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1 Inledning 

Med tidigare studier i ämnena litteraturvetenskap och idé- och lärdomshistoria 

har jag framförallt kommit att intressera mig för samhälleliga processer eller 

tankar om människans fundamentala villkor – ofta studerade med en historisk 

lins, på ett väl avgränsat område – som på ett eller annat sätt, hur isolerat de än 

må verka, bidrar med kunskap och nya uppfattningar om vår egen tid och plats. 

Inom biblioteks- och informationsvetenskap, har senaste årens fokus 

framförallt handlat om fenomenet digitalisering – hur det bidragit till att 

omstöpa biblioteket som institution (Audunsson, 2005; Aabø, 2005; 

Chowdury, Poulter & McMenemy, 2006; Michnik, 2014; Luna-Reyes, 2017). 

Digitaliseringen har på många sätt förändrat biblioteksverksamheten till att bli 

mer behovsstyrd, mer liknande en samhällsserviceinstitution än en institution 

som framförallt utgörs av böcker och expertkunskap kring dessa (Hansson, 

2005; Kann-Rasmussen & Tank, 2016). Föreliggande uppsats inriktas på olika 

kommunala biblioteksverksamheters policymaterial för att på så vis se hur 

digitalisering, både som begrepp och idé, används i de kommunala planerna – 

genom att studera vilka aspekter av digitaliseringen som lyfts fram, hur 

digitaliseringen förhålls till olika biblioteksroller och vilka individer digital 

verksamhet framförallt är riktad till. Digitalisering är från början ett 

utomstående begrepp vars olika aspekter numera genomtränger 

biblioteksverksamheternas aktiviteter, ofta för att utgöra en fortsatt legitimitet 

och förankra verksamheten till samhället (Kann-Rasmussen & Tank, 2016). 

Sveriges bibliotekssektor är till största del en kommunal angelägenhet, där 290 

kommuner sammanfattar sina egna villkor för verksamhetens roller genom 

vilka det, teoretiskt sett, kan uppstå 290 olika former kring hur biblioteken 

uttrycker olika aspekter av digitalisering. 

Digitaliseringen ställer allt högre krav på personal, vad gäller hantering och 

utvärdering av digital information (Bawden & Robinson, 2012). Digitalisering, 

som både process och struktur, har ingen given effekt tvärs över alla branscher. 

En del består oförändrade, andra omstöps i grunden – digitalisering kan dels bli 

underordnad verksamheten eller utgöra själva grunden för 

verksamhetsproduktion (Cöster & Westelius, 2016). Frågor angående effekter 

och aspekter av digitalisering som process utmynnar ofta i diskussioner om 

utmaningar eller möjligheter. Som en effekt av samhällets digitalisering 

kommer 35 till 53 procent av dagens arbeten att försvinna samtidigt som nya 

skapas. Det uppfattas som transformerande kraft i samhället vilken omstöper 

världen i stort: den blir mindre, avstånden mellan människor kortare, 

kommunikation, tid och tankar sker alla i en hastighet, vi tidigare inte varit 

med om (Näringsdepartementet, 2015; Gilan & Hammerberg, 2016; SOU 

2016:89). Hur digitalisering förkroppsligar dagens svenska samhälle märks väl 

i Digitaliseringskommissionens utredning (2016). Digitalisering och ny teknik 

uttrycks som motorer för samhällsutvecklingen som består av andra, parallella 

faktorer: globalisering, accelererande urbanisering, starkare individualisering, 

växande kunskapssamhälle, mångfald och pluralism (s. 18).   

Sociologen Manuel Castells beskriver i trilogin Nätverkssamhällets framväxt 

(2001) samtiden genom analytiskt stöd av samhällets användande av teknik. 

Ekonomi, arbeten, tids- och rumsuppfattningar och kultur förändras i hög grad 

av teknologins utveckling med dess upprinnelse på 1970-talet. Han menar att vi 

övergått från ett industrisamhälle till ett informationssamhälle vars grundstenar 
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består av aktiviteter vari vi behandlar, genererar och tillämpar information. När 

information utgör det centrala elementet i en civilisation är det avgörande för 

individer att ha möjligheten att orientera sig i dessa landskap.  

Biblioteksforskaren Alistar Black (2001) minskar uppståndelsen kring den 

digitala revolutionen då han påvisar att även tidigare perioder kan kallas för 

informationssamhällen. Informationsrika samhällen, skriver han, är ingen 

nutida utveckling, utan har en äldre historia i vilket han identifierar det 

viktorianska England under 1800-talet, där kommunikationen gick från att vara 

muntlig, till att ersättas av skriftlig dokumentation.  

Hur informationssamhället och medkommande teknologi uppfattas, kan oftast 

delas in i två olika fält.  Castells påvisar att teknologin inte konstituerar 

samhället eller att samhället bestämmer den teknologiska utvecklingen: 

”Technology does not determine society; it embodies it. But nor does society 

determine technological innovation; it uses it” (Castells, 2000, s. 5). Beroende 

på vart teknologin hamnar i ordningen kan verksamheter antingen styras av 

teknologin, eller låta teknologin snarare förkroppsliga verksamheten. 

Informationssamhälle är, påvisar Webster (2014), inte helt enkelt att definiera, 

men i stora drag pekar det på det ökade informationsflödet och dess 

konsekvenser för beteenden och hur individer kommunicerar information. 

Webster menar att två huvudlinjer kan urskiljas under de senaste åren 

diskussioner om samhällsutveckling och digitalisering. Det ena, att allting är 

nytt och att vi inte bär med oss någonting av det gamla – det andra, att 

ingenting egentligen förändras, mer än de redskap genom vilka vi hanterar vår 

vardag.  

Inom biblioteksvärlden är det framförallt under sent 1900-tal och tidigt 2000-

tal bibliotekens roller förändrats och verksamheten utvidgats markant som en 

följd av digitalisering. Dess effekter på samhället sätter i allt högre grad ramar 

för biblioteksverksamheten. Choy (2007) påvisar att informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT) i hög grad påverkat hur biblioteken utför 

sin(a) roll(er). Anders Frenander (2012) sammanslår både digitalisering, 

globalisering och urbanisering som samtida omständigheter som åsamkar 

förändring och Almerud (2005) belyser ett par fler faktorer: övergång från 

industrisamhälle till kunskapssamhälle som sker ojämnt över landet – den 

geografiskt större arbetsmarknaden – mångkulturellt samhälle – pågående 

inflyttning till storstäder och regionala centra – ökad flexibilitet i tid och rum – 

ökat kulturutbud och variation – den större tillgången till information – ändrade 

kommunikationsmönster och distributionsformer (s. 13f).  

Det har sedan 1970-talet existerat uppfattningar om att biblioteken befinner sig 

i en kritisk situation som har satts i samband med informationssamhället och 

den tekniska utvecklingens påföljder, vilket gjort att verksamheten blivit 

alltmer marknadsanpassad och kundorienterad (Buschman, 2003, s. 3ff). 

Digitaliseringen och medföljande informationsteknik, globalisering och 

informationsflöden lyfts i biblioteksforskning ofta in som ett externt hot mot 

biblioteksverksamheten då dessa fenomen i hög grad omstöper bibliotekens 

traditionella ramar (Aabø, 2005; Choy, 2007; Frenander, 2012; Michnik, 2014; 

Luna-Reyes, 2017). Kann-Christensen och Andersen (2009) skriver att 

globalisering, nya metoder och kommunikation förändrar institutioner och att 

biblioteken dem bör utvecklas utefter samhällets skiftningar men frågar: ”How 

do library justify their activity to society and culture?” (Kann-Christensen & 

Andersen, 2009, s. 214).  
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Biblioteksverksamheten är underställd en mängd aktörer vars grund bestäms 

enligt flertalet styrningsled – från globala mål och FN-direktiv till nationella 

bibliotekslagar, ansvarsfördelning mellan Kungliga Biblioteket och Statens 

Kulturråd, som sedermera förankras i regional och kommunal 

biblioteksverksamhet. Folkbibliotekens fokuseringspunkter präglades 

framförallt av upplysning och kunskap under 1900-talet (Frenander, 2012) och 

århundradet slutade, som Andersson (2009) påvisar, med bibliotekets 

förankring i statens ambition om Sverige som kunskapsnation och det livslånga 

lärandet. Biblioteken har, utöver ovanstående fokusområden, präglats av 

framförallt tre diskurser i den offentliga debatten sedan 1960-talet och framåt, 

som Åse Hedemark (2009) urskiljer: allaktivitetsdiskursen, den bokliga 

diskursen och den informationsförmedlande diskursen. Idag uttrycker författare 

och politiker olika föreställningar som konstituerar allmänna, ibland 

nostalgiska bilder och visioner avseende biblioteken. I Kristoffer Leandoers 

artikel i Svenska Dagbladet (Maj 13, 2019) förmedlas en bild av biblioteket i 

dess demokratiska roll att bevara minne och förmedla kunskap. Oavsett ifall 

man läser enskilt besöker man biblioteket som ”samhällsvarelse”: ”Minne och 

kunskap är inget man har. Det är något man gör, och gör tillsammans” 

(Leandoer, Maj 13, 2019). I en debattartikel i Dagens Nyheter (DN Debatt, 

februari 8, 2019) undertecknad flertalet välkända författare ges biblioteken en 

nyckelroll att försvara det öppna och demokratiska samhället.  

Biblioteksutredningen, ledd av Erik Fichtelius, som utformats sedan 2015 för 

att få fram en ny nationell biblioteksstrategi resulterade nyligen i pamfletten 

Demokratins skattkammare (2019). I skriften betonas även där bibliotekens roll 

för en fungerande demokrati i tider av falska nyheter och olika uttryck för 

propaganda. Dagen då biblioteksstrategin överlämnades till regeringen 

publicerade Fichtelius en sammanfattande artikel i Dagens Nyheter: 

”Massdigitalisera Sveriges kunskaps- och kulturarv” i vilken utredningens 

huvudsakliga fokus förmedlas. Den nationella biblioteksverksamheten ”hotas 

av kommunala besparingar, senfärdig digitalisering och avsaknad av centrala 

upphovsrättsliga avtal” (Fichtelius, Mars 7, 2019). Biblioteksutredningens 

förlägger alltså merparten av den demokratiska uppgiften i medierna: 

”Biblioteken är demokratins skattkammare, där det oförvanskade källmaterialet 

finns bevarat. Till glädje för demokraten, men till skräck för demokratins 

fiender” (Fichtelius, Mars 7, 2019).  

1.2 Problemformulering 

Som påvisats konstrueras idéer om biblioteket som institution ofta genom 

externa föreställningar och externa behov. Fenomenet digitalisering, som 

påverkar både bibliotekens förutsättningar, innehåll och uppgifter – plockas 

framförallt upp av kommunerna som styr vilka funktioner digitala aspekter 

utgör för verksamhetspraktiken. Begreppet är laddat med en rad olika 

funktioner: det medför skillnader i människors kunskaper när det kommer till 

att använda digitala tjänster och verktyg som i förlängningen kan skapa ett 

splittrat samhälle –   det innebär att göra analoga verktyg och medel 

tillgängliga i digital form – det handlar om att förlänga det fysiska rummet till 

virtuella dimensioner.  

Frenander (2012) påvisar att det finns behov av omfattande forskningsinsatser 

för att undersöka vad biblioteken gör och varför, likaledes som på vilka 
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legitimeringsgrunder och enligt vilka mål detta sker. Vilken uppgift har 

folkbiblioteken, hur skapas och upprätthålls dess legitimitet i vår digitala 

tidsålder? Beroende på vilket material som studeras, kan svaren bli annorlunda. 

Digitalisering, är från början en extern idé och ett begrepp som kommit att 

genomtränga verksamheten alltmer, från och med mitten av 1990-talet. En idé, 

eller idéstruktur, skriver statsvetaren Angelica Börjesson (2018) kan börja 

dominera tidigare strukturers övervikt innan de till fullo blivit 

institutionaliserade i lagstiftning, i organisationer och dess policys. 

Idéstrukturen kan således vara den mest dominerande kraften i en debatt där 

”policyaktörer stöter och blöter problem och förslag med varandra utan att 

finnas materialiserad fullt ut, den har inte blivit institutionaliserad” (s. 54). 

Äldre idéer, kan vara institutionaliserade även ifall en rörelse kan skönjas i det 

att verksamheter lutar sig mot nyare idéer. Normer, konventioner och kultur, är 

i första hand inte grund för institutionella ramar, men har dessa värden blivit 

översatta till regler, procedurer och lagar innebär det att de blivit 

institutionaliserade. Digitalisering läses här, som en sådan idé, som på senare 

tid genomträngt biblioteksverksamhetens över hundraåriga historia och syns 

först i bibliotekslagen år 1996 och sedermera i fördjupad form år 2013. Det kan 

således läsas som en institutionaliserad idé, åtminstone vad gäller 

markeringarna från externa faktorer eller från högre styrningsled. 

Biblioteksverksamheterna i Sveriges olika kommuner är dock framförallt en 

kommunal angelägenhet. 1900-talet vittnar framförallt om kommunernas 

självstyrande praxis (Frenander, 2012; Johanisson, 2012; Almerud, 2005) och 

det är ovisst ifall de internationella riktlinjerna och externa föreställningarna 

implementeras och uppfattas enligt konsensus. De kommunala 

biblioteksplanerna är politiska styrdokument och det skiljer sig mellan olika 

kommuner vad gäller vilka möjligheter folkbiblioteken har att påverka 

innehållet i dessa och i förlängningen i vilken grad verksamheterna kan 

definiera och formulera sina mål. Hanson (2015) visar i sin studie att 

biblioteken gått från en traditionell situation med självbestämmande 

styrdokument och intern legitimitet med samlingarna i fokus till att bli styrda 

externt där användarbehovet uppfattas som en primär brännpunkt. Biblioteket 

som institution, påvisar han, måste ses inom en framtid vi kan greppa, inte 

enbart genom normativa spekulationer och externa föreställningar, och det görs 

genom de internt skrivna styrdokumenten: ”There can be no social institutions 

if they are not ontologically formulated and inscribed in documents that can be 

used as evidence to prove and define their existence” (Hansson, 2015, s. 6). 

Den interna legitimiteten ses framförallt som en identitetsformande process 

skapad inom institutionen själv. Digitaliseringens fotfäste inom institutionen 

kan då uppfattas, legitimeras och implementeras ifall det först finns styrande 

principer och uttryck för digitala aspekter i de kommunala biblioteksplanerna. 

En studie av dessa planer kan utgöra såväl ett samtidshistoriskt nedslag vad 

gäller utformning för kommunal biblioteksverksamhet samt påvisa vilka inslag 

av digitaliseringen som formar verksamheten. Planerna kan även spegla idéer 

som ligger närmre förankrade i den faktiska verksamhetsutformningen, som 

inte minst kan utgöra en del i den större diskussionen om folkbibliotekens 

framfart och roller i en digital samtid. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att få kunskap om hur digitalisering kommer 

till uttryck i ett urval av kommunala biblioteksplaner. Detta görs genom att se 

till vilka av digitaliseringens grenar som lyfts fram i de olika planerna och hur 

dessa aspekter går att koppla till ”traditionell” verksamhet, som framförallt 

läses enligt de uppdelningar som Hedemark gjort: boklig- 

informationsförmedlande- och allaktivitets-diskurs och hur digitala aspekter 

riktas till olika målgrupper. Att se hur digitaliseringen uttrycks och används i 

den kommunala biblioteksverksamheten skapar på så vis en orientering och 

kunskap kring hur en samhällsomfattande process tar sig uttryck i 

verksamhetsplanering och kan således frambringa bilder om både bibliotekens 

samtid som är påverkad av historisk framväxt, och i viss mån också hur en 

framtid utstakas.  Inspirerad av Börjessons avhandling (2018), (R)evolutionära 

idéer: Förändring i svensk sjukförsäkringspolitik 1995 – 2015, som genomför 

en studie i hur idéer blivit institutionaliserade i tidigare faser av styrning – 

analyseras digitalisering som en idé som kommit att utgöra alltmer fokus i 

folkbiblioteksutvecklingen. 

Bibliotekssverige är förankrat kring kommunala självstyren och det kan 

därmed vara av värde att granska differenser kring idéer om digitalisering. 

Studien genomförs med ett diskursivt angreppssätt, då det är själva idéerna och 

inte aktörerna som manifesterar och institutionaliserar begrepp inom 

bibliotekspolitiken. Studien har en frågande och deskriptiv karaktär och bör 

betraktas som ett försök att göra ett samtidshistoriskt nedslag i folkbibliotekens 

områden, framförallt dess positionering inom ramen för begreppet 

digitalisering. Jag ser till institutionens egna dokument för att se hur 

kommunerna etablerar digitaliseringen som en idé och kopplar dessa till 

folkbiblioteksinstitutionens, historiskt framvuxna diskurser. Så blir också 

studiens ansats, att med inspiration från Börjessons avhandling, att läsa 

digitaliseringen som en revolutionär händelse, som griper in i de evolutionärt 

utvecklade diskurserna. Hur har digitaliseringen påverkat i vilken omfattning 

de tre olika folkbiblioteksdiskurserna uttrycks i planerna? 

Den period som undersöks är 2010-talet. Biblioteksplanernas uppkomst och år 

varierar mellan kommunerna, men syftet är inte att beskriva sakernas tillstånd i 

detta nu. Mitt förhållningssätt är att digitaliseringen varken har ett givet start- 

eller slutdatum – det är en fortgående process. Tolkningar och reflektioner 

kring digitaliseringen och dess påverkan på biblioteksmiljöer omprövas 

ständigt. Biblioteksplanerna är samtida dokument som innehåller visioner 

påverkade av, å ena sidan, hur verksamheten sett ut historiskt, å andra sidan av 

pågående arbete och samhällsförändring och till sist av hur verksamheterna 

med pågående strategier och mål blickar mot en framtid. Som Olsson Dahlqvist 

(2019) påvisar, utformas inte ett organisationsfält av enbart en logik, ”utan 

snarare av flera olika samtidigt” (s. 76). I och med att fokus vilar på material 

som är så pass tidsligt närvarande existerar ingen syntetiserad eller distanserad 

utgångspunkt ifrån vilken materialet överblickas. Analysen antar därmed en 

subjektiv form där framförallt tolkning av materialet utgör kärnan i vilken 

intentionen varken är att lösa ett problem eller att utvärdera biblioteksplanerna, 

lika lite som att ställa de olika kommunerna emot varandra. Koncentrationen är 

mer idécentrerad. Ett par frågor, som är utvecklade genom ett policy-

kontextuellt fokus, kommer att utgöra själva ramen för analysen. Frågorna 



6 

 

utgör i sig olika dimensioner av syftet där den övergripande frågeställningen 

är: 

- Hur kommer digitaliseringen till uttryck i de kommunala biblioteksplanerna?  

Följande frågor fungerar som en mer inträngande behandling av den 

övergripande frågan och utgör sedan olika delar i analysen: 

- Vilka aspekter av digitalisering betonas i biblioteksplanerna? 

- Hur kopplas digitala aspekter till valda folkbiblioteksdiskurser? 

- Vilka målgrupper synliggörs i biblioteksplanerna, vad gäller digitala 

aspekter? 

- Hur beskrivs digitala aspekter och deras inverkan på de uppdrag som ingår i 

biblioteksverksamheten? 

1.4 Disposition 

Inledningsvis har ett fokusområde presenterats och belyser de delar som 

studien koncentreras kring. Bibliotekens roller skrivs av flera aktörer som i 

nuläget är ganska svåra att definiera – beroende på digitaliseringsprocesser och 

en, till viss del, oreglerad styrning som en följd av att både statliga och 

kommunala aktörer kan ha olika uppfattningar kring vilka områden som 

särskilt skall prioriteras i verksamhetsutvecklingen – samt att verksamheten, så 

som den allmänt uttrycks, framförallt beror på externa uppfattningar och 

inramningar. För att förstå enligt vilka principer de olika kommunerna 

använder digitala aspekter, ges i nästa del en introduktion till digitaliseringen i 

ett brett, samhälleligt perspektiv där även en viss uppdelning av individer sker 

vad gäller digital användning för att analysen även skall kunna orienteras kring 

vilka målgrupper som olika digitala aspekter riktas till. En bredare bakgrund 

till biblioteksverksamheten och dess historiska utveckling introduceras sedan 

för att beskriva de diskurser och inriktningar genom vilka 

biblioteksverksamheten utvecklats kring under 1900-talet. En översikt över den 

forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap som koncentrerats kring 

frågor som ligger nära studiens fokus, lyfts sedan fram och har fungerat som 

både inspiration och som en analytisk ram till föreliggande studie.  

Under kapitel tre, introduceras studiens huvudsakliga material, teoretisk 

förståelse och begreppsterminologi samt den metod som analysen utarbetats 

kring. En introduktion kring vilket typ av källa en biblioteksplan gör sig 

gällande, så även en förklaring kring den process och de premisser genom vilka 

ett urval av olika kommuner är fastställda. Den diskursanalytiska ansatsen 

förklaras sedan där språket i anslutning till Michel Foucault förstås som en 

verklighet kring vilken biblioteksverksamhetens praktik vilar på. De 

diskursanalytiska, textnära verktygen som används är utvecklade av Chantal 

Mouffe och Ernesto Laclau, vilka förklaras och appliceras på de analytiska 

delarna som bygger på en policyinriktad frågeställning utarbetad kring Carol 

Bacchis ”WPR”-ansats.  
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2 Bakgrund 

2.1 Digitalisering 

Nedan ges en beskrivning av digitalisering som brutits ned till tre olika 

aspekter som handlar om att förstå dess funktioner i ett brett perspektiv. Dessa 

tre aspekter tillämpas sedan i analysdelen för att på så vis kunna utröna hur 

digitalisering används och påverkar biblioteksverksamheten. I detta, ligger en 

viss förståelse för digitaliseringen som en långtgående process. Dessa tre 

aspekter är virtualisering, datorisering och informationsteknik. 

2.1.1 Det digitaliserade samhället 

Digitalisering är ett mångtydigt begrepp som utgör grunden för många samtida 

organisationer, myndigheter eller institutioner och spelar en avsevärd betydelse 

i samhället. Nationalencyklopedins definition på digitalisering är: 

”ursprungligen omvandling av information från analog till digital 

representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt 

informationssamhälle” (NE.se, sökord: digitalisering). En mer uttömmande 

innebörd är den som framläggs i boken Digitalisering och styrning (2018) där 

digitalisering uppfattas som: ”de sociala, organisatoriska och samhälleliga 

omvälvningar som kommer som en konsekvens av datorisering (t. ex. ny 

infrastruktur, nya sätt att arbeta, nya sätt att kommunicera, nya sätt att 

organisera)” (Iveroth, Lindvall & Magnusson, 2018, s. 17). Den första 

beskrivningen handlar framförallt om digitalisering som omstöper information, 

från analog till digital, även i biblioteks- och informationsvetenskapliga 

sammanhang kallat ”digitisering”. Den andra definitionen belyser snarare 

digitaliseringen som en samhällelig process och innefattar både omständigheter 

som handlar om digital överföring men också arbetsmetoder, kommunikation 

och levnadsbeteenden.  

Cöster och Westelius (2016) försöker reda ut begreppet och använder 

digitalisering som en paraplyterm inom vilka datorisering, virtualisering och 

informationsteknik ingår. Informationsteknik som hjälper oss att hantera 

information har funnits i olika former så länge civilisationer existerat. Från 

lertavlor och karvstockar till tryckpressens intåg i mitten av 1400-talet som i 

kombination med det västerländska alfabetets spridning möjliggjorde ett 

kostnadseffektivt mångfaldigande av olika texter. Nästa steg inom 

informations- och kommunikations-utvecklingen sker runt sekelskiftet 1800, 

genom vävstolen och med den – direkt kontroll av maskiner med utbytbara 

instruktioner. Informationsteknik – avser alltså verktygen som hanterar 

information, och oftast fokuseras kunskap om framförallt användning av 

informationsteknik och dess konsekvenser, snarare än tekniken i sig. Sedan vår 

informationshämtning blivit mer datorstödd sammanslås digitaliseringen 

alltmer med datorisering (att göra någonting datorläsbart). Virtualisering, 

frammanar å sin sida, en bild av oberoende, både vad gäller tidsliga och 

rumsliga aspekter, samt materien och dess fysiska former och har framförallt 

utvecklats med persondatorernas intåg i mitten av 1990-talet.  

Diskussioner om digitalisering kan handla om både dess yttre och inre aspekter 

som Gilan och Hammerberg (2016) lyfter fram. Yttre digitalisering rör sig om 
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hur informationstekniken interagerar med samhället, hur olika medier används 

och hur beteenden och användarvanor förändras. Ledorden för de yttre 

aspekterna är digitalisering är interaktion, flexibilitet, platsoberoende, högre 

individualisering, möjligheter och utmaningar. Den inre digitaliseringen 

innefattar IT-system och verksamheters infrastruktur: ”alla tänkbara digitala 

systemlösningar inom området informationsteknologi” (Gilan & Hammerberg, 

2016, s. 86). Dessa kan handla om affärskritiska lösningar, utformandet av 

stödsystem, system som underlättar verksamheters samarbete, kommunikation 

och interaktion internt.  

Mot slutet av 1990-talet blev digitaliseringen en sådan vital och strategiskt 

betydelsefull del i organisationer vilket ledde till att svenska politiker såg 

datorvana som en riksangelägenhet (Cöster & Westelius, 2016). År 2012 

beslutade regeringen att tillsätta en Digitaliseringskommission vilket 

resulterade i slutbetänkandet (SOU 2016:89) och året efter, antogs 

digitaliseringsstrategin För ett hållbart digitaliserat Sverige (Regeringen, 

2017). I den digitaliseringsstrategi som framlades av regeringen år 2017, är 

visionen att alla ska vara förtrogna med ”med digitala verktyg och tjänster samt 

ha förmåga att följa med och delta i den digitala utvecklingen utifrån sina 

förutsättningar” (s. 12). Det finns alltså, skriver biblioteksforskaren Olsson 

Dahlqvist (2019) ”både individuella och samhällsekonomiska incitament för att 

människor ska utveckla digitala färdigheter och möta nya kunskapskrav” (s. 

50).  

En effekt av den yttre digitaliseringen som benämns är den ökade 

individualiseringen. Den data som används ger kunskap om individens 

särskilda behov och önskemål som resulterar i att tjänster och varor utformas 

för att passa individen och individen anpassas i sin tur till dessa (SOU 

2016:89). Enligt Digitaliseringskommissionen bidrar detta till att effektivisera 

offentlig verksamhet med automatiserade beslutsprocesser som i sin tur leder 

till bättre välfärdstjänster. En form av inre digitalisering är den datadriva 

innovation som underlättar kontroll av offentlig förvaltning, ”öka insynen och 

den demokratiska utvecklingen samt göra privatpersoner mer delaktiga i beslut 

och processer” (SOU 2016:89, s. 19).  

Idag har över 90% procent av svenskarna (Nordicom, 2017, s. 14) tillgång till 

en smartphone, genom vilken lokal och global information sammanstrålar i ett 

kontinuerligt flöde. Rösterna för digitaliseringens positiva sidor är många – 

digitaliseringen sägs leda till ekonomisk utveckling, kulturell integration och 

demokratiska värden: ”digitalisering effektiviserar, digitalisering 

demokratiserar, digitalisering globaliserar” (Cöster & Westelius, 2016, s. 117). 

Men det finns individuella utgångspositioner som styr i vilken utsträckning 

personer har tillgång till digitaliseringens positiva effekter. För att kunna 

kategorisera olika digitala praktiker i förhållande till användare kan det vara 

värdefullt att förstå användarna utifrån dessa positioner.  

2.1.2 Digitala utgångspositioner 

I samtiden spelar åldern en avgörande roll genom på vilka sätt människor deltar 

i det digitala samhället. Olika benämningar på dessa generationer uppstår i 

förhållande kring vilken kunskapspraxis som behandlas och fungerar 

framförallt som generella mätinstrument. Ett vanligt förekommande motsatspar 

är ”digital natives” och ”digital immigrants” (Gilster, 1997; Prensky 2001). 
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Argumentationen bottnar i att digitaliseringen skapar generationsskiften, som 

är svåra att förändra och beskriver uppdelningen mellan unga och äldre, där de 

”digitalt infödda” föds in i digitala landskap och är uppvuxna med digitala 

redskap, och de äldre ”invandrar” i dessa och lär sig hantera redskapen i 

efterhand. Prensky (2001) föreslår en omkastning av en traditionell syn på 

generationer där de yngre visar vägen för de äldre och där de äldre får anpassa 

sig. Forskning som undersöker användning och beteende i den yngre 

generationen har också kommit att kalla den för digital youth, google-

generation eller millenials (Rowlands; et al., 2008; Subrahmanyam & éSmahel, 

2011). Det kan vara av värde att förstå digitaliseringen utifrån digitala 

generationer men att enbart förstå teknikanvändning och förståelse utifrån 

dessa premisser kan också kritiseras. Benini & Murray (2014) anmärker på en 

sådan utgångspunkt då det existerar fler variabler än just åldrar, i vilket olika 

utgångspositioner som har att göra med geografisk situation, socioekonomiska 

faktorer, kön och utbildningsnivå är avgörande för hur digitala verktyg används 

eller hur personer skapar sig tillgång till information. 

I rapporten Svenskarna och internet (2018) konstateras att allt fler svenskar 

kopplar upp sig till internet och färre lämnas kvar i digitalt utanförskap. Dock 

framlyfts det i rapporten att gränsen inte går vid användande eller icke-

användande. Rapporten betonar snarare ”sällananvändare och icke-användare” 

(Davidson, Palm & Melin Mandre, 2018, s. 4). För fem år sedan var 1 miljon 

svenskar inte uppkopplade till internet, vilket numera har krympt till ca hälften. 

Men fortfarande existerar ungefär 1,1 miljoner svenskar som använder internet 

mer sällan än varje dag, 1,5 miljoner använder inte Mobilt BankID och 

varannan 40-talist använder inte Facebook. Förutom ålder nämns styrande 

faktorer som utbildning, kön (kvinnor är i högre grad sällan-användare) eller 

hushållsinkomst. Boende på landsbygd använder i mindre utsträckning och de 

som arbetar med kroppsarbete använder internet mer sällan än tjänstemän. Av 

de som är mellan 16 - 25 år använder alla internet, 100 procent av de som 

studerar använder internet, alla mellan 12 - 15 år tittar på Youtube och alla de 

som arbetar inom finansbranschen är vardagligt uppkopplade. 9 procent av de 

som är mellan 66 - 75 år använder inte internet och 42 procent av de som är 76 

år eller äldre använder inte internet alls (Davidson et al., 2018; Nordicom, 

2018). 

Båda dessa rapporter påvisar att ålder är en, bland många andra faktorer som 

avgör vilka som använder digitaliseringens medel i form av internet, sociala 

medier och digitala verktyg som exempelvis Mobilt BankID. I studiens 

analysdel används istället White och Le Cornu (2011) begreppspar ”digital 

residents” och ”digital visitors”, som talar om andra utgångspositioner än 

enbart ålder. De framställer ett något mer flexibelt begreppspar där de som är 

vana vid digitala verktyg kallas bosatta (residents) och de som inte är det, 

kallas besökare (visitors) i dessa landskap. 
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2.2 Folkbibliotekens utveckling 

Nedan ges en kort introduktion till folkbibliotekens fokusområden så som de 

växt fram under 1900-talet. Detta görs för att kunna läsa digitaliseringen som 

en del i bibliotekens evolutionära utveckling och förstå hur biblioteken 

applicerar aspekter av digitalisering på den verksamhet som växt fram. Här 

används framförallt de diskurser som varit förankrade i biblioteken sedan sent 

60-tal: allaktivitetsdiskursen, den boklig diskursen och den 

informationsförmedlande diskursen. Visst fokus kommer även läggas på 

relation statlig/kommunal dikotomi för att på ett djupare plan introducera och 

förmedla en viss logik i hur kommunernas självstyrande praxis vuxit fram som 

en del i denna utveckling.  

2.2.1 Folkbibliotekens diskurser 

Folkbiblioteksverksamheten, så som vi känner den idag, har en ca 100-årig 

historia. Innan sekelskiftet 1900-talet var biblioteken oftast knutna till 

studiecirklar, organiserade av olika folkrörelser. Sverige gick ifrån ett 

traditionellt jordbrukssamhälle till att alltmer industrialiseras från ca 1870-talet. 

Tekniska innovationer och rationaliseringar skapade en ny logik för arbets- och 

familjeliv, i vilket en starkare tilltro till förnuft, vetenskap, teknik, ekonomiskt 

tillväxt och demokrati utgjorde aspekter av en ny strävan (Hedemark, 2009). 

1900-talets samhällsutveckling påverkade i hög grad biblioteksverksamheten 

och omkring år 1900 ställdes krav från olika håll på ett starkare stöd till 

folkbiblioteken där den gemensamma tryckpunkten framförallt handlade om att 

biblioteken var för små, hade få böcker och saknade utbildad personal 

(Frenander, 2012). I Frenanders historiska sammanfattning av biblioteken 

under 1900-talet kan vi skönja en verksamhet under en framgångsperiod med 

fler besök, böcker och utlån, nya medier och en bredare verksamhet som 

förbättrade folkbiblioteken, dess position, legitimitet och roll i samhället. 

Sverige har under dessa hundra år gått ifrån ett jordbruksdominerat, till 

blivande industrisamhälle i början av 1900-talet till ett tjänstedominerat 

samhälle i ”ett postindustriellt skede” (Frenander, 2012, s. 15; Olsson 

Dahlqvist, 2019). Bildning och upplysning är de två punkter som speciellt 

förknippats med biblioteken och åtföljt debatten om dess roll där biblioteken 

utvecklats i nära samspel med större samhällsförändringar i form av 

industrialisering och demokratisering (Hansson, 2005; Frenander, 2012; 

Hedemark, 2009; Olsson Dahlqvist, 2019).  

Folkbibliotek, menar Hedemark (2009) betraktas ofta som ett led i en 

framväxande modernitet, en samhällsförändring som har samband med 

upplysningen under 1700-talet. Bildningssträvandena och tron på en ljusare 

framtid gav biblioteken ett folkbildande inslag, initierat av Valfrid Palmgren – 

biblioteken skulle bidra till folkets upplysning och förädling. Utbildning ansågs 

vara till nytta i arbetslivet och förströelseläsningen kom att bli ett statligt 

intresse. Ur detta märks sedermera den bokliga diskurs som Hedemark (2009) 

identifierar och som åtföljer den offentliga debatten om bibliotek under hela 

perioden 1970 – 2009. Den kännetecknas av att skönlitteratur av god kvalitet 

sattes i fokus, samt betonar bibliotekets roll att bevara samhällets kollektiva 

minne. Verksamheten ålades en bildande och fostrande relation till användarna 
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och de anställdas kompetens bestod framförallt av god kännedom om 

kvalitetslitteratur. 

Som ett resultat av samhällets framåtskridande på 1960-talet sker en expansiv 

tillväxt i de kommunala verksamheterna runtom i landet. Folkhemmet når sin 

absoluta höjdpunkt och den offentliga sektorn växer: ”Samhället, det vill säga 

staten, landstingen och, inte minst, kommunerna skulle ta ett allt större ansvar 

för de enskilda medborgarnas trygghet i form av god skolutbildning, god hälso- 

och sjukvård, goda bostadsförhållanden och goda sociala villkor” (Frenander, 

2012, s. 47). Sveriges geografi och demografi omstrukturerades i grunden i 

vilket framförallt urbanisering och avfolkning av landsorten märks. Under 

1970-talet får biblioteken i uppdrag att, i dessa växande lokalsamhällen, vara 

en allmänkulturell verksamhet som inbegriper utställningar och kulturella 

arrangemang utöver förmedling av böcker. Ledorden för verksamheten under 

denna period var medieförmedling, informationscentrum och kulturellt centrum 

i vilket biblioteken skulle vara en kulturell arena genom samarbete med 

användare och organisationer som tidigare legat utanför själva kärnan i 

verksamheten. De skulle sträva efter att vara kulturhus, ett ”nav av livaktigare 

lokalt kulturliv” (Frenander, 2012, s. 55). Hedemark (2009) identifierar denna 

period som allaktivitetsdiskursen, vilken uppbärs av bibliotekens roll som 

kulturella centra och karaktäriserades av fyra punkter: uppsökande verksamhet, 

verksamhetsmässig bredd, politiska debatter och lokalt engagemang.  

Efter folkbiblioteksutredningen år 1984 (SOU: 1984:23) delas bibliotekens 

roller i två: en kulturuppgift och en informationsuppgift samtidigt som 

biblioteken riktas alltmer mot ”samhällsarbete”. Den påskrivna 

informationsuppgiften definierades av demokratiska engagemang, 

opinionsbildning och upplysning i vilket biblioteken skulle utgå från att vara 

neutrala institutioner där allas åsikter är välkomna och där biblioteket skulle 

motverka informationsklyftorna i samhället (Frenander, 2012, s. 63). 

Hedemark (2009) framlyfter denna period som den informationsförmedlande 

diskursen och innefattar biblioteken som i större utsträckning skulle prioritera 

ny teknologi och engageras i informationsförmedling. Detta sågs som ett 

huvudalternativ till den bokliga diskursen, med fokus på informationssamhälle 

och IKT. Bibliotekariernas kompetens innefattade framförallt 

kunskapsorganisation och teknik där synen på användarna var individualistisk 

och icke-normativ. Folkbiblioteket får i och med detta en mer ”ekonomisk-

instrumentell” roll i samhällsutvecklingen och en mer pedagogisk uppgift i 

främjandet av lärande och utbildning. Den instrumentella rollen förskjuter i 

någon mån bibliotekens uppdrag och det uppstår under denna period en debatt 

mellan ”mjuka” kulturorienterade bibliotekarier och ”hårda” informations- och 

teknikintresserade (Hansson, 2005, s. 28 – 30). Almerud (2005) fastlår även 

han att biblioteken gått från att vara kulturpolitiskt motiverade institutioner 

sedan 1960- och 70-talen men arbetar sedan mitten på 80-talet utifrån mer eller 

mindre definierade målsättningar och riktlinjer som ramar in biblioteken som 

”efterfrågestyrda serviceinstitutioner” (s. 11).  
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2.2.2 2000-talet och framåt? 

Frenander (2012) påvisar svårigheten i att försöka summera 

biblioteksverksamheten i en samtid, som framförallt beror på aspekter som har 

med den tekniska revolution vi under 2000-talet erfarit. Hedemark (2009) 

betonar att samhällsförändringar, speciellt anknutna till IKT, gjort att 

folkbiblioteken under 2000-talet haft svårigheter att hitta sin identitet 

(Hedemark, 2009, s. 10). Lars Höglund (2012) menar att folkbiblioteken 

fortfarande är livskraftiga institutioner. Många tjänster och medier har ålagts 

folkbiblioteken under senare år och diskussionerna rör ofta ”den multimediala 

konkurrens som råder och vilka kompletterande roller biblioteken har och 

skulle kunna ha i framtiden” (s. 271). Under 1990-talet och precis i början av 

00-talet identifierades under SOM-undersökningar inga större förändringar vad 

gäller användning av biblioteken. År 2011 noteras dock en historiskt låg 

besökssiffra. Biblioteken är fortfarande den mest besökta kulturinstitutionen 

men mönstret av minskande besök blir alltmer tydligt. 

Ett framträdande mönster som framgår av bibliotekens verksamhet under 1900-

talet är behovet av en tydligare samordning mellan biblioteksverksamheterna i 

landet, på grund av dess många styrningsled och mångdimensionella 

verksamheter, som under 2000-talet kommit att bli än mer relevant. 

Kultursamverkansmodellen lanserades 2011 och utgör ett tydligare samarbete 

mellan Kungliga biblioteket och Kulturrådet. Ansvarsområdena, menar 

Johannisson (2012), är tydliga i det att de kulturella aspekterna hanteras av 

Kulturrådet medan de digitala aspekterna av verksamheten behandlas av KB. 

Johannison påvisar att Kulturrådet reproducerar den bokliga diskursen i deras 

utsagor om inköpsstöd till litteratur och läsfrämjande åtgärder medan KB 

återger den informationsförmedlande diskursen i deras explicita förankring och 

tydliga uttryck för informationstekniska aspekter och lösningar.  

I den nuvarande bibliotekslagen (SFS 2013:801) tydliggörs statens roll i att 

främja nationell samordning. Lagen ses som ett ramverk och förmedlar att 

verksamheten ska förhållas teknikneutral, främja läsning, tillgång till litteratur, 

information, upplysning, utbildning samt till kulturell verksamhet i övrigt. 

Höglund (2012) påvisar dock att det är svårt att se hur dessa allmänt 

formulerade mål skall uppföljas och hur det kommer att påverka verksamheten 

i praktiken: ”Detta har länge varit svårt av flera skäl. Här kan man peka på att 

målen ofta är allmänt formulerade, att statistiken inte är heltäckande och att 

bibliotekens verksamhet både är mångsidigt och förändras över tid” (s. 291). 

Ett annat område som kan sägas motverka tydligare statliga direktiv är de 

tendenser som pekar på kommunernas självstyrande principer. 

2.2.3 Kommunalt självstyre 

Folkbiblioteken har genom 1900-talet följts och respekterats av principen om 

kommunal självstyrelse i vilket statens inflikande verktyg enbart är två – 

ekonomiskt stöd (som i relation till kommunernas egna satsningar är 

blygsamt), samt Statens kulturråd som intagit en rådande och inspekterande 

roll. En nationell lagstiftning har kontinuerlig avsagts då en sådan skulle 

inkräkta på det kommunala självstyret (Frenander, 2012). Vid år 2000 är den 

politiska retoriken fixerad vid ”lokaliseringspunkter” i vilket kommunerna 

skulle visa kulturinstitutioners styrka att sätta orten på kartan: 
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”Biblioteksverksamhet var således otvetydigt en kommunal ansvarighet” 

(Frenander, 2012, s. 50). Johannisson (2012) betonar att ansvarsfördelningen 

mellan kommunal, regional och statlig nivå varit uppdelad på liknande vis 

sedan 1950- och 60-talen, med undantag från bibliotekslagen 1996, som 

retoriskt ger uttryck för en mer stark, statlig styrning. Huvudman för 

biblioteken i den lokala offentliga ”terrängen” är kommunen i vilket 

folkbiblioteken är en del av kommunal verksamhet och därmed lyder under 

kommunallagen (Eriksson & Zetterlund, 2008, s. 9). Den kommunala 

organisationen, biblioteksfrågor och beslutsprocesserna däri fattades tidigare av 

en biblioteksnämnd men förs alltmer samman med bredare kommunala säten, 

exempelvis utbildnings-, social-, eller kulturnämnder (Eriksson & Zetterlund, 

2008, s. 11). 

Folkbiblioteken är, till syvende och sist, en kommunal angelägenhet både vad 

gäller verksamhetsmässiga funktioner som påvisats ovan och vad gäller 

ekonomi då kommunerna finansierar ca 80% av folkbiblioteksverksamheten 

(Johannisson, 2012, s. 293). Almerud (2005) påvisar att bibliotekets utveckling 

som ett nav i kunskapssamhället skett utan stöd från en samlad, nationell 

bibliotekspolitik men att det i och med det uppstår ett bibliotekspolitiskt 

tomrum. Den statliga bibliotekspolitiken reagerar inte på att många av 

biblioteksverksamhetens ”traditionella” områden hamnat ur fokus i 

kommunerna. Han menar, att det således är upp till kommunerna att lyfta fram 

en bibliotekspolitisk identitet där de lokala enheternas fokus bör ligga på en 

ambitionsnivå som strategiskt lyfter fram, vad han kallar ”bibliotekens 

kärnområden” som exempelvis litteratur och läsning, lärande, databaserad 

information, integration och näringslivsutveckling (s. 22).  

KB och Kulturrådet, skriver Johannisson (2012) är överens om att ”alltför 

mycket makt inte får överföras från den statliga till den regionala nivån, men 

de är synnerligen oense om ansvarsfördelningen sinsemellan; en oenighet som 

tycks utgå från att respektive myndighet framställer olika delar av 

folkbibliotekens verksamhet som centrala” (s. 298). Styrningen ovanifrån 

försvåras även av hur de regionala och kommunala verksamheterna kommer att 

”låta sig ledas av en statlig aktör – mycket talar för att de själva kommer att 

fortsätta utveckla relationen mellan bibliotek och samhälle vidare, precis som 

de alltid gjort” (s. 307). Både Almerud och Johannisson påvisar svårigheter 

med att inrama de olika kommunerna med statliga direktiv, vilket än mer 

tydligt legitimerar en studie vars fokus utgörs av olika kommuners 

biblioteksplaner. 

2.3 Digitalisering inom bibliotekssektorn: En 
forskningsöversikt 

Biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning bekräftar bilden av 

folkbibliotek som en mångdimensionell institution. Det har sedan 1970-talet 

existerat uppfattningar om att biblioteken befinner sig i en kritisk situation som 

har satts i samband med informationssamhället och den tekniska utveckling 

som påkallats vilket gjort att verksamheten blir alltmer marknadsanpassad och 

kundorienterad (Buschman, 2003, s. 3ff; Hansson, 2005). Digitaliseringen och 

medkommande informationsteknik, globalisering och informationsflöden lyfts 

i forskning ofta in som ett externt hot mot biblioteksverksamheten då dessa 
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fenomen i hög grad omstöper bibliotekens traditionella ramar (Audunsson, 

2005; Aabø, 2005; Frenander, 2012; Michnik, 2014; Luna-Reyes, 2017).  

I takt med den en alltmer digitaliserad omvärld tycks också stor del av 

biblioteksforskningen gå mot analyserandet av verksamhetens fysiska plats för 

att genom platsförankringen legitimera bibliotekens roll i samhället. 

Exempelvis uppmärksammas bibliotekens roll att skapa socialt kapital i vilken 

de erhåller samhällelig social legitimitet och lyfts fram som öppna platser som 

är relationsfrämjande och bidrar till delaktighet, interaktivitet, kunskap och 

mångfald (Vårheim, 2008; 2009; Aabø & Audunson, 2012, 2014; Johnson, 

2010; Michnik, 2018). Audunson (2005) myntade begreppet ”lågintensiva 

mötesplatser”, som pekar på att biblioteken kan utgöra en plats för oväntade 

samtal i tider där kommunikation sker direkt och högintensivt. Biblioteket har 

en stor betydelse som offentligt rum, påvisar Almerud (2005) där olika möten 

tar plats och där individer stöter på ”det man inte visste fanns” (s. 13) och 

benämner biblioteket som ”samhällets vardagsrum”, en tredje plats, mellan 

arbetet och hemmet. Den numera, välkända modellen ”four spaces” initierad av 

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012), inbegriper 

biblioteksrummet som en plats för inspiration, lärande, möten och uppträdande, 

vilket bekräftar bibliotekets fysiska legitimitet och inbegriper biblioteken som 

kulturella centra, kunskapscenter, informationscenter och sociala rum. Det 

norska projektet PLACE och biblioteket i Aarhus ”Urban Mediaspace” talar om 

i vilken utsträckning biblioteken tillskrivits en del av städers centrala 

upplevelser. I Karios Futures rapport (2014) betonas dock risken i dessa 

projekt, i de fall biblioteken inte lyckas beskriva vad platsen används till och 

därmed inte heller kan styra den i den riktning som önskas (s. 19).  

En rad olika perspektiv inom biblioteksforskningen åskådliggör svårigheter 

med att involvera digitala aspekter i biblioteksverksamheter. Katarina 

Michniks studie (2014) handlar om svenska bibliotekschefers syn på externa 

och interna hot för verksamheten där ett internt hot som många chefer anser 

närvarande är bibliotekens misslyckande med att utveckla tjänster som gör 

biblioteket attraktivt både fysiskt och digitalt samtidigt som det existerar 

externa syner på biblioteket som ofta saknar kunskap om vad 

biblioteksverksamheter innehåller. Choy (2007) menar att informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT) drastiskt förändrar på vilka sätt biblioteket 

utför sina roller: ”Realistically, libraries have been valued most by people who 

are engaged in sustained learning, research and personal intellectual 

development. Therefore librarians should focus on those aspects of the internet 

that can help libraries extend their roles and usefulness as learning and research 

centres” (s. 118).  

Aabø (2005) framhåller å andra sidan att biblioteket som en demokratisk 

stärkande institution inte förändras genom digitaliseringsprocesser. Den sociala 

mötesplatsen måste dock omvärderas i förhållande till digitalisering och ses 

som en arena med plats för undervisning i informationsteknologisk 

kommunikation. Inte enbart för att öka social delaktighet genom digital läs- 

och skrivkunnighet, utan han ser också biblioteket som ett nav i kommuner och 

lokalsamhällen som medverkar till lokal identitet och sammanhållning 

samtidigt som de är inkörsportar till en global och virtuell värld. Liknande 

vision präglas Chowdury, Poulter och McMenemys artikel (2006) av – 

”Library 2.0”. I texten uttrycks att biblioteken måste ges nya värden för att 

legitimeras i samhällsutvecklingen. En ny vision av biblioteken är inte en kopia 
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av traditionella värden utan snarare parallella, där digitalt material involveras i 

en ”lokalbaserad” institution. ”Bibliotek 2.0” blir således, genom dess fysiska 

rum, även en ”portal” till virtuella miljöer. Det innebär att inte enbart 

digitalisera material, vilket i sig innebär att översätta en traditionell verksamhet 

med medier i fokus, utan också att skapa modeller som frambringar 

bibliotekens vitala delar att hanteringen av kunskap. 

Hanteringen av information och förändringen av olika förväntningar på 

biblioteken i en globaliserad och digital tidsålder betonas bland annat av 

Niegaard (2011) som menar att kunskapssamhällets spridning och växande 

digitalisering utmanar det fysiska bibliotekets struktur. Biblioteken rör sig från 

en hylldominerat till ett mer holistiskt kunskapsbärande bibliotek som ger 

besökaren både fysiska och digitala medel: ”The question is whether the library 

is capable of transforming itself from the industrial society’s book-library to 

meet the demands of the knowledge society” (s. 175). Biblioteken möter nya 

villkor, nya medievanor och beteenden, går från samlingar till nätverk (”from 

collections to connections”) och övergår från manuella till automatiska 

processer. I detta har biblioteket en utmaning att attrahera nya och behålla 

existerande besökare, en utmaning som Haider och Sundin (2010) menar har 

med ett möte med två kunskapstraditioner att göra. Den ena härrörande från 

upplysningstraditionen, den andra en senmodern utveckling av denna tradition. 

De nya informationsmängderna försätter mottagaren i en roll att granska 

trovärdigheten i information vilket resulterar i bibliotekens allt mindre 

auktoritära roll – ”wiki-konceptet” omkastar rollerna mellan expert och 

amatör. Traditionell förmedling av information, skriver Sundin (2012), 

utmanas av kommersiella aktörer i vilket algoritmer skapar hål och ytor för 

vilken information som filtreras till en mottagare. Det ”behövs kunskap om hur 

de förändrade filtermekanismerna ser ut vid informationssökning, samt om hur 

vi kan ta oss ut från våra individualiserade informationsbubblor” (s. 11). 

Ian McShane (2011) skriver att biblioteken under senare år arbetat mer 

användarorienterat och sökgenererande vilket i sig skapar nya relationer mellan 

bibliotekarier och allmänheten och signalerar slutet på ett ”expert-paradigm”: 

”Digital technologies are not only changing library practices, they are changing 

the relationship between libraries and schooling, and formal and informal 

education” (s. 392). McShane betonar att biblioteken bör fokusera på läs- och 

skrivkunnighet i digitala miljöer, då det framförallt var läs- och skrivkunnighet 

som existensberättigade biblioteken under 1900-talet. Han föreslår nya vägar 

mellan bibliotek och allmänhet, som förstärker bibliotekens roll genom att 

förankra dess verksamhet i tekniska aspekter genom exempelvis bloggar, social 

media och förmedling genom nya perspektiv. Ifall McShane fokuserar mer på 

att attrahera användare i nya digitala miljöer, koncentreras Thompson, Jaeger, 

Taylor, Suvraminiam och Bertots verk (2014) på digital läs- och 

skrivkunnighet med fokus på deltagande: ”Gaps in access to information have 

always existed, regardless of the type of technology used in communicating 

information” (s. xv). För att få tillgång till information lyfter de fram tre 

avgörande aspekter: fysisk, intellektuell och social tillgång. Fysisk tillgång är 

beroende av institutionella ramar som kan innebära att information är 

tillgänglig någonstans och är teoretiskt tillgängligt. Den intellektuella 

tillgängligheten handlar om själva värderandet av information där kritiskt 

tänkande och förståelsen av informationen betonas. Faktorer som påverkar 

olika sätt att värdera och tillgängliggöra sig information är grader av 

teknologisk förmåga, kognitiv förmåga, vokabulär samt sociala element som 
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normer och värderingar. Social tillgång, handlar om både fysisk och 

intellektuell tillgång, där sociala bakgrunder kan styra när du söker, erhåller 

och värderar information (s. 3 – 7).  

Andra studier påvisar det digitala utanförskap som digital utveckling kan 

medföra och identifierar mönster av digitalt utanförskap för många av 

samhällets deltagare (Yu, Ndumu, Mon & Fan, 2018) och studier som tvivlar 

på uteslutande positiva perspektiv på digitala verktyg och tillgänglighet, som 

exempelvis Open Access, och istället ifrågasätter det i förhållande till social 

jämlikhet (Herb, 2010). Annika Persson (2018) skriver att digital delaktighet 

inte bara handlar om teknik och digital kompetens utan till stor del om 

samhällskunskap. Digitaliseringen skapar nya vinster och möjligheter för 

samhället samtidigt som tröskeln höjs för vem som kan delta i dessa processer. 

Beate Eellend (2017) menar att samhällsutvecklingen innebär nya krav på 

individers digitala kompetens, både inom den samhälleliga och privata sfären. 

Hon framhåller att biblioteket, för att befästa sin plats i samhället måste bistå 

med kunskap och utveckling i digitala miljöer, tillgängliggöra information och 

tillhandahålla redskap för att hantera dagens teknologier. Även Pilerot och 

Hultgren (2017) lyfter fram folkbiblioteken som en central aktör i en 

produktionskedja där information är produkten som sprids och tillgängliggörs 

av alltfler aktörer. Ida Norbergs (2017) betonar att de svenska folkbiblioteken 

erbjuder digitala aktiviteter av variation som ämnar förbättra kunskaper om 

digitala samhällstjänster, men att det på bred front saknas tydliga uppdrag kring 

folkbildande insatser för digital delaktighet. 

Andersdotter (2017) framhåller att biblioteken kan stödja ett aktivt 

medborgarskap i nya digitala miljöer, stärka individen att bli ”E-medborgare” 

(s. 107) genom att erbjuda datorer, internet och handledning i hur dessa 

används. Nätbaserade affärsmodeller och myndighetsutövningar sker alltmer 

digitalt – därmed, betonar Andersdotter, måste biblioteken kunna stödja 

medborgaren att sköta e-förvaltning och samhällsärenden som är avgörande för 

social, politisk och ekonomisk delaktighet. Bernhard, Gustafsson, Hedström, 

Sefyrin och Wihlborgs studie (2019) vittnar om digitaliseringens påverkan på 

biblioteken. De visar att användare i allt högre grad besöker biblioteken med 

egna digitala verktyg för att få hjälp med digitala tjänster. Digitaliseringen av 

offentlig sektor skapar i viss mån digital exkludering och därmed måste 

inkludering och åtkomst ses som nyckelvärderingar i verksamhetsutvecklingen 

på biblioteken. Myndigheter minskar sina lokala utrymmen och hjälpdiskar, 

sköter ärenden via e-förvaltning vilket leder till att allt fler kommer till 

biblioteken för att få stöd vilket resulterar både i nya arbetsuppgifter och skapar 

debatter om ansvarsfördelning. Samtidigt menar Rojas (2017) att tillgången till 

medier enbart är sekundär i exempelvis asylsökandes perspektiv där 

hanterandet av information och tillgodogörandet av information blivit alltmer 

viktigt. Det inbegriper både att stödja användare att svara en blocket-annons 

eller få ett brev översatt från migrationsverket.  

Att biblioteken handskas alltmer med det arbete som myndigheter tidigare 

utförde, skapar i viss mån en splittrad identitet i yrkesrollen. Svensk 

biblioteksförening (2018) beskriver en pågående diskussion som påvisar att 

mycket av bibliotekariers tid går åt att stödja människor med digitala 

samhällstjänster på bekostnad av litteraturförmedling samtidigt som det uppstår 

vissa problem med integritetsfrågor när bibliotekarier skall arbeta med 

myndigheters e-tjänster eller BankID. Samtidigt pekar föreningens ordförande 
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på att det är en av bibliotekens huvuduppgifter, att arbeta med digital 

delaktighet. De olika artiklarna i Bibliotekariens praktiska kunskap (2016) 

förmedlar denna splittring i den praktiska verksamheten. Baruch (2016) 

beskriver en eftermiddag i lånedisken som stressig där hennes arbetsuppgifter 

handlar om att boka datorer, hjälpa låntagare med kopiering och utskrifter, 

hjälpa besökare att vidarebefordra flygbiljetter via e-post och beskriver det som 

en lång väg från bibliotekslagens inriktning på att främja läsning och tillgång 

till litteratur. Hon menar att det inte finns en påtaglig inramning och förståelse 

för uppdraget, utan arbetet fortgår mellan ett ideal och kritik över bibliotekets 

roll i samhället. Schwarz (2016) beskriver i samma antologi att det oftast 

saknas kollektiva beslut för bibliotekariens handlingsramar och att det oftast är 

upp till individen själv att bestämma vart gränsen går för vilka tjänster hen kan 

erbjuda.  

I Olsson Dahlqvists avhandling (2019) studeras folkbibliotekens roller och 

demokratiska uppgifter i en mångfacetterad samtid, präglad av globaliserings- 

och digitaliseringsprocesser. Bibliotekens pedagogiska roll utsträcker sig till 

bildning och informellt lärande, vilket hon menar är svårt att balansera under 

en ökad samhällelig självförvaltning. Folkbiblioteken har idag flytande gränser 

där flera identiteter existerar parallellt och dess uppdrag kan förstås i termer av 

delaktighet – biblioteket möjliggör människors medverkan i samhällslivet (s. 

9). Olsson Dahlqvist beskriver detta som en möjlighet för biblioteken, men 

som också föder nya krav vilka handlar om hur biblioteket får ett för stort 

ansvar att hjälpa människor med digitala tjänster ”på grund av andra 

myndigheters effektivisering och besparingskrav” (s. 23). E-samhället kräver 

människors närvaro på och tillgång till internet, där offentlig verksamhet 

alltmer utagerar sina roller. Kann-Rasmussen och Tanks studie (2016) visar att 

denna sorts arbete legitimeras av biblioteket som utbildningsinstitution och 

som i Danmark framförallt gör sig synlig som en form av medborgarservice. 

Inriktningen mot att vara medborgarservicepraktiker lyfter de fram som en 

legitimeringsstrategi som svarar på de utmaningar som biblioteken står inför 

som kopplas till teknologisk utveckling och nedskärning av offentlig sektor. De 

frågar vad som händer med bibliotekens uppdrag, som historiskt stadgat sig i 

förhållande till bildning, upplysning och kulturella verksamheter, när 

biblioteken börjar legitimeras med hjälp av ökad tillgänglighet, effektiva 

resursutnyttjanden och i viss mån även nya arbetsuppgifter som i många fall 

innefattar arbete med myndigheters arbeten.  
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3 Material, teori och metod 

3.1 Material, urval och källkritik  

Genom att studera olika kommunala biblioteksplaner är förhoppningen att 

studien ska kunna bidra till ökad kunskap om hur digitaliseringen kommer till 

uttryck i kommunala biblioteksplaner. Under ständig samhällsutveckling vars 

hastighet påskyndas av digitaliseringen ligger ett värde i att analysera, definiera 

och beskriva verksamhetens strategier och mål för att på så vis kunna 

tydliggöra bibliotekens roll och legitimitet i samhället. Bilder, idéer och 

utsagor om biblioteken når oss ofta utifrån externa föreställningar, förmedlade 

av individer (författare, journalister, politiker). För att se hur biblioteken själva 

utstakar sina roller är biblioteksplanen en bra källa för att på så vis utröna hur 

verksamheterna i samarbete med kommunen formar institutionen folkbibliotek i 

en digital samtid. 

Bibliotekslagen kompletterades år 2005 med en paragraf som fastställde att alla 

kommuner skulle anta planer för biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen, 

skriver Almerud (2005), är en möjlighet för kommunerna att formulera en lokal 

bibliotekspolitik som inte bara ”lyfter fram de traditionella värdena i 

biblioteksverksamheten utan också biblioteket som utvecklingsfaktor, 

biblioteket som ett instrument i den lokala och regionala utvecklingen” (s. 7). 

Biblioteksplanen är ett politiskt dokument som syftar att definiera bibliotekens 

roll i samröre med kommunernas övergripande mål och utgör en förutsättning 

för en verksamhetsplan. Bibliotekslagen innehåller paragrafer som syftar att 

rikta de kommunala biblioteksplanerna, men utgör, som Almerud påvisar, 

enbart en ram, där riksdagen inte står i konflikt med kommunal 

självbestämmanderätt. Varje paragraf syftar snarare till att betona att 

kommunerna utgår ifrån sin egen version av vilken roll biblioteksverksamheten 

bör anta. Förutom bibliotekslagen föreligger två nationella skrifter som finns 

till stöd för kommunal biblioteksverksamhet: ”Biblioteksplan 2.1” och 

”Nyckeltal 2 – 0”. Dessa innehåller inga krav på standardisering av innehållet i 

de olika kommunala biblioteksverksamheterna utan finns tillhanda för att 

stödja utformningen av biblioteksplaner. De innehåller fakta om former för 

planering, ställer krav på resultatstyrning och uppföljning som grund. För att 

mäta och kunna överse verksamheten används nyckeltal som ett viktigt sätt att 

jämföra biblioteken och se vilka förutsättningar som förekommer. 

Övergripande riktlinjer utgör alltså enbart ett stöd och därmed kan 

biblioteksplanerna variera, både i omfång och fokuseringspunkter (Kungliga 

biblioteket, 2017; 2018a). 

Biblioteken i Sverige är uppdelad i 21 biblioteksregioner med en övergripande 

biblioteksplan som stöd för de olika kommunala verksamheterna i regionen. I 

april 2018 hade 90 % av de svenska kommunerna en gällande biblioteksplan 

(Kungliga Biblioteket, https://www.kb.se/samverkan-och-

utveckling/biblioteksutveckling/biblioteksplaner.html). För att få en bra bild av 

hur biblioteksverksamheter förvaltar och förhåller verksamheten till 

digitalisering ämnar föreliggande studie studera biblioteksplaner med 

geografisk spridning. På så vis, är förhoppningen att materialet får en bredd 

och att studien blir rikstäckande. Men att studera alla kommuners 

biblioteksplaner är en kvantitativt svår uppgift och därmed har ett urval gjorts 

som består av 21 kommuner; en kommun för varje biblioteksregion. För att 

https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/biblioteksutveckling/biblioteksplaner.html
https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/biblioteksutveckling/biblioteksplaner.html
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materialet ska utgöra en högre grad av jämförbarhet är urvalet baserat på 

kommunens storlek, där de största städerna i varje region är utvalda (se 

Statistikmyndigheten, www.scb.se). 

Urvalet baseras på att digitalisering och samhällsutveckling inte sker i ett 

vakuum utan samspelar med andra framåtskridande faktorer som nämnts i 

inledningen: globalisering och urbanisering. De 21 kommunerna uppfattas i 

studien som ”regionala centra” och antas på så vis fylla samma funktion för 

respektive region och befinner sig således ”diskursivt” nära varandra. 

Koncentrationen flyttas därmed ifrån binariteter som i sig kan styra utfall och 

resultat av analysen: exempelvis storstad/landsbygd, kommuner med skillnader 

i äldre/yngre invånare eller utländskt/inrikes födda. Eva Hedfelt (2013) påvisar 

att städer är mångdimensionella och att det finns flera olika sätt att avgränsa 

dem, ofta tydliga att definiera genom geografiska och ekonomiska gränser. 

Men de överensstämmer sällan med varandra, då det saknas effektiva 

analysmetoder att skapa jämförbarhet mellan städer. 

Valet har därmed fallit på 21 kommuner och biblioteksplanerna har laddats ned 

i PDF-format hämtade från Kungliga bibliotekets hemsida 

(https://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/uppdrag-planer/). Differensen på år kan 

skapa en viss skillnad mellan planerna, då exempelvis Borlänges biblioteksplan 

är från år 2010 och Östersunds från 2018. Men som påvisats ovan, uppfattas 

inte digitaliseringen som ett fenomen med givet start- eller slutdatum och 

förhoppningen är att studien ska kunna säga någonting om folkbibliotekens 

arbete och idéer kring digitalisering under 2010-talet. De flesta planerna har ett 

liknande omfång på mellan 15 – 20 sidor, men där Luleå (68 sidor) och 

Östersund (7 sidor) skiljer sig markant. Materialet består av biblioteksplaner 

från följande kommuner: 

 

Region Dalarna Borlänge 2010 

Region Sörmland Eskilstuna  2017 

Region Gotland Region Gotland 2014 

Region Gävleborg Gävle  2013 

Region Västra Götaland Göteborg  2013 

Region Halland Halmstad  2016 

Region Jönköping Jönköping  2016 

Region Kalmar län Kalmar 2018 

Region Blekinge Karlskrona 2016 

Region Värmland Karlstad 2017 

Region Östergötland Linköping  2013 

Region Norrbotten Luleå  2016 

Region Skåne Malmö 2015 

Region Stockholm Stockholm 2015 

Region Västernorrland Sundsvall 2017 

Region Västerbotten Umeå 2015 

Region Uppsala Uppsala  2017 

Region Västmanland Västerås 2013 

Region Kronoberg Växjö 2015 

Region Örebro län Örebro 2017 

Region Jämtland 

Härjedalen 

Östersund  2018 

 

http://www.scb.se/
https://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/uppdrag-planer/


20 

 

 

Dokumenten är stringenta, med liknande syfte, struktur och omfång vilket gör 

mätbarhet och jämförbarhet i förhållande till dokumenten förhållandevis hög. 

Styrdokumenten innehåller mål som är ganska generella och kan på många sätt 

ligga ganska långt ifrån själva verksamhetens utformning. Verksamhetsplaner 

hade tagit studien en bit närmre praktiken medan de övergripande kommunala 

styrdokumenten i form av handlingsplaner distanserat studien från 

verksamhetspraktiken. En längre studie kan låta sig göras där de olika 

styrningsleden undersöks, vad som sker mellan en övergripande kommunal 

vision, via biblioteksplan till handlingsplan och via intervjuer och iakttagelser 

närma sig den faktiska verksamheten. Å ena sidan kan biblioteksplanen vara 

något beslöjad i dess förankring mellan verklighet och vision, vilket gör det 

svårt att säkerställa att verksamheterna de facto förhåller sig till de mål som 

inskrivs. Frågan är också hur fast biblioteksplanen är stadgad och vad som 

händer ifall de kommunala verksamheterna inte förhåller sig till den. Å andra 

sidan är det svårt att finna något dokument som säkerställer dessa punkter. 

Bibliotekslagen är även den ett dokument som enbart fungerar som en ram och 

det är svårt att mäta huruvida biblioteken ute i landet förhåller sig till den, 

paragraf efter paragraf. Biblioteksplanen skapar uttryck som är ett resultat av 

hur kommunerna i samarbete med biblioteken formar aktiviteter och uppgifter 

som sätter ramar för verksamhetens roller och har därmed valts ut som en källa 

som på ett språkligt plan fastställer kring vilka uppgifter de kommunala 

biblioteken skall riktas. 

3.2 Diskursanalytisk ansats  

För att analysera hur digitalisering kommer till uttryck i biblioteksplanerna 

används ett diskursanalytiskt fokus. Diskursteorin vilar på antagandet att alla 

handlingar och objekt, uttryckta i tal eller skrift är meningsfulla och att 

innebörden av dem är en ”produkt av historiskt specifika regelsystem” 

(Howarth, 2007, s. 17). I och med att biblioteksverksamheten har en 

mångdimensionell prägel som i ett samtida nu är svårt att både överblicka är 

appliceringen av en diskursanalys gynnsamt, för att studera hur digitalisering 

uttrycks i förhållande till folkbibliotekens roller, utvecklade under längre tid. 

Michel Foucaults syn på diskurs används, med stöd av mer textnära teoretiska 

verktyg inspirerade av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Studiens 

frågeställning, som sedermera utgör de olika resultatdelarna, är utarbetad med 

en policyinriktad metodtillämpning inspirerad av Carol Bacchis ”WPR-ansats”. 

En diskurs är, som biblioteksforskaren Linnéa Lindsköld (2013) betonar, ett 

historiskt, specifikt ramverk som ”kontrollerar vad som kan och inte kan sägas 

och göras. Diskursen är en tillfällig fixering av betydelser” (s. 24). Begreppet 

diskurs används som ett sätt att tala om, förstå och resonera kring ett visst 

fenomen, som ett samlingsbegrepp i specifika sammanhang eller kontexter (jfr 

Winter Jørgensen & Philips 2000, s. 7). Tillämpningen av denna teori kan ta 

olika former men är alla mer eller mindre inspirerade av idéhistorikern Michel 

Foucaults syn på diskurs som en praktik som systematiskt formar objekten vi 

talar om (Foucault, 2012/1972). Det är ett kvalitativt och tolkande 

tillvägagångssätt som kan vara bra för att kontextualisera de begrepp som 

uppkommer i styrdokumenten och är applicerbart, inte bara på ostrukturerad 

information, utan passar även bra för kvalitativa studier av organisationer och 
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dess policys (Bryman, 2016). I språket görs åtskillnad mellan ett teckens 

uttryck (signifier), beteckning, och innehåll (signified), det betecknade. Ett 

tecken i språket betraktas som en kombination av dessa – ett namn eller 

begrepp (uttryck) får sin mening i förening med dess innehåll. All 

kommunikation konstrueras ständigt av förbindelser mellan uttryck och 

innehåll – utgångspunkten är således en relationell språkteori i vilket tecken får 

sin betydelse i relation till andra tecken (Bergström & Boréus, 2018).  

En central utgångspunkt är att undersöka hur diskurser organiserar och 

konstruerar vår verklighet, hur den bidrar till att producera kunskapspraxis – 

vad sägs om ett fenomen, hur sägs det och hur skulle det kunna sägas: ”En 

diskurs ger inte bara upphov till en uppsättning utsagor utan styr också 

handling och praktik” (Hedemark, 2009, s. 31). Kunskapen inom en viss 

diskurs bidrar till upprätthållandet av subjektspositioner i det att diskursen 

bestämmer ramar, utkristalliserar regler som upprätthålls innanför diskursen 

(Foaucault, 1993; Hedemark, 2009). För att undersöka diskursen måste man se 

till disciplinen, vilken fungerar som en kontrollprincip för diskursproduktionen, 

den ”fixerar gränserna för diskursen genom spelet men en identitet vars form är 

en ständig reaktualisering av reglerna” (Foucault, 1993, s. 26). Därför bör 

diskurser behandlas som åtskilda praktiker som kan närma sig varandra eller 

utesluta varandra i vilket dess regelbundenheter och gränser fixeras (Foucault, 

1993, s. 38). 

Diskursen bestäms av både inre och yttre omständigheter vilka kan granskas 

genom Foucaults två olika angreppssätt: det arkeologiska och det 

genealogiska. Det arkeologiska riktar intresset mot diskursens inre former och 

synliggör vilka epistem (vad som är vetbart) och regelsystem som är väsentliga 

för diskursens form över en tid – händelser och tidpunkter analyseras vilka 

påverkat en nutida utformning av diskursen (Bergström & Boréus, 2018). I den 

genealogiska aspekten utgör samtiden utgångspunkten, där analysen fästs vid 

en dimension som utgörs av ett tema påkallat av dagsaktuella situationer. I 

förhållande till det dagsaktuella spåras former och uppkomst genom 

”släktskapslinjer”. På så sätt kan en diskurs fixeras genom att se hur den 

skapats, upprätthålls, reproducerar tidigare former och utröna vilka framtida 

effekter det kan få för en viss praktik (Bergström & Boréus, 2018; Hedemark, 

2009). En digital diskurs undersökts alltså i föreliggande studie genom att läsa 

digitalisering som en revolutionär händelse i nuet som konstruerar 

verksamheten i dess samtida uttryck (genealogisk nivå) samtidigt som den 

inbegrips i en evolutionär process (arkeologisk nivå).  

För att förstå hur planerna uttrycker digitalisering används diskursanalysens 

teoretiska filter framförallt med betoning på hur språket förstås. Språket ger 

verkligheten en mening och utstakar regler som skapar diskurser inom vilka 

vissa innehållsliga aspekter görs möjliga och andra inte. För att förstå hur 

diskurser skapas och upprätthålls förstås det studerade materialet även utifrån 

diskursanalytiska angreppssätt på två nivåer – arkeologiskt och genealogiskt. 

3.3 Diskursanalys i tidigare studier  

Diskursanalys används inom många discipliner, i syfte att utvinna mening i 

begrepp och skeenden. Linnéa Lindskölds avhandling (2013) har varit den 

största inspirationskällan till föreliggande studie vad gäller teori och 

metodtillämpning. Hon studerar svensk kulturpolitik genom att utforska det 
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statliga stödet till ny svensk skönlitteratur mellan 1975 – 2009 och använder 

sig av Foucaults förståelse för problematiseringar i språket, Laclau och 

Mouffes språkbegreppsliga teorier, samt Carol Bacchis metodik för att studera 

problemrepresentation i kulturpolitiska dokument. Hon undersöker det statliga 

litteraturstödet som en ”diskursiv” förändring med begrepp som kvalitet, 

legitimitet och diskurs, och kan på så vis utröna hur olika kärnvärden framställs 

i dess språkliga representation. Avhandlingen har framförallt inspirerat till att 

se till språket som i hög grad formar praktiker, samt hur Lindsköld tematiserar 

sin analys genom att låta diskursteori och frågeställning utgöra en fri, men 

sammansatt analys. Statsvetaren Sara Carlbaums avhandling (2012) använder 

en liknande metod där hon applicerar en rad diskursteoretiska begrepp samt 

Bacchis problematiseringsstrategier för att studera på vilket sätt den ”framtida 

medborgaren” uttrycks i ett antal gymnasiereformer från 1970-talet och framåt. 

Hon betonar framförallt språket som en social praktik, både som relationellt 

och kontextuellt konstruerande och fixerande. Hon visar, genom både 

kontinuitet och förändring, hur sättet att fixera en medborgare förändras i 

gymnasieskolans reformer, visioner och ideal. Hennes analys får stadga genom 

att tolkas och analyseras inom historiska ramar för att visa hur medborgaren 

diskursivt både förändras och behålls under en period. Lindsköld (2013) 

undersöker hur olika begrepp som legitimitet och kvalitet inhägnas av andra 

begrepp i utsagor för att på så vis fastkärna begreppet kvalitet, medan 

Carlbaum (2012) inriktar sig på vilka begrepp som i utsagor omgärdar en viss 

subjektsposition för att på så vis kunna fastställa enligt vilka ramar den 

”framtida medborgaren” figurerar inom.   

Åse Hedemarks avhandling (2009), specificerar och ramar in tre olika 

diskurser genom en diskursanalytisk ansats. Istället för att, som de båda 

exemplen ovan, se till diskursers stabilitet och förändring, identifierar hon nya 

diskurser genom offentliga debatter eller utsagor, där utsagorna frambringar 

begrepp som sedermera förankras kring tre olika diskurser. Genom 

diskursanalysen kan hon extrahera olika debatter och utläsa liknelser och 

skillnader i det empiriska materialet, för att på så vis konstruera tre tydliga 

diskurser.  Förutom att bringa kunskap i hur biblioteksverksamheterna är 

konstituerade och uppfattade av externa aktörer under slutet av ett århundrade 

där biblioteken upplevde en framåtanda, kan hon också konstatera att vissa 

aspekter av verksamheten under genomsökta period är frånvarande, och 

därmed riskerar att bli det i framtiden. Tapia, Kvasny och Ortiz (2011) 

använder kritisk diskursanalys (CDA). De utforskar hur social och digital 

inkludering uttrycks retoriskt i tre amerikanska städers styrdokument vad gäller 

initiativ till trådlösa nätverk. De använder metoden då den beskrivs kunna 

belysa och undersöka förhållandet mellan diskursiva praktiker, händelser och 

texter till bredare sociala och kulturella strukturer. Nyckelord som digital, 

social inkludering och relaterade termer förankras i förhållande till hur 

planering sker för trådlösa nätverk i respektive stad. 

3.4 Laclau & Mouffes terminologi  

Jag använder mig av diskursanalys i begreppets breda bemärkelse, som ett 

språkligt ramverk som fixerar betydelser och kan förstås utifrån olika regler. 

Men i och med att Foucault själv inte utvecklat ett textnära analysverktyg för 

att på ett transparent och konkret sätt utföra en text- och diskursanalys används 
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Ernesto Laclau och Chantal Mouffes begreppsterminologi. Deras verk 

Hegemonin och den socialistiska strategin (1985/2008) är ett viktigt verk inom 

både politisk teori och diskursanalys. De ser språk och handling som något 

socialt konstruerat och fäster stor vikt vid att kontextualisera samhället genom 

att se till både nuvarande och historiska formationer av ett fenomen. Språket 

och världen knyts samman på ett konkret sätt – språket har en konstituerande 

roll, det formar och innehåller perspektiv på och representationer av världen. 

Betydelsen av tecken är en öppen fråga och ansatsen koncentreras på när ett 

tecken får sin mening och hur det går till. Meningskonstruktionen kan utläsas 

genom att anlägga ett antal analytiska begrepp. De begrepp som används i 

föreliggande studie är: element, fixering, artikulering, nod, ekvivalenskedja, 

subjektspositioner samt antagonism och hegemoni (Bergström & Boréus, 2018, 

s. 260 – 265).1 

Språkliga diskurser utgörs i första hand av ett element som står i centrum för 

analysen och belyser diskursens mångtydighet. Det är termer eller tecken som 

är mångbottnade och kan utsättas för stridigheter. Att sätta tecken inom en 

diskurs (diskursifiera) innebär att reducera mångtydigheten hos ett tecken och 

ge det ökad stadga. Begreppet fixering används för att belysa ett elements 

låsning – när en fixering uppstår befinns diskursen inom en tydlig ram. En 

sådan låsning artikuleras – artikulering syftar på att koncentrera sig på hur 

diskursen konstrueras. Det är en form av praktik som skapar en viss relation 

mellan de element som utgör förutsättningen för en diskurs: ”we will call 

articulation any practice establishing a relation among elements such that their 

identity is modified as a result of articulatory practice” (Laclau & Mouffe 

1985, s. 105). Artikulering är således en form av praktik som skapar en relation 

mellan de element som utgör förutsättningen för en diskurs.  

Ett meningsinnehåll inom diskursen kan spela en särskild roll, utgöra en nod. 

Noden fungerar som ett nav, en sammansmältning av flera element då den 

fixeras och får sin mening av de element som omger den (Bergstöm & Boréus, 

2018).  Noden avser det tecken eller den mening som andra tecken organiseras 

utefter och utgör mittpunkten kring vilken diskursen organiseras. En nod är ett 

”gynnat tecken som har stor betydelse för hur diskurser produceras och 

reproduceras” (Herz & Johansson, 2013, s. 111). Att konstruera 

ekvivalenskedjor innebär att ge ett element sin mening via ett system av 

distinktioner. Ett visst element kan då länkas samman med flera element men 

särskiljas från andra. En diskurs kännetecknas av två tendenser, elementens 

stadga som är en förutsättning för det mönster av element som diskursen utgörs 

av samt vilka subjektspositioner rådande diskurs skapar. Subjekt existerar inte 

oberoende av diskurser utan de skapas via de uppfattningar och föreställningar 

som föreligger inom diskursen. Det är i gränsen mellan det föränderliga och 

flytande, det stabila och kontinuerliga som diskursteorin rör sig. Diskurser är 

mer eller mindre temporära fixeringar av betydelser som avgörs hur någonting 

tolkas, förstås och bestäms (Herz & Johansson, 2013). 

Således går det inte att fixera en diskurs fullt och ständigt, vilket resulterar i en 

kamp mellan betydelser som fastställs inom olika diskurser. Denna kamp är 

ständig och en central del inom diskursteorin. En diskurs kan utgöra 

 
1 Laclau & Mouffes tankegångar är ofta kapitellånga där det är svårt att få kunskap om ett 

begrepps mening under en första läsning. Under läsningen av Hegemonin och den socialistiska 

strategin användes en rad sekundärkällor som för enbart en introduktion gör resonemangen 

mer lättillgängliga. Jag har därför valt att framförallt referera till dessa. 



24 

 

konvention, där det föreligger en viss samstämmighet mellan olika uttolkare, 

men blir aldrig helt etablerad. Därav används begreppen antagonism och 

hegemoni (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Antagonism förklarar den 

kamp som sker mellan diskurser då en viss diskurs försöker utgöra en 

huvudsaklig betydelse och bli konventionell. Antagonism är det begrepp som 

märks utanför diskursens ramar, men kan utgöra ett alternativ till diskursen 

genom att göra andra tolkningar möjliga. När en diskurs tagit över har den 

intagit en hegemonisk position och fungerar således som en konvention. Vissa 

ord och definitioner utgör här en central roll och blir dominerande (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000; Lindsköld, 2013). Dessa begrepp kan således 

användas för att se vilka uttryck av digitaliseringen som får tolkningsföreträde.  

3.5 WPR-ansatsen som metodologisk ram 

Frågeställningen i analysen är utvecklad genom en metod som stödjer studier 

av underliggande ”problematiseringar”, som digitaliseringsaspekten inom 

bibliotekssektorn kan sägas utgöra. Genom metoden kan diskurser och dess 

konkreta innebörder via föreställningar och utgångspunkter lyftas fram för att 

belysa olika mönster. Ingången är inspirerad av är Carol Bacchis ´What’s the 

problem represented to be´-ansats. Den utgör ett redskap för att kritiskt granska 

förgivettagna föreställningar om sociala och politiska problem och är 

strukturerad kring sex analytiska frågor som ställs till det material som 

studeras. Genom analysen granskas ”problematiseringar” eller 

”problemrepresentationer” snarare än problemen i sig. Samtliga frågor behöver 

inte användas utan ett urval kan göras som relaterar till den forskningsfråga 

som behandlas – frågorna kan således modifieras (Bergström & Boréus, 2018). 

Hur föreställningar skapas och upprätthålls studeras, för att på så vis utröna hur 

vissa uppfattningar konstrueras och legitimeras inom diskursen. Bacchi och 

Goodwin (2016) förklarar att skapandet av policy är ett sätt att lösa problem 

som finns i samhället och kan fungera som en riktlinje eller rekommendation. 

Policy utgör ett sätt att bidra till att rådande diskurser upprätthålls och 

producerar snarare bilder av problematiseringar än att svara på problemen (s. 6 

– 7). 

Själva angreppssättet är kritiskt, utan att forskaren tar ställning. Studien är 

idécentrerad och inriktas på vilka antaganden och föreställningar av etablerat 

tänkande som praktiken är baserad på (Bacchi, 2009, s. 39). Utgångspunkten är 

att det aldrig finns ett sätt att betrakta vad som uppfattas problematiskt och inte 

heller ett sätt att lösa ett problem på: ”Policies give shape to ´problems´; they 

do not adress them” (s. x). ”Problemet” är således inte ett problem i vardagligt 

språk, någonting som har med problemlösning att göra. Bacchi pekar snarare 

på en förändring: ”It refers simply to the kind of change implied in a particular 

policy proposal” (s. xi). Med hjälp av metoden kan olika fenomen synliggöras 

som potentiellt uppfattas och tolkas olika. Kopplat till frågeställningen för 

denna studie, studeras vilka förutsättningar och antaganden om digitaliseringen 

som de kommunala biblioteksplanerna ger uttryck för.  

1. What’s the ‘problem’ /…/ represented to be in a specific policy?  

2. What presuppositions or assumptions underlie this representation of the 

‘problem’?  

3. How has this representation of the ‘problem’ come about?  
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4. What is left unproblematic in this problem representation? Where are the 

silences? Can the ‘problem’ be thought about differently?   

5. What effects are produced by this representation of the ‘problem’?  

6. How/where has this representation of the ‘problem’ been produced, 

disseminated and defended?  (Bacchi, 2009, s. 2) 

3.6 Tolkning och tillvägagångssätt  

Här följer en förklaring kring hur jag tolkat Bacchis frågeställningar och 

sedermera modifierat dem i syfte att besvara den övergripande frågeställning 

jag arbetar med. Efter det förklaras hur jag gått tillväga med frågorna, både vad 

gäller inläsning av material och sedermera hur tillvägagångssättet och 

strukturen på analysen är konstruerad. 

Fråga 1 syftar till att se hur ett specifikt problem representeras i materialet, i 

vilket jag synliggör genom en övergripande fråga om vilka olika aspekter av 

digitalisering som behandlas av de olika kommunerna i vilket digitalisering 

läses som någonting från början utestående som kommunerna i 

biblioteksplanerna lyfter in i verksamheten. Ett problem framställs där 

föreslagna åtgärder kommer fram, vilka kan vara mer eller mindre explicita. 

Vad syftas med digitala aspekter och för vad? Denna fråga knyter jag an till 

följande fråga i frågeställningen: 

- Vilka aspekter av digitalisering betonas i biblioteksplanerna? 

Fråga 2 undersöker problemrepresentationens underliggande logik genom att 

fokusera på den bakgrund som tas gör given. Vilka epistemologiska och 

ontologiska antaganden vilar de på? Här undersöks termer och konceptuell 

logik som stödjer specifika representationer. Ansatsen är att förstå komplexa 

förhållanden och syftar till att operationalisera begreppen. (Bacchi, 2009, 7 – 

9). Denna punkt sammanväver jag med fråga 3 som riktar intresset mot den 

historiska kontexten och på vilket sätt tidigare händelser medverkat till den 

aktuella problematiseringen. Vad har skett tidigare som gör att detta synsätt 

idag framstår som det ett rimligt förhållningssätt? Istället för att se enbart på 

nuvarande praktiker och institutioner, förstås ”problemet” som inbegripen i en 

evolutionär process. Fråga 2 och 3 besvaras genom en kontextualisering i tid 

(Bacchi 2009, s. 10 – 12) och kopplas bibliotekens tidigare utvecklade 

diskurser och anknyts till följande fråga: 

- Hur kopplas digitala aspekter till valda folkbiblioteksdiskurser? 

Fråga 4 fokuserar kring det som faller utanför problemrepresentationens 

gränser och inriktas på vad som utifrån problemrepresentationen inte anses 

vara i behov av förändring eller reformering. Här avses ”tystnader” som 

begränsningar, där dikotomier bidrar till osynliggörande då de förenklar 

relationer (Bacchi, 2009, s. 12f). Uttryckt med hjälp av en diskursteoretisk 

terminologi kan frågan om vilka tystnader som finns i diskursen formuleras 

som att undersöka vilka betydelsemöjligheter som utesluts av artikulationen av 

vissa elements relation till varandra (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 36). 

Här undersöks vilka digitala aspekter som kopplas till folkbibliotekens uppdrag 

för att se hur verksamheterna förhåller digitalisering till både samtid och 

framtid. Denna punkt sammanfogas med följande fråga: 
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- Hur beskrivs digitala aspekter och deras inverkan på de uppdrag som ingår i 

biblioteksverksamheten? 

Fråga 5 innebär att granska vilka olika typer av effekter en 

problemrepresentation kan medföra, där en viss förståelse av vad som är 

problematiskt utlöser olika reformer, handlingsalternativ och ramar (Bacchi, 

2009, s. 15 – 18). Här ses framförallt till vilka ”subjektivierande” effekter 

digitala föreställningar och förutsättningar ger upphov till och ansluts till 

följande fråga:  

- Vilka målgrupper synliggörs i biblioteksplanerna, vad gäller digitala 

aspekter? 

Fråga 6 används i analysen som konkluderande, där både meningarna genom 

vilka representationer som är dominerande, vinner legitimitet och vilka 

representationer som faller i skymundan (Bacchi, 2009, s. 19). Vilken är den 

hegemoniska användningen av digitalisering för de olika verksamheterna? 

Frågan kopplas till studiens övergripande frågeställning som de övriga frågorna 

utgör olika dimensioner av och kommer framförallt belysas i en avslutande 

diskussion. 

- Hur kommer digitaliseringen till uttryck i de kommunala biblioteksplanerna?  

När urvalet av materialet gjorts och kopplats till studiens övergripande 

frågeställning, lästes alla biblioteksplaner i sin helhet en gång och ganska snart 

därpå valdes Bacchis frågeställningar som metod för att utveckla frågor till 

texten. Efter det lästes materialet en gång till för att därpå extrahera alla 

meningar och termer som innefattar uttryck för digitalisering. Ansatsen har 

varit deduktiv, i vilket termerna extraheras utifrån en stor mängd utfall där den 

ansamlade empirin gör det möjligt att skapa generaliseringar. Som bilaga 1 

visar, kan detta komma att handla om allt emellan e-medier och teknologisk 

infrastruktur på biblioteken, förändrade vanor påkallade av digitalisering ur en 

samhällelig utgångspunkt, om strategier, om biblioteksrummet eller om medie- 

och kommunikations teknologi- eller kunskap. På så vis kunde lite mer än 

halva materialet exkluderas. När detta var gjort fastställdes mina 

frågeställningar som en modifiering av Bacchis frågor i vilka materialet kunde 

delas in i fyra områden. Områdena är uppdelade kring var och en av mina fyra 

underliggande frågeställningar som utgör problemrepresentationer. Varje 

område är sedan uppdelade i olika underkategorier som fungerar som teoretiska 

ramverk där teori är hämtad för att förstå och sönderdela varje 

problemrepresentation. När denna indelning gjorts lästes materialet återigen i 

vilket jag kunde plocka ut längre stycken, analysera och fördela dem i de olika 

delarna och i underkategorierna. 

Frågorna analyseras enligt följande: 

- Vilka aspekter av digitalisering betonas i biblioteksplanerna? 

Frågan utgör analysens första del och besvaras genom att framförallt se hur 

digitalisering används i biblioteksplanerna där det är av vikt att sönderdela 

termen digitalisering. Detta har jag gjort genom att använda Cöster & 

Westelius tre olika underkategorier för digitalisering: informationsteknik, 

datorisering och visualisering. Dessa tre läses som tre olika noder (i Laclau och 
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Mouffes bemärkelse), i vilket syftet är att utröna hur digitaliseringens olika 

aspekter kommer till uttryck i biblioteksplanerna. Begreppen element, fixering 

och artikulation kommer användas för att se element som kopplas och därmed 

artikuleras och därmed fixeras vid en nod. 

- Hur kopplas digitala aspekter till valda folkbiblioteksdiskurser? 

I detta avsnitt kopplas aspekter av digitalisering till folkbiblioteksdiskurser där 

jag använder Hedemarks tre diskurser som en teoretisk förförståelse och ram: 

allaktivitetsdiskursen, den bokliga diskursen och den informationsförmedlande 

diskursen. Dessa tre läses även de som noder där olika uttryck, vilka studeras 

genom begreppen element, fixering och artikulering, förankrar digitala aspekter 

till en eller flera av diskurserna. 

- Vilka målgrupper synliggörs i biblioteksplanerna, vad gäller digitala 

aspekter? 

Förhoppningen med de första två analysdelarna är att de bidrar till att också se 

vilka målgrupper som i biblioteksplanerna inriktas, beroende på vilka digitala 

aspekter och folkbiblioteksdiskurser som används. När olika uttryck för 

digitala aspekter klargörs sammanknyts med olika diskurser, utstakas 

riktningar som i ett policykontextuellt och diskursanalytiskt fokus också ger 

upphov till olika subjektspositioner. Här ska tilläggas att förståelsen för 

subjektspositioner ligger närmre Carlbaums (2012) användning av 

subjektspositioner i vilket vissa institutionella ramar skapar gränser för vilka 

individer som åsyftas i en viss policyinriktad företeelse, till skillnad från 

Lindskölds (2013) användning av samma begrepp, som förankrar 

subjektspositioner kring vilka som står bakom utsagorna i en policy. 

Subjektspositionerna ”digital residents” och ”digital visitors” läses som två 

noder, där begreppen element, fixering och artikulation används för att se hur 

biblioteksplanerna genom olika uttryck riktas mot endera subjektspositioner. 

- Hur beskrivs digitala aspekter och deras inverkan på de uppdrag som ingår i 

biblioteksverksamheten? 

Frågan förläggs som sista punkt i analysen och vilar på resultatet av de övriga 

tre analysdelarna. Förhoppningen är att kunna skapa ekvivalenskedjor, 

beroende på hur de olika kommunerna uttrycker digitalisering och anknyter det 

till valda folkbiblioteksdiskurser, skapas också en förståelse kring hur 

digitalisering påverkar samtida och även framtida verksamhet. Vissa element 

kan då länkas samman med flera element men särskiljas från andra och därmed 

skapa distinktioner för på vilka sätt digitaliseringen påverkar de uppdrag som 

igår i biblioteksverksamheten.  

- Hur kommer digitaliseringen till uttryck i de kommunala biblioteksplanerna?  

Denna övergripande fråga besvaras i en slutdiskussion, där vissa 

representationer läses som dominerande, som legitima och därmed också vilka 

som faller i skymundan. Här kommer framförallt begreppen antagonism och 

hegemoni att användas som ett sammanställande, i vilket ett samlat resultat av 

de övriga frågorna kommer ge upphov till hur digitaliseringen kommer till 

uttryck i biblioteksplanerna, vilka idéer som framförallt uttrycks och vilka som 

faller i skymundan. 
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Följande teoretiska och metodologiska tillvägagångsätt kommer alltså 

sammanvävas i analysen. Begreppen element, fixering, artikulering används i 

alla analysdelar. I de tre första analysdelarna kopplas dessa till noder, som 

utgör mittpunkter i aspekter för digitalisering, i diskurser för 

folkbiblioteksroller och för olika subjektspositioner. I fjärde analysdelen 

förankras begreppen till ekvivalenskedjor för att få kunskap om hur 

digitalisering skapar olika uttryck för inverkan på folkbibliotekens uppdrag. De 

olika noderna är utvalda i vilka olika element studeras för att se hur 

meningsinnehållet artikuleras och därmed fixerar digital praktik kring dessa.  

Tillvägagångsättet kan förstås enligt modellen: 

Del 1, 2 och 3: Problemrepresentation – Element, artikulering, fixering – 

Noder (som utgörs av digitala aspekter, folkbiblioteksdiskurser och 

subjektspositioner) 

Del 4: Problemrepresentation – Element, artikulering, fixering – 

Ekvivalenskedjor 

3.7 Kritik av metod 

Diskursanalysen och den kvalitativa forskningsmetodiken har fått mycket kritik 

då den uppfattas som relativistisk och till syvende och sist vilar på forskarens 

tolkning. Samtidigt kan förståelsen för de analysbegrepp som appliceras skilja 

sig beroende på vilken studie som utförs, inom vilket ämne eller institution. 

Därför är definitionen av analysverktygen viktiga och måste vara stringenta i 

förhållande till forskningsfrågan (Bergström & Boréus, 2018). För att påvisa 

beständigheten och betydelsen i en kvalitativ inriktad studie är det av vikt som 

forskare vara både trovärdig och självreflexiv. Detta innebär att forskaren bör 

vara reflexiv, både gentemot metodtillämpning och sin subjektiva hållning 

gentemot det material som studeras (Bryman, 2016). Ytterligare validitet kan 

bringas då valet av texter utvalts i syfte att besvara specifika forskningsfrågor 

och görs synligt. Tolkningsstrategin måste vara noggrant utvald i förhållande 

till syftet där samma slutsats ska kunna nås med en annan forskare. Därför bör 

studien vara transparent och resultaten välmotiverade (Bergström & Boréus, 

2018). Detta har i studien förstärkts genom att jag förklarar tillvägagångssätt, 

både vad gäller inläsning och utförande av analys, på ett transparent sätt och 

visar således alla steg varigenom min tolkning av materialet utförts. 

Först och främst beror diskursanalysen på forskarens tolkning i vilken 

forskaren inte kan placera sig utanför den diskurs som analyseras (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000; Bergström & Boréus, 2018). I och med att jag är 

student i Biblioteks- och informationsvetenskap, samtidigt som jag 

arbetar/arbetat på både universitetsbibliotek och folkbibliotek, präglas också 

min förståelse av hur den praktiska verksamheten ser ut ”inifrån”. Men att steg 

för steg göra analysen så transparent som möjligt, hoppas jag att den inte 

präglas alltför mycket av den förståelse för verksamheten jag själv har. Därför 

har jag även valt att lägga mina egna reflektioner kopplade till material och 

tidigare forskning i den avslutande diskussionen och låta resultatdelen ledas av 

de mer textnära teorier som applicerats. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Digitala aspekter  

Bilaga 1 innehåller de olika kommunernas användande av digitala termer och 

begrepp. En rad olika uttryck (beteckningar) uppstår men vilken innebörd ges 

dessa? Dessa begrepp ”diskursifieras” i vilket olika element fixeras beroende 

på hur de artikuleras och förankras till någon av de tre underliggande termerna 

för digitalisering som läses som tre olika noder – informationsteknik, 

virtualisering och datorisering. Syftet är att ge elementen ökad stadga och få 

kunskap om vilka definitioner av digitalisering som kommunerna använder, 

genom att se hur de artikuleras och fixeras vid en nod som dessa digitala 

underkategorier utgör. I en del planer uttrycks noden (virtualisering, 

datorisering eller informationsteknik) manifest men oftast måste planerna 

analyseras i deras meningsinnehåll för att få dessa noder att framträda. I 

flertalet av biblioteksplanerna framlyfts en strävan efter att utveckla digital och 

fysisk biblioteksverksamhet parallellt (Eskilstuna, Gotland, Gävle, Linköping, 

Luleå, Stockholm, Sundsvall, Umeå, Örebro) eller att utveckla det digitala 

biblioteket som ett komplement till det fysiska (Halmstad, Malmö, Uppsala, 

Västerås, Östersund). Men beroende på vilka aspekter av digitalisering som 

lyfts fram ser också denna utveckling mellan digital och fysisk 

biblioteksverksamhet annorlunda ut.  

- Vilka aspekter av digitalisering betonas i biblioteksplanerna? 

4.1.1 ”Virtualisering” – tillgänglighet utöver det 
fysiska rummet 

”Universum (som andra kallar biblioteket)” 

Jorge Luis Borges, Biblioteket i Babel, 1941 

Virtualisering är ett fenomen som uppstått som en konsekvens av 

digitaliseringen och beskriver samtidens oberoende av tid och rum, av fysiska 

platser och möten där relationer kan skapas via internetuppkoppling. En del 

kommuner (vilka framgår i Bilaga 2) använder virtuella aspekter när de lyfter 

fram digitaliseringen och byter ibland ut begreppet ”det digitala biblioteket” 

mot ”det virtuella biblioteket”, inom vilken själva noden fastkärnas på ett 

framträdande sätt. När ”virtuella” inte uttrycks explicit,  uttrycks det i första 

hand i förhållande till elementet tillgänglighet. I många av biblioteksplanerna 

är argumentationen om det fysiska bibliotekets ”generösa” öppettider placerade 

intill betoningen av det digitala bibliotekets tillgänglighet under dygnets alla 

timmar: ”Biblioteken är med hjälp av det digitala biblioteket tillgängliga 24 

timmar om dygnet [min kursiv]” (Göteborgs stad, 2013, s. 10). Det digitala 

biblioteket lyfts fram som en interaktiv och gemensam resurs där medborgaren, 

oavsett tid på dygnet, kan orientera sig i bibliotekets utbud, förvalta sina lån, 

ladda ner dokument och medier. Bibliotekens databaser och e-medier framhålls 

även de framförallt ur ett tillgänglighetsperspektiv, där det digitala biblioteket 

benämns som en ”samlingspunkt” för information och medier. I Eskilstuna 

kommun (2017) frammanas även bilden av det digitala biblioteket som ett sätt 

för individen att sköta sina ärenden under dygnets alla timmar – besökaren ska 

kunna ha tillgång till kunskap och läsning oavsett tid och rum. I kommunens 
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plan adderas också aspekter av en sammanvävning mellan det lokala och 

globala. Besökaren ska kunna ladda ner media och tidningar från ”hela 

världen” och gör ett anspråk på att närma sig en vision, i likhet med Chowdury 

et al. om biblioteket som ”Bibliotek 2.0”. Biblioteket ska underlätta för det 

lokala och globala mötet – den ”virtuella miljön”, oavsett tid och rum, ska ge 

inspiration till kunskapsinhämtning och läsinspiration. Här används även 

elementet tillgänglighet men artikuleras i form av tillgång till 

informationshämtning från hela världen i vilket en virtuell diskurs åskådliggörs 

genom att den fixerar det lokala biblioteket i ett nät av global information.  

Tillgänglighet är framförallt den det element som knyts samman med det 

digitala bibliotekets virtuella aspekter, men i Umeå kommuns biblioteksplan 

(2015) fixeras en viss uppdelning mellan det fysiska och digitala biblioteket. 

Den fysiska verksamheten ska utvecklas och vara mångfacetterad, det digitala 

biblioteket ska vara lättillgängligt. Dessa två punkter lyfts fram som: ” viktiga 

faktorer för att biblioteken ska upplevas som tillgängliga och attraktiva [min 

kursiv]” (s. 10). Det digitala biblioteket tillskrivs således en 

tillgänglighetsaspekt som en motsats till det fysiska som ska vara en attraktiv 

plats att besöka. I Växjö kommuns biblioteksplan (2015) lyfts snarare det 

digitala bibliotekets tjänster som en lockelse, en attraktiv punkt där de virtuella 

besöken kan ske genom ”nätets 24-timmarstillgänglighet” (s. 12). Den fysiska 

och virtuella miljön sammanfogas i Örebros biblioteksplan (2017) i ett 

tillgänglighetsperspektiv – i samma mån som den fysiska verksamheten, ska de 

”virtuella biblioteksverksamheterna präglas av användarvänlighet med åtkomst 

till digitala medier anpassade efter olika behov” (s. 7). Även i Kalmar kommun 

(2018) anslås det virtuella biblioteket som tillgängligt dygnet runt med 

betoning att det ska vara lätt för användaren att orientera sig (s. 4). 

Av de 21 studerade kommunerna uttrycker åtta (Borlänge, Eskilstuna, 

Göteborg, Kalmar, Umeå, Uppsala, Växjö, Örebro) virtuella aspekter. 

Innebörden är mångbottnad men knyts framförallt till en tillgänglighetsaspekt. 

Elementet tillgänglighet knyts till noden virtualisering och skapar därmed en 

diskurs i vilket tillgång till biblioteket dygnet runt artikuleras och därmed 

fixeras. Men det används i viss grad olika; Göteborgs Stad använder virtuella 

aspekter för att uttrycka en förlängning av den fysiska verksamheten, dels som 

en ”samlingspunkt”, men framförallt betonas öppettiderna i vilket besökare inte 

ska begränsas av det fysiska bibliotekets öppettider. I Eskilstuna kommun ses 

den virtuella miljön som ett sätt för lokalsamhället att uppgå i ett globalt 

nätverk där användaren har tillgång till ”hela världen”. Elementet tillgänglighet 

fixeras här snarare vid det digitala bibliotekets virtuella aspekter ur ett globalt 

perspektiv, och läses som en samlingspunkt för global information. 

Tillgänglighetsaspekten artikuleras i form av tillgänglig global information och 

fixerar därmed en virtuell diskurs inom vilken världens information kan knytas 

till den lokala platsen.  
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4.1.2 Datorisering – förflytta det lokala till globala 
nätverk  

I Bilaga 2 framgår det att majoriteten av biblioteksplanerna uttrycker aspekter 

av datorisering tydligt. I de flesta fall handlar det framförallt om vilken typ av 

material som biblioteket skall erbjuda.  De flesta planer innehåller visioner om 

att biblioteket ska erbjuda medier oavsett format, i tryckt eller 

digital/elektronisk form och knyts således fast vid noden datorisering som 

handlar om att göra artefakter och medier datorläsbara. Som påvisats i 

inledningen, uttrycks digitaliseringen av kulturarvet som en avgörande punkt i 

den nya biblioteksstrategin vars huvudsakliga argument är att det bidrar till en 

demokratiseringsprocess som möjliggör tillgång till kultur och information för 

alla. I de kommunala biblioteksplanerna uttrycks och frammanas dock andra 

betydelser i anknytning till digitaliserat material. 

Den tryckta bokens position förespråkas i Borlänge kommun (2010) men den 

ska kompletteras med ”nya medieformer”. Kompletteringen av dessa former 

anslås framförallt som behovsstyrd: ”Mediebeståndet skall vara behovsstyrt, 

aktuellt, och mångsidigt” (s. 11) genom vilket först och främst e-böcker, 

databaser och digitala länkar lyfts fram. Gävle kommun (2013) anknyter det 

digitala materialet till tankar om ett hållbart samhälle – biblioteket skall 

anpassas till förändringar som avser både ”nyare former av media och nya 

former för förmedling” (s. 7). Verksamheten, uttrycks det i planen, styrs av en 

värld som ständigt utvecklar nya former av media i vilken Gävle Kommun 

påvisar att biblioteken måste ligga i framkant vad gäller teknisk utrustning för 

att kunna utveckla medier, i både tryckt och digital form. Bibliotekens 

medieformer artikuleras och knyts till elementet behovsstyrt i vilket 

verksamheternas strävan efter att förmedla medier fixeras vid samhällets 

fortskridande behov kan förankras kring noden datorisering. 

I Linköpings biblioteksplan (2013) betonas vikten av att utveckla digitala 

kataloger till samlingarna av böcker och delta i hela landets arbete med 

digitalisering av kulturarvsmaterial. Det digitaliserade materialet frammanas 

här, inte för att följa med i samhällsutvecklingen, utan för att tillgängliggöra 

material som effektiviserar hanteringen av medier, samt underlättar för 

användarnas orientering av mediebeståndet där de har fri tillgång till mängder 

med böcker, e-medier, databaser och tidningsartiklar (s. 14). Uppsala kommun 

(2017) uttrycker snarare vikten av att digitalisera material för att motverka en 

”ny informationsbrist” och framhåller att hela 1900-talets biblioteksverksamhet 

vilat på den informationsbrist som uppstod när det svenska samhället 

industrialiserades alltmer under tidigt 1900-tal. Strukturer som påminner om 

dessa kan motverkas genom att ”digitalt material och tjänster görs fritt 

tillgängligt i så stor utsträckning som möjligt” (s. 11). Som i föregående 

analysdel används även här elementet tillgänglighet men artikuleras snarare i 

förhållande till det digitaliserade materialet och fixeras därmed vid noden 

datorisering. 

Västerås och Växjös planer innehåller å andra sidan aspekter som knyter det 

lokala kulturarvet till en alltmer globaliserad värld. I Västerås biblioteksplan 

(2013) fokuseras det digitaliserade, lokala materialet som en viktig punkt i 

dagens globaliserade och informationsrika samhälle. Biblioteksverksamheten 

ska bidra till att stärka den ”lokala identiteten” där det lokalhistoriska och det 

aktuella ska ”synliggöras både fysiskt och digitalt” (s. 6) samt: ”exponering av 
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äldre böcker ska ske genom ökad digitalisering och katalogisering att göra den 

äldre samlingen i Västerås stiftsbibliotek tillgänglig genom katalogisering och 

digitalisering” (s. 4). Även i Växjös biblioteksplan (2015) argumenteras det för 

digitalisering av material för att bevara hela kommunens kulturarv, där 

samlingarna ”skapar perspektiv på nutid och framtid och för att tillgängliggöra 

dem för fler digitaliseras delar av dem” (s. 12). Elementet lokalt material 

artikuleras i syfte att de ska exponeras digitalt och därmed lyfta fram den 

”lokala identiteten” i vilken en fixering av digitaliserat material knyts till både 

bevarande av lokalt kulturarv samtidigt som det skall förankras i globala 

informationsnätverk. Noden datorisering, fixeras härmed, i likhet med noden 

virtualisering, kring lokal tillgänglighet kopplat till global information. Det 

som skiljer sig är att inom noden för datorisering uttrycks bibliotekets arbete att 

fastkärna det lokala materialet i globala sfärer. Inom noden för virtualisering 

sker det tvärtom, där lokala besökare skall ha tillgång till globala nätverk. 

Datoriseringsaspekter anslås även dem, i likhet med virtuella aspekter, 

framförallt för att utvidga verksamheten och göra den tillgänglig. De planer 

som lyfts fram ovan, påvisar en viss delad uppfattning kring det digitaliserade 

materialet. Både Gävle och Borlänge uttrycker att biblioteket styrs av behov 

utifrån, där verksamheten ska ligga i framkant i samhälls- och teknikutveckling 

och därmed måste materialet digitaliseras i högre utsträckning i vilket noden 

datorisering knyts till elementet behovsstyrd. Linköpings och Uppsalas planer 

förankrar datoriseringsaspekter till det nationella arbetet med att digitalisera 

kulturarvsmaterial, framförallt i förhållande till elementet tillgänglighet där alla 

skall ha tillgång till information, som i Uppsalas kommun uttrycks för att 

motverka liknande informationsbrist som var närvarande under tidigt 1900-tal. 

Växjö och Västerås anknyter digitaliserat material till lokalsamhället och dess 

koppling till globala nätverk för att på så vis både bevara det lokala kulturarvet 

och att göra det synligt i globala nätverk. På många sätt, anslås digitalisering, i 

form av datorisering, som ett sätt att ”sätta orten på kartan” men i förändrad 

form. Genom datoriserat kommunalt material fixeras kommunen som en punkt 

i globala informationsnätverk, vilket anknyter till idén att fästa det lokala 

bibliotekets, inte bara användare, utan också material i globala nätverk. 

4.1.3 Informationsteknik  

Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 

kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet (Bibliotekslagen, 

Kulturdepartementet, SFS 2013:801). 

Ovanstående citat är en vision från den nuvarande bibliotekslagen som åtföljer, 

om än i reviderad och fördjupad form av den punkt som bibliotekslagen från år 

1996 föreskrev: ” Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information 

görs tillgänglig för alla medborgare” (SFS 1996:1596). Paragrafen i 

bibliotekslagen från 1996 förtäljer hur biblioteken med stöd av datorer skall 

göra information tillgängligt, medan paragrafen från år 2013 snarare pekar på 

utbildning inom hanteringen av informationsteknik för dess bärande roll i nya 

kunskapslandskap och delaktighet i olika kulturer. I Kungliga bibliotekets 

rapport (2018c) framkommer att den nya ordalydelsen även kan innefatta 

kopplingar till digital delaktighet och medie- och informationskunnighet (MIK) 

och att 93 % av hela landets biblioteksplaner innefattar skrivningar inom dessa 

områden. Paragrafen har blivit en kärnverksamhet på biblioteken som i någon 
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form erbjuder stöd och handledning inom området: ”Digital delaktighet är en 

demokratifråga varför det är en del av bibliotekens uppdrag” (Kungliga 

Biblioteket, 2018c, s. 9).  

I den gällande bibliotekslagen är informationsteknik den enda digitala aspekten 

som uttrycks explicit och det är också den punkten som de kommunala 

biblioteksplanerna framförallt betonar vad gäller digitala aspekter. I de flesta 

fall implementerar majoriteten av kommunerna informationsteknik som en 

direkt avskrivning eller omtolkning av paragrafen i bibliotekslagen. 

Informationsteknik avser framförallt själva tekniken som hanterar information, 

både som kunskap och lära. Användning eller konsekvenser av tekniken, eller 

tekniken i sig kan åsyftas beroende på ifall inre eller yttre digitalisering avses. 

 Yttre digitalisering – platsförankrad handledning för 
självständighet och delaktighet i samhället 

I Borlänges biblioteksplan (2010) uttrycks besökarnas fria tillgång till datorer 

med Internet och ordbehandling under ett begrepp de kallar ”IT-verkstan”. Här 

betonas framförallt publika datorer som ett verktyg för de besökare som saknar 

egen internetanslutning. Publika datorer lyfts fram som ett verktyg för de 

besökare som saknar egen internetanslutning, som inte minst avser 

”kommunens invandrare” (s. 7). Via bibliotekens datorer och 

informationsteknik kan således dessa besökare sköta kontakter med 

”myndigheter i Sverige, bli informerad om samhällsutvecklingen i hemlandet 

samt inte minst att hålla kontakt med släkt och vänner i hemlandet” (s. 8). 

Planen uttrycker således en effekt av digitaliseringen yttre betingelser där 

samhällsgrupper som inte har tillgång till att följa med i den digitala 

utvecklingen ska kunna göra det på biblioteket genom vilket Borlänges 

kommun tydligt ramar in syftet med platsförankrade informationstekniska 

aspekter. I Gotlands biblioteksplan (2014) inriktas snarare 

informationstekniken till studier och bildning – biblioteken ska erbjuda tillgång 

till trådlösa nätverk, e-medier och internetdatorer vid ”studieplatser”, öppna för 

fri användning. Element som publika datorer och internetanslutning artikuleras 

inom biblioteksrummets väggar, i vilket informationsteknik fixeras. 

Att ge tillgång till datorer i lokalen betonas i båda exemplen ovan vilket 

innebär att informationsteknologin blir synlig i biblioteksrummet för att kunna 

tillhandahålla de verktyg som det digitala samhället uppbyggs kring. Ny teknik 

och moderna tekniklösningar accentueras i Umeås biblioteksplan för att på ett 

effektivt sätt kunna tillhandahålla och tillgängliggöra biblioteksservice. Den 

nya tekniken används i syfte att underlätta tillgänglighet för besökare både vad 

gäller e-tjänster och självbetjäning för att besökarna själva ska kunna sköta sina 

individuella ärenden. En ”modern teknik- och kommunikationsmiljö ska 

erbjudas bibliotekens besökare” (Umeå kommun, 2015, s. 16).  I Karlskronas 

kommun (2016) framhålls även tekniken – bibliotekens uppdrag och 

utgångspunkt finns både medier och digital teknik. Det finns i och med detta en 

strävan efter att göra medier och tekniken mer närvarande i det fysiska 

biblioteksrummet. Karlstad kommun (2017) betonar informationstekniska 

aspekter som avgörande för att kunna ta del av samhället som idag kan utgöras 

av mångahanda medier – böcker, läsplattor och ljudböcker. Bibliotekens 

”tekniska service” tillhandahåller teknik som möjliggör deltagande i det 

moderna samhället ”genom tillgång till wifi, scanning, e-tjänster och andra 
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tekniska lösningar” (s. 11). Informationsteknik artikuleras som ett sätt att 

underlätta för besökaren, i vilket elementet biblioteksservice kopplas till själva 

tekniken som skall underlätta för besökarens självservice och som ett sätt att 

bidra till att ta del av samhället. I båda dessa exempel fixeras noden 

informationsteknik som en synlig del i biblioteksrummet i vilket besökaren 

vägleds genom uppdaterad teknik som i sig medverkar till individens 

deltagande i samhället. 

Exemplen ovan uttrycker behovet av informationsteknik i biblioteksrummet, 

utan att framlyfta informationsteknisk handledning av personal. Karlstad 

kommun (2017) beskriver även folkbiblioteket unika ställning nationellt, en 

institution som allmänheten har stort förtroende för. I anslutning till detta 

förtroende tydliggörs att personalen behöver kunskap i MIK (medie- och 

informationskunnighet) för att hjälpa besökare, i vilket färdigheter bygger på 

kunskapssökande och ”förmåga att använda medier och informationskanaler på 

ett meningsfullt sätt – oavsett form och teknologi” (s. 12). Digital utveckling 

ställer framförallt krav på ny teknisk utrustning och producerande av e-medier, 

som i Östersunds biblioteksplan (2018) uttrycks som ett krav för att uppnå 

digital delaktighet. Den digitala klyftan är ett tydligt fokuseringsområde där 

biblioteket kan fungera överbryggande och motverka en utveckling påkallad av 

digitaliseringsprocesser. För att ge invånarna ett ”digitalt kompetenslyft” läggs 

vikten framförallt vid teknisk infrastruktur och personalens kompetens att 

kunna tillgodose behoven som följer på utvecklingen (s. 5). Luleås kommun 

lyfter fram en IKT-pedagog som står ansvarig för information och handledning 

i nätbaserat lärande där biblioteket genom ”IT/datorträffar” ger besökare 

möjlighet att söka och surfa på internet, använda sociala medier och utveckla 

kunskap om allmänna e-tjänster. Pedagogen ansvarar för att stödja personal, ny 

teknik och lärmiljöer i både fysiska och digitala miljöer. Förutom att 

tillhandahålla digitala tjänster i form av nedladdning, kopiering, utskrifter och 

scanning, utbildning i digitala enheter och informationssökning – punkter som 

alla innefattar stöd för användaren att hantera de digitala landskapen – lyfts 

”makerspaces” fram som en form av medskapande arenor som har sitt ursprung 

i arbete med uppfinningar i kombination med modern teknik, exempelvis 

filmkameror och 3D-skrivare. Syftet är att dela kunskap med andra där 

biblioteken rör sig utöver sina ”traditionella program” (Luleå kommun, 2016, 

s. 28). I dessa exempel knyts informationsteknologiska aspekter till elementet 

handledning i vilken personalen får en betydelsebärande roll att handleda 

informations- och kommunikationsteknologi. Noden informationsteknologi 

fixeras alltså inte enbart vid tillgängliggörande av medier och digital 

information utan knyts även till elementet handledning i IKT för att fastställa 

besökarnas delaktighet i samhället. 

Den yttre digitaliseringen handlar framförallt hur bibliotekens funktioner 

interagerar med samhällets utveckling. Vad som märks i det ovanstående är att 

biblioteken lyfter fram informationsteknik igenom tre aspekter som kopplas till 

elementen delaktighet, självständighet och själva tekniken i sig som kan 

användas i det fysiska biblioteksrummet. Användning av datorer i det fysiska 

biblioteksrummet stöds på två åtskiljande punkter i Gotlands och Borlänges 

biblioteksplan, där den Gotland framförallt betonar att datorer ska finnas för att 

stödja utbildning medan Borlänges biblioteksplan uttrycker behovet av datorer 

i lokalen för att ”kommunens invandrare” ska kunna ta del av 

samhällsutvecklingen och behålla relationer med familjen i hemlandet. I båda 

dessa exempel utgör själva tekniken i form av datorer och internet ett element 
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som fixerar bibliotekens funktioner utifrån informationsteknologiska aspekter. 

I flera exempel lyfts informationsteknologiska aspekter fram genom element 

som självservice i där biblioteken fixerar informationsteknologi kring 

besökarnas självständighet och flexibilitet. MIK och informationsteknik 

används i merparten av de kommunala biblioteksplanerna för att argumentera 

för kunskapen av dessa för delaktighet samhället och tillgång till demokratiska 

rättigheter som det moderna samhället påkallar. Dessa aspekter kopplas till 

elementet handledning där kommunerna fixerar och tillskriver biblioteken en 

handledande roll i informationssamhället.  

Inre digitalisering – utrustningens infrastruktur 

Den inre digitaliseringen betonas i många planer vilket framförallt syftar till att 

i planerna ge stöd åt det interna arbetet och till samarbete verksamheter 

emellan. Exempel är de gemensamma bibliotekssystem som många framhäver 

som en viktig del (Borlänge, Göteborgs, Kalmar, Luleå, Stockholm) eller 

informationskompetens genom utbildning internt och externt samt genom 

anpassning och utveckling av gemensamma hemsidor (Region Gotland, 2014).  

Kostnader för datasystem och gemensamma kataloger samt ansvarsfördelning 

mellan IT-enheter, Intraservice och IT-funktioner beskrivs i Göteborgs 

biblioteksplan som ett område som kräver tydligare samarbete i vilket de 

ämnar sammanväva dessa system under en huvudman (Göteborgs stad, 2013). I 

Halmstads kommun (2016) ställs kravet på samverkan för att kunna 

tillgängliggöra material och sedan kunna organisera den digitala infrastrukturen 

och informationsresurser utifrån användarperspektiv. Stockholms stad (2015) 

betonar digitala tjänster med bibliotekets webbplats som knutpunkt som en 

betydande del i arbetet och ska vara tätt sammanknutet med de fysiska 

biblioteken, där tjänsterna ska vara samspelande, i vilket en väl fungerande 

teknisk infrastruktur förutsätts. Biblioteken i Jönköpings kommun satsar på 

teknik som möjliggör för personalen att arbeta med ”utvidgade uppdrag” vad 

gäller digital utrustning och användandet av den (Jönköpings kommun, 2016, s. 

4). Inre digitala aspekter artikuleras här i förhållande till informationsteknologi 

med elementen samverkan, samspelning och samarbete, i vilket 

informationsteknologin fixeras vid dess infrastruktur för att förbättra det 

interna arbetet. 

I Halmstad kommun (2016) fokuseras även informationsteknologins 

infrastruktur för att kunna utveckla och bidra till digital åtkomst och begränsa 

en ”digital inlåsning” som innebär svårigheter att komma åt digitaliserat 

material som ”enbart finns åtkomligt via specifik lokal på annan ort” (s. 4). 

Detta uppmärksammas också i Uppsalas biblioteksplan (2017) – förutom att 

poängtera svårigheten att navigera och hitta i ett överflöd av information – 

framförs inlåsningseffekter, i vilket först och främst upphovsrättslagstiftning 

och kommersiella begränsningar ses som moteffekter (s. 11). I Malmös 

biblioteksplan (2015) uttrycks en viss problematik kring e-medier – tillgången 

till dem förutsätter en samarbetsplattform där lånersättning inneburit 

svårigheter i förhållande till bibliotekens budgetar. Här framlyfts framförallt 

problem med att ha olika leverantörer som gör hanteringen och kunskapen 

kring e-medier svår att fördjupa. Här artikuleras svårigheter med den 

informationsteknologiska infrastrukturen som framförallt knyts till element 
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som fixeras vid punkter utanför verksamheten: upphovsrättslagstiftning, 

kommersiella begränsningar och bibliotekens budgetar. 

Detta avsnitt har framförallt betonat förhållandet mellan uttryck och innehåll, 

vad de digitala aspekterna i planerna de facto avser och här finns en viss 

uppdelning och variation mellan uttryck och innehåll. Digitala aspekter tar sig 

olika uttryck och har här fixerats genom att se vad som läggs inom ramarna för 

endera digital aspekt. Digitalisering i biblioteksplanerna innefattar framförallt 

informationsteknik, men även till stor del datoriseringsaspekter i vilket de 

flesta planerna innehåller visioner om att tillgängliggöra material digitalt. 

Virtualisering uttrycks desto mindre, men gemensamt för de alla tre aspekterna 

av digitalisering är att de ger uttryck för tillgänglighet. Böcker som 

digitaliserats (datorisering) kan lånas oavsett tid och rum (virtualisering) och 

läsas av dem som behärskar bibliotekens digitala tjänster (informationsteknik). 

Digitalisering kan alltså förstås i förhållande till elementet tillgänglighet och 

därmed uppstår en fixering som innefattar alla tre aspekter av digitalisering. 

Andra aspekter är elementen delaktighet och självständighet som kan kopplas 

till informationsteknologiska faktorer, som antingen sker via bibliotekens 

webbsidor eller genom handledning på plats.  
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4.2 Digitala aspekter och folkbiblioteksdiskurser 

Det finns för framtiden ett starkt behov av att värna och 

samtidigt förnya kärnan av det som kännetecknar bibliotekens 

centrala roller (Linköpings kommun, 2016, s. 8) 

I följande avsnitt studeras hur de olika verksamheterna knyter an digitala 

aspekter till Hedemarks (2009) tre folkbiblioteksdiskurser: den bokliga 

diskursen, den informationsförmedlande diskursen och allaktivitetsdiskursen. 

Dessa tre utgör noder genom vilka uttryck, termer och begrepp studeras. Noden 

utgör mittpunkten i vilket man kan fixera betydelsekedjor och därmed studera 

vilket tecken som gynnas av vilket, om exempelvis informationstekniska 

aspekter gynnar läsning eller tillgängliggörande av information, eller om det 

tvärtom stävjar det. Begreppsterminologin element, artikulation och fixering 

används här för att studera hur planerna uttrycker digitala aspekter till någon av 

de tre diskurserna. Enligt vilka olika teman används digitaliseringen? Är det 

möjligt att urskilja ett tydligt uppdrag som förankrar digitala aspekter i redan 

existerande diskurser? I Luleås biblioteksplan framhålls att utveckling innebär 

att ta nya steg, att ”komma närmare en vision och att utmana traditionen” 

(Luleå kommun, 2016, s. 2). Men vad innebär det att utmana traditionen? Som 

påvisas på flera håll är biblioteket både nutida och traditionell institution som 

bär på en mångdimensionell verksamhet – där de tydligaste punkterna är språk 

och läsutveckling, litteratur, kunskap, utbildning, information, mötesplats och 

kulturell scen. Men hur inbegrips digitala aspekter i dessa?  

- Hur kopplas digitala aspekter till valda folkbiblioteksdiskurser? 

4.2.1 Den ”bokliga diskursen” – mot en digital 
berättelse  

Omkring hälften av de olika kommunernas biblioteksplaner innehåller digitala 

aspekter som kan förankras till den bokliga diskursen, som Bilaga 3 visar. Den 

bokliga diskursen kännetecknas av att litteratur sätts i fokus i vilket 

verksamheten har en fostrande och bildande position. I en del biblioteksplaner 

uttrycks visioner om att utveckla läsande inom det digitala området men i de 

flesta fall saknas riktningar och strategier för detta. Även om folkbiblioteken i 

hög utsträckning fokuserar på att stimulera läslust, språkutveckling och 

bildning, som Stockholm stad (2015) framlyfter ska ske genom olika format, 

beskrivs sällan digitala verktyg som ett sätt att förmedla detta. I Linköpings 

kommun (2013) sammanknyts god läsförmåga och digital delaktighet som två 

avgörande punkter i ett demokratiskt samhälle – de vill öka tillgängligheten för 

läsning och litteratur, samt förankra folkbibliotekets roll i det livslånga lärandet 

och digital delaktighet. Här samspelar elementet läsning med lärande och med 

elementet digital delaktighet. Detta artikuleras genom att biblioteket skall öka 

tillgängligheten med hjälp av digitaliserat material som i sig ökar tillgänglighet 

till läsning vilket resulterar i besökare som känner sig mer trygga med digitala 

verktyg i lärandeprocesser. 

I Jönköpings biblioteksplan (2016) framgår det att biblioteken ska arbeta aktivt 

med att ”lyfta fram och utveckla den digitala berättelsen” (s. 9). ”Den digitala 

berättelsen” utgör ett tydligt element som artikuleras som en förutsättning för 

litteratur som lyfts fram digitalt, i vilket en boklig diskurs inom digitala ramar 
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fixeras. Dock innehåller planen inga tydliga strategier för hur denna utveckling 

skall se ut. Östersunds kommun (2018) planerar att bedriva läsfrämjande 

verksamhet utanför de fysiska biblioteken för att nå nya använda användare 

och målgrupper. Det framgår dock inte klart att detta innebär att befinna sig vid 

sociala medier eller om det är sedvanlig uppsökande verksamhet i form av 

bokbuss eller ”boken kommer”-verksamhet. 

I Karlstads kommun (2017) värdesätts folkbibliotekens läsfrämjande arbete 

som ska göras tillgänglig för alla där arbetet består i bokmingelkvällar och 

bokcirklar, samt lästips på webben. Här framstår digitala aspekter av berättande 

och bokförmedlande som ett komplement till den fysiska, platsförankrade 

aktiviteterna. Örebros kommun (2017), å andra sidan, fastslår att det ”virtuella” 

biblioteket har samma värde som de fysiska biblioteken, där webbplatsen, 

Facebook, Twitter och olika bloggar kan användas i anslutning till olika 

läsprojekt. I Luleås biblioteksplan (2016) framgår det att de vill utbilda 

bibliotekets personal i medie- och informationskunnighet och i digitala verktyg 

för att kunna handleda besökaren och ”för att kunna använda digitala verktyg i 

litteraturförmedlingen” (s. 55). De vill även utveckla metoder för att ta reda på 

hur användarna ”tar del av litteratur med hjälp av teknik” (s. 44) samtidigt som 

de klargör att inspiration till läsning och lästips skall finnas i både det fysiska 

och digitala rummet. I Umeås kommun (2015) uttrycks det litteraturfrämjande 

arbetet med hjälp av det digitala biblioteket som de kallar ”ett välkomnande 

rum” – där möjligheten att låna e-medier, söka i databaser, boka tid med 

bibliotekarier finns, men även boktips och artiklar via hemsidan som 

framförallt lyfts fram som litteraturfrämjande arbete. I Gotlands biblioteksplan 

(2014) framhävs personalens kommunikativa och digitala förmåga för att 

biblioteket ska kunna litteraturförmedla och hålla i bokprat på sociala medier.   

Även Göteborgs stad (2013) framhåller att bibliotekarierna alltmer ska arbeta 

med berättelser i digitala plattformar där bokprat och boktips via bloggar lyfts 

fram, där individer i hög grad kan dela berättelser. 

Exemplen ovan uttrycker alla tydliga strategier genom hur digitala medel kan 

användas för att fixera en boklig diskurs. Elementet litteraturförmedlande 

kopplas till bibliotekens webbplatser och olika sociala medier i form av 

Facebook, Twitter som fixerar en boklig diskurs förmedlat via digitala 

aspekter. En digital boklig diskurs kan alltså kännetecknas av att biblioteken 

tipsar om böcker på webben, där de anställdas kompetens bestående av god 

kännedom av skönlitteratur förutsätts. Bibliotekspersonalen behåller på så vis 

en ”fostrande” relation till användarna. Luleås biblioteksplan innehåller en rad 

strategier för att kunna utveckla digitala berättelser och de betonar även att det 

krävs kunskap i hur individer tar till sig litteratur med hjälp av teknik. Samtal 

om litteratur, delandet av berättelser och boktips på sociala medier är 

framförallt de element som artikuleras med digitala aspekter som därmed 

fixerar en nod som utgörs av funktioner som ligger inom den bokliga 

diskursen.  
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4.2.2 Den ”informationsförmedlande diskursen” – 
samhällsdeltagande och skapandet av sig själv  

Den absolut tydligaste diskursen som alla kommunerna i biblioteksplanerna 

anknyter digitala aspekter till är den informationsförmedlande diskursen, som 

dominerat debatten om bibliotek från 1980-talet och innefattar biblioteket som 

informationsförmedlande instans och serviceinstitution i samhället, snarare än 

en kunskapsinstitution med kultur och medier i fokus. Argumentationen för att 

biblioteken ska anamma digitaliseringen i Borlänges kommun (2010) är 

framförallt då IT-användning och kunskap inte ska handla om den enskilde 

individens tillgång till datorer och teknik. I planen uttrycks biblioteket som ett 

informationscentrum som erbjuder tillgång till datorer utifrån vilka individer 

kan utföra samhällsärenden. Här kan vi skönja en platsspecifik 

informationsförmedlande diskurs, en där tekniken och digitala aspekter gör sig 

gällande i de fysiska biblioteken. Förutom denna aspekt som gör sig gällande i 

majoriteten av planerna uttrycks två framtonade aspekter som sammanväver 

digitalisering och informationsförmedling i planerna: informationsförmedlande 

om informationsteknik för delaktighet och kritisk värdering och motverkande 

av filterbubblor eller fragmentisering av information. 

Informationsförmedlande om informationsteknik för 

delaktighet 

Halmstad kommun (2016) betonar bibliotekets uppgift att tillgängliggöra 

information och erbjuda verktyg att hantera den. Biblioteket ska identifiera 

informationsbehov, tillgodose och stödja användarna i deras sökande. De vill 

minska det ”digitala utanförskapet” där alla ska ha möjlighet till delaktighet, 

genom att ”tillgängliggöra digitala verktyg och visa hur de kan användas” (s. 

6). I Malmös biblioteksplan benämns denna typ av arbete, det vill säga digitalt 

lärande, om digital produktion och konsumtion. Genom biblioteket ska 

användarna själva kunna vara konsumenter i nya landskap och biblioteken 

måste erbjuda infrastruktur för att vara en ”digital producent” (Malmö stad, 

2015, s. 6). Linköpings biblioteksplan (2013) förmedlar att en av de viktigaste 

uppgifterna för biblioteket är att utveckla medborgarnas språkliga och digitala 

kompetens som en institution för informellt lärande. Digital delaktighet och 

samhällsservice i samverkan med olika samhällsområden som utbildning, 

folkbildning, IT, kulturarv och samhällsinformation ingår i biblioteksstrukturen 

ska utgöra en lokal bas för ”nya funktioner av samhällsservice” (s. 7). 

Biblioteken bestäms i planen som informationsförmedlare och en viktig aktör 

för att efterleva Linköpings digitala agenda och deklarationen om e-rättigheter. 

Verksamheten kan spela en central roll i samhället, genom att bidra till 

delaktighet och hälsa i ”e-samhället” och verka som ett ”digitalt lärcentrum”. 

Strategier som ska bidra till medborgarnas digitala kompetens åläggs både det 

fysiska och digitala biblioteket – verksamheten planeras anslutas till sociala 

medier för att nå ut till medborgarna, hemsidan skall göras interaktiv genom 

vilken besökare också ska kunna boka tid för individuell datorhandledning. Här 

artikuleras elementet digitala verktyg i förhållande till bibliotekens 

tillgängliggörande och förmedling av kunskap om dessa för att kunna stödja 

medborgare att delta i samhället, i vilket en förmedlande roll av 

informationsteknik fixeras. I Linköpings biblioteksplan sammanslås elementet 

språklig kompetens med digital kompetens. 
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I Umeås biblioteksplan lyfts kulturpolitiken fram som en punkt att 

tillhandahålla och utveckla infrastruktur som gör kunskap, bildning och kultur 

tillgängligt för medborgarna. Arbetet med att orientera sig i ett ”växande 

informationsflöde” innebär att biblioteken ska koncentreras kring 

teknikutveckling och digital delaktighet som ses som ett ”samhälleligt mål”. 

Digital delaktighet och god läsförmåga fastställs som verksamhetens två 

avgörande uppgifter då dessa är avgörande i ett demokratiskt samhälle: ”En av 

de viktigaste uppgifterna för samtliga bibliotek i Umeå är därför att bidra till att 

utveckla medborgarnas språkliga och digitala kompetens” (Umeå kommun, 

2015, s. 15). Elementet digital delaktighet artikuleras i Umeås biblioteksplan 

som en del av kulturpolitiska åtgärder, i vilket digital delaktighet och god 

läsförmåga ges lika värde där teknikutveckling och förmedlande av teknik 

fixeras för att bidra till samhälleliga demokratiska mål. 

I Östersunds kommun (2018) framhålls att tillgång till och kunskap om digital 

kommunikation är en förutsättning för att delta i samhället och för att kunna 

påverka den demokratiska processen, vilket legitimerar bibliotekens funktion 

som förmedlare vad gäller kunskap och hantering av informationsteknik. 

Medarbetarna förutsätts ha goda kunskaper i digitala verktyg för att kunna ge 

service och handledning. Det fysiska biblioteket skall kompletteras med det 

virtuella i vilket teknik utgör en särskild roll: ”Teknik och digitala tjänster är en 

bärande del i de fysiska biblioteken och digitala biblioteket” (s. 6). Göteborgs 

stad (2013) inriktas kring en liknande strategi, där tillgång till information via 

Internet och handledning i informationsmängderna sköts av bibliotekspersonal 

via chatt och e-post. Men de infogar också att biblioteken ska tillhandahålla 

informationsteknik via den lokala platsen: ”I dialog med professionell 

bibliotekspersonal, på plats eller via det digitala biblioteket, kan man söka sig 

fram till information av hög kvalitet” (s. 10). De kompetenser som biblioteken i 

Göteborg sägs erbjuda är: ”Litteraturpresentationer, användarundervisning om 

hur man söker information på internet eller i databaser samt information om 

hur man använder det digitala biblioteket erbjuds” (s. 11). I planen uttrycks den 

digitala delaktigheten vara av lika värde för institutionen som läsupplevelser 

och läskunnighet. I dessa exempel uttrycks kunskap om och tillgång till 

informationsteknik och kommunikation som vitala delar för 

samhällsdeltagande. De fixerar en informationsförmedlande diskurs både 

genom bibliotekens hemsidor och i biblioteksrummet, där elementen 

användarundervisning och handledning artikuleras och kopplas till 

förmedlandet av information och informationsteknik. 

Karlstad kommun (2016) fokuserar i biblioteksplanen på biblioteket som en 

arena för integration och demokratiska samtal som ökar människors deltagande 

i samhällsutvecklingen där de lyfter fram läsfrämjande, samverkan, mångfald, 

kulturupplevelser och medie- och informationskompetens som 

utvecklingsområden. För att kunna bidra till FN:s deklaration om åsiktsfrihet 

och yttrandefrihet – som inbegriper att kunna hysa åsikter, ta emot och sprida 

information – fixeras biblioteket som en pelare i samhället vilken behövs för att 

förstå, värdera och använda information samt att kunna uttrycka sig via olika 

medier. De lyfter fram digital kompetens som en av EU:s åtta 

nyckelkompetenser och påvisar att biblioteken har en viktig roll att stödja 

medborgarna och måste därmed arbeta aktivt med den digitala delaktigheten i 

vilket strategier framläggs som syftar till att öka tillgänglighet och 

användarvänlighet på webbsidor, samt fysiska genomgångar en gång per 

månad, för att ”öka kunskapen om informationsteknik” (Karlstad kommun, 
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2017, s. 16). Elementet kunskap artikuleras i förhållande till informationsteknik 

där det i Karlstads biblioteksplan fixeras som en tydlig nod för 

informationsförmedling, där utbildning i MIK påvisas vara av lika värde som 

övriga biblioteksuppgifter som exempelvis det läsfrämjande arbetet. 

I Sundsvalls biblioteksplan (2017) betonas biblioteksrummet som en plats för 

samling av medier, men sedan lyfts funktioner i anknytning till digitala 

tjänster: ”Här finns tillgång till en mångsidig samling medier, liksom tillgång 

till databaser, offentliga e-tjänster, publika datorer, wifi, samt medie- och 

informationskunnig personal [min kursiv]” (s. 11). Det uttrycks även ett behov 

att involvera invånarna i verksamhetens utveckling där medborgarna får hjälp 

av bibliotekens ”undervisningsnära tjänster” i deras tillgängliggörande av ”ny 

digital teknik” genom den ”digitala verkstaden: ”Det som börjar med att hitta 

de enklaste databaserna och e-tjänsterna kan leda vidare till internets otaliga 

öppna läranderesurser” (s. 10). Även Eskilstuna kommun (2017) betonar att 

digitala kunskaper behövs för att delta i och påverka samhället. Vad som 

inskrivs i delaktighet är ”att skapa sig själv men också att bidra med sin 

kunskap, kompetens och med sina synpunkter” (s. 9). Därför eftersträvar de 

biblioteket som en kreativ och öppen arena, där samhällsdeltagande innebär att 

kunna förvalta samhällsärenden, ta del av information och påverka. De 

tillägger även aspekten att kunna värdera och kritiskt granska den numera stora 

mängd information som nu finns tillgänglig, som en del i att stärka digital 

delaktighet. Sundsvalls och Eskilstunas biblioteksplaner uttrycker bibliotekens 

bistånd med att hantera samhällsärenden vad gäller exempelvis offentliga e-

tjänster. Den informationsförmedlande diskursen fixeras här inte enbart kring 

utbildning av informationsteknik utan uttrycks i förhållande till element som 

samhällsärenden vilket artikulerar en ny sorts praktik där biblioteken tillskrivs 

uppgiften att stödja individer i dess förvaltning av dessa. 

Kunskapen om informationsteknik förankras i många fall till element som den 

lokala platsen, det livslånga lärandet och kunskapssökandet som artikuleras i 

samband med informationsteknisk handledning. Digitala tjänster i form av 

datorstödd handledning genom vilket medborgarna kan få stöd vad gäller 

samhällsärenden och uppkoppling för att hantera digitala dimensioner i stort, 

utgör numera således ett ansvar för biblioteksverksamheterna. I en del planer 

utgör själva tekniken och inte informationsteknik för samhällsdelaktighet själva 

kärnan. Digitala tjänster i form av digitala lärcentrum, science café och 

medskapande digital verksamhet eftersträvas som ett sätt att få medborgarna att 

delta, skapa sig själva och uttrycka sig själva. I Västerås stad (2013) framhålls 

biblioteket som ett stöd för det livslånga lärandet genom att biblioteket kan 

inspirera till kunskapssökande inom teknikområdet där strategier som 

vetenskapsklubbar, science café och föreläsningar anordnas (s. 6). I Växjö 

kommun (2015) möjliggör biblioteken människans utveckling till en 

”fungerande samhällsmedborgare” vilket kräver tillgängliggörande av 

välkomnande lokaler och digitala arenor. De uttrycker i likhet med andra 

graden av kunskap i informationsteknik för delaktighet men lyfter också fram 

medskapande verksamheter som ”makerspace” – där bibliotekens rum 

eftersträvar att vara verkstadsliknande miljöer som uppmuntrar till delaktighet 

kring kunskap och idéer om digitala verktyg. Här fixeras en 

informationsförmedlande diskurs som dock inte i första hand artikuleras i 

förhållande till information om teknik i syfte att kunna delta i samhället, utan 

här hamnar själva tekniken i fokus, där element som science café, 

vetenskapsklubbar, makerspace och digitala arenor fixeras vid verksamheten. 
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Själva tekniken i sig får i dessa uttryck utgöra en nod, vilket kopplas till den 

informationsförmedlande diskursen, då biblioteken uttrycks kunna ta ansvar 

förmedla kunskap och information om tekniken som vetenskap. 

 

Kritisk värdering och motverkande av filterbubblor eller 
fragmentisering av information 

Förutom att stödja användare att aktivt kunna delta i samhället i nya digitala 

miljöer lyfter många biblioteksplaner fram behovet av att kritiskt kunna 

värdera information i dagens samhälle. Region Gotland (2014) menar att 

biblioteken ska utgöra en särskild punkt som centra för information där 

användare ska ”ha möjlighet att aktivt och självständigt söka, välja, och kritiskt 

värdera informationen” (s. 7). I Kalmars biblioteksplan lyfts biblioteken fram 

som en del i nationella och globala informationsnätverk där arbetet framförallt 

handlar om att vara en navigatör åt användare: ”Att söka, välja och värdera 

information blir en allt viktigare uppgift för biblioteken” (Kalmar kommun, 

2018, s. 6). Örebro kommun (2017) slår fast att biblioteket ska bidra till 

kunskap om källkritiskt tänkande där bibliotekarierna kan ”fungera vägledande 

när det gäller att arbeta med att överbrygga de digitala klyftorna i samhället” (s. 

15). I Göteborgs biblioteksplan (2013) benämns IT-användning och kritisk 

värdering av information som strategier applicerade då biblioteken ”ska axla 

rollen att bidra till att samhällsmålet ’Digital Delaktighet’ uppnås” (s. 15).  I 

dessa planer artikuleras bibliotekens arbete genom att de ska utbilda individer i 

nya informationslandskap där elementen självständigt söka och kritiskt värdera 

information fixeras som ett mål och som en kunskap som biblioteket ska 

förmedla. Bibliotekspersonalen beskrivs i detta arbete med element som 

navigatör och vägledande, i vilket det viktigaste punkterna inom den 

informationsförmedlande diskursen beskrivs vara att bistå användare med 

källkritiskt tänkande. Elementet kritisk värdering sammanvävs även i 

Göteborgs biblioteksplan med digital delaktighet där förmedlandet av kritiskt 

tänkande även bistår individer att hantera informationsteknologiska miljöer. 

En förlängning av diskussion kring att värdera information uttrycks i en del 

planer där biblioteken ses som en institution att motverka fragmentisering och 

filterbubblor. I Jönköpings biblioteksplan (2016) uttrycks bibliotekens uppgift 

där både kvalificerad och vägledande hjälp vid informationssökning och 

bibliotekens uppgift att motverka fragmentisering av information och 

”filterbubblor” (s. 9). Stockholms stad (2015) inringar bibliotekens 

samhällsservicefunktion men menar att det inte är bibliotekens primära 

uppdrag:  bildning ses som någonting mer än kunskap och vetenskap. Bildning 

handlar om informationshämtning och källkritik, biblioteken ska ”erbjuda 

expertkunskap i handledning kring modern källkritik” (s. 9). Uppsalas 

biblioteksplan (2017) betonar att biblioteket arbetar för att ”motverka risken för 

krympande perspektiv på grund av begränsad eller tillrättalagd tillgång till 

information” (s. 5). De vill motverka inlåsning och begränsade perspektiv och 

därmed öka kunskapen för hur digital teknik kan användas för lärande i vilket 

digital kompetens (inklusive MIK) kan användas för att ta det av det livslånga 

lärandet. Här utgör snarare inlåsningsperspektiv och filterbubblor element till 

hur planerna fixeras kring förmedlandet av källkritiskt tänkande som också 

inskrivs som ett steg i det livslånga lärandet. 
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4.2.3 ”Allaktivitetsdiskursen” – exponering av det 
digitala rummet 

Trots att allaktivitetskursen framförallt handlar om bibliotekens fysiska 

attribut: som kulturella centrum, som mötesplatser, ”samhällets vardagsrum”, 

den tredje platsen mellan hemmet och arbetet, och åskådliggör biblioteket som 

fysisk arena – existerar ett par uttryck i biblioteksplanerna som innefattar 

liknande fokuseringspunkter inom digitala dimensioner. Många kommuners 

biblioteksplaner innehåller en vision att skapa interaktivitet på bibliotekets 

hemsida för att ge användare möjlighet att delta och utveckla verksamheten: 

”Webbtjänsterna ska vara interaktiva för att därigenom inbjuda till delaktighet” 

(Borlänge kommun, 2010, s. 9). Göteborgs Stad (2013) skriver att biblioteket 

inklusive det digitala biblioteket ”ska vara en arena för lusten att uppleva och 

skapa olika kulturuttryck” där användaren både finner upplevelser och kunskap 

genom ”väntade och oväntade möten” (s. 11). Region Gotland (2014) 

framhäver biblioteken som ”viktiga digitala, fysiska och kulturella 

mötesplatser” (s. 8) i vilket aktivitet och utbud tar form genom olika forum. 

Även Linköpings kommun (2013) framhåller det digitala biblioteket som en 

mötesplats för bland annat tillgänglighet, läsning och upplevelser. Det digitala 

biblioteket uttrycks och artikuleras i termer innehållandes element som 

interaktivitet, delaktighet, upplevelser av kulturuttryck och mötesplats där en 

allaktivitetsdiskurs gör sig synlig och fixeras även i det digitala. Detta kan 

kopplas till de uttryck som blev alltmer vanliga i biblioteksverksamheten under 

70-talet då biblioteket skulle göra plats för mer än böcker och bildning, genom 

att vara ett utrymme för kulturella upplevelser och möten, men även till de 

diskurser som idag liknas vid allaktivitetsdiskursen där tanken biblioteket som 

mötesplats gör sig gällande.  

Luleås kommun (2016) knyter an, i likhet med dessa, till det digitala 

biblioteket som upplevelse och mötesplats. Biblioteket är: ”en upplevelse att 

besöka” med dess fulla tillgänglighet ”såväl fysiskt som digitalt” (s. 13) och de 

inriktar verksamheten på att utveckla digitala mötesplatser på nätet, arbeta med 

utformande och exponering av ”det fysiska och digitala rummet” (s. 41). 

Umeås kommun (2015) anknyter även de till idén om ett digitalt rum där 

biblioteket eftersträvas som ett ”samhällets kunskaps-, medie- och 

informationscentrum” och en offentlig mötesplats eller samlingsplats för 

kultur, information och samhällsdebatt både fysiskt och virtuellt: ”Det fysiska 

och det virtuella biblioteksrummet ska vara välkomnande, angeläget, 

tillgängligt och synligt” (s. 15). I dess två exempel anknyts det digitala 

biblioteket till elementet rum, i vilket en yta som samlingsplats och mötesplats 

fixeras. 

Malmö Stad (2015) sammanväver det digitala biblioteket med delaktighet och 

upplevelser genom visioner om att de ska finnas på sociala medier, anordna 

podcasts och digitala events i form av debatter i olika digitala miljöer och 

format, vilka kommer att växa alltmer i betydelse. Biblioteken benämns som en 

viktig arena för meningsfulla möten – i vilket de vill fortsätta sin ”långa 

tradition av läsfrämjande insatser, arbeta med språkutveckling och utveckla 

olika former av digital kultur [Min kursiv]” (s. 6). Östersunds biblioteksplan 

åsyftar biblioteket som en social arena som ”uppmuntrar och stärker möten 

mellan människor vare sig det sker fysiskt eller digitalt” (Östersunds kommun, 

2018, s. 5). I Jönköpings biblioteksplan (2016) framhävs idén om biblioteket 
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som en ”digital arena” som i likhet med det fysiska biblioteket ska erbjuda 

”uppdaterade, interaktiva och spännande arenor” (s. 6). Örebros kommun 

(2017) vill utveckla kompetenser när det gäller informations- och 

kommunikationsteknologi, teckenspråk, litteraturförmedling, bemötande i 

vilket först och främst bibliotekets överbryggande av den digitala klyftan ses 

som den främsta orsaken ifall alla ska ha möjlighet till bildning, 

kulturupplevelser och sina egna skapande förmågor (s. 15). I dessa exempel 

sätts likhetstecken mellan det fysiska och digitala biblioteket där elementen 

digital kultur, meningsfulla möten, bemötande och digitala events förankras i 

tankar som kan kopplas till allaktivitetsdiskursens innehåll där framförallt 

kulturella upplevelser, möten och en breddad verksamhet utgör grunden. 

Örebros kommun sammanväver kunskap om informationsteknologi med 

kulturellt deltagande, då det krävs för att kunna delta i kultur och för 

individernas egna skapande. 

En stor del av biblioteksplanerna uttrycker att det digitala biblioteket ska bli 

mer synligt i det fysiska biblioteksrummet. I den aspekten handlar framförallt 

informationsförmedlande om att förmedla användning av informationsteknik. 

Informationsteknik skall tillgängliggöras via publika datorer, genom 

handledning, samt genom att ge besökare, som redan använder internet, 

verktyg att kritiskt granska informationsflödet. Biblioteket synliggörs också 

som en digital arena genom vilket kunskap förflyttas till det tekniska området – 

inte bara handledning i informationsteknik för att kunna delta i samhälleliga 

ärenden, utan i planerna fastlås även en form av digitalt skapande arena i vilket 

själva informationstekniken, och inte ärendena som informationstekniken 

används till, står i centrum. Informatonsteknik artikuleras i relation till ett par 

element som skapar en förutsättning för bibliotekens digitala förankring i den 

informationsförmedlande diskursen som framförallt utgörs av kunskap och 

kunskap om informationsteknik, delaktighet och källkritik. Vad som kan 

skönjas är också att digitalt deltagande numera ses som en pelare i det livslånga 

lärandet vilket visar att digitala aspekter numera utgör institutionellt fokus och 

griper in i folkbibliotekens övriga fokuseringspunkter.  

Digitala aspekter av biblioteksverksamheten knyter an till allaktivitetskursen i 

det att planerna innehåller visioner om att det digitala biblioteket ska 

möjliggöra interaktivitet och kulturupplevelser. Elementet arena slås samman 

med digital och står på så vis för en bild av ett digitalt bibliotek som ett 

överdimensionellt rum som i likhet med biblioteket som fysiska mötesplatser 

ska kunna överbrygga sociala relationer, ge människor möjlighet att delta i 

kulturella sfärer och främja relationer som bygger på tillit. Här synliggörs en 

idé om det digitala bibliotekets utveckling sammanvävt med det fysiska där 

framförallt betoning på interaktivitet i digitala rum fixeras och förankras kring 

en allaktivitetsdiskurs. Vissa element är gemensamma för både den bokliga 

diskursen och allaktivitetsdiskursen.  Till skillnad från den 

informationsförmedlande diskursen, som fixerar digitala aspekter för 

delaktighet med samhället utanför, knyts både den bokliga diskursen och 

allaktivitetsdiskursen genom digitala aspekter till delaktighet i vilket själva 

bibliotekets aktiviteter och material utgör grunden, där individer får mötas och 

dela kulturella uttryck och berättelser. 
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4.3 Digitala subjektspositioner  

Bibliotekens agenda bestäms först och främst på grundval av att det ska vara en 

välkomnande institution som enligt Svenska Unescorådet ska inriktas på att 

vara till för alla, oberoende ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk eller 

samhällsklass (Svensk biblioteksförening, 2014). Bibliotekslagen prioriterar en 

del målgrupper som biblioteksplanerna ofta utgår ifrån – barn och unga, 

funktionshindrade, personer med annan etnisk bakgrund och nationella 

minoriteter. Det har på grund av detta inte uppstått några tydliga uttryck för hur 

en viss målgrupp fokuseras mer än en annan. När det kommer till digitala 

aspekter av verksamheten åskådliggörs inte en målgrupp explicit och tydligt i 

biblioteksplanerna, men genom att se till vilka element inom digitaliseringen 

som får mening genom en rad olika distinktioner skapas ramar för digital 

verksamhet i vilka olika subjektspositioner får utrymme och inte. För att 

tolkningsutrymme ska kunna tillfogas används White och Le Cornus (2011) 

begreppspar visitors (besökare) och residents (bosatta), i vilket termer och 

begrepp analyseras genom terminologin element, artikulering och fixering. 

- Vilka målgrupper synliggörs i biblioteksplanerna, vad gäller digitala 

aspekter? 

4.3.1 ”Digital residents”  

Många utav de studerade biblioteksplanerna innefattar bibliotekstjänster och 

strategier för att mer anpassa individer som redan är kapabla att ordna sina liv 

utefter digitaliseringens processer – digitalt bosatta (residents). I Stockholms 

biblioteksplan (2015) beskrivs det fysiska kulturevenemanget ha stor betydelse 

framförallt för dess gemenskapsbyggande karaktär, både medinflytande och 

medskapande. Visionen är att verksamheten för barn och ungdomar utvecklas 

ständigt, de ska arbeta inspirerande kring ungdomslitteratur, möta ungdomar 

och ”vidga filterbubblor” (s. 9). Göteborgs stad (2013) har som vision att det 

digitala biblioteket ska vara tillgängligt och interaktivt och därmed anpassas till 

mobiltelefoner. Där ska användarna ha möjlighet att bidra till innehåll och 

speciellt ta hänsyn till barn och ungdomars behov. Digitala strategier 

artikuleras med elementen vidgande av filterbubblor och anpassning till mobila 

enheter vilket åskådliggör bibliotekens arbete med att anpassa verksamheten 

utefter unga, som redan är digitalt kunniga. Här fixeras bibliotekens digitala 

arbete genom att befinna sig i de digitala miljöer som de unga befinner sig i. 

Sundsvalls biblioteksplan (2017) ålägger folkbiblioteken stort ansvar att 

stimulera ”ungdomars läsning och medie- och informationskunnighet”, där de 

slår fast att både god läsförmåga och MIK är förutsättningar att ”utöva både 

rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle” (s. 12). I Umeå 

kommun (2015) uttrycks folkbiblioteket ha ett avgörande uppdrag och stort 

ansvar att ”stimulera barns och ungdomars läsning och medie- och 

informationskunnighet” (s. 8) för både förströelse och kunskapshämtning och 

för att kunna utöva rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle. När 

webbsidan lyfts fram är det framförallt tillgängligheten som artikuleras där 

barn och unga ska ägnas särskild uppmärksamhet: ”med egna sidor med 

information, boktips och tävlingar (s. 7). I dessa exempel artikuleras de unga 

som avskilda subjekt som ägnas särskild uppmärksamhet där framförallt 
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elementet stimulera uttrycker en fixering vid särskilda behov av nya digitala 

strategier för barn och unga.  

I Luleås biblioteksplan (2016) fördjupas idéerna om målgruppen unga där 

planen uttrycker ett arbete med textlängder och visualisering, något som 

anknyter till Kairos Future:s framtidsstudie, vilken visar att teknikutvecklingen 

på sikt kräver nya kompetenser att synliggöra och hantera verksamheten i nya 

informationslandskap och eftersträvar därmed kortare textlängder, ökad 

visualisering och interaktivitet (Kairos Future, 2014, s. 19f). I planen påvisas 

att tålamodet för längre texter har försämrats när ”allt mer går att ta till sig via 

visuella instruktioner som filmklipp och bildspel” (Luleå kommun, 2016, s. 

25). En bok som kräver mer engagemang, tid och förståelse ställs som kontrast 

mot texter i sociala medier, där biblioteken ska intressera sig för att finnas och 

möta barn och unga i den läsmiljö de själva befinner sig i. Därmed syftar 

verksamheten till att utveckla ”digitala mötesplatser” genom sociala medier 

och hemsidan, där utvecklande och användande av digitala verktyg ska ”främja 

möten och dialog mellan unga och vuxna” (s. 55). Biblioteksplanens vision är 

därmed att utveckling av sociala medier ska ske i dialog mellan unga och 

vuxna, där de ”unga ska vara mentorer för vuxna” (s. 55). I Luleås 

biblioteksplan artikuleras ett visst förhållningssätt gentemot digitalt bosatta på 

ett explicit sätt, genom att uttrycka behovet av att möta de unga i den läsmiljö 

där de själva befinner sig, i vilket element som kortare textlängder, visuella 

uttryck och främjandet av dialog mellan unga och vuxna artikuleras. Därmed 

fixeras digitala strategier kring de redan digitalt, så att säga, bemedlade.  

Det enda exemplet där digitala strategier inriktas kring digitalt bosatta som inte 

åsyftar en generationsuppdelning, är Region Gotland (2014) som betonar att 

informationsteknologi, i form av datorer och internet i biblioteksrummet, riktas 

till studenter och utbildning. Som påvisas i de rapporter som introducerats i 

studiens inledning (Mediebarometern och Svenskarna och internet) intar 

studenter en position som i högsta grad har kunskap om digitalisering och 

informationsteknologiska aspekter. Men dessa aspekter artikuleras och fixeras 

dock i syfte att ge studenter digitalt stöd, trots deras utgångspositioner som mer 

digitalt rörliga. Planen ansluter informationsteknik till studieplatser, vilket 

snarare frammanar en vision av informationsteknik i anslutning till utbildning 

och inte för att stödja digitalt okunniga. 

4.3.2 ”Digital visitors”  

Strategier som riktas till ”digitala besökare” är mer splittrade och inte enbart 

riktade enligt principer om generationsuppdelning. Linköpings kommun (2013) 

lyfter fram rapporten ”Svenskarna och Internet” och delger det problematiska i 

att 1,2 miljoner svenskar inte använder internet och därmed inte tar del av 

samhällets tjänster digitalt. Huvudgruppen som nämns här är personer över 45 

år medan de lyfter fram att användning av digitala tjänster ökar bland de yngre. 

De menar att biblioteksverksamheten kommit långt med att bygga upp e-

tjänster, men måste bli bättre på att synas och vara där människor befinner sig i 

vilket det snarare ligger ett anspråk på att närma sig den yngre generationen, 

utan att förhålla en strategi för äldre människors behov. Dock, i tal om tekniska 

tjänster, vill Linköping kommun arbeta med att utveckla digitala möjligheter 

för att underlätta ”funktionshindrades” tillgång till de tjänster verksamheten 

erbjuder, vilka ska utrustas med ny teknik som kan stödja digital handledning. 
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Elementet digitala tjänster artikuleras således i förhållande till 

”funktionshindrade” i vilket en digital diskurs kan fixeras och riktas mot en 

tydlig subjektsposition. 

I Stockholms Stad (2015) utpekas faktorer som etnicitet, kön och 

utbildningsnivå som faktorer som ger människor olika möjligheter att styra sina 

liv i vilket den digitala klyftan är avgörande. De lyfter fram att en fjärdedel av 

svenskarna inte är datorkunniga, lika många över 65 år som under. Den digitala 

världen är inte längre en del av det fysiska utan det ”analoga och digitala är 

sammanflätat” (s. 5). Vidare nämns det inte i någon strategi, hur biblioteken 

ska gå tillväga för att stödja de som inte har internet eller kan hantera digitala 

tjänster. Det konstateras enbart att allt fler barn och äldre använder internet, 

den smarta telefonen och surfplattan i sin vardag som verksamheten skall 

förhålla sig till och utveckla. I Sundsvalls kommun (2017) påvisas att antalet 

äldre kommer att öka i framtiden vilket kräver ett mer anpassat kulturutbud. De 

lyfter fram en strategi: ”att identifiera vilka bibliotekstjänster som bidrar till att 

målgrupperna fortsättningsvis får ett kulturell rikt liv” (s. 13). Fokus på ökad 

delaktighet för både barn, ungdomar, vuxna och äldre skall ske genom 

likvärdig informations- och medieförsörjning, genom samverkan mellan den 

fysiska och virtuella mötesplatsen. Dessa båda exempel belyser framförallt 

generationer i deras teknikanvändning och likställer barn och vuxna i vilket 

digitala strategier jämställs. Elementet anpassning uttrycks i förhållande till 

bibliotekens digitala tjänster där planerna artikulerar ett visst förhållningssätt 

åsamkat av subjektspositioner, där de fixerar strategier genom att tydliggöra att 

biblioteken, digitalt, behöver befinna sig på de platser som målgrupperna finns. 

Som nämnts i kapitlet om digitala aspekter och informationsteknik, uttryck det 

i Borlänges biblioteksplan (2010) att verksamheterna ska hjälpa ”kommunens 

invandrare” som de menar är i större behov av digitalt stöd. Det klargörs att de 

publika datorerna i biblioteksrummet framförallt är till för de som saknar 

kunskap om digital teknik och internetanslutning. På biblioteket skall 

”kommunens invandrare” kunna sköta kontakter med myndigheter och deras 

tjänster i Sverige, samtidigt som de ska ha möjlighet att genom biblioteket 

hålla kontakt med närstående i hemlandet (s. 7). Digitala tjänster och 

datorutrustning på biblioteket artikuleras i förhållande till elementet kontakt, 

som uttrycker bibliotekens roll att stödja myndighetskontakt och kontakt med 

närstående i hemlandet i vilket digitala aspekter fixeras vid individer som 

kommer från andra länder.  

En digital diskurs inom bibliotekssektorn ter sig delvis olika i de studerade 

kommunernas planer i vilket olika subjektspositioner åskådliggörs. De 

subjektspositioner som här lyfts fram är inte explicita i varje biblioteksplan. 

Mycket kan ha att göra med att biblioteksinstitutionen i sina stadgar skall 

välkomna alla, oavsett kön, etnicitet, ålder etc. Dock är det enklare att inom 

ramen för en digital diskurs se vilka som medräknas och inte. Här skall 

tydliggöras, att biblioteken i samtiden inte skapar subjektspositioner utan 

snarare fångar upp de av, pågående förändringsprocesser och av samhällets 

skapade grupper. Detta kan i viss mån peka på varför biblioteken genom 

planerna snarare belyser samhällstendenser vad gäller olika samhällsgruppers 

behov av digitalt stöd än att själva specifikt peka på vad biblioteken de facto 

kan göra i förhållande till de grupper som skapas. Som betonats i kapitlet om 

digital förankring i den informationsförmedlande diskursen, har många 

kommuner visionen att göra informationsteknik mer synlig i biblioteksrummet 



48 

 

i vilket handledning i digitala tjänster ska erbjudas. Det kan tänkas att det 

framförallt utnyttjas av den äldre generationen, men det uttrycks inte explicit i 

biblioteksplanerna. Det är snarare de informationsteknologiskt kunniga, de 

”digitalt bosatta” som biblioteken med olika strategier riktas mot. Här kan 

skönjas att institutionen formas utefter dessa, i vilket medierna skall anpassas 

till mobiltelefoner, texter ska göras kortare och enkelt visuella, samtidigt som 

det uttrycks ett behov att vidga filterbubblor hos de som redan använder 

digitala plattformar. Här kan tilläggas att majoriteten av biblioteksplanerna 

uttrycker behov av att arbeta med ”digital delaktighet”, men målgrupper 

uttrycks inte explicit i vilket riktningar och strategier ofta saknas i förhållande 

till de som inte är digitalt rörliga. Detta undantaget Borlänges fixering av 

digitala aspekter kring ”kommunens invandrare” och Linköpings digitala 

arbete för ”funktionshindrade”.  
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4.4 Inverkan på folkbibliotekens uppdrag  

När tekniken utvecklas förväntar sig många användare att 

biblioteken ligger i framkant. Det ställer krav på biblioteken 

att snabbt ställa om och introducera tekniska lösningar som 

underlättar informationssökning, lärande och läsning. 

(Östersunds kommun, 2018, s. 6) 

Ovanstående citat är talande för hur digitaliseringen påverkar 

biblioteksverksamheterna i två riktningar. Den ena riktningen förmedlar de 

krav som digitaliseringen medför och som biblioteken måste förhållas till, den 

andra hur dessa digitala aspekter och tekniska lösningar kan underlätta för det 

som ligger i bibliotekens uppdrag: informationssökning, lärande och läsning. I 

denna analysdel studeras hur biblioteksplanerna ger uttryck för hur 

digitaliseringen påverkar och omstöper biblioteksverksamheternas 

fokuseringspunkter och uppdrag. Termen ekvivalenskedja används, i syfte att 

anknyta dessa uttryck till tidigare analysdelar: beroende vilka digitala aspekter 

som synliggörs i planerna och vilka folkbiblioteksdiskurser digitala aspekter 

förankras i, skapas en vis förståelse kring hur digitalisering påverkar både 

samtida och framtida verksamhet. Att konstruera ekvivalenskedjor innebär att 

ge ett element sin mening via ett system av distinktioner. Ett visst element kan 

då länkas samman med flera element men särskiljas från andra. 

Ekvivalenskedjor binder samman element genom en rad distinktioner och kan 

på så vis skapa diskurser som ger upphov till olika förhållningssätt. I materialet 

har två förhållningssätt identifierats: digitaliseringen uttrycks som antingen kan 

frambringa möjligheter eller utmaningar. Dessa två teman utgör två punkter i 

kommande analysdel. Digitaliseringen läses i denna studie som en till början 

utomstående faktor som kommit att påverka verksamheterna alltmer, och det är 

just i gränsen mellan det föränderliga och det stabila som en diskussion mellan 

utmaningar och möjligheter framkallas. 

- Hur beskrivs digitala aspekter och deras inverkan på de uppdrag som ingår i 

biblioteksverksamheten? 

4.4.1 Utmaningar – bibliotekens anpassning till 
nya kunskapsramar  

(…) framtidens kunskapslyft hålls samman digitalt 

(Sundsvalls kommun, 2017, s. 10) 

Det som benämns som utmaningar i planerna handlar i de flesta fall om 

samhällets processer genom vilka biblioteken inramas. Dessa processer lyfts in 

i verksamheterna och artikuleras i planerna ofta med uttrycken kräver och 

måste. Utmaningar fixeras framförallt kring den digitala aspekten 

informationsteknik och den informationsförmedlande diskursen. Utmaningar 

kopplas framförallt till fyra punkter: en ny typ av syn på kunskap och 

beteenden i digital samtid – förväntningar som digitaliseringen medför – 

anpassning av verksamheten till samhällsutveckling – handledning och stöd i 

nya informationsmiljöer.  

I Sundsvalls kommun (2017) framhålls att framtidens kunskapslyft kommer 

ske digitalt vilket kräver att biblioteken, för att skapa undervisningsnära 
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tjänster för alla målgrupper, måste effektivisera sina resurser. Biblioteken antas 

spela en aktiv roll i nya informationslandskap vars tjänster och information kan 

kanaliseras via biblioteken vari ”kunskap” uttrycks som någonting som både 

förstås och förmedlas digitalt. I Uppsala kommun (2017) betonas 

digitaliseringen som en utmanande effekt som skapar ny kunskapspraxis. Det 

är en ”en generell utmaning för alla människor, eftersom digitaliseringen i 

många delar påverkar grundläggande uppfattningar om vad kunskap är” (s. 7). 

Bildning lyfts fram som ett stabilt begrepp historiskt, men ses idag som en 

levande och pågående process då digitaliseringsprocesser omstöper tidigare 

fasta värderingar kring vad bildning och kunskap är. Malmös kommun (2015) 

lyfter fram att samhällsutvecklingen går mycket snabbt och påverkar 

biblioteken, där bibliotekens förmedling av litteratur, fakta och kultur 

förändrats sedan mitten av 1990-talet. Internet betonas, som skapar nya 

beteenden, vilket kräver omvärldsbevakning och analys av aktuell utgivning 

och kunskap om förlag som säljer de nya medierna. Utmaningar i förhållande 

till digitaliseringen artikuleras i dessa exempel kring elementen kunskap, 

bildning och nya beteenden där utmaningar fixeras, vilket kräver att 

biblioteken måste effektivisera resurser och att de måste omvärldsbevaka för 

att kunna uppfatta nya beteenden som kommer med nya digitala tjänster och 

medier.  

I Uppsalas kommun (2017) framhålls även användarnas förväntningar på både 

teknologisk utrustning och utbildad personal som kan hantera denna utrustning 

som en framtida utmaning. Användarna förväntar sig att biblioteken ligger i 

framkant och att biblioteken ska underlätta för individers 

informationshämtning, läsning och kunskapsinhämtning, samtidigt som 

biblioteken får ett allt större uppdrag att sortera och hantera information i 

digital form. En utmaning är också att kommunicera och nå ut till folk med 

information om den alltmer utvidgade biblioteksverksamheten, eller att visa 

människor möjligheten att påverka hur biblioteken arbetar, då det i planen 

uttrycks att individer enbart har en traditionell bild av biblioteken som lånar ut 

böcker. För att vara delaktig, står det i planen, måste verksamheten se till att 

användaren förstår och kan följa samhällsutvecklingen vilket kräver digital 

kompetens och tillgång till utrustning. I Borlänges biblioteksplan framställs, i 

likhet med Uppsalas, att den tekniska IT-utvecklingen går snabbt och det är en 

utmaning: biblioteket måste ha tillgång ”till det senaste beträffande databaser, 

medier och teknisk utrustning” (Borlänge kommun, 2010, s. 8). Att 

utvecklingen har fört in nya medier och beteenden i informationssökning krävs 

att personal är väl insatt i samhällsutvecklingen, eftersom dagens bibliotek 

måste ligga i framkant med teknikens utveckling på informations- och 

medieområdet. Hastigheten i samhället och den alltmer intensiva 

informationsspridningen skapar nya behov vilket kräver att biblioteken en ”än 

viktigare roll att med saklighet och neutralitet förmedla information till 

kommuninvånarna” (s. 8).  

Utmaningarna artikuleras här i förhållande till elementet förväntningar, som 

innefattar förväntningar på informationsförmedling och förmedlande av 

informationsteknik. Digitaliseringen kräver att verksamheterna kontinuerligt 

uppdaterar teknologisk utrustning samtidigt som de allt större 

informationsmängderna uttrycks försvåra bibliotekariernas arbete att hantera 

och sortera informationsmängderna för att kunna förmedla information. 

Utmaningarna kan härmed fixeras genom att skapa en ekvivalenskedja vars 
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distinktioner utmärks framförallt av digitala aspekter som innefattar 

informationsteknik och den informationsförmedlande diskursen. 

Utmaningar vad gäller informationsteknik och informationsförmedlande 

fixeras även då planerna uttrycker verksamheternas strävan efter anpassning till 

samhällsutveckling. Karlskrona kommun (2016) lyfter fram globalisering, 

demografi, teknikutveckling och värderingsförändringar som utmaningar. 

Verksamheten måste ”följa samhällets utveckling med e-tjänster och ny 

teknik” (s. 3). Ny teknik efterfrågas med allt färre mellanrum och kunskapen 

blir i viss grad enklare föråldrad vilket gör att förväntningarna på att biblioteket 

skall tillhandahålla modern teknik och digital utveckling blir högre. Biblioteket 

ska utvecklas i ”dialog med medborgarna och omvärldens förändringar” (s. 

12). I Halmstad kommun (2013) lyfts ny teknologi, nya medier, höga krav på 

informationskompetens och nya vägar till upplevelser fram som utmaningar. 

Verksamheten måste höja informationskompetens hos anställda samt lära alla i 

dagens samhälle källkritiska aspekter för i vilket det i planen uttrycks ett behov 

att vidareutveckla digitala bibliotek för att öka tillgänglighet och anpassning i 

dagens samhälle. I Gävle kommun (2013) framhålls att vi lever i ett samhälle 

där nya och gamla kulturer möts. Individualiseringen ökar och förändringar 

inom teknik och utbud måste följas. Globaliseringen nämns framförallt som en 

utmaning då biblioteken inte har monopol på informationsförmedling: ”En 

levande, vital och samhällsförankrad biblioteksverksamhet förutsätter att varje 

bibliotek anpassar sig till dessa samhällsförändringar” (s. 3). Jönköpings 

kommun (2016) betonar att nya beteenden och med det nya läsvanor, utmanar 

och konkurrerar med biblioteksverksamheten. Biblioteken ska i detta bli ”ännu 

bättre” och ”jobba hårt för att anpassa verksamheterna till dagens och de 

kommande årens verklighet” (s. 7). Elementet anpassning artikuleras i planerna 

i förhållande till samhälleliga krav och förväntningar, där biblioteken måste 

anpassa sin verksamhet utefter nya digitala medel och beteenden för att därmed 

kunna erbjuda tjänster som anses relevanta.  

En stor del av utmaningar som nämns artikuleras och fixeras vid bibliotekens 

uppdrag i att stödja och undervisa individer i medie- och 

informationskunnighet. Luleå kommun (2016) uttrycker krav på biblioteket 

som innebär att ständigt analysera omvärlden och brist på ekonomiska resurser 

för att möta behovet att stärka medie-och informationskunnigheten hos 

medborgarna vilket planeras genom att göra information tillgänglig för alla och 

att integrera MIK-koncept i bibliotekens pedagogiska verktyg. Utvecklingen av 

nya medieformer, som oftast är digitala lyfts i Malmö Stads biblioteksplan 

(2015) som en faktor som ställer högre krav på medie- och 

kommunikationskompetens, en utmaning som, å ena sidan handlar om att 

internt bli bättre för att, å andra sidan kunna utveckla invånarnas färdigheter 

inom detta område. Därför behöver biblioteken nya former för digital 

verksamhet. I Stockholms stad (2015) benämns en utmaning i kravet att möta 

ett större behov av samhällsservice. Anspråk på utbildning i källkritiska 

perspektiv framhålls då digitaliseringen lyfts fram som en utmaning i det att 

informations- och kommunikationsflöden blir allt mer individanpassade (s. 3). 

Även Umeås biblioteksplan (2015) innehåller många delar av 

utmaningsaspekter som innefattar utveckling av medieformer, teknisk 

utrustning och att kunna utbilda kompetent personal som kan handleda i 

informations- och kommunikationsteknologi. Utmaningarna fixeras härmed vid 

bibliotekens alltmer framträdande roll i arbetet med digital delaktighet, där 

utmaningar artikuleras i förhållande till element som MIK och IKT, utbildning 
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i kritisk värdering samt ekonomiska resurser till att kunna utbilda och avsätta 

personal till dessa frågor.  

Några exempel påvisar att dessa element omstöper bibliotekens verksamhet 

och uppdrag så till den grad att det utmanar institutionella strukturer och ramar. 

Sundsvalls biblioteksplan (2017) lyfter digital delaktighet som en utmaning då 

biblioteket måste utgå ifrån användarens behov och förutsättningar: ”Arbetet 

utmanar gängse strukturer och ansvarsområden när användarens behov och 

förutsättningar sätts i förgrunden och där arbetet inte utgår från hur 

organisationen är bygd” (s. 11). Linköpings kommun (2013) uttrycker att 

digital delaktighet är en ny form av samhällsservice där biblioteken i 

samverkan med andra områden som utbildning, IT och samhällsinformation 

som ingår i biblioteksstrukturen skall utgöra en lokal bas för ”nya funktioner av 

samhällsservice” (. 7). Här fixeras utmaningar i det att digitaliseringen skapar 

nya förutsättningar för biblioteksinstitutionens uppdrag och innehåll, där 

element som användarens behov och samhällsservice artikuleras i förhållande 

till hur det omstöper organisationens grunder.  

4.4.2 Möjligheter – ”digitalisering öppnar dörrar” 

De möjligheter som lyfts fram i biblioteksplanerna är framförallt de där 

biblioteken förankrar digitala aspekter av verksamheten i förhållande till 

allaktivitetsdiskursen och den bokliga diskursen. I Malmös biblioteksplan 

(2015) utpekas det digitala kunskapssamhället som en positiv faktor för att 

biblioteken ska kunna utveckla olika arbetssätt för att förmedla berättelser, 

fakta, inspiration och litteratur i ”form av levande digitala och fysiska 

biblioteksmiljöer” (s. 2). Uppsalas biblioteksplan (2017) innehåller visioner om 

att de digitala biblioteken i grunden har samma uppdrag som de fysiska: 

”Digitalisering öppnar dörrar” (s. 11), bibliotekens tjänster kan förenkla och 

effektivisera, både vad gäller utlån eller genom att förmedla lokalsamhällets 

aktiviteter. Digitaliseringen ”föder” också både nya behov och möjligheter för 

både läsning, samtal och dialog genom digitala bokcirklar och bokbloggar. 

Planen innehåller visioner där det digitala inte ställs som ett hot mot det fysiska 

och där det fysiska inte ska komplettera brister, utan snarare att de ska 

sammanknytas för att alla ska kunna ge användarna tillgång till tjänsterna. 

Digitaliseringen lyfts även fram som ett sätt att demokratisera det offentliga 

samtalet. Göteborgs stad (2013) framställer bibliotekens möjligheter tack vare 

digital utveckling – biblioteket kan bjuda in till delaktighetskultur som ”är en 

följd av inte minst den digitala teknikens utveckling” med exempelvis 

förekomsten av sociala medier. De anknyter till en idé om människans 

kognitiva attribut: ”Människor skapar berättelser, delar berättelser och berättar 

berättelser” (s. 11), där digitaliseringen inte avstannar utan snarare ses som en 

språngbräda.  

I dessa exempel fixeras möjligheter som kan kopplas till både den bokliga 

diskursen och allaktivitetsdiskursen då planerna artikulerar att digitalisering 

kan bidra till verksamhetsutveckling vad gäller att förmedla litteratur och fakta. 

Dessa element kan kopplas till de element som utgör den bokliga diskursen. 

Digitaliseringen möjligheter fixeras även vid dess funktioner som kan 

medverka till samtal, dialog, delandet av berättelser och som ett sätt att 

demokratisera det offentliga samtalet. Dessa element kan kopplas till 

allaktivitetsdiskursen som uppbärs av bibliotekets roll att skapa debatter och 



53 

 

lokalt engagemang. De digitala aspekterna som gör sig gällande här är 

framförallt virtualisering och datorisering då dessa bidrar till att individer kan 

dela berättelser oavsett tid och rum och att digitaliserat material förenklar 

spridningen och tillgängligheten till litteratur. 

Digitaliseringen artikuleras som en möjlighet de gånger planerna kopplar dess 

innebörd till vad som avses vara bibliotekens roller. I Sundsvalls kommun 

(2017) lyfts bibliotekens viktiga roll, framför allt den pedagogiska uppgiften att 

knyta ihop ”läsfrämjande, informationsteknik, utbildning och kultur” (s. 11) 

där de vill använda ”digitaliseringens möjligheter” för att kunna sammanväva 

dessa i ett uppdrag. I Luleås biblioteksplan (2016) uttrycks positiva aspekter av 

digitaliseringen genom att förhålla den innanför bibliotekens institutionella 

ramar då de eftersträvar att ”arbeta nyskapande, utvecklande och visionärt med 

en förankring i den traditionella biblioteksverksamheten” (s. 53). Luleå 

kommun slår fast att biblioteket via sociala medier, kunnat kommunicera ut 

diskussioner kring litteratur och medieurval i vilket man gett låntagarna större 

möjlighet att påverka utbudet. Möjligheter fixeras här då förankringen av 

digitala aspekter artikuleras i förhållande till elementen läsfrämjande, 

utbildning, kultur och ”traditionella biblioteksverksamheten”.  

I denna analysdel har digitaliseringens påverkan på folkbibliotekens uppdrag, 

så som de uttrycks utrycks i biblioteksplanerna, analyserats i vilket 

ekvivalenskedjor används, som ger elementen mening via en rad distinktioner 

vilka har kopplats till tidigare analysdelar vad gäller digitala aspekter och 

folkbiblioteksdiskurser. De utmaningar som uttrycks i biblioteksplanerna 

handlar till stor del om digitalisering, samhällsutveckling och med det, nya 

förväntningar, arbetsuppgifter och biblioteksroller. Nya beteenden och ny form 

av kunskap ses som utmaningar, där externa faktorer som användarnas behov 

styr bibliotekens arbete så till den grad att det i Sundsvalls biblioteksplan 

(2017) sägs utmana bibliotekens strukturer och ansvarsområden där arbetet i 

nuläget inte utgår från hur organisationen är byggd. Utmaningarna som 

uttrycks är framförallt förankrade i de informationsteknologiska aspekterna av 

digitalisering och den informationsförmedlande diskursen. Samhällets 

utveckling ställer krav på bibliotekens teknologi, krav på personalens 

färdigheter inom MIK-området. Dels för att kunna tillfredsställa användarnas 

förväntningar på bibliotekens anpassning till samhället, dels för att kunna 

handleda informationsteknologisk mer okunniga individer och utgöra en 

brygga för digital delaktighet.  

De framtida möjligheter som lyfts fram i planerna fixeras främst i förhållande 

till allaktivitetsdiskursen och den bokliga diskursen där digitaliseringens 

möjligheter uttrycks som ett sätt att förbättra bibliotekens roller att förmedla 

litteratur, inbjuda till delaktighetskultur och som ett sätt att demokratisera det 

offentliga samtalet. Virtuelisering och datorisering är framförallt de digitala 

aspekter som inringar dessa, som ger ökad tillgänglighet till litteratur och 

berättelser oavsett tid och rum, samt tillgänglighet till digitalt material. 

Digitaliseringsaspekter artikuleras som möjligheter då de sammanvävs med 

elementen utbildning, kultur och läsfrämjande verksamhet och därmed kan 

förankras i traditionell biblioteksverksamhet. 
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5 Sammanfattning och avslutande 
diskussion  

Den avslutande delen av denna studie innefattar en sammanfattning och 

avslutande diskussion. Jag har valt att lägga sammanfattningen först då det är 

behjälpligt för både mig och för läsaren att studien sammanfattar i vad som 

studerats och varför, för att sedan kunna följa vilka premisser som är bärande 

för diskussionen och genom vilka utgångspunkter studiens slutsatser dras. 

5.1 Sammanfattning 

Jag har i studien undersökt hur 21 olika kommuner uttrycker arbetet med 

digitalisering i biblioteksplaner. Detta har gjorts genom att se till vilka digitala 

aspekter som används i planerna där ett urval av tre underkategorier till 

digitalisering är utvalda: virtualisering, datorisering och informationsteknik. 

Dessa kopplas till folkbiblioteksdiskurser där Hedemarks tre diskurser 

används: den bokliga diskursen, den informationsförmedlande diskursen och 

allaktivitetsdiskursen. Vilka subjektspositioner detta ger upphov till studeras i 

vilket begreppsparet ”digital residents” och ”digital visitors” används. Samt hur 

digitalisering uttrycks påverka folkbibliotekens uppdrag i vilket jag identifierat 

möjligheter och utmaningar. I digitaliseringens tidevarv påverkas bibliotekens 

förutsättningar, innehåll och arbetsuppgifter i vilket det är viktigt att utföra 

kontinuerliga studier kring hur huvudmän sammanfattar och inramar 

verksamheten i förhållande till samhällsprocesser som digitalisering. Själva 

begreppet digitalisering är mångdimensionellt och kan tolkas olika, framförallt 

då de olika kommunerna stadgar sin egen verksamhet då Sveriges 

folkbibliotekspolitik framförallt utgår från kommunala självstyren. 

Digitalisering- och globaliseringsprocesser har gjort att biblioteken, sedan 

1980-talet blivit en organisation som kommit att likna en 

samhällsserviceinstitution i vilket framförallt extern styrning och 

utanförliggande föreställningar inramat folkbibliotekens roller. Därmed var 

syftet i studien framförallt att se till hur verksamheterna och kommunerna 

formulerar bibliotekens roll och situation i samtiden med betoning på 

användandet av olika digitala aspekter. Digitaliseringen läses som en 

revolutionär händelse, som kommit att genomtränga verksamheten så att säga 

utifrån, där jag studerat dess förankring i bibliotekens evolutionära process, 

inspirerad av statsvetaren Angelica Börjesson. 

Det empiriska materialet utgörs av 21 kommunala biblioteksplaner, valda på 

grund av deras roll som ”regionala centra” i respektive biblioteksregion och 

innefattar perioden mellan 2010 – 2018. Det övergripande syftet, att få kunskap 

om hur digitaliseringen kommer till uttryck i de kommunala 

biblioteksplanerna, utfördes med diskursanalytisk ansats, inspirerad av 

idéhistorikern Michel Foucault, i vilken själva språket och hur ”man talar” om 

ett visst fenomen utgör blickpunkten. Denna ansats specificeras med hjälp av 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffes begreppsterminologi. Frågorna för de 

olika analysdelarna har utvecklats kring Carol Bacchis WPR-ansats som utgör 

olika frågor och ses som problemrepresentationer, och utgör stommen för 

analysdelen.  
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Studiens analys- och resultatdel är uppdelad kring ovanstående fyra 

huvudpunkter: digitala aspekter – förankring i folkbiblioteksdiskurser – 

digitala subjektspositioner – inverkan på folkbibliotekens uppdrag. Den första 

punkten visar att biblioteksplanerna i majoritet lyfter fram aspekter av 

informationsteknik. Mycket beroende av bibliotekslagens skrivning där 

handledning i informationsteknik för deltagande i samhälls- och kulturliv 

utpekas som en bärande roll för landets folkbibliotek och som beror på att 

digital delaktighet blivit en demokratisk fråga om rättigheter. Hantering av 

information, läran eller kunskapen om information och hur dess teknik skall 

appliceras, sammanslås med datorer, mjukvara och nätverk. Intern infrastruktur 

och utveckling lyfts fram då biblioteksverksamheten ska följa 

samhällsutvecklingen och ligga i framkant för att fortsatt vara relevanta, 

samtidigt som utrustningen i lokalen betonas som ett krav för att kunna 

handleda individer som påverkas av den ”yttre” digitaliseringen, 

digitaliseringen som ett samhällsfenomen i vilken nya beteenden och vanor 

också skapar skillnader kring vilka som kan tillämpa sig information. Virtuella 

aspekter betonas särskilt i förhållande till tillgänglighetsperspektiv – som en 

förlängning av den fysiska verksamheten och som en samlingspunkt. En del 

kommuner använder också virtuella aspekter som uttrycker det lokala 

bibliotekets förankring till ett globalt nätverk av information där användaren 

skall ha tillgång till ”hela världens” information. När verksamheterna uttrycker 

datoriserings-aspekter görs det framförallt i förhållande till att utvidga 

verksamheten och göra den mer tillgänglig, men det knyts också, i likhet med 

de virtuella aspekterna, till att koppla lokalsamhället till ett globalt 

informationsnätverk för att på så vis bevara det lokala kulturarvet samtidigt 

som det lokala biblioteket sätta orten på kartan – en karta som utgörs av 

globala informationsnätverk.  

I den andra delen, i vilket jag studerat kring vilka diskurser kommunerna 

förankrar digitala aspekter, är resultatet tydligt att de framförallt förankrar 

digitala aspekter till den informationsförmedlande diskursen som varit 

närvarande i biblioteksdebatten sedan 1980-talet. I de flesta fall betonas 

informationsförmedlandet i förhållande till informationsteknik som skall 

tillgängliggöras via publika datorer, genom handledning och genom att ge 

användare, som redan befattar sig med informationsteknik och internet, verktyg 

att kritiskt granska det stora informationsflödet. Här synliggörs även biblioteket 

som en digital arena i vilket tankar och idéer kring kunskap förflyttas till ett 

informationstekniskt område. Biblioteken skall också vara en form av digitalt 

skapande arena, där själva tekniken och inte ärendena står i centrum och 

således utgör diskursens nod. Informationsteknik artikuleras i relation till 

element som kunskap, källkritik, delaktighet och samhällsinformation, där 

själva tekniken utgör ett nav och där individen kan ”förverkliga” sig i digitala 

miljöer.  

De kommuner som förankrar digitala aspekter kring allaktivitetsdiskursen 

framhåller elementen interaktivitet och kulturupplevelser även i digitala 

dimensioner. Elementet digital arena slås samman och åskådliggör ett försök 

att likna det digitala biblioteket vid ett överdimensionellt rum som i likhet med 

de fysiska verksamheternas attribut, kan överbrygga sociala relationer, ge 

användare möjlighet till deltagande i olika kulturella sfärer samt att främja 

relationer och tillit. Den bokliga diskursen, anknyts till digitala aspekter i 

omkring hälften av kommunerna, trots att det är den regeluppsättning som varit 

närvarande längst i biblioteksutvecklingen. Förutom att översätta de 
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traditionella medierna till digitala former, som mer har med tillgänglighets och 

tekniska aspekter att göra, artikuleras framför allt ett samtal om böcker i 

digitala miljöer. Element som boktips på webben lyfts fram, vilket kan 

sammanknytas med en fostrande relation där framförallt bibliotekariens 

kännedom och urval av litteratur står i centrum. Även samtalet om litteratur 

förutsätts i en del planer, genom olika läsprojekt på sociala medier. 

Någon entydig målgrupp går inte att urskilja i planerna, vilket kan ha att göra 

med att själva institutionen vilar på premissen att alla är välkomna och har 

under 1900-talet fungerat som en plats som överbryggar samhällsklasser och 

sociala avstånd. Ändå utmärks vissa drag där bibliotekens digitala strategier 

styrs mer mot enskilda digitala subjektspositioner. Många planer innehåller en 

analys av att äldre och nyanlända framförallt har behov av handledning och 

stöd, men de uttrycks sedan inte vad gäller strategier kring hur verksamheten 

skall stödja dessa. Strategierna riktas istället framförallt till den yngre 

generationen, de som redan är så kallat ”digitalt bosatta”, genom att förhålla 

och utveckla verksamheten, vara fortsatt attraktiv och i viss mån skapa nya 

visuella uttryck för att attrahera den yngre generationen.  

Utmaningarna som framkommer i planerna, kopplat till digitalisering, handlar 

framförallt om att biblioteken måste ligga i framkant för att vara relevanta även 

i framtiden, i vilket framförallt informationsteknik i form av teknisk utrustning, 

infrastruktur och nya plattformar måste utvecklas ständigt. När individer inte 

följer med i dessa utvecklingar, föds en annan utmaning för biblioteken då de i 

hög grad antar rollen som samhällsserviceinstitution och på så vis får handleda 

och orientera användarna i nya informationslandskap. Utmaningarna kopplas 

till informationsteknik och till den informationsförmedlande diskursen. De 

möjligheter som vi kan skönja i planerna är när kommunerna lyfter fram andra 

aspekter av digitalisering, så som virtualisering och datorisering som förankras 

i den bokliga diskursen och allaktivitetsdiskursen. Framförallt betonas 

deltagande, kultur och interaktivitet i digitala miljöer vilka kan kopplas till 

allaktivitetsdiskursen. Bokbloggar, boktips och samtal om böcker inom digitala 

dimensioner framställs även det som möjligheter och vilka förbinds med den 

bokliga diskursen och ger upphov till uttryck om möjligheter i 

biblioteksplanerna. 

5.2 Avslutande diskussion 

- Hur kommer digitalisering till uttryck i de kommunala biblioteksplanerna?  

Studien visar att flertalet centrala aktörer av samma dignitet som utgörs av de 

21 kommunerna uttrycker verksamhetens förhållande till digitalisering på olika 

sätt. Resultaten visar dock framförallt två huvudlinjer, som kan kallas 

diskurser: den hegemoniska diskursen och den antagonistiska diskursen. I den 

diskurs som märks tydligast, uttrycker biblioteksplanerna framförallt digitala 

aspekter som fixeras vid informationsteknologi samt bibliotekens roll i det 

digitala samhället till den informationsförmedlande diskursen. Dessa båda 

utgör således en hegemonisk position vad gäller digitaliseringsaspekter och kan 

således sägas utgöra ramar för bibliotekens verksamhet under en digital samtid. 

Majoriteten av biblioteksplanerna uttrycker idéer om dessa områden i hög grad 

och det råder en samstämmighet kring fixeringen av dessa. Digitaliseringen 

institutionaliseras således enligt dessa konventioner. Men vad som är tydligt är 
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att biblioteksplanerna uttrycker element som kopplas till dessa två punkter som 

har att göra med krav som kommer utifrån och som biblioteken framförallt 

måste möta. Informationsteknik artikuleras i syften att stärka individers 

självständighet i digitala miljöer och kopplas till elementet delaktighet. MIK 

och informationsteknik används i merparten av de kommunala 

biblioteksplanerna för att argumentera för kunskapen av dessa för delaktighet 

samhället och tillgång till demokratiska rättigheter som det moderna samhället 

påkallar, där planerna fixerar bibliotekens handledande roll i 

informationssamhället. I den informationsförmedlande diskursen märks en 

förskjutning där inte bara förmedlandet av information gör sig gällande – utan 

förmedlandet av användning av informationsteknik utgör en alltmer 

hegemonisk roll. Biblioteksrummet, uttrycker majoriteten av planerna, skall 

utgöras av publika datorer där besökare ska få handledning i 

informationsteknik för att kunna utföra samhälleliga ärenden. Detta legitimeras 

framförallt då biblioteken kan utgöra en pelare för individers delaktighet i 

samhället. Digital delaktighet uttrycks i många av planerna vara av lika värde 

som det livslånga lärandet och visar således på hur digitala aspekter utgör 

institutionellt fokus och likställs med andra, sedan tidigare institutionaliserade 

fokuseringspunkter.  

Men anknytningen till dessa båda punkter artikulerar i högre grad olika 

utmaningar för verksamheterna i vilket element som samhällsservice och 

förväntningar påvisas förändra verksamheterna och utmana de strukturer kring 

vilka biblioteksinstitutionen är byggd. Både förväntningarna på att biblioteken 

ska ligga i framkant och följa samhällsutvecklingen vad gäller ny teknisk 

innovation samt bibliotekens arbete med digital delaktighet och handledning i 

informationsteknologisk kommunikation uttrycks ställa krav på biblioteken. 

Dessa uttrycks i biblioteksplanerna så till den grad att de framhåller att 

biblioteken skall utgöra plats för ”nya samhällstjänster” och utgå ifrån uppdrag 

som inte förhålls till hur organisationen är konstruerad. Att förankra 

verksamheten till dessa aspekter kan liknas vid den legitimeringsstrategi som 

Kann-Rasmussen och Tanks studie (2016) och även Ellend (2017) påvisa: 

biblioteken bistår med kunskap om digitala miljöer och tillhandahåller digitala 

redskap för att utgöra en legitim institution i samhället. Detta menar Schwarz 

(2016) förändrar både bibliotekets ramar och bibliotekariernas handlingsramar. 

I grunden kan denna hegemoniska position som biblioteksplanerna förmedlar, 

som innefattar den informationsförmedlande diskursen samt fixeringen av 

framförallt informationsteknik, utifrån de huvudlinjer som nämnts i 

inledningen. Sociologen Manuel Castells menar att det finns en viss 

uppdelning kring hur informationssamhället och medkommande teknologi 

förstås. Antingen konstituerar teknologin samhället eller så förkroppsligas 

samhället och dess institutioner av teknologin. De digitala aspekterna som 

fixeras vid informationsteknik och informationsförmedlande åskådliggör 

biblioteken som en institution som låter teknologin konstituera samhället och 

därmed institutionen. Detta kan även kopplas till en av de två förhållningssätt 

som Webster initierar: att allting hela tiden upplevs som någonting nytt och att 

vi inte bär med oss någonting från det gamla, eller att ingenting förändras mer 

än de redskap med vilka vi hanterar vår vardag. Att enbart förankra 

digitaliseringen vid dessa aspekter visar på att biblioteken går mot helt nya 

roller utan att bära med sig någonting av det gamla. En tydlig slutsats som kan 

dras av det här är att digitaliseringen läses enbart som en revolutionär händelse 

som inte förankrats i folkbibliotekens evolutionära processer. Frågan är då hur 
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digitaliseringen skall tolkas utifrån detta, ifall idén om digitalisering, trots att 

den genom dessa aspekter utgör hegemoni i majoriteten av planerna, kan sägas 

ha institutionaliserats eller ej. Eller om dessa förhållningssätt snarare skapar 

nya institutionella ramar. De utmaningar som uttrycks, bär på en idé om att 

digital utveckling inte ännu ligger i bibliotekens stadgar och därmed skapar nya 

roller och uppgifter som kräver nya arbetssituationer. Biblioteksplanerna 

uttrycker dessa aspekter som en utmaning i högre grad, vilket visar att 

digitaliseringen som idé inte fullt ut har institutionaliserats in i 

verksamheternas grundvärderingar. Börjesson påvisar (2018) att en diskrepans 

kan ”implicera att ett skifte i dominerande idéer är på antågande då aktörerna 

inte längre lutar sig mot den institutionaliserade idén utan mot en ny” (s. 54). I 

Sundsvalls biblioteksplan (2017) uttrycks denna diskrepans när de lyfter frågan 

om folkbibliotekens nya roll som förankras kring mer serviceinriktade 

uppgifter och användarens behov, utmanar bibliotekens strukturer och 

ansvarsområden då de inte utgår från organisationens stadgar. 

Den andra linjen som inte är lika synlig och kan sägas ligga utanför den 

digitala diskurs som framförallt utgörs av informationsteknologi och 

informationsförmedlande, är de faktorer som artikulerar digitala aspekter och 

fixerar dessa kring allaktivitetsdiskursen och den bokliga diskursen, vilka kan 

sägas utgöra en antagonism och bygger på alternativa tolkningar av 

digitaliseringen. Digitala aspekter artikuleras och fixeras vid elementen 

interaktivitet, litteraturförmedlande och kulturupplevelser genom bibliotekens 

egna, digitala plattformar, där individer skall kunna få tillgång till litteratur, 

kunna mötas och erhålla kulturella upplevelser. Själva bibliotekens verksamhet 

utgör grunden i dessa, till skillnad från den hegemoniska diskursen som bygger 

sin verksamhet och roll kring vilka krav samhället ställer. Dessa båda kopplas 

också till de möjligheter som artikuleras i anknytning till digitalisering. De 

digitala aspekterna virtualisering och datorisering bidrar till att möjligheter 

artikuleras då dessa kan kopplas till tillgänglighetsaspekter och uttrycks som 

möjligheter i det att dessa kan förstärka bibliotekens roller att förmedla 

litteratur, inbjuda till delaktighetskultur och att demokratisera det offentliga 

samtalet. Digitaliseringsaspekter artikuleras som möjligheter då de 

sammanvävs med utbildning, kultur och läsfrämjande verksamhet och därmed 

kan förankras i traditionell biblioteksverksamhet. Förankras digitala aspekter 

till dessa två diskurser resulterar det i att kommunerna uttrycker fler 

möjligheter avseende digitalisering. Ett exempel är det som uttrycks i Luleås 

biblioteksplan (2016) som eftersträvar att arbeta nyskapande, utveckla 

verksamheten med teknologiska attribut samtidigt med ”förankring i den 

traditionella biblioteksverksamheten” (s.53).  

De biblioteksplaner som uttrycker digitala förankringar i traditionell 

verksamhet bär snarare på Castells visioner om teknologin som förkroppsligar 

institutioner då institutioner använder dess verktyg men inte låter sig ledas av 

teknologin i sig. Verksamheten beskrivs istället kunna dra fördel av digital 

utveckling. Det innebär också att det finns ett mellanting mellan de två 

huvudlinjer som Webster pekar på, mellan att allting är nytt och ingenting bär 

vi med oss och att ingenting förändras mer än de redskap med vilka vi hanterar 

vår vardag. De möjligheter som lyfts fram i biblioteksplanerna, existerar som 

möjligheter på grund av att kommunerna uttrycker en strategi i att använda den 

teknologi som förkroppsligar samhället till institutionens verksamheter och i 

det, visa på hur man kan bära med sig någonting av det gamla med nya 

redskap. När planerna fixerar digitala aspekter till dessa diskurser uttrycks 
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digitaliseringen snarare förbättra den redan existerande verksamheten som 

utvecklats evolutionärt i vilket den kopplas till redan existerande verksamhet 

och institutionella grunder, En slutsats som kan förankras i förhållande till detta 

är att digitaliseringen som idé institutionaliserats i högre grad. 

Dessa båda slutsatser kan förankras i de två linjer som har sin grund i en 

uppdelning som sker redan på 1970-talet men framförallt gör sig gällande från 

och med folkbiblioteksutredningen från 1984. Under 1970-talet, skriver 

Buschman (2003) började diskussioner om biblioteket i en kritisk situation som 

påkallades av teknisk utveckling och styrde institutionen mot att bli alltmer 

användarorienterad och marknadsanpassad. Slutbetänkandet i 

folkbiblioteksutredningen 1984 föreskrev biblioteken två uppgifter: en 

informationsuppgift och en kulturuppgift (Frenander, 2012). Inom 

informationsuppgiften identifieras den informationsförmedlande diskursen som 

riktade biblioteken mot ett mer utpräglat samhällsarbete och sträckte sig utöver 

litteratur- och kunskapsförmedling och inriktades kring kunskapsorganisation 

och ny teknik. Detta startade en debatt som Hansson (2005) konstaterat, mellan 

kulturorienterade och informations- och teknikorienterade bibliotekarier. Det 

senare fick stå för framåtanda, medan det första sågs som bakåtsträvande.  

Kultursamverkansmodellen reproducerar liknande uppdelning, som Johannison 

(2012) påvisar. Kulturrådet förankras kring kultur- och litteraturpolitik, 

kvalitetslitteratur och läsfrämjande åtgärder som kan kopplas till två av 

Hedemarks diskurser: allaktivitetsdiskursen och den bokliga diskursen. KB 

ansvarar å sin sida för utbildningspolitik och informationspolitik som kan 

kopplas till den informationsförmedlande diskursen. Åse Hedemark har i 

artikeln ”Bevara eller förändra? En analys av debatter om folkbibliotek i 

dagspress 2007 – 2017” (2018) förlängt sin avhandling till de senaste tio åren. I 

den identifierar hon att den bokliga diskursen fortfarande fokuseras i 

debatterna, om än med nostalgiska förtecken, medan tankar om digitalisering 

snarare handlar om en institution under förändring. Det handlar således om att 

antingen bevara eller förändra.  Det är där folkbiblioteken verkar befinna sig 

idag. Mellan kontinuitet och förändring, mellan bakåtblick och framtidsvision, 

mellan kultur och information, i gränsen mellan kulturinstitution och 

serviceinstitution. De två slutsatser som dras är att denna uppdelning sker, även 

ifall enbart digitala aspekter av verksamheten studerats. Den hegemoniska 

diskursen som omfattar informationsförmedlande och informationsteknik 

uttrycks också omstöpa och förändra institutionen i vilket framförallt en 

informations- och serviceinstitution kan fixeras medan den antagonistiska 

diskursen artikulerar tydligare element av kultur och kontinuitet som även kan 

behållas i en digital samtid, om än med förändrade verktyg och 

tillvägagångssätt. 

Folkbiblioteken skiljer sig ifrån andra myndigheter och informationskanaler då 

de fortfarande är platsförankrade samtidigt som andra informationskanaler nu 

enbart finns inom virtuella dimensioner. Detta gör att biblioteken axlar en ny 

roll i tider av kunskapssamhällets spridning och digitalisering, som Niegaard 

(2011) menar utmanar det fysiska bibliotekets struktur. Men frågan är om inte 

biblioteken rör sig bort från de visioner som slår för bibliotekens fysiska 

legitimitet, som socialt rum, mötesplats, som relationsfrämjande och väg till 

kultur och upplevelser (Vårheim, 2008; 2009; 2014; Audunson, 2005; Johnson, 

2010; Aabø & Audunson, 2012, Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-

Hansen, 2012; Michnik, 2018). I de kommunala planerna uttrycks framför allt 
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arbetet med individens deltagande i E-samhället i vilket verksamheterna 

framförallt skall arbeta med detta vad gäller digitala aspekter av 

biblioteksrummet. Vad som är synligt i biblioteksplanerna är att dessa aspekter 

i framförallt kopplas till de som är ”digitala besökare” (digital visitors), medan 

digitalt bosatta (digital residents) synliggörs och förankras till digitala 

plattformar. Dessa båda kan kopplas till de två huvudlinjer genom vilka 

digitaliseringen uttrycks i biblioteksplanerna. Linjen som kopplas till 

informationsuppgiften uttrycker i högre grad att göra informationsteknik mer 

synlig i biblioteksrummet för att kunna stödja de som är digitala besökare, med 

offentliga myndighetstjänster för att kunna bidra till individers digitala 

delaktighet. När planerna framhåller de ”digitalt bosatta” anknyts dessa inte till 

biblioteksrummet. Biblioteken skall snarare förhålla sig och anpassa sig till hur 

dessa interagerar med digitala verktyg och befinnas vid de plattformar som 

används av denna målgrupp. 

Digitaliseringen framställs på två sätt i biblioteksplanerna som kopplas 

antingen till en informationsuppgift eller en kulturuppgift. Men, drar 

biblioteken en alltför skarp gräns mellan dessa båda, finns en risk att 

biblioteken också bidrar till ett delat samhälle med ett bibliotek som framförallt 

befolkas av de som inte själva förmår delta E-samhället; äldre, nyanlända, 

människor på landsorten eller de som kommit i kant med andra 

samhällsfunktioner som söker stöd och handledning på biblioteket. De personer 

som saknar vad Thompson et al. (2014) kallar intellektuell tillgång (och 

därmed också social) till information som behöver hjälp med samhälleliga och 

informationsteknologiska ärenden, som ett resultat av myndigheters inriktning 

på digital självservice. Medan de informationsteknologiskt mer rörliga, som 

framförallt utgörs av svensk medelklass, tjänstemän och yngre generationer 

använder biblioteket digitalt, eller knappt behöver gå innanför bibliotekets 

dörrar och hämta den bok de själva reserverat för att sedan låna den i 

automaten precis innanför dörren och till sist vända på klacken och gå. 

Studien visar att digitaliseringens uttryck rör biblioteken i olika riktningar i 

vilket den hegemoniska diskursen i högre grad omstöper institutionen, medan 

den antagonistiska diskursen behåller institutionens kärnvärden. Den digitala 

utvecklingen visar för nuvarande inga tendenser till att avstanna och 

verksamheten kommer att fortsätta utvecklas i förhållande till ny teknologi i 

vilket det ligger ett värde i att ständigt undersöka hur biblioteken förhålls till 

samhället och legitimerar sina egna aktiviteter. Studier som innefattar fler 

nivåer än just biblioteksplaner som berör samma ämne skulle vara av värde för 

att kunna utvärdera och analysera bibliotekens riktningar i ett samhälle som 

framåtskrider i den takt som vi i samtiden erfar. Här kan studier som tar sig 

närmre verksamheten vara relevanta, både genom iakttagelser i 

biblioteksrummet, genom intervjuer med personal för att kunna se om också 

verkligheten förhåller sig till de visioner som biblioteksplanerna ger uttryck 

för. Att undersöka programverksamhet och aktiviteter vid lokala bibliotek 

skulle utgöra ett sätt att mäta hur digitala aspekter kopplas till information eller 

till kultur och litteratur. Det må vara svårt att sammanväva dessa två 

framträdande uppgifter, både kultur och information. Men biblioteken har 

under lång historisk utveckling förankrats kring en rad olika uppgifter och 

roller som idag resulterar i en alltmer mångdimensionell verksamhet. Det 

kvarstår bara att biblioteken ska kunna beskriva och sammanknyta dessa till en 

enhet. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Extraherade termer och begrepp för 

digitalisering 

1. Borlänge IT-utvecklingen - Information via internet - Nya medier, 

elektronisk form, digitala medier, digitala länkar - IT-verkstan 

– Internetanslutning – Informationsteknik - Snabbare 

informationsspridning - Teknisk IT-utveckling – Databaser - 

Teknisk utrustning - Interaktivitet på hemsida - Interaktiva 

webbtjänster - Gemensamt biblioteksdatasystem - IT-

verksamheten - IT-användning och kunskap 

2. Eskilstuna Digital teknik – Det digitala biblioteket – E-böcker – Digitala 

och fysiska biblioteket utvecklas tillsammans – Fysiska och 

digitala medier – Digital delaktighet – Kunskap i IT för 

källkritik – Medie- och informationskunnighet – Värdera och 

kritiskt granska informationsmängden 

3. Gotland Informationskompetens – Kulturell, fysisk och digital 

mötesplats – Kulturella, fysiska och digitala biblioteket – 

Kritiskt värdera information – Medietillgång på pedagogiskt 

vis, i lokalen och webbsidan – Trådlöst nätverk – Databaser – 

E-medier – Hemsidor och sociala medier – Bokprat i sociala 

medier – E-böcker och läsplattor – Litteratur i tryckt och 

elektronisk form 

4. Gävle Individualisering – Förändringar inom medieutbud – teknik 

och utbud – Globaliserad värld- ej monopol på 

informationsförmedling – Anpassa till samhällsförändringar – 

Nya medieformer, nya former för förmedling – Aktivt 

deltagande i samhällsutvecklingen – digital delaktighet – 

Tillgänglighet elektronisk, tryckt form – Fysisk och digital 

biblioteksmiljö – Teknisk utveckling 

5. Göteborg Digitala biblioteket – IT-enhet – Biblioteksdatasystem – 

Lokala IT-funktioner – Databaser – E-litteratur – Digitala 

talböcker – Internet och handledning i informationsmängderna 

via chatt och e-post – IT-resurser – Modern teknik och 

traditionellt material – Digitalt bibliotek- söka information av 

hög kvalitet – Tillgänglighet 24 timmar – Söka information på 

internet – Biblioteken inklusive det digitala – arena för att 

skapa och uppleva olika kulturuttryck – Delaktighetskultur till 

följd av den digitala teknikens utveckling och sociala medier- 

skapa och vidarebefordra berättelser – Digital delaktighet – 

Digitala tjänster – Digitala biblioteket- gemensam resurs – 

Närvaro i sociala media – Användarens bidrag med innehåll i 

det digitala biblioteket – Digitala biblioteket anpassat till 

mobiltelefon – Användarundervisning i informationssökning, 

IT-användning och kritisk värdering av information 
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6. Halmstad Digitala bibliotek – Fysiska kompletteras med de virtuella – 

Databaser – E-media – Ny teknologi – Ny media – Högre krav 

på informationskompetens och läs- och skrivförmåga – 

Källkritik – Digitala medier och information – Digitala 

infrastrukturen – Digitala åtkomsten – Digitala inlåsningen – 

Digitaliserat material – Tryckt som digital form – Digitala 

utanförskapet – Tillgång till digitala verktyg 

7. Jönköping Nya beteenden – Nya läsvanor – Digital delaktighet – IT om 

pedagogiskt verktyg – Informations och medieutbud ökar 

explosionsartat – Kvalitativt utbud – sortera i 

informationsmängder – Digitalt utanförskap – Digital arena – 

Digitala biblioteket – Uppdaterade, interaktiva, spännande 

arenor – Digitala plattform som samhället kräver – Den 

digitala delaktigheten – Digital utrustning och användning – 

Motverka tendenser till fragmentering och ”filterbubblor” – 

Utveckla den digitala berättelsen  

8. Kalmar IT – Digital delaktighet – ”Bibliotek 2.0” – Det virtuella 

biblioteket – Nationella och globala informationsnätverk – 

Viktigare att söka och värdera information – 

informationsteknologisk utveckling – Databaser – Växande 

informationsutbud – IKT-utvecklingen 

9. Karlskrona Dagens informations- och kunskapssamhälle – såväl tryckt 

som digital form – e-tjänster och ny teknik för kulturella 

möten – Medier och digital teknik som utgångspunkt – 

Biblioteksdatasystem – Teknikutveckling – Ny teknik – 

Digitaliseras – Digitala medier – tekniska utvecklingen i form 

av digitalisering  

10. Karlstad MIK, medie- och informationskunnighet – Läsplattor – 

Bibliotekswebben – Tillgång till teknik – Informationskanal, 

webb och sociala medier – E-medier – Bibliotekens tekniska 

service; wifi, scanning, e-tjänster och andra tekniska lösningar 

– Digital kompetens eller informationskompetens – Kritiskt 

granska information – Mediekunnighet – digital kompetens 

för livslångt lärande – Medielandskapets förändring – 

Informationskanaler – Teknologi – Systematisk 

informationssökning och källkritik – Digitala delaktigheten – 

informationsteknik – Trådlösa nätverk 

11. Linköping Samhällets digitala tjänster – Digital delaktighet – Digitala 

kompetens – e-böcker – använda datorer – IT – Det digitala 

biblioteket – Den digitala utvecklingen – teknisk utrustning – 

nya tekniska lösningar – läs-, lär-, och digitala verktyg – 

medie- och informationskunnighet – Både det fysiska och 

digitala biblioteket som mötesplatser – e-rättigheter – digital 

agenda – e-samhället – digitalt lärcentrum – digitala 

kunskaper – ny teknik – digital handledning – sociala medier  

– interaktiv hemsida – individuell datorhandledning – digitala 

kataloger – digitalisering av kulturarv – e-tjänster  
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12. Luleå Virtuella biblioteket – nytt biblioteksdatasystem – ny 

webbplattform – IKT-pedagog – nätbaserat lärande – 

IT/datorträffar – surfa på internet – använda sociala medier – 

utveckla kunskaper om allmänna e-tjänster – ny teknik – 

fysisk och digital miljö – IKT-vännerna – IKT – Digital 

delaktighet – Datorisering – IT-samordnare – 

Teknikutvecklingen – Informationsteknik – Digitala världen – 

Digitala verktyg – Nättjänster – e-böcker – lyssna på 

språkkurser via streaming – fysiskt som digitalt – nya intryck 

och medier –  återskapa småskalighet, personliga mötet 

viktigare – digitala kompetensen – texter på internet och 

sociala medier, visuella intryck – Digitala medier – Digital 

utgivning – Makerspaces – Modern teknik, 

bildbehandlingsprogram och 3D-skrivare – Tekniska verktyg 

– Internet – digitala resurser – digitala biblioteket – e- böcker 

– den digitala klyftan – handledning i söka på nätet – 

Nätverket digidel – ”media and information literacy” – MIK-

konceptet i bibliotekens pedagogiska verktyg – 

teknikutveckling – informationsbruset – korta textlängder, 

visualisering och interaktivitet viktigt – virtuella biblioteket – 

digitala mötesplatser på nätet – det digitala rummet – fysiska 

och digitala miljöer – digitala lärmiljöer – litteratur med 

digital teknik – framtiden E-bibliotek – fysiska och digitala 

biblioteksrummet – sociala medier – de unga ska leda, vara 

mentorer för de vuxna – teknikutvecklingen – digitala enheter 

– de digitala landskapen – digitala verktyg för att värdera 

information – använda digitala verktyg i 

litteraturförmedlingen – digitala verktyg för lässtimulerande 

aktiviteter – det digitala området – google-glass  

13. Malmö Det digitala kunskapssamhället – e-media – levande digitala 

och fysiska biblioteksmiljöer – samhälls- och 

teknikutveckling – informationsteknik – digital produktion – 

digitalt lärande via öppna lärresurser – biblioteket som digital 

producent – utvecklingen går snabbt och påverkar biblioteken 

– medie- och kommunikationskunskap – digital 

biblioteksservice – nya medieformer, oftast digitala – digital 

verksamhet – digitala versioner av traditionella medier – 

digitala biblioteket – digitala tjänster – ökade digitala 

medieflödet – konsumenter och producenter i ett 

medielandskap – media- och informationsflödet – digitala 

medieformat och flöden – e- medier – sociala medier – 

podcasts – digitala event – debatter i digitala former – digitala 

format  

14. Stockholm Digitala klyftan – datorkunniga – digitala inte längre en värld 

vid sidan av det fysiska – analoga och digitala samhället 

sammanflätat – internet – smarta telefonen – surfplattor – 

digitaliseringen utvecklar informations- och 

kommunikationsflöden – individanpassade filterbubblor – 

dataanalys och målgruppsanpassning – sociala medier – 

källkritik – barn och ungas medie- och informationskunnighet 
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– digitala biblioteket – digitala bibliotekstjänster – digital och 

fysisk biblioteksverksamhet utvecklas hand i hand – tekniska 

infrastrukturen – fysiska och digitala arenor  

15. Sundsvall Informationsteknik – databaser – offentliga e-tjänster – 

publika datorer –wifi – fysiska och virtuella biblioteket som 

mötesplats – samhällets förändring av globalisering och 

digitalisering – den virtuella mötesplatsen – aktiv roll i 

informationslandskapet – kommunikationskultur – framtidens 

kunskapslyft hålls samman digitalt – undervisningsnära 

tjänster i digital samtid – digital teknik – digitala verkstaden – 

internet otaliga öppna läranderesurser – hitta de enklaste 

databaserna och e-tjänsterna – digital delaktighet – 

samhällelig inkludering i användandet av e-tjänster – IT-

politiska målet – digitaliseringens möjligheter – den fysiska 

och digitala servicen – tydlig fysisk plats att få hjälp med e-

tjänster och internet – knyta ihop läsfrämjande, 

informationsteknik, utbildning och kultur – förmedling av 

offentliga e-tjänster – ungdomars läsning och medie- och 

informationskunnighet 

16. Umeå Orientera sig i växande informationsflöde – e-medier – 

digitala uppslagsverk – webbplatsen, vägledning och 

läsfrämjande – medie- och informationskunnighet – databaser 

– kunskaps-, medie-, och informationscentrum – offentligt 

rum, både fysiskt och virtuellt – digitala tjänster – ny teknik – 

självbetjäning och e-tjänster – det fysiska och virtuella 

biblioteksrummet – digitala biblioteket – tekniska hjälpmedel 

– den digitala utvecklingen – teknikutveckling – digital 

delaktighet – digitala kompetens – trådlös åtkomst till internet 

– bokningsbara datorer – sociala medier, Facebook, Twitter – 

modern teknik – modern teknik – och kommunikationsmiljö – 

digitala ärenden – den digitala utvecklingen – teknisk 

utrustning och tekniska lösningar  

17. Uppsala Digitala biblioteket – digital verksamhet kompletterar de 

fysiska biblioteken – motverka risken för krympande 

perspektiv – informationsteknik – digitalt kompetent – 

tillgång till teknisk utrustning – digitaliseringen utmanar 

grundläggande uppfattningar om vad kunskap är – MIK – 

medie- och informationskunnighet – teknik och digitala 

tjänster, bärande del i det fysiska biblioteket – digital 

kompetens – digitala tjänster och medier – digital form – det 

digitala samhället – digitala inkluderingen – teknisk 

infrastruktur – mängd information och distribution att förhålla 

sig kritisk till – inlåsningseffekter – ej delbart digitalt material 

– e-bok – de digitala tjänsterna – motverka begränsade 

sökresultat – digitala bokcirklar, bokbloggar – digitala 

biblioteket motverka ny informationsbrist – digitalt material 

och tjänster – digitala utanförskapet – digitala biblioteket i 

samspel med det fysiska – bibliotekens närvaro i relevanta 
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sociala medier  

18. Västerås Traditionella medier blandas med nya medier – digitala 

biblioteket synligare i det fysiska biblioteket – biblioteket på 

webben – bra informationskanaler – teknikområdet – material 

synliggöras, både fysiskt och digitalt – digitalisering, katalog 

– tillgänglighet genom nedladdning  

19. Växjö Digitala medier – digitala arenor – virtuella besöken – 

informationsteknik – digitala varianter – främja det digitala 

innanförskapet – maker space – digitalisera samlingar – 24-

timmmars tillgänglighet 

20. Örebro Biblioteksdatasystem – digital delaktighet – fysiska och 

virtuella miljön – digitala medier – digitalt format – virtuella 

bibliotek – e-böcker – virtuellt samma värde som fysiska – 

webbplats, facebook, twitter, bloggar – nättjänster – publika 

datorer och wifi – internet – källkritik – digitala klyftorna – 

informations- och kommunikationsteknologi – 

internetanvändning 

21. Östersund Digital delaktighet – fysiska kompletteras med virtuella – 

webb, databaser, e-medier – möten vare sig fysiskt eller 

digitalt – läsfrämjande utanför det fysiska – den digitala 

utvecklingen – teknisk utrustning – den digitala klyftan – 

digitalt först – digital kompetensutveckling – digitalt 

kompetenslyft – digitala kommunikationen – 

informationsteknik och inkludering – teknik och digitala 

tjänster – digitala biblioteket – tekniska lösningar  
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Bilaga 2. Användning av digitala aspekter 

Digitala 

aspekter 

Virtualisering Datorisering Informationsteknik 

Borlänge X X X 

Eskilstuna X X X 

Gotland - X X 

Gävle - X X 

Göteborg X X X 

Halmstad - X X 

Jönköping - X X 

Kalmar X - X 

Karlskrona - X X 

Karlstad - X X 

Linköping - X X 

Luleå - X X 

Malmö - X X 

Stockholm - - X 

Sundsvall - - X 

Umeå X X X 

Uppsala X X X 

Västerås - X - 

Växjö X X X 

Örebro X X X 

Östersund - X X 
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Bilaga 3. Förankring i diskurser 

Traditionella 

diskurser 

Boklig Informationsförmedlande Allaktivitet 

Borlänge - X X 

Eskilstuna X X - 

Gotland X X X 

Gävle - X - 

Göteborg X X X 

Halmstad - X - 

Jönköping X X - 

Kalmar - X - 

Karlskrona - X - 

Karlstad X X - 

Linköping X X X 

Luleå X X - 

Malmö X X - 

Stockholm - X - 

Sundsvall - X - 

Umeå X X - 

Uppsala X X - 

Västerås - X - 

Växjö X X - 

Örebro X X - 

Östersund - X - 
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Bilaga 4. Subjektspositioner 

Digitala 

generationer 

Residents Visitors  

Borlänge - X Nyanlända 

Eskilstuna - - - 

Gotland X X Utbildning 

Gävle - - - 

Göteborg X X - 

Halmstad - - - 

Jönköping X X - 

Kalmar - - - 

Karlskrona X - Studier 

Karlstad - - - 

Linköping X X Funktionshindrade 

Luleå X X - 

Malmö - - - 

Stockholm X - - 

Sundsvall X X  

Umeå X X Funktionsnedsättningar, 

dyslexi, synskadade 

Uppsala X - - 

Västerås - - - 

Växjö - - - 

Örebro - - - 

Östersund - - - 
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Bilaga 5. Digitalisering som utmaning eller möjlighet 

Utmaning/möjlighet Möjlighet Utmaning 

Borlänge - X 

Eskilstuna - X 

Gotland - X 

Gävle - X 

Göteborg X - 

Halmstad - X 

Jönköping - X 

Kalmar - X 

Karlskrona - X 

Karlstad X X 

Linköping - X 

Luleå X X 

Malmö X X 

Stockholm - X 

Sundsvall - X 

Umeå - X 

Uppsala X - 

Västerås - X 

Växjö - X 

Örebro - X 

Östersund - X 

 

 

 

 


