser som framträtt och vad som definierar dem har jag 

sammanställt dessa i punktform nedan. 

• Den bevarande diskursen: Biblioteksarbetet går ut på att upprätthålla ett 

tyst rum där en tydlig ordning råder. I centrum för arbetet står boken. 

Rummet är främst till för nöjesläsning och studier. Andra aktiviteter bör 

inte förläggas till biblioteket och det ingår inte i biblioteksarbetet att 

tillhandahålla dessa. 

• Den vägledande diskursen: Att möta individen och dennes behov är 

centralt. Läsning och studier är viktiga, men tystnad är inte en 

nödvändig faktor. Rummet kan upplåtas till flera olika sorters 

aktiviteter. 

• Den kunskapsförmedlande diskursen: Förmedlandet av kunskap, 

information och litteratur är huvuduppgifter. Arbetet med digital 

delaktighet är del i detta. Folkbildning för demokrati. 

• Förändringsdiskursen: Bibliotekets form och verksamhetens arbete blir 

mer ”flytande” till sin form inom denna diskurs då förändring och 

anpassning till omgivningens utveckling och förändrade behov är en 

central del av arbetet. Olika former av verksamhetsanpassning ingår för 

att öka tillgängligheten och därmed förbättra det förmedlande arbetet. 

Utifrån de tre skilda analyser som gjorts av källmaterialet i denna studie går det 

att se att det finns likheter som överskrider de olika materialtypernas gränser. 

Den debatt om tysthetsnormen som tog sin början under 2015 har satt spår i så 

väl riksdagsmotioner som biblioteksplaner. Det går också att se hur 

bibliotekslagen har använts såväl som slagträ i debatterna som struktur i 

uppbyggandet av biblioteksplanerna. Sammantaget är talet om bibliotekets 

demokratiska uppdrag allestädes närvarande i alla tre materialtyper och 

används inom flera olika diskurser för att stärka de egna uttalandena.  
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5 Slutsatser 
Syftet med denna masteruppsats har varit att med hjälp av diskursanalys 

försöka bringa klarhet i vad folkbiblioteksarbetet innefattar för uppgifter 

utifrån olika artiklar och dokument som styr såväl uppfattning och föreställning 

om biblioteket som den faktiska biblioteksverksamheten. Den slutsats som här 

nåtts är att biblioteksarbetet i de politiska dokumenten i stor utsträckning 

beskrivs som inbegripande ett förmedlande arbete där den digitala 

delaktigheten är av stor vikt. Litteratur, information och kunskap är fortsatt 

centrala begrepp för biblioteksarbetet. Dessa verkar dock jämte en syn på 

förändring och förnyelse som självklar och nödvändig och biblioteksrummet är 

i källmaterialet ett begrepp av flytande karaktär med en icke fastställd skepnad. 

I de analyserade debattartiklarna framträder en syn på biblioteksarbete som 

inbegripande ett starkt bevarande uppdrag. Detta uppdrag är en föreställning 

som saknar grund i såväl lagen som i de politiska dokumenten, men har icke 

desto mindre fått fäste och detta medför en kollision mellan det pågående 

biblioteksarbetet och en etablerad föreställning om detsamma.  

Folkbibliotekets roll har omdanats de senaste decennierna och 

biblioteksforskningen har visat hur såväl rummet som uppgifterna förändrats 

över tid. Litteraturen och kunskapsförmedlingen är fortsatt starkt framträdande 

i källmaterialet vilket talar mot en total revidering av institutionen som vi 

känner den. Huruvida dragningen till förändring och folkbibliotekens bitvis nya 

innehåll är del i en naturlig omformning och anpassning till det omgivande 

samhället återstår att se. Säkert är att de aktiviteter som ryms inom 

folkbibliotekets väggar och det arbete som där bedrivs har varit under 

diskussion såväl de senaste åren, som under det senaste halvseklet. 

Den diskursanalys som upptagit större delen av denna uppsats har varit ett 

försök att identifiera på vilka sätt man talar om biblioteksarbetet i någorlunda 

akut samtid och vilka värden det är som styr dessa samtal. Till grund för 

diskursanalysen ligger uppfattningen att vad vi säger, vad vi gör och hur vi 

uppfattar världen bestäms av vissa regler. De diskurser som identifierats blir ett 

sätt att förklara vad som är utmärkande för förståelsen av folkbiblioteksarbetet 

i den historiska epok som pågår i detta nu. De diskurser som identifierats kan 

förstås som ett sätt att läsa det analyserade källmaterialet. Indelningen av de 

olika diskurserna är också ett sätt att dra upp skiljelinjer mellan dem. Att 

definitionerna av de olika diskurserna delvis är likartade är en indikation på att 

man i många fall delar eller är enig om flera av folkbibliotekets grunduppdrag. 

I det källmaterial som denna studie omfattar har fyra diskurser identifierats. 

Beroende på vilken del av källmaterialet som har analyserats har diskurserna 

tagit delvis olika form och framträtt med varierande styrka. Gemensamt för 

dessa diskurser är att de, förutom att definiera arbetet på folkbiblioteket, strider 

om eller delar främst ett tecken; demokrati. Begreppet demokrati är till sin 

essens komplext, i materialet sammankopplas det med olika former av 

tillgänglighet, kunskap och information. En bidragande förutsättning till ett 

demokratiskt samhälle är, enligt materialet, att folkbiblioteket utför rätt typ av 

arbete.  
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I debatterna som tar plats i dagspressen ser man en kamp mellan dels de som 

vill bevara en folkbiblioteksmiljö som de ser som hotad och där man främst ser 

bibliotekarierna som försvarare av denna miljö genom ett arbete som riktar in 

sig på boken, på det läsfrämjande arbetet och på att upprätthålla tystnaden. 

Dels de som menar att det finns utrymme för förändring och att tystnaden inte 

är den viktigaste garanten för att biblioteket ska kunna bedriva sin verksamhet, 

istället menar man att arbetets kärna ligger i att välkomna så många som 

möjligt in i biblioteksrummet och vägleda dem under förutsättningar som kan 

se annorlunda ut än den traditionella synen på rummets funktion. Inom den 

senare diskursen, den vägledande, finns också utrymme för en större bredd av 

aktiviteter. På samma sätt som dessa båda diskurser delar gemensamma drag 

med de diskurser som Hedemark i sin avhandling identifierat finns också 

likheter mellan de frågor man strider om nu och de man stred om för flera 

decennier sedan.  

I det politiska källmaterialet, till vilket riksdagsmotioner och biblioteksplaner 

hör, är skillnaderna mellan de olika dokumenten mindre än vid jämförelse med 

de artiklar som ingår i analysens första del. Trots att samtliga diskurser 

egentligen delar synen på biblioteksarbetet som först och främst ett 

förmedlande arbete, tar sig detta i uttryck på olika sätt. Inom en av de diskurser 

som blir synliga i de mediala debatterna finns de största avvikelserna. Det 

gäller den diskurs där bevarandet är centralt. Denna övertygelse om att 

bevarandet är en del av bibliotekens grunduppdrag och stor del i 

biblioteksarbetet finns inte upptaget i någon av de andra diskurserna. I 

biblioteksplanerna finns inga utsagor som stöder idén om att det i 

biblioteksarbetet skulle finnas ett bevarandeuppdrag. Detta till trots finns det 

uppenbarligen en stark övertygelse om att detta är någonting som 

folkbiblioteken bör ägna sig åt. Detta blir tydligt i de analyserade 

debattartiklarna i föreliggande studie, men även i tidigare diskursanalytisk 

forskning så som Hedemarks avhandling samt Carlgren och Ekmans 

masteruppsats. Här synliggörs således en diskrepans mellan vad biblioteken 

anses ha till uppgift och vad det de facto är ålagda att göra. 

Att folkbiblioteket befinner sig i en tid av förändring är som tidigare nämnts 

ofta diskuterats och detta synliggörs inte minst i förändringsdiskursen. Både 

inom denna och inom den vägledande diskursen uppvisas en öppenhet 

gentemot andra behov än de som ingår i bevarandediskursen och speglar en 

mer föränderlig och flytande syn på biblioteket, dess verksamhet och det arbete 

som bedrivs inom den. Skillnaden mellan de båda diskurserna är att inom 

förändringsdiskursen är förändring och anpassning kärnan och sker i relation 

till omgivningen som helhet, medan anpassning inom den vägledande 

diskursen blir ett sätt att uppfylla behoven hos och vägledandet av den unika 

individen. 

En av de frågor jag ställde till källmaterialet var huruvida det fanns likheter 

mellan de olika materialen. I analysen har jag visat att så är fallet då det finns 

utsagor inom såväl debattartiklarna som riksdagsmotioner som behandlar 
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frågan om ”stök” såväl som medieurval. Också i biblioteksplanerna berör man 

dessa ämnen även om detta inte sker med samma tydlighet.  

Med hjälp av Klasson och Ørom har jag haft för avsikt att förklara 

huvuddragen i det biblioteksarbete som beskrivs inom de olika diskurserna. 

Detta har resulterat i att en delvis traditionell syn på bibliotekariens arbete har 

framträtt. En syn där bibliotekarien i sitt yrke har till uppgift att tillhandahålla 

litteratur och information. Enligt Øroms vokabulär handlar det här om en 

kulturförmedlaridentitet och i viss mån ämnesspecialisten, även om den senare 

inte framträder med samma tydlighet. Dessa båda identiteter delar egenskaper 

med den roll som Klasson beskriver som kulturbevararen vilken även den 

indikerar en traditionell bibliotekarieroll. Jämte dessa finns utsagor som 

beskriver en nyare form av identitet, informationsförmedlaren, samt roller som 

inbegriper utvecklings- och förändringsarbete; kulturbyggaren och 

kulturförnyaren. 

Vid läsning och analys av källmaterialet har jag intresserat mig för hur 

biblioteksarbete skildras och vad det menas innehålla. En slutsats som dragits 

utifrån materialet är att arbetet sällan eller aldrig definieras med konkreta 

arbetsuppgifter, utan snarare genom beskrivningar av vilka folkbibliotekets 

uppdrag och mål är eller ska vara. Jämte detta kan man se att biblioteksarbetet 

sällan omnämns i relation till bibliotekarien. Folkbibliotekarien är frånvarande 

i källmaterialet. Som Harris påpekar är det i sig inte märkligt att professionen 

inte omnämns i verksamhetsbeskrivningen eller att en stor del av professionens 

innehåll är okänt för de flesta som befinner sig utanför den, men då det 

kommer till bibliotekarien påverkar detta professionens legitimitet, menar 

Harris. I en tid då folkbiblioteket laddas med olika typer av innehåll och 

yrkesverksamma själva funderar över vad som bör betraktas som 

biblioteksarbete kan det finnas ett värde i att dels använda ordet eller titeln 

bibliotekarie, dels förtydliga dess innehåll. 

Studien har som helhet några begräsningar. Inom ramarna för undersökningen 

har tre olika typer av källmaterial analyserats. Dessa olika typer av material 

skiljer sig från varandra och de olika analysavsnitten har därför antagit något 

skiftande karaktär vilket inte möjliggör en problemfri jämförelse mellan dem. 

Det inledande avsnittet där analysen görs på artiklar i dagspressen är indelat i 

två delar där den första delen består av en betydligt större andel artiklar än den 

senare delen. Denna skillnad i mängden material gör att det är främst den första 

delen som kan sägas leda till ett verkligt resultat, medan den senare delen 

snarare ger en antydan om vilken eller vilka diskurser som skulle kunna gå att 

identifiera. De två efter varandra följande avsnittet innehåller analyser av dels 

riksdagsmotioner, dels biblioteksplaner. Då det fullständiga antalet 

biblioteksplaner i Sverige utgör ett för omfattande material för studiens storlek 

har ett urval gjorts vilket möjliggör ett bortfall och osynliggörande av 

ytterligare utsagor och diskurser som faller utanför källmaterialet. 

Frågan om vad som ingår i biblioteksarbetet tycks med denna studie ha fått ett 

såväl tydligt som otydligt svar. Det finns på grund av bibliotekslagstiftningen 
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tydliga uppgifter formulerade, men inga egentliga begräsningar. Samtidigt 

finns det i samtalet om folkbiblioteken de som tycks tillskriva biblioteket en 

bevarande uppgift som det enligt styrdokument och politiska ålägganden inte 

har. Utöver detta finns en förändringsbenägenhet som saknar ett tydligt mål. 

Frågan är om inte biblioteken behöver bestämma sig för om det ska formulera 

en verksamhetsbeskrivning som utgår från vad folkbiblioteken kan, vill och bör 

erbjuda folket eller vad man tror att folket vill att folkbiblioteken ska erbjuda 

dem. 

 

 

5.1 Förslag till vidare forskning 
Undersökningen i uppsatsen har fokuserat vid vilka diskurser som styr 

föreställningarna om folkbiblioteket och hur folkbibliotekets arbete uttrycks 

inom dessa. I källmaterialet har många av de för folkbiblioteket traditionella 

uppgifterna identifierats. Dessa inbegriper litteratur-, information- och 

kunskapsförmedling, läsfrämjande och värnandet om litteraturen som 

konstform, men det finns också en stark fokusering folkbiblioteket i förändring. 

Ett förslag till vidare forskning är att undersöka hur folkbibliotekarier själva 

upplever att deras arbetstid fördelas på de olika arbetsuppgifter som 

framkommer i analysen. Ett annat område på vilket vidare forskning skulle 

vara av intresse är det som framträder i och med förändringsdiskursen; vad 

innebär denna inställning till folkbiblioteket som ”flytande” för arbetet på 

folkbiblioteken och vilka blir konsekvenserna av biblioteksplanernas utsagor 

om förändring?  
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