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1. Inledning 

De svenska folkbiblioteken har ett lagstadgat uppdrag att främja demokratin i 
samhället (SFS 2013:801). I föreliggande uppsats undersöks hur denna roll 
som demokratifrämjande institution beskrivs i ett samhälle som beskrivs som 
förändrat inom både biblioteksverksamhet och inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen. 

De första allmänna svenska biblioteken i Sverige grundades för 200 år sedan. 
Det har sedan början varit lokala aktörer som har varit deras huvudmän för att 
de senare skulle komma att få stöd av nationella eller regionala aktörer. På 
1800-talet började enligt Magnus Torstensson (2012) argumentationen för 
folkbibliotekens vara handla om nationell sammanhållning och 
näringslivsutveckling. Staten började så småningom även erkänna att 
folkbildningen och demokratin i landet gynnades av folkbibliotekens existens. 
Ändå dröjde det till 1930 för att staten skulle börja betala ut statsbidrag av 
betydelse för biblioteken, vilket  i sin tur ledde till att fler kommuner började 
grunda egna folkbibliotek. I samband med 1990-talets finansiella kris stiftades 
Bibliotekslagen 1996 bland annat för att bevara vad som åstadkommits inom 
området. 

Folkbibliotek är en samhällsaktör som följer bibliotekslagen vilken är en så 
kallad ramlag (Kungliga biblioteket, 2020). I denna ramlag finns således en 
formulering om att lokala och regionala biblioteksplaner ska tas fram av 
respektive kommunala och regionala huvudmän: 

"17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 
biblioteksområdet.” (SFS 2013:801) 

Enligt Jenny Johannisson (2012) är det framförallt på den kommunala nivån 
folkbiblioteken är verksamma och är inom många kommuner den största 
utgiftsposten vad gäller kultur. Folkbiblioteken har en särställning inom 
kulturpolitiken och har ansetts ha en demokratifrämjande uppgift under större 
delen av 1900-talet. Vidare menar Johannisson (2012) att folkbiblioteken dels 
styrs av bibliotekslagen och dels av informella normer som påverkar 
bibliotekens arbete.  

Varför en kritisk diskursanalys där underliggande ideologier och uppfattningar 
kan avtäckas i språkbruket i biblioteksplanerna på lokal och regional nivå är 
intressant. Föreliggande studie bygger på en analys av biblioteksplaner på lokal 
och regional nivå för att undersöka vilka diskurser som framkommer ur 
språkbruket när bibliotekets demokratiska roll i samhället beskrivs och hur 
detta kan analyseras i den sociala praktiken. 

En biblioteksplan är enligt Hedemark och Börjesson (2014) ett lagstadgat 
styrdokument vilket innebär en text som reglerar en verksamhet. De regionala 
biblioteksplanerna har inget politiskt inflytande över de kommunala planerna 
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men kan påverka dem på på en diskursiv nivå genom språkbruk och 
underliggande meningar i texterna som utgör dem.  
  
Både Lor (2018) och Kargbo (2014) beskriver i sina studier hur folkbiblioteket 
respektive folkbibliotekarien ska hantera sin demokratiska roll i ett förändrat 
samhälle där postsanning råder, där bibliotekens traditionella värden kring 
bildning och upplysning inte längre verkar fungera för att främja demokratin. 

I den här studien kommer jag med hjälp av kritisk diskursanalys enligt 
Faircloughs (2010) tredelade modell analysera sex biblioteksplaner på lokal 
och regional förvaltningsnivå för att undersöka vilka diskurser som 
framkommer ur språkbruket om bibliotekets roll i demokratin i samhället. 

Med begreppet språkbruk avses i uppsatsen vilka ord och formuleringar som 
väljs till förmån för andra. Med begreppet diskurs avses begreppet utifrån 
Faircloughs (2010) definition. Enligt denna är diskurser vad som skapar vår 
sociala värld genom handlingen språket. En diskurs kan också användas 
medvetet av en avsändare för att påverka omvärlden, men måste samtidigt 
betraktas i en kontext av att tillhöra en kedja av sociala och historiska 
händelser. Faircloughs syn på diskurs används i uppsatsen för att det ska vara 
möjligt att studera relationen mellan diskurser och de samhällsstrukturer som 
omger dem. 

Med begreppet den sociala praktiken som är återkommande i studien och är en 
del av frågeställningen menas enligt Fairclough (2010) analysen de 
bakomliggande maktrelationer som i det tredje steget av den kritiska 
diskursanalysen står att finna i de diskurser som getts uttryck för språkbruket i 
texterna. För att analysera den sociala praktiken kompletteras denna med 
teorier som handlar om makt vilka jag redogör för i uppsatsen teorikapitel.  

Begreppet mötesplats nämns frekvent i de biblioteksplaner som undersöks och 
blir därför viktigt att analysera då det har nära kopplingar till bibliotekets 
uppdrag som demokratisk institution. När vikten av bibliotek ska diskuteras ur 
ett demokratiskt perspektiv används inte sällan inom biblioteks- & 
informationsvetenskapen Ragnar Audunsons (2005) forskning kring biblioteket 
som en lågintensiv mötesplats. Begreppet lågintensiv mötesplats avser en plats 
där människor med olika identiteter och erfarenheter kan mötas på ett passivt 
sätt. Detta skapar förståelse för andra människors livssituation vilket förbättrar 
demokratin. Behovet av dessa lågintensiva mötesplatser har ökat i takt med 
samhällets ökade mångfald av identiteter och erfarenheter (Audunson, 2005; 
Lor, 2018; Kargbo, 2014). Att argumentera för att biblioteket som institution 
ska fungera för demokratisk utveckling gör det möjligt att argumentera för dess 
fortsatta relevans och i förlängningen existens enligt Audunson (2005). Ett 
annat sätt att argumentera för folkbibliotekens existens är att beskriva dem som 
instrumentella för att marknadsföra en kommun eller region (Frenander, 2010; 
Hedemark & Börjesson, 2014). 
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För att i denna inledande del av uppsatsen placera de regionala och lokala 
biblioteksplanerna i en nationell kontext vill jag hänvisa till Sveriges nya 
nationella biblioteksstrategi Demokratins skattkammare (2019) som inleds med 
följande citat:  

”Här är samhällets öppna rum. Här pågår de lågintensiva mötena. Här är tyst och lugnt men 
här förs också samtal och diskussioner. Bibliotekens ställning i det svenska samhället är 
stark och biblioteken är en av de mest betrodda och uppskattade 
samhällsinstitutionerna.” (Fichtelius, 2019, s.2) 

Eftersom bibliotek här beskrivs som de mest betrodda och uppskattade 
samhällsinstitutionerna i Sverige är det relevant att undersöka vilka diskurser 
som framkommer i dokument som styr dem angående deras demokratiska 
uppdrag i samhället.  Utöver det ökar relevansen av detta med att det fastställt i 
Bibliotekslagen (SFS 2013:801) att biblioteken inom det offentliga ska verka 
för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.  

Resultatet av studien bereder väg för att vidare undersöka ideologiska effekter 
som synts i biblioteksplanerna i den praktiska verksamheten. Som slutet på 
början vill jag poängtera att den här undersökningen befinner sig på textnivå då 
den genomförs inom den kritiska diskursanalysens tradition och bygger på 
tolkningar av underliggande maktrelationer jag gör utifrån teori och tidigare 
forskning för att kunna analysera den sociala praktiken kring 
biblioteksplanerna. Alltså vilka kringliggande maktrelationer som kan utgöra 
förutsättningarna för de diskurser som framkommer i biblioteksplanerna 
angående bibliotekets demokratiska roll samhället. Den faktiska 
implementeringen av bibliotekens demokratiska uppdrag i ett förändrat 
samhälle ligger utanför studiens räckvidd. 
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1.1 Problemformulering 
Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska biblioteken inom det allmänna 
verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Men demokrati är ett vitt begrepp 
som kan tolkas på många olika sätt. I den här uppsatsen undersöks hur några 
folkbiblioteks huvudmän på regional och kommunal nivå tolkar och skriver 
fram bibliotekens demokratiuppdrag. Det är av vetenskaplig relevans att inom 
ramen för biblioteks- och informationsvetenskapen undersöka hur 
demokratibegreppet definieras och omsätts på regional och kommunal eftersom 
folkbiblioteken framförallt är en lokal angelägenhet där demokratiuppdraget 
ska implementeras. Studien kan till biblioteks- och informationsvetenskapen 
tillföra ökad kunskap om på vilket sätt biblioteken själva beskriver sin 
demokratiska roll i samhället vilket påverkar deras verksamhet. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här studien är att undersöka på vilket sätt bibliotekens 
demokratiska roll i samhället motiveras och argumenteras för i regionala och 
lokala biblioteksplaner.  

Forskningsfrågorna är var och en knutna till Faircloughs (2010) tredelade 
modell för kritisk diskursanalys vilken är den metodologi som ligger till grund 
för föreliggande studie av lokala och regionala biblioteksplaner;  

1. Med vilka värderande ord samt med vilken argumentation motiveras 
bibliotekets demokratiska roll i samhället i lokala och regionala 
biblioteksplaner?  

2. Vilka diskurser kan utläsas ur argumentationen kring bibliotekets 
demokratifrämjande roll i samhället i biblioteksplanerna?  

3. Hur kan resonemangen, verklighetsuppfattningarna och diskurserna om 
bibliotekets demokratiska roll i samhället i biblioteksplanerna förklaras i den 
sociala praktiken? 

1.2.1	Studiens	avgränsning		
Studien är avgränsad till en textuell och diskursiv nivå då en analys av hur 
folkbibliotekets demokratiska roll skrivs fram i kommunala och regionala 
biblioteksplaner inte säger något om det faktiskt genomförda 
demokratiuppdraget. Biblioteksplaner är snarare styrdokument som tyder på en 
politisk vilja samt i diskursanalytisk bemärkelse innehåller dolda betydelser i 
språket som kan analyseras i ljuset av sin omgivande kontext. Studien görs 
även endast av vad som uttrycks kring folkbiblioteks demokratiska roll i 
samhället, de passager i planerna som handlar om skolbibliotek, 
sjukhusbibliotek och universitetsbibliotek faller utanför studiens räckvidd.  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2. Tidigare forskning 

I föreliggande avsnitt ingår forskning om demokratibegreppet,   
folkbibliotekens förändrade omvärld, folkbibliotekens ideologiska historia i 
Sverige, New Public Management (härefter NPM), New Public Government 
(härefter NPG) . Sedan följer forskning om biblioteksplanernas roll för 
biblioteksverksamheten samt om två perspektiv på begreppet delaktighet. Som 
avslutning på varje avsnitt återkopplar jag till en eller fler av studiens tre 
frågeställningar för att visa på vilket sätt denna forskning kommer användas 
som verktyg i min studie.  

2.1 Demokratibegreppet 
Demokrati är som tidigare nämnts i uppsatsens problemformulering ett 
mångtydigt begrepp som kan tolkas på olika sätt. Nästkommande avsnitt syftar 
till att visa hur det kan definieras på olika sätt med exempel från tidigare 
forskning. I detta avsnitt (2.1) redogör jag för Alf Ross olika 
demokratibegrepp, i avsnitt 2.2 beskriver jag hur folkbibliotekets demokratiska 
roll i en förändrad omvärld beskrivs i två artiklar inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen. I avsnittet 2.3 beskriver jag de marknadsanpassade 
styrningsprinciperna NPM och NPG som används inom offentlig förvaltning.  
Avsnittet 2.4 handlar om biblioteksplaner och deras användning och styrning 
efter den nya bibliotekslagen infördes enligt forskning av Åse Hedemark och 
Lisa Börjesson (2014).  

Att denna samling avsnitt som diskuterar demokratibegreppet utgör en viktig 
del av den tidigare forskningen beror på att problemformuleringen i hög grad 
går ut på att demokratibegreppet just är mångtydigt och därför kan tolkas, 
skrivas fram och omsättas på olika sätt av regionala och kommunala avsändare 
till de biblioteksplaner jag analyserar.  

Ross (2003) skriver i Varför demokrati? om olika former av demokrati. Först 
och främst är demokrati namnet på den viss statsform, alltså hur en stat är 
organiserad utifrån regler för hur statlig myndighet kan utövas. Detta som även 
kallas statsvilja definierar Ross som ett rättsligt och formellt 
demokratibegrepp. 

Rättsligt och formellt demokratibegrepp- den politiska demokratin 
Jag utgår i uppsatsen från Alf Ross (2003) främsta definition av 
demokratibegreppet vilket är som rättsligt begrepp som handlar om ett lands 
regeringsform. Att jag i första hand utgår från denna definition beror på att 
folkbiblioteken enligt lagen ska främja demokratin vilket avsändarna förhåller 
sig till i de biblioteksplaner jag analyserar i studien.  

Ekonomisk demokrati 
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Men demokratibegreppet används även av Ross (2003) ifråga om ekonomisk 
demokrati. I det avseende handlar demokratin om hur makten förhåller sig 
mellan olika ekonomiska klasser i samhället. Staten ska idealt i den här 
definitionen av demokrati ägna sig åt omfördelning av resurser för att jämna ut 
maktförhållandena mellan mer eller mindre bemedlade samhällsmedlemmar, 
ett näraliggande begrepp är enligt Ross planekonomi.  

Privat demokrati 
En mer omfattande definition av demokrati är den beskrivning Ross gör av den 
som ett sinnelag och ett sätt att leva som inte bara framträder i den politiska 
eller ekonomiska sfären utan även i den privata sfären; i allt mellanmänskligt.  

Den politiska, den ekonomiska och den mänskliga definitionen av demokrati är 
även om de är uppdelade beroende av varandra för att tillsammans utgöra en 
fungerande demokratisk modell och enligt Ross är den politiska demokratin 
kärnan för begreppet, vilken Ross menar är den mest mätbara definitionen av 
demokrati vilket gör den mest fruktbar att utföra undersökningar utefter, varför 
jag valt att fokusera på denna definition av begreppet i min studie (s. 89-90).  

2.2 Folkbibliotekets demokratiska roll i en 
förändrad omvärld 
Ross (2003) skrev sin ovan nämnda klassiska bok Varför demokrati? 1946 i 
eftersvallningarna av andra världskriget. Det är relevant för studien att 
aktualisera den tidigare forskningen om demokrati genom att diskutera den 
förändrade demokratin i dagens samhälle; och mer specifikt folkbibliotekets 
roll i denna. En del forskning inom biblioteks- och informationsvetenskapen 
som gjorts på senare tid analyserar demokratin som förändrad vilket påverkar 
folkbibliotekets roll i den. I de två vetenskapliga artiklar jag valt för att vidare 
kunna analysera detta diskuteras ”Fake news”, Trump, Brexit och 
folkbibliotekens eller folkbibliotekariens plats i detta. Men optimismen om vad 
biblioteket faktiskt kan göra för att främja demokratin under givna 
förutsättningar varierar. 

John Abdul Kargbo (2014) skriver att folkbibliotekariens viktigaste roll i 
samhället som det ser ut idag är informationsspridning. Detta för att väga upp 
den mängd falsk information som cirkulerar i samhället och på så vis riskerar 
skada det demokratiska samhället. Kargbo utgår här från en något annorlunda 
syn på demokrati än Ross (2003). Här beskrivs det centrala inom demokratin 
inte i första hand som regeringsform eller statsvilja utan som samtalet och 
tillgång till information som en del av de mänskliga rättigheterna. I sin tur 
möjliggör det här enligt Kargbo (2014) att staten kan granskas av sina 
medborgare. Välinformerade medborgare kan enligt denna syn göra rationella 
val baserade på fakta och logik istället för att panikartat agera på 
desinformation. Kargbo argumenterar för att teknikutvecklingen kan vara ett 
gott verktyg för demokratin. Om lokala aktörer använder sig av 
teknikutvecklingen på rätt sätt kan medborgares insyn och påverkan på 
lokalsamhället öka. Att på olika sätt arbeta med informationsspridning är enligt 
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Kargbo (2014) det viktigaste sociala ansvarsområdet för folkbibliotekarien 
tillsammans med att skydda medborgarnas rätt till tillgång till information. 
Information är enligt Kargbo (2014) en väsentlig del av nationens resurser och 
tillgång till den är en grundläggande mänsklig rättighet. Men utöver att vara en 
nationell resurs som är avgörande för vetenskapliga och ekonomiska framsteg i 
ett samhälle utan är även ett medium för social kommunikation (Kargbo, 2014, 
s. 363-367).  

Folkbibliotekarien ska enligt Kargbo (2014) arbeta med att granska den 
information som distribueras av biblioteket till låntagarna för att se att 
databaser, artiklar, böcker och annan media är uppdaterade och korrekta. Från 
att vara kundserviceinriktad ska folkbibliotekarien arbeta som guide och lärare 
för att korrekt information ska komma medborgarna till gagn. Detta är enligt 
Kargbo (2014) kärnan i politiskt, ekonomisk och social utveckling i en 
demokrati. Biblioteket som mötesplats ökar i relevans och minoritetsgrupper, 
äldre och hemmasittare ska aktivt nås av bibliotekets arbete för att minska 
risken för klyftor i samhället när det kommer till informationskompetens vilket 
är ett hot mot demokratin (Kargbo, 2014, s. 369-371).  

En något mindre optimistisk syn på folkbibliotekens möjligheter att lösa eller 
stävja de demokratiska informationsproblemen ”fake news” och 
desinformation står Peter Lor (2018) för i artikeln Democracy, information, 
and libraries in a time of post-truth discourse. Lor (2018) menar att i den era 
av postsanning vi lever i är folkbibliotekens ideal om upplysning, bildning och 
kunskap verkningslös medicin. Ledare som Trump behöver inte längre förhålla 
sig till sanning och korrekthet, väljarna söker bara efter att få sin världsbild 
bekräftad. Det är en motsats till vad den som söker bildning och kunskap söker. 
Att lära sig något handlar om att ens tidigare uppfattningar och fördomar 
kommer på skam, och det är samhällsmedborgare alltså inte längre intresserade 
av enligt Lor (2018).  

De traditonella antaganden om bibliotekens roll i information och demokrati är 
enligt Lor (2018) föråldrade. Lor menat att nutidsmänniskans benägenhet att 
falla för falska uppfattningar och hur uthållig människan sedan är i sin 
övertygelse, korrigerande fakta till trots är en betydande utmaning för 
demokratin. Det här är enligt Lor (2018) en produkt av många olika faktorer. 
Däribland av medias växande inflytande och psykosociala processer som är 
material för pågående forskning. Men enligt Lor handlar det i varje fall inte om 
ett underskott när det kommer till information och kunskap, och därför saknas 
enkla lösningar på ”fake news” och desinformation. Därför är det enligt Lor 
(2018) nu läge för biblioteken att tänka om kring de svar om bildning och 
upplysning som de brukar presentera som lösningar.  

Lor använder Brexit och Trumps presidentvalseger som exempel från länder 
där tillgången till folkbibliotek är stor. Ändå hjälpte detta inte allmänheten att 
fatta rationella beslut när de skulle rösta. I exemplet Storbritannien styrde 
känslomässiga argument, och i USA användes bevisat rena lögner i 
presidentvalskampanjen med stor framgång (Lor, 2018, s. 308-309).  
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Lor menar att postmodernismens ifrågasättande av upplysningens sanningssyn 
har lagt grunden till att samhället idag befinner sig i postsanning där den 
känslomässiga trovärdigheten hos den som talar väger tyngre än sanningshalten 
i det som sägs. Lögner och propaganda har funnits i kommunikationen sedan 
antiken. Skillnaden är idag att när lögner avslöjas hindrar det inte politiker för 
att ljuga igen, och skadar inte dennes trovärdighet; det viktiga är att det känns 
sant (Lor, 2018, s. 311-312). 

Lor (2018) föreslår liknande lösningar som Kargbo (2014) om att 
folkbiblioteken ska vara noggranna med vilken information de sprider, och att 
utbilda sina användare. Men Lor uttrycker att dessa lösningar är mindre 
aktuella och effektiva än förr på grund av den postsanning vi befinner oss i. 
Vad folkbibliotek kan stå till tjänst med är att vara en opartisk plats där de som 
tänker rationellt och annorlunda ifred kan utveckla sin samhällskritik (Lor, 
2018, s. 317).  

Lor (2018) och Kargbo (2014) utgör en intressant vetenskaplig grund för att 
efter analysen föra en diskussion kring hur de diskurser om bibliotekets 
demokratiska roll i samhället som framkommer i biblioteksplanerna kan 
förklaras i den sociala praktiken. Eftersom både Lor och Kargbo konkret 
benämner det förändrade omgivande samhället som biblioteken och 
bibliotekarierna har att förhålla sig till är de relevant tidigare forskning.  

2.3 NPM inom kulturpolitik och biblioteksplaner 
NPM är en viktig del av den tidigare forskning som jag använder för att tolka 
resultatet av mitt resultat. Begreppet är relevant för studien då det är en 
styrningsform som är ett uttryck för en ny styrningsprincip inom offentlig 
förvaltning som är en styrningsprincip som påminner om hur företag styrs. 
Enligt Fairclough (2010) finns inom nyliberalismen en målsättning att statliga 
och offentliga organisationer ska marknadsanpassas för att i längden kunna 
privatiseras. NPM är således en styrningsprincip som kan analyseras som ett 
exempel på den förändrade omvärld som beskrivs i de biblioteksplaner jag 
undersöker.  

En intressant tidigare undersökning som visar på en till viss del ändrad ordning 
inom kulturpolitiken är Hedemark och Börjessons (2014)  artikel Att använda 
en plan som handlar om förvaltningsformerna NPM och New Public 
Government (NPG).  De kommer fram till att NPM och NPG är 
styrningsprinciper vilka kan härledas till ideologiska tankemönster. NPM är en 
förvaltningsprincip som applicerar marknadsmekanismer på offentlig 
förvaltning.  Enligt Hedemark och Börjessons (2014) undersökning utgörs 
biblioteksplaner av en kombination av att mjuka värden tas upp, samtidigt som 
att målstyrning inom offentlig verksamhet är ett exempel på NPM. I 
sammanhanget folkbibliotek märks NPM särskilt enligt Hedemark och 
Börjesson (2014) genom en ökad kundanpassning och mätning av 
verksamhetens effektivitet i kvantitativa som besöksstatistik och lånestatistik. 
NPM kritiseras för att inte ta hänsyn till de mer abstrakta värden som inte är 
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mätbara, som delaktighet i biblioteket och biblioteket som mötesplats. NPG är i 
sin tur en förvaltningsprincip som av Hedemark och Börjesson beskriver som 
en mjukare styrning som tar mer hänsyn till de värden som är svåra att mäta då 
kravet på uppföljning och utvärdering inte är lika starkt som i NPM.   Exempel 
på NPG är enligt Hedemarks och Börjessons fallstudier att bibliotekspersonal 
inte ser på biblioteksplanen som ett styrande dokument, utan snarare som ett 
verktyg att understödja verksamhet med. Till exempel kan den användas till 
som hänvisning för att få mer resurser till prioriterade grupper, som personer 
med annat modersmål än svenska och minoriteter. Biblioteksplanerna används 
för att motivera inköp av material och fördelning av arbetstid för bibliotekarier. 
NPG har stött på kritik för att vara för otydligt, och NPM har fått kritik för att 
vara för marknadsanpassat. NPG är en reaktion mot NPM som kritiserades i 
hög utsträckning för att inte passa de mer diffusa syften och mål 
biblioteksverksamheten och annan offentlig verksamhet har som specialitet att 
arbeta mot. NPG står istället för en styrning där de mjukare värdena finns kvar, 
men de kvantitativa värdena från NPM-perspektivet har för den sakens skull 
inte tagits bort. Därför finns nu en situation där kulturens förväntas leverera 
hårda siffror i form av utlåningsstatistik och besöksantal och 
sektorsövergripande arbete (det har drag av NPM då det handlar om 
effektivitet), samtidigt som kraven på att de gamla värdena som bildning, 
upplysning och biblioteket som mötesplats ska finnas kvar. Detta kan te sig 
som en otydlig styrning för personal inom kulturinstitutionen i fråga, då 
resurserna är de samma eller minskar i samband med nedmonteringen av 
välfärden i stort. Hedemark och Börjesson slår fast att det är viktigt att utveckla 
mer passande förvaltningsprinciper för folkbibliotek (Hedemark & Börjesson, 
2014, s. 105-114). 

Nanna Kann-Christensen och Jack Andersen (2009) gör i artikeln Developing 
the library: Between efficiency, accountability and forms of recognition en 
undersökning om NPM inom danska folkbiblioteks verksamheter och policyer. 
Denna artikel analyserar på liknande sätt som den här uppsatsen vilka diskurser 
som går att finna i biblioteks styrdokument. I sin undersökning uttyder Kann-
Christensen och Andersen att både en socialdemokratisk och nyliberal diskurs 
har en viss överhand i språkbruket. Författarna har ett kritisk perspektiv på 
NPM inom styrningen av folkbibliotek. De menar att den ekonomiska diskurs 
som framkommer i den danska bibliotekslagen är ett resultat av NPM vilket 
gör det svårt för folkbiblioteket att arbeta mot mjukare mål som delaktighet 
och erkännande av individers och gruppers rätt till biblioteksverksamheten. 
Men för att biblioteket ska fortsätta vara legitimt i ett samhälle med ökad 
mångfald krävs samtidigt att biblioteket är till för alla för att fortsätta vara 
relevant i ett samhälle som förändrats. Författarna menar samtidigt med dessa 
utmaningen att det från både professionellt och politiskt håll finns förväntan på 
bibliotek, liksom alla samhällsinstitutioner på effektivitet. Detta är något som 
kommer från företagsvärldens vinstintresse och inom offentlig förvaltning blir 
ett tydligt tecken på NPM (Kann-Christensen & Andersen, 2009, s. 217-220).  
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Med detta lyfts i artikeln en viktig diskussion om huruvida resultatet av 
folkbibliotekens aktiviteter kan mätas på samma sätt som företags vinster och 
framgång kan mätas i form av vinst eller annan kvantitativ effektivitet. Frågor 
som från den här artikeln som är relevanta att diskutera även i den här 
uppsatsen är huruvida resultatet av bibliotekens demokratiska uppdrag i 
samhället ens är mätbart. Författarna menar att i och med att bibliotekens 
uppdrag är demokratiskt och socialt bör de legitimeras som demokratiska 
institutioner enligt dessa värden snarare än genom ekonomiska värden (Kann-
Christensen & Andersen, 2009, s.219-221). 

Det här är ett område av den tidigare forskningen som kommer kunna användas  
på ett övergripande sätt i syfte att diskutera den sociala praktiken, då NPM och 
NPG är en central del av studien som gör det möjligt att analysera bibliotekens 
förutsättningar i det omgivande samhälle som beskrivs i dem och som 
styrningsprinciperna NPM och NPG är en del av.   

2.4 Lokala och regionala biblioteksplaners roll för 
biblioteksverksamheten 
Enligt Åse Hedemark och Lisa Börjesson (2014) har styrningen av de svenska 
folkbiblioteken formaliserats sedan 1990-talets slut. Samtidigt har driften av 
folkbiblioteken fortsatt varit en kommunal angelägenhet. Sedan 
Bibliotekslagen som infördes 1997 har enligt Hedemark och Börjesson (2014) 
utvecklingen dock gått mot en ökad statlig kontroll av folkbiblioteken, inte 
minst från 2009 när KB fick ett samordningsuppdrag av regeringen som 
innebar ett nationellt ansvar för folkbiblioteken. De regionala kulturplanerna 
som trätt ikraft i och med Kultursamverkansmodellen har lett till att 
kommunala bibliotek även engagerats i regiongemensam planering och 
uppföljning (Hedemark & Börjesson, 2014, s. 2-3). 

I bibliotekslagen som kom till 1997 var en viktig del som betonades att 
kommunerna är folkbibliotekens huvudmän. Biblioteksområdet föreslog själv 
att kommunala biblioteksplaner skulle fungera som en slags förstärkning av 
lagen. 2005 blev det verklighet att det stod i lagen att alla kommuner och 
landsting/regioner skulle anta en plan för sin biblioteksverksamhet, men 
tolkningsutrymmet var stort vilket gjorde att man 2014, i den reviderade 
bibliotekslagen, inrättade en formulering att alla kommunala och regionala 
aktörer skulle en specifik biblioteksplan för den egna biblioteksverksamheten 
(Hedemark & Börjesson, 2014, s. 4-5).  

Ändå skiljer sig enligt Hedemark och Börjesson (2014) planerna åt i omfång 
och detaljrikedom (vilket även går att se exempel på i den här uppsatsens 
analysmaterial som består av sex stycken biblioteksplaner). 2014 när den nya 
bibliotekslagen trädde ikraft, stärktes förutom kraven folkbibliotekens 
planering även kraven på uppföljning av biblioteksverksamhetens resultat. 
Detta ska ske i samverkan med KB och den regionala biblioteksverksamheten i 
respektive region (Hedemark & Börjesson, 2014, s. 5). 
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Denna forskning är i hög grad fruktbar att använda i samband med en 
diskussion kring hur diskurserna som framkommer om bibliotekets 
demokratiska roll i samhället kan förklaras i den sociala praktiken. 

2.4.1	Vad	visar	en	studie	av	regionala	och	kommunala	
biblioteksplaner?		
En biblioteksplan är ett politiskt dokument som syftar till att beskriva hur 
bibliotekets roll ser ut i förhållande till den kommun det verkar i. Planen ska 
samspela med kommunens övergripande mål och kan ses som en förutsättning 
för att biblioteket ska kunna ta fram en egen verksamhetsplan. Enligt KB är 
Sveriges bibliotek uppdelade i 25 stycken regioner där det finns en 
övergripande regional biblioteksplan, vilken inte ska styra den kommunala 
biblioteksplanen utan snarare fungera som ett stöd för de kommunala 
biblioteksverksamheterna i regionen (Kungliga biblioteket, 2019).  

För att närmare beskriva materialet som analyseras i studien använder jag mig 
av Joacim Hansons (2005) studie av biblioteksplaner. Kommunala 
biblioteksplaner är politiska styrdokument som alla kommuner ska anta vilket 
är fastställt i bibliotekslagen, men enligt Almerud (2005) utgör detta mer en 
ram som inte riskerar att utarma det i Sverige viktiga kommunala självstyret då 
formuleringarna handlar om att varje kommun ska utforma sin biblioteksplan 
efter sin förutsättningar och utefter vilken roll biblioteket önskas ta i sagda 
kommun.  

Även om alla kommuner och regioner ska anta en biblioteksplan skiljer sig 
utformningen av innehållet i planerna åt. Det här handlar om vilka resurser 
biblioteken har att påverka biblioteksplanernas innehåll och därför också vilken 
möjlighet biblioteken har att själva sätta mål för sin egen verksamhet. Enligt 
Hanson (2005) har trenden gått från att biblioteken uppnår en intern legitimitet 
genom att de bestämmer över lokala styrdokumenten mycket själva utifrån sin 
specifika verksamhet till att bli styrda utifrån. I och med denna externa styrning 
prioriteras enligt Hansson användarbehovet på ett annat sätt än det gjordes i de 
mer internt utformade dokumenten. Enligt Hanson (2015, s. 6) är den mest 
framkomliga vägen, trenden till trots, att styrdokument i fortsättningen tas fram 
internt, för det som ska utföras lokalt bör också skrivas lokalt enligt Hanson. 
Det är enligt honom bättre att målsättningarna för verksamheten är baserade på 
dess faktiska förutsättningar istället för olika antaganden och drömbilder av 
biblioteksverksamheten ifråga som kan uppstå när en extern kraft ska ta sig an 
att sätta upp mål enligt Hanson (2005).  

En biblioteksplan visar alltså dels vad som internt eller externt är den uttalade  
målsättningen för biblioteksverksamheten på regional eller lokal nivå, men kan 
också analyseras som ett dokument som visar på vilka idéer och diskurser som 
framkommer i avsändarens sätt att beskriva biblioteksverksamheten i 
kommunen eller regionen.   

Enligt många kulturpolitiska forskare som Frenander (2011), Kann-Christensen 
(2009) och Hedemark och Börjesson (2014) har kulturpolitiken de senaste 
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decennierna präglats av instrumentell rationalitet. Kulturen används i allt större 
utsträckning som ett sätt att marknadsföra en kommun eller region. Detta kan 
enligt den kulturpolitiska forskningen vara ett uttryck för de 
marknadsanpassade styrningsprinciperna NPM och NPG. Även Almerud 
beskriver 2005 hur en lokal biblioteksplan inte alltid bara används för att 
beskriva de traditionella upplysnings-, folkbildnings- och mötesplatsidealen 
utan även för att sätta biblioteket i en position av att vara instrumentellt för 
kommunal och regional utveckling, i följd av att ge god reklam åt kommun 
eller region i fråga i egenskap av att vara en kulturell institution (Almerud, 
2005, s. 7).  

Eftersom en samhällsutveckling beskrivs uttryckligen i analysmaterialet för 
studien är det intressant att genom en kritisk diskursanalys utröna vilka 
diskurser som kommer till uttryck i biblioteksplanerna strävan efter att 
legitimera biblioteket som en demokratifrämjande institution i samhället. Att 
studera biblioteksplaner gör det möjligt att studera hur avsändarna själva 
beskriver bibliotekets demokratifrämjande roll i samhället, istället för att läsa 
om andra aktörers syn på bibliotekets värde och legitimitet i samhället ur ett 
utomståendeperspektiv. Därför kommer både Hansons (2005) och Almeruds 
(2005) forskning komma väl till pass vad gäller att utefter studiens resultat föra 
en diskussion kring på vilket sätt bibliotekets roll beskrivs som 
demokratifrämjande institution i samhället i lokala och regionala 
biblioteksplaner och vilka diskurser som framkommer ur argumentationen 
kring bibliotekets demokratifrämjande roll i samhället i biblioteksplanerna.  

2.5 Svenska statens relation till folkbiblioteken ur 
ett ideologiskt perspektiv  
Anders Frenander (2012) skriver i kapitlet Statens förhållande till 
folkbiblioteken 1912- 2012 i antologin Styra eller stödja- svensk 
bibliotekspolitik under 100 år (Frenander, 2012) om hur folkbiblioteken 
påverkats av samhällsförändringarna de senaste 100 åren. I början av 
nittonhundratalet, som var socialdemokratins stora tidsålder byggdes 
folkhemmet och den svenska modellen blev känd världen över som en perfekt 
balans mellan kapitalism och kommunism. Industrialismen skapade 
motsättningar mellan arbete och kapital vilket var arbetarrörelsens 
huvudsakliga fokusområde fram till slutet av 1920-talet. Men Per-Albin 
Hansson såg till att Socialdemokraterna gick från att vara arbetarklassparti till 
folkparti. Enligt Frenander (2012) anpassades socialdemokratin till 
kapitalismen från och med 1930-talet. Företag tilläts mer makt då en 
kompromiss utvecklades mellan industrins LO-förbund och 
Socialdemokraterna. Socialdemokraternas storhetstid varade mellan 
1932-1976. 1976 tog de borgerliga partierna över makten genom valet och en 
tid av politisk och ekonomisk stabilitet blev till en tid av ständiga ekonomiska 
kriser och ökade klyftor. Statens roll att reglera ekonomin minskade genom 
privatiseringar och avregleringar inom offentlig förvaltning. Under 1980-talet 
slog nyliberalismen i stort sett ut de socialistiska idéerna i en politisk-
ideologisk synvinkel. Det postmoderna upphöjandet av individualismen och 
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skepticismen mot staten dominerade politiken. Men kulturpolitiskt fanns 70-
talets ideal om bildning och upplysning kvar.  Enligt utredningen 
Folkbiblioteken I Sverige från 1984 beskrevs folkbiblioteket enligt Frenander 
som en avgörande institution i det demokratiska samhällets utveckling. Det 
skulle fungera som en motvikt till kommersialism och internationalisering, 
vilket ju gick stick i stäv med den rådande nyliberala, marknadstillvända 
samhällssynen. Under 1990-talets ekonomiska kris blev det återigen ett 
högerskifte i regeringen och NPM började användas allt mer i den offentliga 
förvaltningen och neddragningar i bibliotekssektorn genomfördes. 1996 kom 
Bibliotekslagen till, bland annat pga UNESCOS folkbiblioteksmanifest som 
slog fast att folkbibliotek var en grundförutsättning för demokratin. Trots 
ideologiska förskjutningar i övrigt höll ändå kulturpolitiken i Sverige kvar vid 
70-talets målsättningar för folkbiblioteken (Frenander, 2012, s. 17-22). 

Under 2000-talet backade nyliberalismen något från den ideologiska påverkan 
på politiken  men vad som ersatte var 2012 när Frenanders (2012) kapitel 
skrevs för tidigt att sia om. Men han kunde slå fast att internets utveckling hade 
stor påverkan på samhället. Världen krympte på sätt och vis i och med den 
ökade tillgången till information. Men samtidigt fragmenterades den till följd 
av möjligheten till filterbubblor. 

Slutsatsen i Frenanders kapitel är att trenden av privatiseringar och borgerlig 
politik i Sverige inte syns lika tydligt i bibliotekssfären, där mycket få tagit 
chansen att till exempel driva privata bibliotek och ta betalt för utlån av böcker 
(Frenander, 2012, s. 68-77). Det är i den här studien intressant att utifrån denna 
idéhistoriska bakgrund diskutera vilken typ av diskurser som framkommer i 
biblioteksplanerna angående bibliotekets demokratiska uppdrag.  

2.5.1	Folkbibliotekens	historia	i	Sverige	
Ända sedan de första allmänna svenska biblioteken i Sverige grundades för 200 
år sedan har det varit lokala aktörer som grundat biblioteken, såsom kommun, 
kyrka eller föreningar. De har i sin tur fått stöd av stat, landsting, centrala och 
regionala aktörer. Statens förhållande till biblioteksväsendet kan se olika ut. 
Länge handlade det i Sverige främst om inspektion och kontroll, men under 
1800-talet handlade argumenten för folkbiblioteken främst om att stärka den 
nationella sammanhållning samt utveckling av näringslivet. Staten erkände 
folkbibliotekens välgörande effekt för folkbildningen men menade redan då att 
folkbiblioteken var en kommunal angelägenhet. Först vid 1930-talet gick staten 
med på att betala ut betydande statsbidrag som fick betydelse även för större 
bibliotek (Torstensson, 2012, s. 121-128).  

Från och med då grundade fler och fler kommuner moderna folkbibliotek. 
Denna utveckling fortsatte fram till större delen av 1980-talet men stannade av 
i och med 90-talets ekonomiska kris som påverkade de offentliga finanserna. 
Men på grund av detta kom bibliotekslagen till 1996 som en lag vars främsta 
syfte var att försvara det som åstadkommits inom folkbiblioteksområdet 
(Torstensson, 2012, s. 89). 
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Enligt Jenny Johannisson (2012) är biblioteken först och främst en kommunal 
angelägenhet. Därför är det också på den lokala nivån biblioteken är 
verksamma, varför att studera kommunala biblioteksplaner blir relevant för att 
studera bibliotekens ideologiska historia. De regionala biblioteksplanerna 
undersöker jag för att undersöka om språket i de kommunala 
biblioteksplanerna har påverkats av språkbruket i de regionala, trots att de inte 
styr de kommunala planerna rent politiskt. Kommunerna finansierar omkring 
80 % av folkbibliotekens omkostnader. Det innebär att i de flesta kommuner är 
folkbiblioteken den största posten inom kulturen. Regionerna står för det mesta 
av finansieringen av länsbiblioteken och de statliga bidragen går till 
samordning och utveckling för alla kommunala bibliotek samt länsbibliotek 
(Johannisson, 2012, s. 293).  

2011 infördes kultursamverkansmodellen som innebar ett nytt sätt att fördela 
statliga medel till den regionala kulturen. Kulturrådet fördelar ett gemensamt 
anslag till regional kulturverksamhet som i sin tur fördelas vidare av regionen. 
För att få detta anslag av staten måste regionen presentera en kulturplan, där 
biblioteksverksamheten utgör en av sju områden som ska tyckas in. Å ena 
sidan kan denna modell ses som en decentraliseringsreform då regionerna får 
fördela sina medel till de regionala kulturverksamheterna på ett självständigt 
sätt. Å andra sidan finns i och med modellen högre krav på regioner och 
kommuner att anpassa sig till de nationella kulturpolitiska målsättningarna för 
att ens få sitt anslag beviljat (Johannisson, s. 294). 

Johannisson (2012) undersöker i sin artikel på vilket sätt folkbiblioteket 
beskrivs i den kulturutredning som bland annat lade grunden för 
Kultursamverkansmodellen. Folkbiblioteket beskrivs enligt Johannisson (2012) 
som något som skiljer sig från de andra kulturområden som berörs av 
Kultursamverkansmodellen.  

På ett teoretiskt plan anses folkbiblioteket vara en samhällsinstitution som 
följer formell lagstiftning, t. ex. Bibliotekslagen. Det finns också enligt 
Johannissons (2012) forskning informella normer som på sitt sätt påverkar 
bilden av biblioteket och även bibliotekets arbete som kulturförmedlande 
snarare än kulturproducerande. Kultursamverkansmodellen betraktas enligt 
Johannisson (2012) som en reform som påverkar reglerna folkbiblioteken följer 
och ansvarsfördelningen institutioner i mellan. Johannisson (2012) analyserar 
vad folkbiblioteken ska vara och vem som ansvarar för dem genom att 
undersöka dokument kopplade till Kultursamverkansmodellens utformning 
(Johannisson, 2012, s. 295). Studien har ett par år på nacken med tanke på att 
den gjordes 2012 när Kultursamverkansmodellen precis sats i bruk. Studien har 
dock relevans för min undersökning då den berör en fråga jag vill undersöka; 
hur beskrivs folkbibliotekets roll i samhället? 

Biblioteksverksamhet beskrivs i Johannissons (2012) forskningsmaterial som 
något som skiljer sig från övrig kulturverksamhet och befinner sig i ett eget 
spår inom kulturpolitiken (Johannisson, 2012, s.303). Folkbiblioteken har 
ansetts ha en demokratifrämjande uppgift under större delen av 1900-talet, 
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tillsammans med detta visar Johannissons forskning på en syn där biblioteket 
ska bidra till kulturverksamhet, läsning, litteratur, information och 
folkbildning. Johannisson (2012) frågar sig även om de regionala och 
kommunala biblioteken ens kommer anpassa sig till den statliga kulturpolitiken 
i och med Kultursamverkansmodellen, Johannisson menar att det är troligt att 
biblioteken själva kommer fortsätta att utveckla relationen mellan samhälle och 
bibliotek i vanlig ordning.  

Forskningen här ovan är relevant då den handlar om regionala och lokala 
biblioteks samverkan, statens relation till folkbiblioteken och på andra sätt hur 
omkringliggande diskurser ser ut samt påverkan av ekonomiska och politiska 
faktorer. Därför passar det att utifrån detta avsnitt diskutera vilka diskurser som 
framkommer ur resonemangen kring bibliotekets demokratifrämjande roll i 
samhället i biblioteksplanerna samt hur diskurserna om bibliotekets 
demokratiska roll i samhället som framkommer i biblioteksplanerna kan 
förklaras i den social praktiken i Faircloughs modell för kritisk diskursanalys.  

2.6 Kulturpolitik och näringspolitik 
För att vidare kunna diskutera en marknadsanpassning av kulturpolitiken 
kommer Jenny Svenssons och Klara Tomsons antologi Kampen om Kulturen 
(2016) användas som en grund för den här uppsatsens analys. Redaktörerna 
skriver i kapitlet Institutionell förändring på det kulturpolitiska fältet? att ett 
syfte med kulturpolitikens marknadsanpassning är att den genom kopplingen 
till näringslivet ska ses som nyttig för exempelvis marknadsföringen av en 
region, och på så vis få finansiering (Svensson & Tomson, 2016, s. 290-293). 
Detta har att göra med den decentralisering som Hedemark och Börjesson 
(2014) också skriver om. Den så kallade Kultursamverkansmodellen är en del 
av detta. I och med denna tar varje region fram en kulturplan där bland andra 
biblioteksverksamheten ska ingå, och beviljas därefter medel av staten. 
Blomgren och Johanisson (2016) skriver i samma antologi i kapitlet 
Decentralisering i Svensk kulturpolitik: idéer, argument och resultat att 
regionala kulturplaner uttrycker en mer marknadsanpassad diskurs om hur 
kulturpolitiken ska marknadsföra regionen och göra den konkurrenskraftig. 
Men samtidigt finns den diskurs kvar som handlar om att regionen blir mer 
framgångsrik om människorna som lever där har tillgång till konst och kultur 
vilket är en diskurs som stämmer mer överens med den nationella 
kulturpolitiken som som präglas av av en välfärdspolitisk och demokratisk 
logik (Blomgren & Johanisson, 2016, s. 163-164). Hur medlen fördelas har inte 
förändrat i och med Kultursamverkansmodellen enligt Svensson och Tomson 
(2016, s. 301-302). Att ingen större förändring skett med denna 
decentralisering kallar Svensson och Tomson för ideologisk tröghet, där den 
demokratiska välfärdsdiskursen dominerar även på regional nivå, trots 
målsättningar om konkurrenskraft genom regional kulturpolitik. Dock ser de i 
forskningen ett växande fokus på rationell organisering och styrning. Det är 
tecken på en förflyttning där kulturorganisationers legitimitet inte längre bara 
handlar om konstnärlig kreativitet och kvalitet, utan även om effektivisering 
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och rationell styrning av kulturorganisationer (Svensson & Tomson, 2016, s. 
301-307). 

Sammanfattningsvis för den här delen av kapitlet vill jag slå fast att 
forskningen visar på att en viss förändring skett i regional kulturpolitik som är 
mer marknadsanpassad än tidigare. Dock är fortfarande den demokratiska 
diskursen mest dominerande här liksom i den nationella kulturpolitiken.  

Det här avsnittet berör diskurser inom kulturpolitiken och jag kommer därför 
främst använda det till att utefter analysen diskutera vilka diskurser och 
verklighetsuppfattningar som framkommer ur resonemangen kring bibliotekets 
demokratifrämjande roll i samhället och hur dessa resonemang, 
verklighetsuppfattningar och diskurser om bibliotekets demokratiska roll i 
samhället kan förklaras i den sociala praktiken. 

2.7 Delaktighetsbegreppet i policydokument 
Begreppet delaktighet syftar i den här uppsatsen till hur grupper och individers 
lika möjlighet att delta i bibliotekets verksamhet beskrivs i biblioteksplanerna. 
Delaktighet är enligt Leila Jancovich (2017) ett mångtydigt begrepp men 
brukar i enlighet med hennes undersökningar beskrivas som en process som är 
att informera allmänheten om vad en kulturinstitution har att erbjuda. Färre 
gånger beskrivs det enligt Jancovichs (2017) undersökningar som uppsökande 
verksamhet, samarbete eller empowerment. 

Jancovich (2017) presenterar i artikeln The participation myth ett kritiskt 
perspektiv på policyarbetet för delaktighet inom den offentliga konstsektorn i 
England. Som jag nämt definieras begreppet delaktighet enligt svaren i 
Jancovichs (2017) enkätstudier främst som information till allmänheten, 
snarare än som samarbete med och stärkande av allmänheten. Jancovich menar 
även att begreppet delaktighet överanvänds i policyarbetet. Överanvändning av 
ord är ett retoriskt grepp som enligt Fairclough (2010) och Jancovich (2017) 
gör att ord riskerar att förlora sin betydelse. Att använda ett ord ofta bidrar till 
att retoriken ser förändringsorienterad och progressiv ut. Men i själva verket 
kan det bara en chimär som möjliggör att status quo upprätthålls utan att 
beslutsfattare behöver möta kritik från allmänheten. Allmänheten får på grund 
av retoriken en uppfattning om att förändring faktiskt sker. Jancovich menar 
med grund i Faircloughs resonemang att delaktighet uppnås först när 
människor verkligen kan hävda sina intressen framför andra intressen. Detta 
möjliggörs först genom att i en omfördelning av finansiering måste genomföras 
för att verklig förändring ska ske i praktiken (Jancovich, 2017, s. 115-120).  

Att, liksom i den här studien, analysera policydokument kan dock göra det 
möjligt att undersöka avsändarens vision om delaktighet, vilken har betydelse 
för hur arbetet för delaktighet inom biblioteksverksamheten.  

Kopplat till denna artikel aktualiseras att i studien diskutera hur bibliotekets 
plats som demokratifrämjande institution i samhället beskrivs. Jancovichs 
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forskning är inriktad på policydokument liksom dessa biblioteksplaner och är 
därför ett passande underlag att diskutera mina resultat av analysen utifrån.  

2.7.1	Betydelsen	av	delaktighet	i	samhället	för	demokratin	
För att lyfta blicken från hur delaktighet som begrepp används inom 
kulturpolitiska dokument får Kaases (2011) statsvetenskapliga artikel 
Participation i den här uppsatsen stå för ett samhällsperspektiv på delaktighet.. 
Kaase (2011) menar att individens delaktighet är en förutsättning för 
demokratin. Social delaktighet specifikt innebär all den verksamhet individen 
deltar i som är utöver den inre sfären av familj och vänner. Det här är relativt 
opolitiska aktiviteter som inte har som främsta syfte att påverka politiskt utan 
utgör snarare en del av det civila samhället. Kaase (2011) skiljer i artikeln på 
politisk delaktighet och social delaktighet, men båda formerna av delaktighet 
av samhällets invånare är vad en fungerande demokrati är beroende av. Den 
politiska delaktigheten handlar om individers engagemang för det samhälle de 
lever i samt om rätten att rösta. Den sociala delaktigheten handlar snarare om 
människors kulturella kapital (Kaase, 2011, s. 9-12). 

Detta kulturella kapital som handlar om att förstå andra människors 
livssituationer är något som bland andra biblioteken som institutioner kan bidra 
till. Att individer känner sig delaktiga i samhället genom social delaktighet gör 
att de i större utsträckning också deltar i politiken genom att rösta och engagera 
sig i frågor, eftersom de känner sig berörda av den politik som förs genom att 
vara delaktiga i samhället den berör.  

Till exempel skriver Kaase (2011) att vilka grupper i samhället som röstar, om 
fria val är tillgänglig i samhället, eller vilka grupper i samhället som protesterar 
och demonsterar i politiska frågor handlar om sådant som ålder och 
utbildningsbakgrund. Social delaktighet och socialt kapital i ett samhälle är 
svårt att mäta men enligt Kaase (2011) är det alltså sammanlänkat med 
politiska delaktighet och i förlängningen demokrati. Individens känsla av 
delaktighet i demokratin och samhället ökar enligt Kaase om den har möjlighet 
att påverka mycket i sitt privata liv. De sfärer som i mångt och mycket 
påverkar individens vardag är utbildning, hälsovård och arbetsliv därför blir 
dessa av intresse för forskningen. Kopplat till det här perspektivet på 
delaktighet som en slags demokratisk nyckel är den sociala praktiken mest 
aktuell att diskutera i min studie utifrån detta perspektiv, då den handlar om 
omkringliggande maktfaktorer vilka Kaase benämner genom att skilja på 
politisk delaktighet och social delaktighet.  

2.8 En lågintensiv mötesplats för demokratins 
skull  
En lågintensiv mötesplats är ett begrepp som används ofta inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen. Enligt Audunson (2005) skapar bibliotek social 
inkludering av människor vilket leder till ett bättre, mer vitalt och integrerat 
samhälle vilket motverkar fragmentering. Fragmentering innebär att människor 
som, trots att de tillhör samma samhälle, till följd av en ökad mångfald och 
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digitalisering riskerar att bara utbyta erfarenheter med människor med liknande 
identiteter och uppfattningen. Det är detta ideal som hänvisas till i bland annat 
den nationella biblioteksstrategin i citatet som finns i inledningen till uppsatsen 
(Fichtelius, 2019). Genom att i biblioteket passivt ”utsättas” för andra 
människors erfarenheter och identiteter blir demokratin bättre. I ett samhälle 
där fragmentering ökar menar Audunson att folkbibliotekens uppdrag måste 
formuleras på sådant sätt att folkbiblioteken legitimeras och fortsätter vara 
relevanta i samhället. Audunson tar utöver ökad mångfald av identiteter upp 
digitalisering som en aspekt där vissa människor har mindre kunskap, och som 
en riskfaktor för att uppdelningen även kallad fragmentering eller filterbubblor 
ökar, vilket också ökar behovet av den lågintensiva mötesplatsen för att 
förebygga detta (Audunson, 2005, s. 434-437).  

Filterbubblor beror enligt Audunson (2005) på att internets struktur gör att 
användare fritt kan välja vilken verklighetsuppfattning de tar del av. En 
användare kan fritt välja vem den följer eller vilken typ av avsändares nyheter 
den tar del av. Konsumenter av nyheter är inte längre beroende av linjär TV där 
de kan ”utsättas” för en annan världsbild än sin egen. Det skapar å ena sidan 
möjligheten att vara mer källkritisk och söka fakta själv. Samtidigt som 
uppfattningen om samhällets beskaffenhet kan skilja sig helt mellan olika 
individer och skapa större avstånd mellan grupper och individer av olika 
uppfattningar. Det är enligt Audunson (2005) en betydande skillnad för det 
demokratiska samhället från att utbudet av information var mindre i omfattning 
och mer likriktat i fråga om begreppsanvändning och världsbild. 

 En annan aspekt som gör att digitaliseringen kan vara problematisk med 
hänsyn till demokrati är att människor har vitt skilda kunskaper om tekniken 
begränsningar och möjligheter vilket gör att delaktigheten i samhället påverkas 
och blir avhängig kulturellt kapital och förförståelse. Det är något som 
Audunson (2005) menar är viktigt för bibliotek att fungera som utjämnande 
och utbildande platser för. 

En relevant fråga att diskutera i förhållande till Audunsons forskning är just 
möjligheterna att legitimera biblioteket genom att diskutera på vilket sätt de 
resonemang, verklighetsuppfattningar och diskurser om bibliotekets 
demokratiska roll i samhället som framkommer i biblioteksplanerna kan 
förklaras i den sociala praktiken.  

2.9 Användande och reflektion kring val av 
tidigare forskning i studien 
Den här tidigare forskningen bedömer jag som intressant att använda som en 
bakgrund till min studie om folkbibliotekens beskrivningar av sin demokratiska 
roll i samhället. 

Frenander (2012) och Hedemark och Börjesson (2014) samt Tortsensson 
(2012) ger en historisk och språklig kontext till hur nyliberalism påverkar 
språkbruket kring folkbibliotekets plats i demokratin. Frenanders (2012) 
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beskrivningar av folkbibliotekets ideologiska historia ger en kontext till det 
svenska samhället förändringar över tid. NPM och NPG är relevanta principer 
för mig att undersöka om jag kan utröna i de diskurser som framkommer i de 
regionala och lokala biblioteksplaner jag analyserar. 

Lor (2018) och Kargbo (2014) bidrar till studien genom att koncentrera 
undersökningen kring folkbibliotekens och folkbibliotekariens framtida plats i 
en förändrad omvärld och demokrati. Medan Svensson och Tomson (2016) 
Blomgren och Johannisson (2016) bidrar med ett perspektiv på specifikt 
svensk kultur- och bibliotekspolitik.  

Avsnittet om delaktighet enligt Jancovich (2017) ger ett viktigt perspektiv på 
policyarbete som jag kan använda som underlag för en diskussion kring vad 
som är verklig förändring och faktisk omfördelning av resurser samt vilken 
betydelse biblioteksplanerna som handlar om delaktighet i biblioteket för det 
demokratiska samhällets skull har. Kaases (2011) artikel om delaktighetens 
betydelse för demokratin är ett komplement till det resonemang Jancovich 
(2017) för kring vad som är verklig delaktighet och hur det uppnås. 

En intressant diskussion som jag kommer återkomma till i min analys senare i 
uppsatsen är huruvida den ökade kundanpassning som beskrivs i 
biblioteksplaner har att göra med NPM och NPG eller är ett viktigt sätt att göra 
biblioteken relevanta och legitima i samhället. Kann-Christensen och Andersen 
(2009) menar i likhet med Audunson (2005) att det är avgörande för 
folkbibliotekens fortsatta relevans som institution att de arbetar med demokrati 
och delaktighet. Om samhället har förändrats och bör rimligen också 
folkbiblioteken göra det. Vad som är intressant i detta är att undersöka vilka 
diskurser som framkommer ur språkbruket om just detta. Handlar det om ökad 
kundanpassing vilket även Hedemark och Börjesson (2014) menar är ett 
exempel på NPM. Eller handlar det fortfarande om att biblioteket ska stå för 
upplysning och bildning av individen och kollektivet?  

De olika studierna i det här kapitlet kompletterar varandra och därför kan de 
utgöra en nyanserad grund till tolkning och diskussion av studiens resultat. 
Men det är viktigt att påminna om att den tidigare forskningen bara är ett utval 
som jag som utförare av den kritiska diskursanalysen valt som relevant utifrån 
det material och det ämne jag analyserar. En annan utförare av diskursanalysen 
av samma eller ett liknande material hade kunnat välja annan tidigare 
forskning, och därför fått andra resultat. Det är därför viktigt att se att den 
analys jag gör baserat på den här forskningen endast är en av flera möjliga 
tolkningar.  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3. Teori 

I det här kapitlet redogör jag för på vilket sätt den teoretiska grunden används 
för att analysera språkbruket i materialet för att utröna diskurser om på vilket 
sätt folkbiblioteket beskrivs ska främja det demokratiska samhället. 
Inledningsvis beskriver jag diskursbegreppet utifrån Faircloughs teoribildning, 
sedan beskrivs hegemonibegreppet utifrån Gramsci (1971) samt Faircloughs 
(2010) användning av dito inom kritisk diskursanalys. Sedan följer ett avsnitt 
där jag beskriver de tre dimensionerna av den kritiska diskursanalysen 
närmare. Detta för att ge en grundläggande förståelse för tillvägagångssättet i 
analyskapitlet. Tanken är även att det här kapitlet ska fungera som en teoretisk 
grund till varför analysmetoden utformats som den gjorts.  

Med grund i den tidigare forskningens tolkningar av begreppen nyliberalism 
och NPM kommer jag i samband med den sociala praktiken utgå från 
Faircloughs (2010) syn på den nyliberala version av kapitalism och dess 
påverkan på offentlig förvaltning och samhället i stort samhället appliceras. 
Innan det finns ett avsnitt där jag med hjälp av Reidar Larssons forskning 
(2014) förklarar liberalismens övergång till nyliberalism.  

I slutet av varje avsnitt som handlar om ett särskilt begrepp eller särskild teori 
kommer jag förklara på vilket sätt begreppet eller teorin används i den här 
specifika studien och med vilket syfte dessa valt som teoretisk grund för den 
tolkning jag gör av materialet. Som avslut på varje stycke kommer jag skriva 
vilken frågeställning ovanstående begrepp eller teori kommer hjälpa mig att 
besvara. 

Faircloughs (2010) kritiska diskursanalys kan i den här studien ses som 
normativ. Som avslutning på uppsatsen, i kapitlet Slutsatser kommer jag därför 
diskutera och utvärdera Faircloughs tredelade modell för kritisk diskursanalys,  

3.1 Diskursbegreppet 
Diskurs är ett centralt begrepp för studien och jag utgår från Norman 
Faircloughs (2010) definition av diskurs. Enligt Fairclough är diskurser vad 
som skapar vår sociala värld och tillvaro genom språket, vilket av Fairclough 
ses som en handling. Språket kan användas av människan för att påverka sin 
omvärld, men måste analyseras och förstås i kontext av att det alltid tillhör en 
kedja av sociala och historiska handlingar. Det är därför den kritiska 
diskursanalysen inte bara rör sig på text- och diskursnivån utan även försöker 
analysera den sociala praktiken som är omkringliggande språket för att förstå 
kontexten och historian bakom språket, vilket ger uttryck för olika diskurser. 
Det är ett sätt att försöka synliggöra faktiska, materiella och sociala 
maktrelationer som finns i samhället och undvika att reducera allt till diskurser 
på en endast språklig nivå.  Att utgå från Faircloughs syn på diskursbergeppet 
gör det således möjligt att studera relationen mellan diskurser och de 
samhällsstrukturer som omger dem.  
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Jag använder denna definition av diskursbegreppet då det faller sig naturligt i 
och med att jag bygger undersökningen på Faircloughs tredelade modell för 
kritisk diskursanalys, vilken går ut på att undersöka just mötet mellan 
samhällsstruktur och handlingar i form av språk. Därför passar det att reda ut 
diskursbegreppet i teoridelen för att på ett fruktbart sätt kunna svara på studien 
andra frågeställning om vilka diskurser som kan utläsas ur argumentationen 
kring bibliotekets demokratifrämjande roll i samhället i biblioteksplanerna?  

3.2 Diskursordning och diskursiv förändring 
Den diskursiva praktiken som ska undersökas med hjälp av studiens andra 
frågeställning formas enligt Fairclough (2010) inom en så kallad 
diskursordning. Det innebär att den diskursiva praktiken alltid bygger på 
tidigare språkliga handlingar. Men för de som använder språket i ett visst 
sammanhang finns det möjligheter att förändra diskursordningen. Det kan 
exempelvis göras genom att avsändaren använder diskurser som kommer från 
andra diskursordningar än vanligt. Ett exempel på det är att man i en 
biblioteksplan skulle kunna kalla låntagare för kunder vilket är att låna in ett 
tydligt marknadsanpassande språkbruk i bibliotekskontexten, vilket kan vara 
tecken på att en diskursiv förändring.   

Diskursordning är enligt Fairclough något komplext, heterogent och 
motsägelsefullt som harmoniserar med komplexa ideologier. Inom de flesta 
diskursordningar är protagonisterna enligt Fairclough (2010) inte klassbaserade 
eller politiska krafter som direkt är kopplade till klasser eller andra grupper, i 
alla fall på ytan. Oftare handlar det om mer konkreta maktrelationer som de 
som finns mellan lärare och elev, terapeut och patient, män och kvinnor och så 
vidare (Fairclough, 2010, s. 63). 

Enligt Gramsci är (1971) ideologi knutet till handling, ideologier bedöms 
därför mest framgångsrikt i termer av sociala effekter snarare än genom 
teoretiska värderingar.  Med grund i Gramscis resonemang menar Fairclough 
(2010) att diskursiv demokratisering hänger samman med politisk 
demokratisering och med detta skiftet från tvång till samtycke och pluralism i 
maktutövandet. Staten och dess mekanismers sätt att skapa detta ideologiska 
samtycke sipprar även in i privata domäner (Fairclough, 2010, s. 65-67). 

”Let me spell this out: in so far as changes in practices and restructuring can be said to 
embody representations, propositions or assumptions which affect (sustain, undermine) 
relations of power, they can be said to be ideological”. (Fairclough, 2010, s. 66) 

Fairclough (2010) förklarar förändring i diskursiva händelser som innovation 
eller kreativitet som på något sätt går emot konventioner. Dessa förändringar 
lämnar ideologiska spår i texter.  

Begreppet diskursordning är centralt för uppsatsens andra frågeställning vilken 
syftar till att besvara vilka diskurser som kan utläsas ur argumentationen kring 
bibliotekets demokratifrämjande roll i samhället i biblioteksplanerna?  
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3.3 Hegemonibegreppet 
Diskurser är av en lokal karaktär och återfinns i eller i närheten av särskilda 
institutioner som familj, skola, bibliotek, domstol etc. Hegemoni är ett begrepp 
som syftar till en bredare process som sker i hela den samhälleliga sfären och 
kan förklaras som den bredare kontext som influerar diskurser. Relationen 
mellan hegemoni och diskurs är att hegemonin begränsar diskursens potential. 

Hegemoni beskrivs av Fairclough (2010)  med utgångspunkt i Antonio 
Gramsci (1971) som både ett ledarskap och en dominans som sträcker sig över 
de ekonomiska, politiska och kulturella domänerna i samhället. Hegemoni 
handlar om att skapa allianser mellan grupper och klasser, att integrera snarare 
än att underordna genom att vinna folkets samtycke. Hegemoni bygger på 
konstant kamp om punkter av stor instabilitet mellan klasser och grupper i 
samhället. Det handlar om att underhålla eller bryta relationer som egentligen 
bygger på maktrelationen dominans-underordning utan att denna maktrelation 
ska bli tydlig för folket. Den här sortens strävan att nå samtycke yttrar sig 
genom språkbruket inom ekonomi, politik eller ideologi. Gramscis (1971) 
definition av hegemoni berör just detta, denna strävan efter samtycke från 
förtryckta grupper i samhället är att den dominerande ideologin neutraliseras 
till att betraktas som sunt förnuft genomgående mellan samhällsskikten. 
Ideologier materialiseras implicit och omedvetet i olika praktiker som 
exempelvis; konst, lag och rätt, ekonomisk aktivitet samt i individuellt och 
kollektivt liv (Gramsci, 1971, s. 324-328).  

Hegemonibegreppet är relevant att analysera materialet i min studie utifrån  
eftersom studiens metod är den kritiska diskursanalysen som går ut på att 
avtäcka dolda betydelser i språkbruket. Språkbruket beror enligt Fairclough 
(2010) av diskurser som domineras av den kontext som omger dem, alltså 
hegemonin. Det är intressant att utifrån att biblioteksplanen i form av ett 
styrande dokument undersöka vad i den som beskrivs som sunt förnuft och 
neutralitet, fast det i själva verket kan finnas underliggande maktrelationer där 
som har med det omkringliggande samhället att göra. 

Gramscis och Faircloughs teori kring hegemoni gör det möjligt att besvara den 
andra och tredje frågeställningen i uppsatsen vilka går ut på att undersöka  
vilka diskurser som kan utläsas ur argumentationen kring bibliotekets 
demokratifrämjande roll i samhället i biblioteksplanerna samt hur diskurserna 
kan förklaras i den sociala praktiken. 

3.4 Tre dimensioner av kritisk diskursanalys 
Faircloughs (2010) kritiska diskursanalys är den teori som studiens 
analysmetod bygger på. Kunskap påverkas enligt Fairclough (2010) av 
härskande diskurser, vilka tar sig i uttryck i all form av kommunikation. En 
textanalys med påföljande diskursanalys kan avtäcka maktrelationer i mer eller 
mindre omedvetna ordval som går att finna i språkbruket. Med kritisk 
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diskursanalys som tillsammans med teorier som handlar om makt blir det 
möjligt att i analysen av materialet analysera diskursernas sociala kontext.  

I följande avsnitt förklarar jag de tre dimensionerna som den kritiska 
diskursanalysen bygger på, samt specificerar hur de ska appliceras på den här 
studien.  

Den kritiska diskursanalysen är en passande teoribildning och metodologiskt 
tillvägagångssätt då den till skillnad från att göra enbart en textanalys eller 
idéanalys gör det möjligt att analysera de underliggande diskursiva kamperna 
som sker i biblioteksplanerna beroende av ideologier. Den tredelade modellen 
gör det möjligt att i textnivån urskilja ord och argumentation som används till 
följd av en diskursordning som i sin tur finns till följd av en hegemoni som 
beror av maktrelationerna i ett samhälle vilket går att diskutera i den sociala 
praktiken. I föreliggande tre avsnitt redogör jag för de tre teoretiska nivåerna 
av den kritiska diskursanalysen och specificerar på vilket sätt de har betydelse 
för analysen.  

Uppsatsens tre frågeställningar är lägligt nog uppdelade efter dessa tre nivåer. 
Nedan motiverar jag varje frågeställning utefter varje nivå.  

3.4.1	Textnivå	
Textnivån är den första delen av analysen där textens inre egenskaper 
undersöks. Textanalysen utförs genom att analysera ordval eller andra retoriska 
grepp som texten präglas av. I den här studien analyserar jag värderande ord 
och argumenttyperna logos, etos och patos. Genom att analysera texters inre 
egenskaper är det enligt Fairclough (2010) möjligt att analysera vilken version 
eller vilka versioner av verkligheten som skapas i texten. Det gör det möjligt 
att i den diskursiva praktiken härleda språkbruket till olika diskurser. Ett 
exempel som kan visa på en förändrad diskurs enligt Fairclough (2010) är när 
ordval som har med marknaden att göra väljs till förmån för andra i en kontext 
av offentlig förvaltning.  Ett exempel på detta kan vara att använda ord som 
konkurrens, resultat och individ istället för samarbete, bildning och kollektiv.   

Ett annat retoriskt grepp som tas upp av Jancovich (2017) i avsnittet från 
tidigare forskning är här värt att upprepa då det är något även Fairclough 
(2010) beskriver, vilket Jancovich (2017) hänvisar till. Det här greppet är att 
avsändaren till ett policydokument överanvänder och upprepar ord.  Att 
makthavare  överanvänder ord som tyder på en vilja till förändring kan vagga 
in mottagaren i en falsk känsla av att förändring pågår.  Men samtidigt kan 
makthavaren behålla status quo utan att vare sig behöva genomföra en 
förändring eller möta kritik från allmänheten. 

Textanalysen som är den inledande fasen av den kritiska diskursanalysen 
lämpar sig för den här undersökningen då det är via den jag på ett systematiskt 
sätt kan undersöka textens inre  egenskaper och samtidigt visa för läsaren vilka 
beståndsdelar i texten som gör att jag i nästa steg härleder dem till en särskild 
diskursiv praktik.  

  
24



Därför passar det här med den första frågan i studien som handlar om vilka 
värderande ord samt med vilken argumentation som bibliotekets demokratiska 
roll i samhället motiveras i lokala och regionala biblioteksplaner. På textnivån 
sammanställer jag därför värderande ord samt vilka logos-, etos- och 
patosargument som används i lokala och regionala biblioteksplaner för att 
beskriva folkbibliotekets demokratiska roll i samhället.  

3.4.2	Diskursiv	praktik	
Efter att textanalysen är genomförd ska ordvalen och retoriken härledas till de 
diskurser som påverkat framställningarna av verkligheten som görs i texterna. I 
den sociala praktiken analyseras sedan diskursens kontext med hjälp av en eller 
flera teorier om makt.  

För att det ska vara möjligt att i nästa steg analysera kontexten kring 
biblioteksplanerna kommer jag i den diskursiva delen av analysen undersöka 
biblioteksplanernas intertextualitet. Fairclough (2010) syftar med begreppet 
intertextualitet till den kedja alla texter ingår i genom att referera till varandra. 
Genom att använda intertextualitet som ett verktyg blir det möjligt att analysera 
på vilket sätt de diskurser jag finner reproduceras genom texterna som utgör 
materialet. I den diskursiva praktiken analyseras avsändaren till texterna. I den 
här studien är det tydligt vilka avsändarna är till biblioteksplanerna. Det är 
regionala och lokala offentliga biblioteksförvaltningar som i förlängningen 
arbetar på lokal och regional nivå. Det är intressant att analysera avsändarna 
för att kunna säga något om de produktions- och konsumtionsprocesser som 
finns kring texterna. I genomgången av materialet som presenteras i uppsatsens 
kommande kapitel utvecklar jag de lokala diskurser som avsändarna befinner 
sig i.   

Inom den diskursiva praktiken i studien analyserar jag på vilket sätt avsändarna 
till biblioteksplanerna refererar till andra texter, till exempel till bibliotekslag, 
biblioteksstrategi eller andra dokument. Det säger något om varifrån det 
språkbruk jag analyserat i textanalysen kan härröra ifrån. Även om de regionala 
biblioteksplaner jag analyserar inte har något politiskt inflytande över de lokala 
biblioteksplaner jag analyserar kan språkbruket reproduceras i de lokala 
biblioteksplaner som i tid tillkommit efter de regionala biblioteksplanerna.  

På den diskursiva nivån i Faircloughs (2010) tredelade modell passar studiens 
andra fråga som syftar till att analysera vilka diskurser som kan utläsas ur 
argumentationen kring bibliotekets demokratifrämjande roll i samhället i 
biblioteksplanerna. 

3.4.3	Den	sociala	praktiken	
Den sociala praktiken i modellen för kritisk diskursanalys behöver i varje 
undersökning kompletteras med teorier som handlar om makt. I den här studien 
används Faircloughs (2010)  och Larssons forskning (2014) om liberalism 
tillsammans med den tidigare forskning som till behandlar folkbibliotekens 
historia i Sverige och vilken betydelse biblioteksplaner har för 
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biblioteksverksamheten i praktiken. Till detta kommer forskning om 
delaktighet och demokrati samt forskning som handlar om bibliotekets 
förändrade omvärld, där fake news är ett exempel på ett fenomen som 
biblioteken har att hantera.  

Att analysera den sociala praktiken är relevant för den här uppsatsen då studien 
bygger på att analysera hur folkbibliotekens omvärld beskrivs, och att göra 
tolkningar om vilka bakomliggande maktrelationer som går att att härleda till 
de diskurser som ges uttryck för i språkbruk, till följd av hegemonier som i sin 
tur är en följd av maktrelationer i samhället. Dessa maktrelationer är möjliga 
att analysera förutsatt att textanalysens och den diskursiva praktiken 
analyserats på ett tillfredsställande sätt innan den sociala praktiken som omger 
dessa diskurser och texter går att säga något om.  

Till den sociala praktiken hör uppsatsens tredje fråga som handlar om hur 
resonemangen, verklighetsuppfattningarna och diskurserna om bibliotekets 
demokratiska roll i samhället i biblioteksplanerna kan förklaras i den sociala 
praktiken.  

3.5 Liberalismens övergång till nyliberalism 
Världen över fick nyliberalismen en skjuts i det offentliga på 80-talet av 
politiker som Margret Thatcher och Ronald Reagan. 1982 började även 
Socialdemokraterna i Sverige avreglera och privatisera offentlig förvaltning 
och anpassa sin politik efter den fria marknaden som en följd av 
nyliberalismens inflytande enligt Frenander (2012) ur avsnittet om tidigare 
forskning.  

Globalisering ses inom denna ideologi som något positivt, där gränser suddas 
ut och nationella staters inflytande minskar till förmån för individens frihet. 
Kritiker till globaliseringen menar att kommersiella företag får för mycket 
makt vilket leder till konflikter, miljöförstöring som följaktligen leder till ökad 
migrationen världen över (Fairclough, 2010, s.459). 

Som ett komplement till Faircloughs (2010) teorier om nyliberalismens  
inflytande på diskursernas förutsättningar använder jag Reidar Larssons (2014) 
översiktliga kapitel om liberalismen ur boken Ideologier i vår tid för att 
förklara hur liberalism blev till det som kallas nyliberalism. Enligt Larsson 
utgår liberalismens huvudsakliga värdegrund från Benthams nyttomoral 
”Största möjliga lycka till största möjliga antal.” Liberalismens mål var från 
början att uppnå detta genom att befria individen från statligt förtryck. 
Ideologin liberalism har befunnit sig i ett utvecklingsskede som går att beskriva 
som en cirkelrörelse. Den totala frihetligheten, även kallad Laissez-faire, 
(ungefär; låt gå) som präglade ideologin sedan 1789 års franska revolution 
kritiserades från och med 1815. Revolution som politisk strategi ersattes i 
många liberala läger av att rekommendera reformer, men den ekonomiska 
politiken präglades fortsatt av Laissez-faire. Det var först vid sekelskiftet som 
den ekonomiska politiken började mjukas upp och ingrepp i marknaden samt 
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inkomstfördelning började accepteras bland liberaler. Den övergången kallas 
socialliberalismen. Det var som en reaktion mot denna socialliberalism som 
nyliberalismen kom till på 1970-talet, en tillbakagång till liberalismens rötter i 
1700- och 1800-talen med sina krav på en ekonomisk Laissez-faire i 
kombination med en minimal stat. Socialiberalismens ekonomiska politik 
beskrivs av Larsson (2014) som det enda avbrottet i liberalismens ekonomiska 
historia (Larsson, 2014, s. 31-40).  

Ett svenskt exempel på socialliberalism är enligt Frenander (2012) 
socialdemokratins ekonomiska politik som fördes under Socialdemokraternas 
storhetstid, med både privatiseringar av välfärd och fortsatt stora möjligheter 
för staten att reglera marknaden. 

Att ovan reda ut liberalismens övergång till nyliberalism har som syfte för 
studien att beskriva en del av den ideologiska historian som står att finna i 
begreppet nyliberalism. Det är ett begrepp som är av vikt för studien då det i 
hög grad används i Faircloughs (2010) och Gramscis (1971) för studien 
centrala teoribildning kring diskursiv förändring som tyder på ideologiska 
skiften i samhället och i den sociala praktiken.  

Denna teoretisering kring liberalismens övergång till nyliberalism syftar till att 
besvara studiens tredje frågeställning som rör sig på den samhälleliga nivån, 
den sociala praktiken om hur resonemangen, verklighetsuppfattningarna och 
diskurserna om bibliotekets demokratiska roll i samhället i biblioteksplanerna 
kan förklaras i den sociala praktiken.  

3.6 Fairclough och den nyliberala versionen av 
kapitalism   
När liberalismen gick in i det nyliberala skedet skedde enligt Fairclough en 
liberal motrevolution mot den socialliberala versionen av liberalism som 
dominerat i årtionden.  Faircloughs (2010) huvudsakliga intresseområde inom 
den kritiska diskursanalysen är kapitalismens genomslag i alla delar av 
samhället. Enligt Fairclough påverkar kapitalismens karaktär som ekonomiskt 
system alla delar av samhället vilket beror på ekonomins dominans i samtiden. 
Den nyliberala versionen av kapitalismen har varit dominerande de senaste 
fyrtio åren vilket medfört stora förändringar i politik, arbete, utbildning, 
hälsovård, moraliska värden och livsstilar. Den nyliberala diskursen beskrivs 
av Fairclough som en hel språkvärld där bland annat NPM ingår, vilket är 
begrepp som förklarats i avsnittet tidigare forskning. Nyliberalismen är enligt 
Fairclough en del av globaliseringen som krävs för att reformera och 
effektivisera organisationer, förvaltningar och företag och även sociala 
sammanhang för att de ska vara konkurrenskraftiga på världsmarknaden. I 
förlängningen för att alla aktörer inom samhället ska kunna privatiseras vilket 
möjliggör den minimala stat som är nyliberalismen målsättning (Fairclough, 
2010, s. 13-15).  
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Faircloughs (2010) beskrivningar av nyliberalismen som en egen språkvärld 
som har påverkat även den privata och sociala sfären i samhället stämmer 
överens med Frenander (2012) likväl som Hedemark och Börjesson (2012), 
Kann-Christensen och Andersen (2009) samt Svensson och Tomsons (2016) 
studier.  Dessa forskare beskriver i kapitlet om tidigare forskning hur 
nyliberalismen tar sig i uttryck i folkbiblioteken via effektivisering och 
rationell instrumentalitet som påminner om företagsvärldens vilket 
överensstämmer med den bild av nyliberalism i offentlig förvaltning som 
Fairclough (2010) ger i detta kapitel. 

Den kritiska diskursanalysen fungerar som teori och metod för den här studien 
då den handlar om att studera kommunikationens inneboende mening som på 
ett omedvetet sätt både kan sändas ut och mottas. På så vis kan språkbruket 
som bygger kommunikationen på ett omedvetet sätt användas för att konstruera 
verkligheten. I de biblioteksplaner jag studerar beskrivs det omkringliggande 
samhället, baserat på de teorier och begrepp som nämnts i kapitlet ovan, 
ofrånkomligen med ett språkbruk som beror av ideologiska föreställningar 
vilka tas för givna som neutrala. Men om det är möjligt att synliggöra dessa 
genom att härleda språkbruket till diskursiva kamper kan det också bli möjligt 
att analysera om det i det förändrade samhälle som beskrivs, samtidigt skett en 
ideologisk förändring på ett språkligt plan.  

Faircloughs teorier om hur den nyliberala versionen av kapitalismen tar sig in 
på andra samhälleliga sfärer utöver den ekonomiska sfären rör sig liksom 
teorierna om nyliberalismen inom den sociala kontexten, vilken 
överensstämmer med uppsatsens tredje frågeställning vilken avser svara på hur 
de resonemang, verklighetsuppfattningar och diskurser om bibliotekets 
demokratiska roll i samhället i biblioteksplanerna kan förklaras i den sociala 
praktiken.  

3.7 Reflektioner kring val av teoretisk grund 
Att jag som teoretisk grund valt att använda Fairclough (2010) i stor 
utsträckning är att hans diskursanalytiska forskning om marknadsanpassad  
påverkan på offentlig förvaltning stämmer väl överens med den tidigare 
forskningen som utgör dito kapitel i uppsatsen. Fairclough (2010) intresserar 
sig med utgångspunkt i Gramsci (1971) för kapitalismens genomslag på många 
andra sfärer i samhället än i den ekonomiska.  

Fairclough (2010) och Gramsci (1971) är liksom de namn som finns 
representerade i avsnittet om tidigare forskning i högre eller lägre grad  kritiska 
mot nyliberalismens dominans i fler än den ekonomiska sfären i samhället. 
Larssons text (2014) om liberalismens utveckling till nyliberalism anser jag 
vara en balanserad historisk beskrivning av den nyliberala versionen av av dess 
ursprungliga ideologi.  

Som utförare av en kritisk diskursanalys är det emellertid viktigt att vara 
transparent med vilket perspektiv som anläggs i en studie. Med en teoretisk 
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grund som bygger på Faircloughs (2010) och Gramscis (1971) teorier och en 
samling av tidigare forskning som anlägger ett kritiskt perspektiv på 
marknadsanpassning av specifikt folkbibliotek och generellt av fler plan av 
samhället än själva marknaden, kommer även denna studie således ske ur ett 
kritiskt perspektiv på nyliberalism som hegemoni även i den kulturella och 
offentlig förvaltningens språkbruk och diskursiva verklighet. 

Den frågeställning som ska besvaras med hjälp av ovanstående teoretiska 
grund är uppdelade efter textnivån, den diskursiva praktiken och den sociala 
praktiken. Textnivåns fråga går ut på att ta reda på med vilka värderande ord 
samt med vilken argumentation som bibliotekets roll som demokratifrämjande 
institution i samhället motiveras i lokala och regionala biblioteksplaner. På den 
diskursiva nivån ska jag uttolka vilka diskurser som kan utläsas ur 
argumentationen kring bibliotekets demokratifrämjande roll i samhället i 
biblioteksplanerna. På den tredje nivån av Faircloughs modell syftar 
frågeställningen till att undersöka hur dessa resonemang, 
verklighetsuppfattningar och diskurser om bibliotekets demokratiska roll i 
samhället kan förklaras i den sociala praktiken.  

Den teoretiska grunden består således av teorier som alla passar till olika nivå 
av Faircloughs modell för kritisk diskursanalys. Därför fungerar den teoretiska 
grund jag använder för att tolka min resultat ur ett kritiskt perspektiv i denna 
studie. Men detta ska förstås ske under förutsättningen att min tolkning av 
analysen som blir studiens resultatet inte tar i anspråk att vara den enda sanna 
tolkningen, utan endast är en av flera möjliga tolkningar. Resultatet av analysen 
av samma material skulle givetvis vara ett annat med en annan teoretisk grund 
och tidigare forskning. Därför ska den här studiens resultat bara ses som en 
tolkning jag som utförare av den kritiska diskursanalysen gjort baserat på den 
tidigare forskning och teoretiska grund jag har sett som intressanta 
utgångspunkter för en kritisk diskursanalys av språkbruket om bibliotekets 
demokratiska roll i samhället i materialet om sex biblioteksplaner i den här 
specifika studien. Bland studiens slutsatser som är uppsatsen sista kapitel 
kommer jag diskutera styrkor och svagheter med att använda Faircloughs 
metodologi och teori i så hög utsträckning som i denna studie.  
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4. Metod 

Tillvägagångssättet för att utföra en kritisk diskursanalys av biblioteksplanerna 
i studien inleds med textanalys av värderande ord och argumenttyperna logos, 
etos och patos. För att vidare tolka språkbruket används nästkommande steg i 
Faircloughs (2010) modell. Det är den diskursiva praktiken där jag utifrån 
textanalysen kan härleda textens beståndsdelar till diskurser. Analysen av den 
sociala praktiken kommer genomföras med hjälp av Faircloughs (2010) teorier 
kring nyliberalism som en härskande diskurs vilket utgår från Gramscis (1971) 
begrepp hegemoni. Det är även i avsnittet som handlar om den sociala 
praktiken jag kommer att jämföra mina resultat med den tidigare forskningen. I 
diskussionskapitlet utvecklar jag sedan diskussionen om bibliotekets roll i 
samhället. I kapitlet som heter Slutsatser svarar jag kortfattat på uppsatsens 
frågeställning för att sedan gå vidare till kapitlet om förslag på vidare 
forskning.  

Analysen i den här studien inkluderar textens övergripande makrostruktur i 
form av de diskurser och hegemoniska föreställningar som påverkar dess 
framställning av verkligheten. Men i det första steget är det som tidigare nämnt 
textens inre egenskaper som analyseras vilket räknas som textens 
mikrostruktur. I den här studien innebär analysen av textens mikrostruktur en 
analys av värderande ord och argumenttyperna logos, etos och patos. I 
föreliggande avsnitt beskriver jag dessa närmare och redogör närmare i 
nästkommande avsnitt för tillvägagångssättet för att undersöka  den diskursiva 
respektive sociala praktiken. 

4.1 Textnivå 
Genom att först och främst göra en textanalys är det möjligt att kartlägga hur 
diskurser förverkligas genom språkbruket i biblioteksplanerna och komma 
fram till en underbyggd tolkning av analysen. Konkret innebär att studera 
textens mikrostruktur att välja ut de beståndsdelar som är relevanta för att finna 
diskursiva mönster. I den här studien kommer materialet analyseras baserat på 
vilka värderande ord som används samt hur argumenttyperna logos, etos och 
patos används för att beskriva på vilket sätt bibliotekets demokratiska uppdrag 
ska uppfyllas i samhället. Genom att på ett transparent och systematiskt sätt 
analysera textens mikrostruktur kommer jag baserat på denna analys kunna 
undersöka textens makrostruktur och kartlägga de diskurser som framkommer 
och koppla dem till en social praktik.  

Enligt Fairclough (2010) kan den som utför en kritisk diskursanalys fritt välja 
vilka beståndsdelar som ska analyseras i textens mikrostruktur så länge de 
fungerar bra med materialet i ifråga. I den här studien använder jag  
tillvägagångssätt inom textanalysen från Bergström och Boréus (2018) 
respektive Ekström (2008).  Bergström och Boréus (2018) och Ekström (2008) 
skriver om det textanalytiska verktyget i att analysera värderande ord. Ekström 
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(2008) beskriver tillvägagångssättet att analysera argumenttyperna logos, etos 
och patos för att avtäcka betydelser i språket.  

Genom analysen av textnivån kommer jag kunna besvara studiens första fråga: 

Med vilka värderande ord samt med vilken argumentation motiveras 
bibliotekets demokratiska roll i samhället i lokala och regionala 
biblioteksplaner?  

4.1.1	Värderande	ord	
Jag har valt att analysera  värderande ord efter en genomläsning av 
biblioteksplanerna där jag lade märke till att värderande ord används i hög 
utsträckning när det kom till att diskutera bibliotekets demokratiska roll i 
samhället. Därav finner jag en analys av värderande ord intressant då det är 
språkbruket kring just bibliotek, demokrati och samhälle jag undersöker. 

Värderande ord är intressant att analysera i biblioteksplanerna för att de säger 
något om bakomliggande föreställningar hos avsändaren. Ekström (2008) 
menar att syftet med den kritiska diskursanalysen är att utforska vilka 
föreställningar, åsikter och värderingar som finns bakom ordanvändningen som 
skapar en text.  

Enligt Bergström och Boréus (2018) gör värderande ord som beståndsdel i en 
text skillnad för att förstärka argumentationen på ett positivt eller negativt 
värderande sätt. Exempel på värderande ord kan vara positivt laddade ord som 
glädjande eller jämlikt, eller negativt laddade ors som kris eller odemokratiskt. 

4.1.2	Logos,	etos	och	patos	
Enligt Ekström (2008) underlättar en analys av argumenttyperna 
genomförandet av den kritiska diskursanalysen. De flesta texter konstrueras 
med hjälp av logos, etos och patos och kan därför även dekonstrueras genom 
att analysera de tre argumenttyperna. 

Logos är enligt Ekström (2008) de argument som framstår som sakliga och 
som stärks med seriösa källor. Ett exempel på ett logosargument skulle kunna 
vara; ”bibliotekens roll i samhället har utvecklats i den här riktningen enligt 
den senaste forskningen från det här seriösa utbildningssätet och här kommer 
siffror på det:…”  

Etos syftar till  trovärdigheten hos avsändaren och bygger på värden som 
avsändaren tillskriver sig själv i syfte att att väcka tillit hos mottagaren. Ett 
annat sätt att stärka sitt etos är att nämna andra trovärdiga källor i 
argumentationen, kanske för att styrka logos ytterligare. Ett annat sätt är att 
avsändaren hänvisar till tidigare lyckade projekt som den tidigare har lyckats 
med inom samma eller en annan verksamhet (Ekström, 2008).  

Patos handlar om de känslor avsändaren förmedlar i syfte att övertyga 
mottagaren genom att väcka dennas sympatier. En patostyngd argumentation 
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kan kännas igen genom att den innehåller många värderande ord. Ett exempel 
på ett sådant argument skulle kunna vara att ”bibliotek är det viktigaste vi har 
för att rädda demokratin som är hotad i en värld som befinner sig i kris”.  

Argumenttyperna är intressanta att undersöka i just den här studien då de 
hjälper till att finna textens intertextualitet genom att inom etos se vilka andra 
texter och institutionerna biblioteksplanerna hänvisar till för att stärka sin 
trovärdighet. Logos finns det gott om i den här typen av policytexter, vilka 
hänvisar till fakta och forskning för att motivera sina ståndpunkter. I en kritisk 
diskursanalys är det intressant att studera på vilket sätt logosargumentationen 
byggs, med stöd av vilka källor. Det visar en bild av den verklighetsuppfattning 
som förmedlas i biblioteksplanerna. Patosargumentation, den argumentation 
som ska väcka känslor hos mottagaren bedömer jag som relevant att analysera 
då en första genomläsning av biblioteksplanerna visade att en hel del patos 
användes för att beskriva sin egen kontext som en värld i kris där demokratin 
är hotad, och om hur biblioteken ska kunna råda bot på det här läget. 

4.1.3	Presentation	av	textanalys	
Textanalysens resultat kommer att redovisas tillsammans med den diskursiva 
praktiken. Jag kommer genomföra analysen av de värderande orden i 
biblioteksplanerna genom att för varje plan upprätta en tabell som delas in efter 
negativt och positivt värderande ord. Dessa tabeller återfinns i uppsatsens 
bilagor för att öka läsbarheten av resultatdelen. Exempel på avsändarens 
användning av argumenttyperna kommer att citeras i  den diskursiva praktiken, 
men bara de som är mest relevanta för att analysera språkbruket om 
bibliotekets demokratiska roll i samhället. 

4.2 Diskursiv praktik 
När textanalysen är genomförd med hjälp av de textanalytiska verktyg som 
nämns ovan ska texternas makrostruktur analyseras. I den diskursiva praktiken 
kartläggs vilka diskurser användningen av de värderande orden och 
argumenttyperna ger uttryck för. Det material som analyseras i studien är 
regionala och lokala biblioteksplaner. Det här är texter som på olika sätt 
förhåller sig till varandra och till andra kulturpolitiska dokument samt 
bibliotekslagen. Utöver det förhåller de sig till sin omkringliggande kontext 
vilken är samhället i stort men också till den specifika stad, ort eller region som 
den specifika planen berör. Därför blir det intressant att med hjälp av 
textanalysen kartlägga vilka diskurser som framkommer genom deras sätt att 
referera till varandra och andra texter i den intertextuella kedjan som nämns i 
uppsatsen teorikapitel.  

Ordvalen och intertextualiteten gör att det med hjälp av tidigare forskning och 
teori går att härleda språkbruket i texterna till olika diskurser baserat på 
teorikapitlet och den tidigare forskningen i den här uppsatsen. 

För att visa att studiens resultat är underbyggt finns det fullständiga resultatet 
av analysen av användningen av värderande ord i uppsatsen bilagor. 
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Textanalysen används tillsammans med teori och tidigare forskning för att dela 
in språkbruket i de diskurser som framkommer 

Genom analysen av den diskursiva nivån kommer jag kunna besvara 
uppsatsens andra fråga:  

Vilka diskurser kan utläsas ur argumentationen kring bibliotekets 
demokratifrämjande roll i samhället i biblioteksplanerna?  

4.3 Social praktik 
Den tredje delen i analysen, vilken kallas den sociala praktiken, kommer att 
presenteras för sig. Det är i den som jag med hjälp av text- och 
diskursanalysens resultat samt teori och och tidigare forskning kommer ta ett 
grepp kring vilka hegemoniska föreställningar som begränsar diskurserna, som 
i sin tur begränsar eller möjliggör ett visst språkbruk.  

Genom analysen av den sociala praktiken kommer jag kunna besvara 
uppsatsens tredje frågeställning:  

Hur kan resonemangen, verklighetsuppfattningarna och diskurserna om 
bibliotekets demokratiska roll i samhället i biblioteksplanerna förklaras i den 
sociala praktiken? 

4.4 Genomförande och presentation av kritisk 
diskursanalys 
Textnivån och den diskursiva nivån presenteras som nämnt i tidigare avsnitt 
gemensamt i uppsatsens resultatdel. Varje diskurs kommer namnges och 
presenteras och motiveras under två olika rubriker. Den ena handlar om 
framställningen av biblioteket i planerna och den andra om hur det 
demokratiska samhället beskrivs.  

Jag inledde min analys genom att närläsa dokumenten, markera värderande ord 
i samband med bibliotekets demokratiska plats i samhället och argument som 
föll innanför ramarna för logos, etos och patos.  

Ett exempel på värderande ord i den här studiens textanalys är ordet 
”diskriminering”, som används som ett negativt värderande ord i 
argumentationen kring vad biblioteket inte ska göra. Ett exempel på ett positivt 
värderande ord i materialet biblioteksplanerna är ”bildning”. Dessa värderande 
ord som har som syfte att argumentera kring bibliotekets plats i samhället har 
jag nedtecknat i en tabell för varje biblioteksplan uppdelad i negativt och 
positivt värderande ord.  De fullständiga tabellerna finns i uppsatsens bilagor.  

Förutom att samla in och analysera betydelsen av de värderande orden i sig 
markerade jag logos-, etos- och patosargumenten kring bibliotekets plats i 
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demokratin. Dessa redovisas löpande och analyseras i samband med detta i 
uppsatens analys- och resultatdel.  

Utifrån dessa textens beståndsdelar och biblioteksplanernas intertextualitet 
analyserade jag vilka diskurser som gick att utläsa. Vilka maktrelationer dessa 
beror av analyserades i det tredje steget av metodologin, den sociala praktiken.  

För uppsatsens läsbarhet redovisas  resultatet av textanalysen tillsammans med 
den diskursiva praktiken. I uppsatsens bilagor återfinns tabeller med 
värderande ord som har betydelse för argumentationen om bibliotekets 
demokratiska uppdrag i samhället. I den diskursiva delen kommer citat från 
biblioteksplanerna att fungera som exempel på vad jag menar med de 
tolkningar jag gör.  

4.5 Reflektioner kring val av metod 
Det är som utförare av en kritisk diskursanalys omöjligt att vara helt neutral 
enligt Fairclough (2010). Det beror på att varje person som gör en analys av det 
här slaget har sina egna förkunskaper vilka i sig är påverkade av härskande 
diskurser. En annan problematik enligt den kritiska diskursanalysen själv är att 
språket jag använder för att beskriva min undersökning liksom allt annat språk 
i grunden är värdeladdat. Därför är det viktigt att belysa att diskursanalysens 
uppgift inte är att lyfta min tolkning av analysen som den enda sanna, utan 
endast som en tolkning av flera möjliga. Jag som utför analysen ser dock till att 
vara vaksam på vilket sätt mina åsikter, förkunskaper och fördomar kan spela 
in i hur jag tolkar resultatet.  

Enligt Fairclough (2010) är det egentligen inte möjligt att analysera den sociala 
praktiken genom att endast analysera texter. Däremot går det att härleda de 
diskurser man finners kontext genom att använda sig av teorier som handlar 
om hur makt kan påverka språket. Det är trots den svårigheten jag har valt att 
genomför en kritisk diskursanalys istället för enbart en textanalys. För i det 
material jag studerar beskrivs bibliotekets kontext av avsändarna upprepade 
gånger i termer av ett samhälle och en demokrati i förändring. Jag vill därför 
inte bortse från det maktperspektiv som går att anlägga genom att utföra den 
kritiska diskursanalysen enligt Faircloughs (2010) tredelade modell. 

Jag är dock medveten om att studien inte säger något om den praktiska 
biblioteksverksamheten. För att analysera implementeringen av 
biblioteksplanerna hade snarare en intervjustudie med bibliotekspersonal eller 
användare varit på sin plats. Det är en annan möjlig undersökning jag 
återkommer till i avsnittet om vidare forskning. 

4.5.1	Varför	inte	en	idéanalys?		
Den här studiens resultatredovisning skulle kunna ses som en idéanalys snarare 
än en diskursanalys. Vad som skiljer dessa två metoder åt, som gör att studiens 
metod hamnar inom ramen för kritisk diskursanalys är enligt Bergström & 
Boréus (2018) att idéanalysen fokuserar på att idéer som medvetet ska komma 
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fram via ett visst språkbruk, kommuniceras på ett medvetet sätt. Detta skiljer 
sig från den kritiska diskursanalysen som har utgångspunkten i att språkbruket 
på era omedvetet plan påverkas av av diskurser vilket således på ett omedvetet 
sätt konstruerar verkligheten. Idéanalysen accepterar att ord kan vara 
mångtydiga, medan diskursanalysens mål är att undersöka varför de är 
mångtydiga då det ses som tecken på att konkurrerande diskurser för en kamp 
vad gäller den verkliga betydelsen av ordet.  

Jag har valt att utföra en kritisk diskursanalys för att jag vill analysera dessa 
underliggande anledningar till varför bibliotekets verklighet i samhället 
konstrueras som den gör. Biblioteksplanerna tar ingen politisk ställning utan är 
policydokument som alla partier i en region eller kommun ska kunna 
godkänna. Därför är en kritisk diskursanalys på sin plats då språket enligt 
Fairclough (2010) och andra diskursanalytiker inte kan vara neutralt utan beror 
av diskurser som i sin tur går att härleda till hegemoniska föreställningar om 
verkligheten.  
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5. Material 

Materialet i studien utgörs av kommunala och regionala biblioteksplaner med 
syfte att analysera hur bibliotekets demokratiska roll i samhället beskrivs av 
avsändarna till dokumenten.  

Att jag inte bara undersöker kommunala biblioteksplaner beror på att den 
regionala biblioteksplanen har som syfte att fungera som ett stöd för en 
kommunal biblioteksplan enligt Almerud (2005). Därför kan de regionala 
biblioteksplanerna i studien haft en diskursiv påverkan på de kommunala 
planerna då jag per region analyserar regionala biblioteksplaner som 
publicerats innan den kommunala planen. Det kan innebära att att den 
kommunala planen använt den regionala planen som stöd, trots att de idealt ska 
utgå först och främst från sin lokala verksamhets förutsättningar. Att materialet 
består av av biblioteksplaner beror på att jag vill se hur biblioteken själva 
oavsett kommunal eller regional nivå beskriver sin roll i den förändrade 
omvärld som beskrivs biblioteksplanerna och av forskare som Lor (2018) och 
Kargbo (2014). 

5.1 Avgränsning och urval 
Urvalet av materialet som valts i studien syftar till analysen ska ge en överblick 
av hur både storstadskommuner och mindre kommuner samt hur regionerna 
som omger dem motiverar och skriver fram bibliotekets demokratiska roll i den 
omvärld de också beskriver erbjuder ändrade förutsättningar.   

Eftersom analysen syftar till att vara just en överblick av hur 
demokratiuppdraget skrivs fram av folkbibliotekens kommunala och regionala 
huvudmän görs ingen vidare jämförelse planerna emellan. Syftet med 
uppsatsen är att visa på vilka underliggande maktrelationer som framkommer i 
hur demokratiuppdraget tolkas och skrivs fram, inte att göra en jämförande 
studie. Jag tar inte heller in vilken politisk färg eller parti som styrde i 
kommunen eller regionen när biblioteksplanen antogs som en faktor i analysen. 
Dock redogör jag för det nedan för att sätta planerna i sitt politiska 
sammanhang.  

Det är av vikt att påpeka att en textanalys av biblioteksplanernas användning av 
demokratibegrepp inte ger hela bilden av om den faktiska politiken som förts 
kring detta i kommun eller region. Studien avser att analysera biblioteksplaner 
i egenskap av styrdokument som snarare stakar ut vägen för biblioteken i 
frågas demokratiska uppdrag och på så vis tyder på både en politisk vilja, men 
också ur ett diskursanalytiskt perspektiv kan visa på underliggande 
föreställningar och maktrelationer i språkbruket.  

Alla biblioteksplaner som analyseras i den här studien har gemensamt att de är 
policydokument. Policydokument visar på en förväntan på verksamheten de 
berör, även om de inte säger något om praktiken och implementeringen 
(Jancovich, 2017). Därför gör materialet att studien är begränsad till en 
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diskursiv och byråkratisk nivå. Urvalet består av av regionala och lokala 
biblioteksplaner Region Skåne, Region Stockholm och Västra 
Götalandsregionen. De har valts ut då de har gemensamt att de inkluderar 
Sveriges tre största städer, innefattar flera folkbibliotek, samt har 
stadsbibliotek. På lokal nivå analyserar jag den biblioteksplan för den stad eller 
ort inom regionen som publicerat en lokal biblioteksplan efter att den regionala 
biblioteksplanen publicerats, samt att den som sträcker sig längst fram i tiden 
valts ut, i de fall flera lokala biblioteksplaner publicerats samma år. Denna 
tidsaspekt har bestämt urvalet av kommunala biblioteksplaner. De kommunal 
biblioteksplaner som valts ut utgör materialet oavsett politiskt styre, 
ekonomiska förutsättningar eller om de räknas som glesbygd eller ej. Det gör 
det möjligt att se hur beskrivningarna av folkbibliotekets roll i demokratin och 
samhället förändras eller bibehålls mellan den regionala och lokala 
förvaltningsnivån på en språklig nivå. De regionala biblioteksplanerna är som 
sagt av en mer övergripande karaktär och fungerar inte styrande för 
folkbibliotekens verksamhet på en lokal nivå. Att jag analyserar de regionala 
planerna ändå beror på att det är intressant att se om det finns en språklig 
skillnad mellan hur bibliotekets plats i samhället uttrycks på regional och lokal 
nivå. Två av kommunerna, Simrishamn och Tidaholm är glesbygdskommuner, 
medan den tredje är en förortskommun till Stockholm. Dessa skiljer sig således 
från varandra på en diskursiv nivå, vilket kan innebära att biblioteksplanerna 
har olika förutsättningar när det kommer till implementering i verksamheterna. 
Det fungerar dock i min studie då den inte utförs på verksamhetsnivå utan på 
språknivå, dock är det något som kan diskuteras och problematiseras i den 
sociala praktikens avsnitt i den kritiska diskursanalysen.  

Jag har avgränsat urvalet ytterligare till att analysen endast görs av de delar av 
biblioteksplanerna som rör specifikt folkbibliotek. Skolbibliotek, 
sjukhusbibliotek och universitetsbibliotek faller utanför den här studiens 
räckvidd. Jag kommer ännu mer specifikt analysera de stycken i planerna som 
rör biblioteket som demokratisk institution, hur samhället beskrivs och på 
vilket sätt grupper och individers delaktighet i biblioteket och samhälle 
beskrivs.  

Nedan följer ett avsnitt där varje region och tillhörande stad eller ort 
presenteras med det dokument som är en del av materialet och en kort 
faktagenomgång om platsen biblioteksplanen rör.  

5.2 Region Skåne (2017) Regional biblioteksplan 
2017-2020 Region Skåne  
Skåne län där Region Skåne styr har 1,3 miljoner invånare, där Malmö är den 
största staden (Region Skåne, 2019).I  Region Skåne styrde när den regionala 
biblioteksplanen antogs styrdes Region Skåne av Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet (SKR, 2020). Den regionala biblioteksplanen består av 27 sidor 
text. Den går att finna på KBs hemsida för biblioteksstatistik, vilket gäller alla 
biblioteksplaner i undersökningen (Kungliga biblioteket, 2019).  
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5.3 Simrishamns kommun (2018) Biblioteksplan 
för Simrishamns kommun 2019-2021 
I Simrishamns kommun finns 19500 invånare och av dem på 6000 i 
kommunens största ort, Simrishamn (Simrishamns kommun, 2019). När den 
kommunala biblioteksplanen antogs styrdes Simrishamns kommun av 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Österlenpartiet, Miljöpartiet och 
Liberalerna (SKR, 2020). Simrishamns kommuns biblioteksplanen består av 13 
sidor text (Simrishamns kommun, 2018). 

5.4 Region Stockholm (2014) Regional 
biblioteksplan för Stockholms län 2015-2017 
Stockholms län där Region Stockholm styr är Sveriges största region i 
invånartal med 2 344 124 invånare, med huvudstaden Stockholm som största 
stad (Region Stockholm, 2019). När den regionala biblioteksplanen antogs 
styrdes Region Stockholm av Alliansen (Moderaterna, Folkpartiet, 
Centerpartiet och liberalerna (SKR, 2020). Den regionala biblioteksplanen 
består av åtta sidor text (Region Stockholm, 2014).  

5.5 Sundbybergs stad (2018) Sundbybergs stads 
biblioteksplan 2019-2023 
Sundbyberg har 50 000 invånare (Sundbybergs stad, 2019) och när den 
kommunala biblioteksplanen antogs styrdes Sundbybergs stad av 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna (SKR, 2020). Den 
kommunala biblioteksplanen innehåller 9 sidor text (Sundbyberg stad, 2018).  

5.6 Västra Götalandsregionen (2015) Regional 
biblioteksplan 2016-2019 
I Västra Götalandsregionen bor 1 709 814 invånare (Västra götelandsregionen, 
2019). När den regionala biblioteksplanen antogs styrdes Västra 
Götalandsregionen av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna 
(SKR, 2020). Biblioteksplanen består av 5 sidor (Västra Götalandsregionen, 
2015). 

5.7 Tidaholms kommun (2018) Biblioteksplan för 
Tidaholms kommun 2019-2023 
I Tidaholms kommun bor 13 000 invånare (Tidaholms kommun, 2019). När 
den kommunala biblioteksplanen antogs styrdes Tidaholms kommun av 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet (SKR, 2020). 
Biblioteksplanen består av 16 sidor text (Tidaholms kommun, 2018).  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6. Analys och resultat 

I det här kapitlet redovisas resultatet av analysen med hjälp av Faircloughs 
(2010) tredimensionella modell för kritisk diskursanalys. Jag kommer att 
redovisa resultaten från textanalysen sammanslaget med analysen av den 
diskursiva nivån. Jag kommer här att motivera mina tolkningar med hjälp av 
meningsbärande enheter från textanalysens resultat. Det finns fullständiga 
tabeller på de värderande orden i uppsatsens bilagor för att vara transparent 
med utifrån vilket material tolkningarna gjorts. Att slå ihop text- och 
diskursanalysen och lägga de värderande orden som bilagor gör föreliggande 
analys- och resultatdel mer läsbar. Analysen av biblioteksplanernas 
intertextualitet  kommer liksom textanalysen att redovisas i samband med 
diskurserna som framkommit i biblioteksplanerna för att motivera den tolkning 
jag gör. Den sociala praktiken kommer att presenteras för sig. 

Det är främst studiens teoretiska grund som styr analysen men den tidigare 
forskning kompletterar för att jag redan i analysen ska kunna härleda textens 
beståndsdelar till diskurser och säga något om dessas sociala praktik. I 
diskussionskapitlet som följer diskuteras dessa resultat ytterligare utifrån den 
tidigare forskningen.  

6.1 Den diskursiva praktiken 
Frågeställningarna till studien är var och en knutna till Faircloughs tredelade 
modell för kritisk diskursanalys vilken är den metodologi som ligger till grund 
för föreliggande studie av lokala och regionala biblioteksplaner. Under denna 
rubrik analyseras textnivån och den diskursiva nivån vilket gör det möjligt att 
besvara uppsatsens första och andra frågeställning. Mer översiktliga och 
sammanfattande svar på frågeställningarna kommer att ges under rubriken 8.1; 

1. Med vilka värderande ord samt med vilken argumentation motiveras 
bibliotekets demokratiska roll i samhället i lokala och regionala 
biblioteksplaner?  

2. Vilka diskurser kan utläsas ur argumentationen kring bibliotekets 
demokratifrämjande roll i samhället i biblioteksplanerna?  

Textanalysen visar på ett språkbruk i biblioteksplanerna där omvärlden och 
demokratin beskrivs vara i bästa fall förändring och i värsta fall i kris. Hur 
detta ska lösas av biblioteken framkommer i två olika diskurser. 
Upplysningsdiskursen och Den marknadsanpassande diskursen. I föreliggande 
kapitel visar jag hur dessa diskurser framkommer i biblioteksplanerna med 
exemplifierande citat där jag analyserar beståndsdelarna värderande ord och 
argumentationstyperna logos, etos och patos. Jag har delat in analysen i två 
underrubriker och beskriver de två diskursernas framställningar och lösningar 
som presenteras inom dem. Under kommande rubriker kommer jag att besvara 
hur samhället, biblioteket och demokratin framställs i respektive diskurs.  
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6.1.1	Hur	biblioteket	framställs	inom	diskurserna	
Den marknadsanpassande diskursen 
Som ett exempel på den marknadsanpassande diskursen finns exempel på ett 
språkbruk i ett logosargument i Regions Stockholm biblioteksplan (2014) där 
en hänvisning till till forskning som visar att konst och kultur är en resurs som 
ökar ett läns attraktivitet.  

”Forskning visar att konst och kultur är en resurs inom vård och omsorg. Kulturella och 
kreativa näringar bidrar till att öka länets attraktivitet. ” (Region Stockholm, 2014, s.1) 

Det är ett språkbruk som är ett exempel på en nyliberal diskurs  baserat på 
Hedemark och Börjesson (2014) samt Almerud (2005) som skriver att 
kulturpolitik används för att göra PR för ett län eller stad. Vilket är en 
marknadsmässig strategi. Det går även att finna stöd i detta i Blomgren och 
Johannissons (2016) forskning om Kultursamverkansmodellen. De har funnit 
exempel på hur kultur och bibliotek i regionala kulturplaner beskrivs som 
instrumentellt för att öka en regions attraktivitet.  

Instrumentalitet behöver inte enbart vara ett tecken på nyliberala 
styrningsformer av offentlig förvaltning, utan kan återfinnas inom andra 
ideologier med. Men detta med att använda biblioteket som ett sätt att öka 
länets attraktivitet kan inom denna diskurs baserat den tidigare forskning och 
teoretiska grund som används i uppsatsen analyseras som ett marknadsmässigt 
sätt att motivera bibliotekets roll i samhället.  

Även om den logik som handlar om kultur som bildning och upplysning 
fortfarande är dominerande enligt Blomgren och Johanisson (2016), finns det 
även i de biblioteksplaner jag undersöker alltså prov på den 
marknadsanpassande diskurs. Detta kan vara ett sätt att legitimera bibliotekens 
existens i biblioteksplanerna, om de ses som marknadsnyttiga aktörer för 
regionen. Svensson och Tomson (2016) skriver om hur anpassningen av 
kulturen till näringslivets värden är ett sätt att stärka kulturen genom att kunna 
motivera finansieringen av den med de statliga medel som nu mer delas ut till 
regionen av staten som ett led i decentraliseringen av kulturpolitiken.  

 Bibliotekarier är enligt avsändaren till Tidaholms biblioteksplan (2018) en 
bristresurs och för biblioteket finns både svårigheter och utmaningar att 
handskas med;  

”Bibliotekarier är idag en bristresurs, vilket gör att det är svårt att rekrytera bibliotekarier 
till framförallt de mindre biblioteken. Behovet av fler kompletterande kompetenser på 
biblioteken är också en utmaning att hantera. Möjligheterna att inom Bibliotek Mellansjö att 
skapa samverkanstjänster mellan biblioteken kan vara en möjlighet att skapa tjänster som 
lockar fler.” (Tidaholms kommun, 2018, s. 15)   

Här beskrivs ökad kundanpassning och att det är ett måste att biblioteket ska 
kunna konkurrera och vara relevant för att locka fler besökare. Den ökade 
kundanpassning som beskrivs i ovanstående citat är något som Hedemark och 
Börjesson (2014)  och Kann-Christensen och Andersen (2009) beskriver som 
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som ett exempel på New Public Management till följ av nyliberalismens 
genomslag som även berör kulturpolitiken.  

Upplysningsdiskursen 
Ett nästintill motsatt språkbruk som är en del av upplysningsdiskursen blir 
tydligt i nästa citat från Tidaholms kommuns lokala biblioteksplan (2018) som 
istället för att beskriva biblioteket som en aktör på en fri marknad som 
konkurrerar på lika villkor med andra institutioner, beskriver biblioteket som 
en föregångare inom delningsekonomi. 

”Biblioteken är i sin grundidé en tidig föregångare till det som idag ofta kallas för 
delningsekonomi. Biblioteken bygger just på tanken att dela medier och kunskap fritt. 
Hållbarhetsperspektivet är en viktig del även inom biblioteksområdet. Biblioteken behöver 
därför utveckla hållbarhetsarbetet ytterligare. Digitala medier och nya digitala funktioner är 
viktiga delar i detta.” (Tidaholms kommun, 2018, s.14) 

Begreppet delningsekonomi kopplar jag samman med att hållbarhet och 
delningsekonomi är på intet sätt en självklar del av den nyliberala versionen av 
kapitalism. 

Något som skiljer Tidaholms lokala biblioteksplan (2018) från de andra 
planerna i den här undersökningen går att finna inom textens intertextualitet 
och i dess logosargumentation. Avsändaren benämner här en ekonomisk 
kringliggande situation istället för att tala enbart om visioner eller löst om 
samhällets beskaffenhet. Här hänvisas till en forskningsrapport som visar att 
biblioteket har sämre förutsättningar att utföra sitt uppdrag än andra bibliotek i 
landet samt i regionen. Något som också är ett exempel på logosargumentation 
som rör biblioteken i Tidaholms (2018) faktiska möjligheter att nå målen är 
hänvisning till statistik från Myndigheten för Kulturanalys. 

"Enligt Myndigheten för Kulturanalys sammanställning (hämtad från SCB) var 
nettokostnaden för biblioteksverksamheten i Tidaholm 395 kr/inv 2016. För riket totalt var 
motsvarande siffra 442 kr/ inv och samma siffra för kommunerna i Västra Götaland 457 kr/
inv. Skillnaden är 600- 800 tkr/år vilket påverkar möjlig ambitionsnivå. ” (Tidaholms 
kommun, 2018, s. 8) 

Inom ramen för upplysningsdiskursen vill jag med hjälp av Tidaholms 
biblioteksplan (2018) exemplifiera hur där barn och unga nämns som 
prioriterade grupper.  

”  
1. För att tydliggöra politiska inriktningen föreslås en övergripande prioritering av 

folkbiblioteksverksamheten:  
a. Fokus på tillgänglighet till biblioteket och dess resurser  
b. Barn och unga prioriteras när det gäller olika aktiviteter  
kring läsande, inspiration och deltagande. ” (Tidaholms kommun, 2018 s.11) 

Att nämna prioriterade grupper i policydokument skapar per se ingen 
delaktighet. Både Fairclough (2010) och Jancovich (2017) argumenterar för att 
policyarbete kan bilda en chimär. Med det menas att allmänheten kan få 
intrycket av att förändringsarbete pågår, för att retoriken är progressiv och 
förändringsorienterad. Enligt Jancovich (2017) måste dock en omfördelning av 
resurser ske i praktiken för att verklig delaktighet ska kunna uppnås. 
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Hur resurserna fördelas i den praktiska verksamheten går över den här studiens 
gränser. Jag ville dock lyfta denna aspekt av biblioteksplanerna då de berör en 
värld i förändring och hur biblioteket ska möta utmaningarna som följer med 
detta, och samtidigt belysa den här studiens begränsning i att endast verka på 
en diskursiv nivå och medvetandegöra att endast för att vissa grupper räknas 
upp som prioriterade i biblioteksplanerna behöver det inte innebära att de kan 
delta i biblioteket och förlängningen demokratin på ett likvärdigt sätt.  

Den här är en del av  upplysningsdiskursen  som kan härledas till New Public 
Government. Enligt Hedemark och Börjesson (2014) är New public 
Government en mjukare form av styrning som tillkommit efter den kraftigt 
marknadsanpassande formen New Public Management. Enligt Hedemark och 
Börjessons (2014) forskning ser många bibliotekarier på biblioteksplanen inte 
som ett styrande dokument, utan snarare som vad jag vill beskriva som ett 
understödjande dokument. Alltså att biblioteksplanen kan användas av 
bibliotekspersonal för att motivera att de ska få resurser till en verksamhet som 
riktar sig till en prioriterad grupp, som exempelvis barn och unga.  

Om det är fallet att det kan genomföras på ett framgångsrikt sätt kan verklig 
delaktighet som Jancovich (2017) beskriver den skapas. Faktiskt delaktighet 
som består i en omfördelning av resurser skulle här kunna skapas om det är 
möjligt för bibliotekarier att få de medel som motiveras med hjälp av 
biblioteksplanerna. Huruvida det är fallet går utanför den här studiens räckvidd, 
men resonemanget kan vara ett sätt att motivera arbete som utgår från 
biblioteksplanerna. 

Men det är något som är viktigt att undersöka i en annan mer 
verksamhetsfokuserad studie. Enligt Kaase (2011) har det stor betydelse för 
demokratin att individer är engagerade i samhället. Att engagera människor i 
sin omgivning via det vardagliga livet är en sådan sak ett bibliotek som jobbar 
med verklig delaktighet kan bidra till i demokratin.  

I Västra Götalands regionala biblioteksplan (2015) som är mer kortfattad än de 
andra planerna används heller inte lika många negativt värderande ord. Här 
koncentrerar sig avsändaren på de positivt värderande orden som 
biblioteksverksamheten i regionen ska ha som målsättning. Det negativt 
värderande ordet diskriminerar används som ett ord för att illustrera vad 
biblioteksverksamheten inte ska göra. Patosargumentationen utgörs av att slå 
fast att folkbiblioteken bidrar till det öppna demokratiska samhället och inte 
ska diskriminera någon, vilket är ett värdeladdat ord som kan väcka känslor 
hos mottagaren och genom det övertyga om folkbibliotekens uppdrag som 
icke-diskriminerande organ i det demokratiska samhället. 

”Folkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling 
och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens ställning, 
intresset för bildning, upplysning, utbildning, forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 
Verksamheten ska tillgodose alla människors behov och förutsättningar. Nya och gamla 
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biblioteksanvändare har rätt att möta en biblioteksverksamhet som inte diskriminerar 
någon.” (Västra Götalandsregionen, 2015, s.4) 

Begreppet mötesplats är återkommande i biblioteksplanerna i studien och 
används för att beskriva hur människor ska kunna mötas utefter sina givna 
förutsättningar. Att människor har möjlighet att mötas på det här sättet beskrivs 
som avgörande för demokratin. 

Biblioteket som mötesplats är en vanligt syn på dess roll i demokratin, både i 
biblioteksplanerna som analyseras i den här studien och inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen. Ragnar Audunson (2005) som nämns i kapitlet om 
tidigare forskning menar att bibliotekets legitimitet som samhällsinstitution 
ökar när det kan utgöra en motvikt till ett kommersialiserat och fragmenterat 
samhället till följd av en ökad mångfald. Både Lor (2018) och Kargbo (2014) 
ser på bibliotekets roll som mötesplats som en framkomlig väg att legitimera 
biblioteket i ett förändrat samhälle där bibliotekets roll bör förnyas.  

Språkbruket här gör att upplysningsdiskursen framkommer. Inom den beskrivs 
vilka den icke-kommersiella mötesplatsen vänder sig till och hur denna 
motverkar polarisering i samhället. I de biblioteksplaner där den här diskursen 
framkommer riktas kritik mot ett samhälle där det råder brist på mötesplatser 
som inte kostar något. Den här icke-kommersiella diskursen handlar liksom 
den nyliberala diskursen om att biblioteket har en betydande roll i demokratin. 

Förr att som avsändare stärka sin trovärdighet, sitt etos, nämner Region 
Stockholm (2014) i planen ett lyckat projekt som Regionbiblioteket deltog i. 

”Regionbiblioteket var med i det centrala arbetet med en nationell kampanj för ökad digital 
delaktighet, Digidel. Kampanjen varade mellan 2011-2013 och hade målet att få 500 000 
fler digitalt delaktiga, vilket också lyckades. ” (Region Stockholm, 2014, s. 7) 

Ett exempel på logos, faktamässig argumentation som läggs fram i Stockholms 
regionala biblioteksplan (2014) i fråga om folkbiblioteks tillgänglighet i 
samhället är en hänvisning till bibliotekslagen 6 §.  

”I länets 26 kommuner finns folkbibliotek vilket tydlig regleras i bibliotekslagen 6§, där 
framgår att varje kommun skall ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för 
alla och anpassade till användarnas behov.” (Regions Stockholm, 2014, s. 3) 

I Stockholms regionala biblioteksplan (2014) är det främst de faktamässiga 
påståendena som bygger upp argumentationen för tillgänglighet, delaktighet 
och mångfald hos biblioteken. Ett citat som skulle kunna analyseras som 
patosargument på grund av användningen av värderande ord är stycket nedan; 

” Genom att erbjuda litteratur på relevanta språk har biblioteken i länet en viktig roll i att 
synliggöra och revitalisera de yngre generationernas minoritetsspråk. Därigenom stärker 
biblioteken barnens kulturella identitet. Ett samarbete mellan biblioteken och 
koordinatorerna inom förvaltningsområdena bidrar till förverkligandet av 
minoritetspolitiken.” (Region Stockholm, 2014, s. 8) 
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Det är ett visionärt stycke där biblioteket sätts i en politisk position som viktigt 
i revitaliserandet av minoritetsspråk och att genom detta stärka barns kulturella 
identitet. Identitet är knappast ett uttryck som saknar laddning i 
samhällsdebatten, och kan därför analyseras som ett ord som kan väcka känslor 
hos mottagaren. 

Inom upplysningsdiskursen innebär det positivt värderade ordet mångfald 
enligt avsändaren individens lika möjligheter att delta i bibliotekets 
verksamhet;  

”Mångfald innebär att varje individ är en möjlig resurs som ska ha samma möjligheter att 
bidra till och ta del av bibliotekets utbud efter sina förutsättningar.”  (Simrishamns 
kommun, 2018, s.9) 

Det här är ett språkbruk som går att härleda till bibliotekets upplysande roll i 
samhället. Det är en logik som  handlar om bibliotekets utbildande och 
upplysande position i samhället. Språkbruket  tyder på en kultursyn där kultur 
och konst betraktas som bildande för individen vilket i förlängningen är bra för 
samhället och demokratin.  

6.1.2	På	vilket	sätt	framställs	samhället	och	demokratin	inom	
diskurserna?		
Inom både diskurserna beskrivs samhället som förändrat och som att 
demokratin behöver skyddas eller understödjas av bibliotekens verksamhet.  

Den marknadsanpassande diskursen 
Det är utan tvekan upplysningsdiskursen som är mest framträdande inom 
samtliga avsnitt av biblioteksplanerna. Det är i enlighet med tidigare forskning 
(Frenander 2012, Hedemark & Börjesson, 2014 mfl.) som visar på att just 
denna demokratiska logik fortfarande dominerar när det kommer till 
kulturpolitik, även på regional och lokal nivå.  

Men ett intressant exempel på den marknadsanpassande diskursen inom 
beskrivningen av samhället  och demokratin går att finna i Tidaholms 
biblioteksplan (2018) . Här beskrivs det som att det råder konkurrens om 
arbetskraft och tid i dagen samhälle. 

” Konkurrens om tid är också en faktor som blivit alltmer tydlig. Det finns mycket 
annat som konkurrerar om tid i samhället och många vill att tidsinsatsen ska kunna minskas 
för olika delmoment. Biblioteket måste också utifrån detta hitta former för att fortsätta 
kunna konkurrera och vara relevant.  

•  Det ska vara enkelt att få kontakt med biblioteket och få snabb 
återkoppling  
o Tydliga kommunikationsvägar för kontakter  
o Rutiner och funktioner ska utformas från brukarnas  
perspektiv  

•  Öka möjligheten till självservice (tillgång till biblioteket)  
o Införa självutlåningsfunktioner  
o Införa Meröppet 

• Utveckla 24-timmarsbiblioteket på nätet inom Bibliotek Mellansjö ” (Tidaholms 
kommun, 2018, s.13) 
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Det här är ett språkbruk som är ett exempel på en beskrivning av ett mer 
marknadsanpassat samhälle. Faircloughs (2010) beskriver hur nyliberalismen 
som ett steg i globaliseringen gör att allt fler enheter i samhället behöver vara 
konkurrenskraftiga på ett marknadsmässigt sätt, även inom offentlig 
förvaltning. 

Upplysningsdiskursen  
Ett exempel på hur bibliotekens roll i en förändrad omvärld beskrivs inom 
upplysningsdiskursen finns i Simrishamns biblioteksplans (2018) 
etosargumentation.  

”Biblioteken har redan visat stor anpassningsförmåga och handlingskraft i mötet med de 
stora flyktingströmmarna, och utmaningarna på det området kommer inte att minska, 
tvärtom. Här behövs reformer och nya resurser till biblioteken. ” (Simrishamns kommun, 
2018, s. 7)  

Den här planen innehåller förutom etosargumentation flera argument vilka jag 
analyserar som patos, detta på grund av de val av värderande ord som görs. 
Patosargumentationen med många negativt värderande ord gäller framförallt 
hur omvärldsläget och det demokratiska läget i Sverige beskrivs.  

”Ökad åsiktspolarisering  
Klyftorna mellan olika samhällsgrupper har ökat och vardagliga överbryggande kontaktytor 
har minskat. Detta skapar åsiktspolarisering, människors tillgång till nätverk och sociala 
strukturer. Det kulturella kapitalet handlar om att genom bildning och förståelse för andra 
människor smälta in i olika gemenskaper, något som ökar chanserna för social inkludering 
och som kan underlätta och ge fler möjligheter i livet. Tillgången till socialt och kulturellt 
kapital avgör människors framtidsutsikter och den sociala rörligheten. Diskriminering eller 
rasism försvårar däremot individens uppbyggnad av detta kapital.11” (Simrishamns 
kommun, 2018, s. 6) 

I det här citatet ryms flera negativt värderande ord som i patosargumentation 
syftar till att väcka känslor hos mottagaren. De här orden är åsiktspolarisering, 
klyftor, diskriminiering och rasism. För att kunna stävja denna negativa 
utveckling, menar avsändaren, måste människor kulturella kapital stärkas och 
beskriver begreppet med positivt värderande ord som bildning och förståelse. 
Diskriminering och rasism beskrivs som ett hot mot individens uppbyggnad av 
kulturellt kapital.  Det här är den enda biblioteksplanen i undersökningens 
material som uttryckligen använder ordet rasism. Individens uppbyggelse och 
frihet beskrivs som viktigt för ett demokratiskt samhälle, och rasism försvårar 
detta för individen.  

Ett citat  som stärker avsändarens etos är nedanstående som hävdar att bibliotek 
är pålitliga aktörer att hantera flyktingströmmarna och att det därför är 
motiverat med nya reformer och resurser till biblioteken. 

”Svenska bibliotek ligger i framkant när det gäller att tillgängliggöra litteratur för personer 
med funktionsnedsättningar, men där behövs ett förbättrat och utvecklat utbud. Material på 
lättläst svenska kan också användas av dem som har svenska som andraspråk. Biblioteken 
har redan visat stor anpassningsförmåga och handlingskraft i mötet med de stora 
flyktingströmmarna, och utmaningarna på det området kommer inte att minska, tvärtom. 
Här behövs reformer och nya resurser till biblioteken. ” (Simrishamns kommun, 2018, s.7) 
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Jag har analyserat ordet ”flyktingströmmarna” som ett negativt värderande ord. 
Det beror inte på min personliga syn på migration utan den bild som målas upp 
med hjälp av kombinationen flykting och metaforen strömmarna. Det skapar 
knappast en bild av en enskild människa i nöd hos mottagaren, utan snarare 
kan ordvalet riskera att projicera en bild av en avhumaniserad massa som har 
konsekvenser för samhället när den strömmar in som en flodvåg. Ett mer 
neutralt ord att använda i det här sammanhanget hade kunnat vara migration.  

Även i Tidaholms biblioteksplan (2018) anges dagens samhällsstruktur som 
problematisk. I denna samhällsstruktur finns det enligt avsändaren allt färre 
platser som är öppna för alla. Bibliotekarier är en bristresurs och för biblioteket 
finns både svårigheter och utmaningar att handskas med. För att förklara hur 
biblioteket, som beskrivs som en grundbult i demokratin ska råda bot på detta 
läge använder sig avsändaren av positivt värderande ord som välkomnande, 
jämlikt och användarvänligt (Tidaholms kommun, 2018). 

”I dagens samhällsstruktur finns allt färre platser dit jag som besökare/kund/medborgare 
kan gå öppet. Biblioteket är en av dessa få mötesplatser där alla ska kunna känna sig 
välkomna utan några speciella orsaker. Det ska vara lätt att besöka biblioteket för vem som 
helst. Biblioteket är därför en grundbult i det demokratiska samhället.” (Tidaholms 
kommun, 2018, s. 14) 

Bilden av biblioteket som en av få öppna mötesplatser målas upp som en 
grundbult för demokratin. Vilket är ett sätt att argumentera för och motivera 
bibliotekets vikt i samhället om en fungerande demokrati önskas.  Därför 
placerar jag in detta språkbruk inom upplysningsdiskursen.  

Som ett exempel på intertextualitet som även används att stärka etos hänvisar 
avsändaren Västra Götalandsregionen (2015) till Västra Götaland regionala 
kulturplan (2015) som den här biblioteksplanen ska komplettera och fördjupa. 
Denna regionala kulturplan citeras i biblioteksplanen angående att biblioteken 
ska verka läsfrämjande och fungera som mötesplatser för barn och unga. 

”Användarnas relation till biblioteken är stadd i förändring. På olika sätt bjuds användarna 
in att också själva vara aktörer i biblioteksverksamheten. Därför ska kvalitet, samverkan 
och verksamhetsutveckling utgöra grunden för Kultur i Västs regionala biblioteksuppdrag. 
Den regionala Biblioteksplanen kompletterar och fördjupar Västra Götalands regionala 
kulturplan 2016-2019. ”  (Västra Götalandsregionen, 2015, s. 3) 

I exempelvis Tidaholms biblioteksplan framhålls mångspråk bland medier som 
ett ökat behov i och med ökad mångfald i samhället. Här framhålls också att 
personalstyrkan på biblioteket ska ha mångfald när det kommer till bakgrunder. 

” Ökad mångfald i vårt samhälle ställer också krav på att tillhandahålla olika specialmedier. 
Det gäller behovet av medier på andra språk, men också medier som underlättar att lära sig 
svenska som lättlästa böcker på svenska, språkkurser och ordböcker. Även behovet av att 
kunna kommunicera med besökare på an- nat språk än svenska ökar, liksom behovet av 
förståelse och kunskap om andra kulturer. Biblioteket behöver också ha olika specialmedier 
för att stimulera och möjliggöra läsupplevelser hos olika grupper med funktionsvariationer. 
Detta kan vara special- inlästa böcker typ DAISY, böcker på punktskrift, lättlästa böcker i 
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olika former eller kombinerade material.  

• Tillgängliggöra medier på de språk som är aktuella  
o Öka basbeståndet inom de mest efterfrågade språket  
Biblioteksplan för Tidaholms kommun 2019-2023 13/16  
o Medverka till en gemensam beståndsstruktur inom Bibliotek Mellansjö.” (Tidaholms 
kommun, 2018, s. 12) 

Begreppet mångfald är ambiguöst men används flitigt i biblioteksplanerna som 
ett postivt värderande ord. Ofta nämns det i det här materialet i sammanhang av 
det förändrade samhället, flyktingström och tillgänglighet till medier som kan 
underlätta att tillägna sig kunskaper i det svenska språket.  Men vilken grupp 
av bibliotekets användare som avses är inte alltid lika tydligt. Mångspråk inom 
biblioteket är det som mest genomgående nämns som en viktig del för att 
hantera ett samhälle med ökad mångfald. Som en ytterligare följd av och sätt 
att möta samhällets mångfald beskrivs ökade ökade krav på 
bibliotekspersonalens kompetens enligt majoriteten av biblioteksplanerna i 
studien.  

I Tidaholms biblioteksplan gör avsändaren en tydlig koppling mellan att 
bibliotekspersonalen ska kunna kommunicera på fler språk än svenska och ha 
förståelse och kunskap för andra kulturer. I samma plan nämns också att 
bibliotekspersonalen ska ha skilda etniska bakgrunder. Detta nämns i 
sammanhanget av de förändrade kompetenskraven för personal som kommit 
med ökad migration till Sverige (Tidaholms kommun, 2018). 

” Öka kunskapen om andra kulturer  
o Kompetensutveckling för personal  
o Öka andelen anställda med annan etnisk bakgrund o Bygg nätverk inom Bibliotek 
Mellansjö”(Tidaholms kommun, 2018, s.13)   

Begreppet tillgänglighet och delaktighet används i stort sett synonymt på ett 
genomgående sätt i biblioteksplanerna. Det är i samband med dessa positivt 
värderande ord som avsändarna nämner vilka grupper som är prioriterade att 
inkluderas i bibliotekets verksamhet. Men det handlar också om digital 
delaktighet, som exemplifieras i nedanstående citat: 

Som ett exempel på intertextualitet hänvisar Region Skåne (2017) till 
Bibliotekslagen (SFS 2013:801) i fråga om att biblioteken ska verka för det 
demokratiska samhället genom att arbeta med digital delaktighet. Förutom att 
styras av bibliotekslagen styrs den regionala biblioteksverksamheten också av 
Skånes regionala kulturplan. Den innehåller en text som är en vision om hur 
Skånes folkbibliotek ska utvecklas. Sedan citeras kulturplanens målsättningar. 
Punkterna består av likvärdig tillgång, läsfrämjande, digitalisering och 
biblioteket som aktör i demokratin. I den regionala biblioteksplanen hänvisas 
även till forskning om digital delaktighet.  

”Närmare en miljon svenskar har ingen eller väldigt liten delaktighet i internetsamhället 
enligt rapporten Svenskarna och internet 2016, vilket är ett stort problem för det 
demokratiska samhällets utveckling. Kungliga biblioteket och utredningen för en nationell 
biblioteksstrategi beskriver i förslaget Digitalt först med användaren i fokus (2016) en bred 
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digital kompetenshöjning för hela befolkningen med stöd i folkbiblioteken. ” (Region 
Skåne, 2017, s.14) 

En logosargumentation som går att knyta till delaktighet är när Region Skåne 
hänvisar till den grupp svenskar som saknar delaktighet i internetsamhället. 
Här hänvisas till rapporten Svenskarna och internet 2016. Det är ett 
faktamässigt påstående som regionen använder till stöd för sitt konstaterande 
att bristen på digital delaktighet är ett stort problem för det demokratiska 
samhällets utveckling (Region Skåne, 2017). 

Etos används för att stärka avsändarens trovärdighet. I den här biblioteksplanen 
görs det exempelvis genom följande citat: 

”Erfarenheter och kunskap från utvecklingsprojekten ligger till grund för nya samarbeten, 
utveckling och kvalitetsarbete på folkbiblioteken i hela Skåne. Det blir en positiv 
cirkelrörelse där experimentspår kan leda till utvecklingsprojekt, som i sin tur kan inspirera 
till nya experimentspår på andra bibliotek. ” (Region Skåne, 2017, s.14 ) 

Enligt Region Skånes (2017) biblioteksplan ska nationella minoriteter, personer 
med annat modersmål än svenska samt barn och unga prioriteras i 
biblioteksverksamheten (Region Skåne, 2017). I Simrishamns kommun 
prioriteras människor med funktionshinder, nationella minoriteter, personer 
med annat modersmål än svenska samt barn och unga i verksamheten 
(Simrishamns kommun, 2018). I Region Stockholms (2014) biblioteksplan är 
de prioriterade grupperna barn och unga samt nationella minoriteter. I den här 
biblioteksplanen nämns inte specifikt vilka grupper biblioteket prioriterar när 
det kommer till mångfald och tillgänglighet. Barn, unga och nationella 
minoriteter beskrivs uttryckligen i termer av grupp och identitet. 

I  Stockholms regionala biblioteksplan (2014) beskrivs digitalt utanförskap 
som ett problem som måste lösas genom samverkan mellan flera aktörer i 
samhället.  

”Det digitala utanförskapet sträcker sig över alla åldrar och social bakgrund och här finns 
en stor möjlighet till fortsatta gemensamma insatser över biblioteksgränserna. (Region 
Stockholm, 2014, s. 7) 

Digital delaktighet används som ett positivt värderande motsatsord till det 
digitala utanförskapet tillsammans med orden demokrati, mötesplats och 
mångfald.  

I Simrishamns biblioteksplan (2018) hänvisar avsändaren till forskning som 
hävdar att behovet av mötesplatser har ökat. Inom analysområdet 
intertextualitet hänvisar Simrishamns (2018) lokala biblioteksplan liksom i 
Skånes regionala biblioteksplan (2017) till Bibliotekslagen (SFS 2013:801) 
angående bibliotekens roll i det demokratiska samhället. Men i Simrishamns 
biblioteksplan (2018) nämns även rapporten Den femte statsmakten (2017) 
vilken togs fram inför att den nationella biblioteksstrategin presenterades. Den 
lokala biblioteksplanen hänvisar inte uttalat till den regionala biblioteksplanen. 
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”Demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering är de begrepp som man i ”Den 
femte statsmakten” ser som de viktigaste för biblioteken de kommande åren. 
” (Simrishamns kommun, 2018, s. 7) 

Biblioteket beskrivs som den plats i samhället där individer på ett likvärdigt  
sätt ska få möjlighet att skapa sin egen frihet genom kunskap i form av språk 
eller kulturellt kapital.  Inom denna upplysningsdiskurs handlar det om att det 
ska finnas en plats att vara på i samhället som inte kostar, vilket det råder brist 
på i dagens samhällsordning. Den här bristen på mötesplatser beskrivs inom 
den här diskursen i som ett hot mot demokratin.  

Individens frihet nämns i Region Skånes biblioteksplan (2017) som en viktig 
byggsten i en fungerande demokrati. Region Skåne (2017) använder även ordet 
icke-kommersiell som ett positivt värderande ord i följande stycke: 

”I detta arbete måste biblioteken värna sin integritet i rollen som obunden och icke–
kommersiell aktör för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning och också beakta 
användarnas integritet.” (Region Skåne, 2017, s.)  

Det tolkar jag som en slags ”motvikt” till den diskurs som innefattar ett 
marknadsanpassande språkbruk om biblioteket. Snarare syns i det här citatet ett 
språkbruk som går att härleda till 70-talets upplysningsdiskurs som Frenander 
(2012) skriver om. Biblioteket som den icke-kommersiella mötesplatsen går att 
härleda bak till 1970-talets ideologiska position som i kulturpolitiken trots 
nyliberala förskjutningar inom andra politiska områden höll i sig även under 
kommande årtionden. Det går att se prov på i kulturpolitiska utredningar enligt 
Frenander (2012). Biblioteket skulle vara en plats för bildning och upplysning 
för medborgarna, som en motvikt till kommersialismen enligt denna 
upplysningsdiskurs. 

 Inom upplysningsdiskursen (2018) är en förutsättning för demokratin den fria 
individen. Att individen ska vara fri att uttrycka sina åsikter och nå 
självförverkligande nämns i dessa planer som en grundläggande del för ett 
fungerande demokratiskt samhälle.  

Exempelvis i Region Skånes (2017) regionala biblioteksplan läggs vikt vid 
individens delaktighet i samhället och det offentliga samtalet i följande citat: 

”Genom att vara en mötesplats, en plats för skapande och livslångt lärande med fri och 
jämlik tillgång till kunskap, tankar, kultur och information ger de individen möjlighet till 
ökad delaktighet i samhället och i det offentliga samtalet ” (Region Skåne, 2017, s.12) 

Logosargumentationen i  Region Skånes biblioteksplan (2017) bygger på bland 
annat denna syn.  Att jag analyserar kommande citat som logos beror på att det 
bygger på flertalet hänvisningar till bibliotekslagen angående vilka grupper 
som prioriteras men här benämns även individen som en viktig beståndsdel i 
demokratin, och biblioteket som viktigt för individens delaktighet.  

”1) Demokrati och fri åsiktsbildning 
Biblioteken ska enligt Bibliotekslagen verka för det demokratiska samhällets utveckling 
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det gör de skånska 
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folkbiblioteken på en mängd olika sätt varje dag. Genom att vara en mötesplats, en plats för 
skapande och livslångt lärande med fri och jämlik tillgång till kunskap, tankar, kultur och 
information ger de individen möjlighet till ökad delaktighet i samhället och i det offentliga 
samtalet. Bibliotekens förankring i och samverkan med det omgivande lokalsamhället 
stärker samhörigheten mellan människor. Ett brett relationsskapande arbete är en 
förutsättning för att nå fler och för att kunskapsförmedling och kunskapsutbyte ska kunna 
äga rum. Biblioteksverksamhet på nya platser, både fysiskt och digitalt, möjliggör fler 
möten över gränserna. ” (Region Skåne, 2017, s.12) 

I Skånes regionala biblioteksplan (2017) nämns individens fria tillgång till 
bibliotekets som en förutsättning för en fungerande demokrati i samband med 
ett språkbruk som kan härledas till  upplysningsdiskursen och den 
demokratiska välfärdslogik som Svensson och Tomson (2016) skriver om.  I 
det här citatet beskrivs hur individen ska ges delaktighet i samhället och i det 
offentliga samtalet. Jag analyserar det här citatet som att budskapet bygger på 
att individens delaktighet är en förutsättning för demokratin. Med ett språkbruk 
som handlar om att individen ska ges fri tillgång till biblioteken som ger den 
ökad möjlighet till ökad delaktighet vilket beskrivs som en förutsättning för 
demokratin. Samtidigt som värderande ord som fri tillgång till kunskap, tankar, 
mötesplats och kultur som snarare för tankarna till upplysningsdiskursen som 
är den typiskt mest förekommande i kulturpolitiska dokument enligt bland 
andra Frenander (2012). 

En genomgående diskurs som framkommer ur språkbruket i biblioteksplanerna 
handlar om biblioteket i en förändrad värld där demokratin befinner sig i kris. 
Inom upplysningsdiskursen handlar lösningen på problemet om tillgänglighet 
och delaktighet för både grupper och individer. Ett förändrat samhälle beskrivs 
inte som något positivt. Det mest negativa värderande orden märks när det 
handlar om hotet mot demokratin, det minst negativa språkbruket om ökade 
krav på bibliotekspersonalens kompetens.  

I Regions Skånes (2017) regionala biblioteksplan beskrivs omvärlden med 
följande bild:  

I Region Skånes regionala biblioteksplan (2017) jämställs frihet med bildning, 
nytänkande och demokrati bland andra positivt värderande ord. I 
argumentationen för delaktighet och tillgänglighet till mötesplatsen bibliotek 
som en viktig del i strävan mot demokrati omnämns omvärldsläget med 
negativt värderande ord.  

”På bara några få år har omvärlden och samhället förändrats i snabb takt. Digitaliseringen 
går framåt i ett ökande tempo, men samhället går i otakt och utvecklingen lämnar många 
bakom sig. Internet blir en allt viktigare källa till information, men det krävs samtidigt allt 
större förmåga att kritiskt värdera informationen och förstå dess väg till användaren. Den 
politiska kartan i världen och Europa ritas om med stora penseldrag samtidigt som antalet 
flyktingar i världen slår rekord på grund av krig och konflikter. Polarisering, okunskap och 
brist på delaktighet präglar samhällsdebatten, vilket belyser behovet av neutrala och 
tillgängliga mötesplatser för diskus- sion och debatt. Det ökar också betydelsen av allas 
möjlighet till ett livslångt lärande, bildning och läsning och allas tillgång till litteratur och 
kultur. ” (Region Skåne, 2017, s. 11) 
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Ett polariserat samhälle beskrivs som en följd av okunskap och brist på 
delaktighet. Detta är i sin tur är en följd av konflikter och krig som har påverkat 
att det svenska samhället förändrats och hamnat i otakt, på grund av värderande 
ord som krig, konflikter och polarisering analyserar jag citatet ovan som en del 
i Region Skånes (2017) patosargumentation.  I planen nämns också det ”stora 
antalet nyanlända sedan 2015” som en exemplifierande förklaring på de ökade 
kraven som finns på skånska folkbibliotek (Region Skåne, 2017, s.12). 

 Men själva utmaningen i det som biblioteken har att hantera omnämns i mer 
positiva ordalag. 

”Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till besökarnas behov. 
Prioriterade grupper är, enligt Bibliotekslagen, personer med funktionsnedsättning, de 
nationella minoriteterna, personer med annat modersmål än svenska samt barn och 
ungdomar. Det ställer stora krav på folkbiblioteken, inte minst när förutsättningarna 
förändras mycket på kort tid. Ett exempel är hur det stora antalet nyanlända har präglat 
verksamheten på de skånska folkbiblioteken sedan hösten 2015 och förväntas fortsätta att 
göra det under åren som kommer. Sådana snabba förändringar sätter ljuset på hur 
folkbiblioteken alltid måste arbeta utforskande och i samverkan med andra för att uppfylla 
sin uppgift att vara till för alla.” (Region Skåne, 2017, s. 12).  

Det här citatet analyserar jag som del i en logosargumentation då avsändaren 
hänvisar till Bibliotekslagen för att stärka sin tes om att tillgänglighet för alla är 
viktigt. Det hör också till logoargumentationen att nämna på vilket sätt det 
stora antalet nyanlända påverkat biblioteksverksamheten i länet och hur det 
sätter ljuset på hur folkbiblioteken enligt avsändaren ska arbeta 
fortsättningsvis. 

Avsändaren till Simrishamns biblioteksplan (2018)  tar i likhet med Skånes 
regionala biblioteksplan (2017) upp det negativt värderande ordet polarisering 
som ett problem för demokratin. För att råda bot på polarisering, klyftor i 
samhället, rasism och demokratins kris används som motsats bland andra de 
positivt värderande orden mångfald, inkludering, pluralism och stabil. Liksom 
i den regionala biblioteksplanen beskrivs digitalt utanförskap som ett problem. 

I Simrishamns (2018) biblioteksplan beskrivs mediernas trovärdighetskris som 
ett hot mot demokratin. Bibliotekens roll i detta beskrivs här närmast som en 
räddare i nöden genom att ställa negativt värderande ord som kris mot starkt 
positivt värderande ord som demokrati i samband med bibliotekets roll i 
demokratin (Simrishamns kommun, 2018). 

”Medier runt om i världen befinner sig i en trovärdighetskris, och det innebär också 
demokratins kris. Bibliotekets roll för att det demokratiska samtalet och åsiktsbildning 
byggd på fakta och pluralism är central. Biblioteken är en oberoende, självständig och 
neutral kraft som förser medborgarna med underlag och kunskaper för att fungera som 
medborgare”. (Simrishamns kommun, 2018, s.7)  

 I Sundbybergs (2018) biblioteksplan nämns barn och unga, nya svenskar, 
nationella minoriteter, personer med funktionsvariation samt äldre. Att även 
gruppen äldre nämns i fråga om tillgång till biblioteksrummet är något som 
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skiljer sig från de andra biblioteksplanerna. I Sundbyberg biblioteksplan (2018) 
används digital klyfta och utanförskap som negativt värderande ord. Det är i 
övrigt positivt värderade ord som dominerar; tillgänglighet, mångfald och 
allsidighet beskriver de mål biblioteket strävar efter.  

Etos byggs i Sundbybergs biblioteksplan (2018) genom att avsändaren till 
planen genomgående hänvisar till Sundbybergs stads vision (2016). Eftersom 
kommunen kan uppfattas som en trovärdig aktör av en mottagare stärks även 
bibliotekets trovärdighet; 

”BIBLIOTEK SUNDBYBERGS VISION  
Biblioteken i Sundbyberg bidrar till att uppfylla stadens vision genom att stödja och stärka 
individers egna möjligheter till växande och utveckling. Biblioteken i Sundbyberg är 
angelägna för den omvärld de befinner sig i. Det öppna, offentliga rum som folkbiblioteket 
utgör i kommunen har en funktion som arena för demokrati, för möten mellan människors 
tankar, kulturer och åsikter. Det inkluderar alla åldrar, grupper och språk och möjliggör att 
människor kan vara människa på många olika sätt. ” (Sundbybergs stad, 2018, s.4) 

Detta kan å ena sidan analyseras som logosargumentation då texten framstår 
som faktamässig i sitt sätt att hänvisa till kommunens vision och styrdokument 
som bibliotekslagen. Det kan å andra sidan analyseras som en del i att genom 
etosargumentation bygga trovärdighet genom att hänvisa till andra  betrodda 
avsändare och dokument.  Genom att hänvisa till bibliotekslagen förs en 
faktamässig argumentation för att folkbibliotek har i uppdrag att verka för 
demokratin utveckling i följande citat: 

”BIBLIOTEKSPLANENS KOPPLING TILL STYRDOKUMENT 
I bibliotekslagen 8§ står det att folkbibliotekets uppdrag är att verka för det demokratiska 
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 
Biblioteken ska också främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, 
utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. ” (Sundbybergs stad, s.3) 

Samtidigt innehåller formuleringarna en hel del värderande ord som kan väcka 
känslor och därför kan ovanstående stycke också läsas som ett patosargument. I 
beskrivningen av det demokratiska samhällets utveckling genom positivt 
värderande ord som kunskapsförmedling, bildning, upplysning och utbildning. 
Det är även ord som stämmer väl överens med upplysningsdiskursen som är 
vanlig i kulturpolitiska dokument enligt Frendander (2012).  

Dessa citat från Sundbybergs biblioteksplan (2018) är även exempel på 
biblioteksplanens intertextualitet. Bibliotekslagen nämns och i likhet med de 
skånska bibliotek i den här studien tas folkbibliotekets roll i demokratin upp 
som viktig. Istället för att hänvisa till den regionala biblioteksplanen använder 
sig avsändaren av Sundbybergs stads (2016) och delar upp sina målsättningar 
för biblioteksverksamheten utefter kommunens vision. Det är ledorden 
Levande, Nytänkande och Tillsammans som den lokala biblioteksplanen utgår 
ifrån. 

Ett patosargument jag finner i analysen går ut på att framhålla människors rätt 
till ett språk, vilket beskrivs ge en starkare demokrati. Att ha rätt till något, en 
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mänsklig rättighet, är både ett logosargument, men också en argumentation 
som väcker känslor hos mottagaren. 

”Alla människor har rätt till ett språk, det ger delaktighet och bidrar till en starkare 
demokrati. Att läsa är en väg in i språket och förmågan att sätta tankar och ord på sina 
upplevelser. Det stärker människans möjligheter till växande och egenmakt. Starka 
kunskaper i språk ger ett handlingsutrymme som är viktigt för att kunna styra och påverka 
sitt liv. Det är också viktigt att kunna avgöra vad som är fakta, förklaring eller åsikt när man 
söker fakta och det kräver digital kompetens och kunskaper i källkritik. För nya svenskar är 
kunskap i svenska grunden för integration.” (Sundbybergs stad, 2018, s.6) 

Demokrati är ett ord som människors livstil är helt beroende av och därför 
också ett stark värderande ord. Stycket fortsätter med följande citat som 
avhandlar en syn på själva grunden för att vara människa: 

”Jämlikhet och tillgänglighet genomsyrar biblioteksverksamheten och möjliggör att 
människor kan vara människa på många olika sätt. ” (Sundbybergs stad, 2018, s.6) 

 Västra Götalandsregionens (2015) biblioteksplan nämner invånare med annat 
modersmål än svenska, invånare med olika kulturell och språklig bakgrund 
samt barn och unga. Ett exempel på den logosargumentation som förs i 
biblioteksplanen är en hänvisning till de nationella målen för litteratur och 
läsfrämjande för prioriterade grupper som regionen ska göra en insats för under 
planperioden. 

”Läsfrämjande gentemot grupper med större behov än andra ska prioriteras, till exempel 
invånare med annat modersmål än svenska. Att ge fler möjlighet till en konstnärlig 
upplevelse genom litteratur står i fokus. Särskilt prioriterade är barns och ungas rätt till 
litteratur av hög kvalitet i en form anpassad till deras förutsättningar. ” (Västra 
Götalandsregionen, 2015, s. 4) 

I den lokala biblioteksplanen för Tidaholms kommun (2018) nämns särskilt 
Tidaholms kommuns vision och strategiska mål, bibliotekslagen, skollagen och 
FN:s barnkonvention som de dokument som biblioteksplanen utgår ifrån. Här 
finns inte den regionala biblioteksplanen för Västra Götaland listad. Men 
liksom den regionala planen hänvisar avsändaren med hjälp av styrdokumenten 
till att barn och unga är en prioriterad grupp. 

Sammanfattningsvis för den diskursiva delen av analysen är det tydligt att den 
hegemoni som råder i biblioteksplanerna är den som handlar om att ett upplyst 
samhälle är något eftersträvansvärt som folkbiblioteken ska bidra till. Detta är 
ett sätt att legitimera kulturen och specifikt bibliotekens existens i samhället. 
Audunson (2005), Kargbo (2014) och Lor (2018) menar att den unika rollen 
som en gratis  mötesplats i samhället gör att biblioteket fortsätter vara relevant 
i ett förändrat samhälle.  

Den diskurs som jag i den här undersökningen kallar den marknadsanpassande 
diskursen handlar så sett också om att legitimera kulturen. Enligt Svensson och 
Tomson (2016) är argumenten som hör till denna diskurs om att 
kulturinstitutioner som bibliotek kan öka en regions konkurrenskraft ett sätt att 
legitimera bibliotekets verksamhet och få finansiering till denna.  
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6.2 Den sociala praktiken 
I den nationella biblioteksstrategin Demokratins skattkammare (Fichtelius, 
2019) som nämns i uppsatsens början beskrivs biblioteken som samhällets 
öppna rum och som de mest betrodda och uppskattade samhällsinstitutionerna. 
I kraft av denna ställning blir det enligt mig relevant att inom den sociala 
praktiken analysera hur dessa institutioner i samhället formulerar och förhåller 
sig till sitt demokratiska uppdrag. Diskurserna, marknadsdiskursen och 
upplysningsdiskursen som framkom i det tidigare avsnittet kan härledas till för 
hegemoniska föreställningar om sakernas tillstånd. En hegemoni påverkar 
enligt Gramsci (1971) bland annat avsändares föreställningar av verkligheten 
vilket påverkar språkbruket i texter. På den här nivån av den kritiska 
diskursanalysen analyseras således hur diskurserna som utlästs ur 
biblioteksplanernas språkbruk om samhälle, demokrati och bibliotek förhåller 
sig till den sociala kontexten. Till den här nivån av den kritiska diskursanalysen 
hör studiens tredje frågeställning vilken besvaras på ett mer ingående sätt under 
rubriken 8.1; 

3. Hur kan resonemangen, verklighetsuppfattningarna och diskurserna om 
bibliotekets demokratiska roll i samhället i biblioteksplanerna förklaras i den 
sociala praktiken? 

Med det nedslag jag gjort i och med den här diskursanalysen verkar det 
fortfarande vara den diskurs som handlar om biblioteket som en demokratisk 
mötesplats med upplysning som viktigaste syfte vara den vanligast 
förekommande. Detta är ett resultat som är i enlighet med den tidigare 
forskningen där Frenanders (2012) forskning, Svensson och Tomsons (2016) 
och Blomgren och Johannissons (2016) visar att den dominerande diskursen är 
den som handlar om kulturen eller specifikt biblioteken som demokratisk 
viktig i sitt bildningsuppdrag i samhället. Den andra diskursen som framkom är 
vad jag kallar för den marknadsanpassande diskursen. Den framkommer ur det 
språkbruk som främst handlar om NPM vilket är en styrningsform som enligt 
Hedemark och Börjesson (2014) samt Kann-Christensen och Andersen (2009) 
som kommer från en nyliberal politik. Detta visar sig bland annat i hur 
avsändarna till biblioteksplanerna omnämner biblioteket och kultur som ett sätt 
att stärka regionens konkurrenskraft. Det är något som Blomgren och 
Johanisson (2016) nämner som ett exempel på decentraliseringen av 
kulturpolitiken och som Hedemark och Börjesson (2014) och Almerud (2005) 
analyserar som en marknadsanpassning i linje med nyliberalismens påverkan 
på politiken 

I den här undersökningen framkommer av diskurserna att demokratin verkar 
befinna sig i kris till följd av en omvärld i kris ifråga om medias 
trovärdighetskris och förändrade migrationsmönster. Sammanfattningsvis är 
den hegemoni som härskar över språkbruket i det här nedslaget i 
biblioteksplaner på regional och lokal nivå den som handlar om 
folkbibliotekens genom upplysnings stora vikt för demokratin i en förändrad 
omvärld.  
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6.3 Folkbiblioteket en mötesplats för upplysning i 
ett förändrat samhälle 
I samtliga biblioteksplaner som analyserats i studien beskrivs bibliotekens plats 
och betydelse i demokratin. Olika typer av individer och grupper ska enligt 
planerna ha samma möjligheter att delta i bibliotekens verksamhet. Den här 
delaktigheten nämns både i samband med litteraturförmedling och i termer av 
tillgång till det fysiska biblioteksrummet som mötesplats och resurs för 
delaktighet i demokratin. Detta genom bland annat digital delaktighet vilken 
beskrivs som en förutsättning i den tekniska förändring som skett i världen 
med fragmentering mellan grupper som följd.  

I biblioteksplanerna som analyserades var en av de diskurser som jag fann den 
som jag valt att kalla för Upplysningsdiskursen. I samtliga biblioteksplaner är 
ett genomgående element i studien att de grupper som är prioriterade i 
bibliotekens verksamhet räknas upp i egenskap av att de skiljer sig från 
normen. 

Vägen till demokrati genom individer och gruppers delaktighet som är den här 
diskursanalysens huvudsakliga fokusområde går genom att göra prioriterade 
grupper delaktiga; barn och unga, invånare med annat modersmål än svenska 
och som nämns i en av planerna, äldre. Detta beskrivs i biblioteksplanerna som 
att biblioteksanvändarna genom de eller trots de förutsättningar de har ges 
genom full tillgång till bibliotekets resurser kan delta i det offentliga samtalet 
och således i demokratin. 

Det är framförallt av vikt att påpeka att även om den här delen av uppsatsens 
analys kallas för den sociala praktiken finns det ingen möjlighet att de facto 
säga något om bibliotekens implementering av biblioteksplanerna i 
verksamheten. Även om grupper och individer i text omnämns behöver det inte 
innebära en faktisk ökad delaktighet i demokratin. Jancovich (2017) och 
Fairclough (2010) menar att den här typen omnämnanden av grupper och 
individers delaktighet i kulturpolitiska dokument kan vara problematiska om de 
bara stannar i texten. Det beror på att en progressiv och förändringsorienterad 
retorik kan ge bilden av att just förändring mot ökad delaktighet pågår. Det gör 
det möjligt för makthavare att bakom denna chimär inte alls arbeta för faktisk 
delaktighet och demokrati. 

Det är dock av vikt att i kommande undersökningar återkomma till om den 
delaktighet som beskrivs i biblioteksplanerna implementeras i verksamheten. 
Enligt Kaase (2011) är det viktigt för det demokratiska samhället att individer 
känner sig engagerade i sin omgivning. Både i fråga om den politiska 
delaktigheten exempelvis ifråga om att rösta, men också ifråga om social 
delaktighet. Det är i det lilla, i vardagslivet, en individ kan känna sig verkligt 
delaktig. Biblioteksplanerna beskriver denna vision, i den analys som görs på 
textnivå i den här studien.  
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Men just därför går det inte att på basis av den här studiens kritiska 
diskursanalys säga att omnämnande i text av bibliotekens prioriterade gruppers 
existens automatiskt leder till jämlik delaktighet i bibliotekens praktiska 
verksamhet och i förlängningen ett demokratiskt samhälle.  Ett demokratiskt 
samhälle som med Ross (2006) synsätt bygger på en politisk mätbar demokrati 
som är fruktbara att göra studier utifrån. För att undersöka detta behövs i så fall 
mer omfattande verksamhetsorienterad studie som jag kommer utveckla tankar 
kring i kapitlet ”Förslag till vidare forskning”. 

Ett återkommande mål som beskrivs i samtliga biblioteksplaner i materialet 
som analyseras i studien är att biblioteket ska fungera som en mötesplats för 
alla individer oavsett bakgrund. Jag vill här återkomma till ett citat från 
Tidaholms (2018) biblioteksplan som nämns i tidigare avsnitt. Liksom i Region 
Skånes (2017) och Simrishamns kommuns (2018) biblioteksplaner, beskrivs i 
Tidaholms kommuns (2018) plan ett samhälle med brist på mötesplatser. Det är 
enligt avsändaren ett problem då biblioteket ordagrant beskrivs som en 
grundbult i demokratin.  

Som följd av en omvärld i förändring beskrivs ett polariserat och fragmenterat 
samhälle. Biblioteket beskrivs i likhet med Audunsons (2005) resonemang som 
det rum i samhället som kan fungera som en lågintensiv mötesplats. Denna 
lågintensiva mötesplats ska fungera som den plats där människor möts sina vitt 
skilda filterbubblor till trots, vilket ger en fungerande demokrati, då invånare 
till följd av detta bättre förstår varandras behov.  

Biblioteket blir inom den här diskursen främst en plats där människor på ett 
passivt sätt utsätts för andra människor som har andra verklighetsuppfattningar 
och identiteter. På grund av den förståelse som uppstår människor emellan 
uppstår enligt Audunson (2005)  en bättre, mer välfungerande demokrati. 
Samtidigt som det skapar gemensamma värderingar bland samhällsmedborgare 
möjliggör denna typ av solidaritet individuellt självförverkligande. Audunsons 
(2005) teorier om mötesplatsen har ett mer kollektivt perspektiv men kommer 
fram till att variationen av identiteter och erfarenheter som en följd av ökad 
mångfald och individualisering av samhället leder till ett ökat behov av 
förståelse och delaktighet för individen som ett led i att motverka den 
fragmentering som är destruktiv för demokratin och samhället.  

I Västra Götalandsregionens biblioteksplan beskrivs att folkbiblioteken redan 
bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och 
fri åsiktsbildning. Bibliotekens särskilda uppgift är enligt Västra 
Götalandsregionen (2015) att främja litteraturens ställning, intresset för 
bildning, upplysning, utbildning, forskning och kulturell verksamhet i övrigt. 
Bibliotekens verksamhet ska enligt avsändaren tillgodose alla människors 
behov och förutsättningar utan att någon ska bli diskriminerad. Det beskriv 
som en rättighet som både nya och gamla biblioteksanvändare har (Västra 
Götalandsregionen, 2015, s.4).  
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Det här är resonemang som är exempel på det som bygger den här uppsatsen 
teori och tidigare forskning som bland andra Fairclough (2010),  Frenander 
(2012) och Larsson (2013), Hedemark och Börjesson (2014), Kann-
Christensen & Andersen (2009) står för i den här uppsatsen. De beskriver alla i 
någon mån på vilket sätt marknadsanpassningen av den kulturpolitiska 
diskursen har påverkat hur offentlig förvaltning styrs. 

På så vis går det att argumentera för att avsändarna till biblioteksplanerna gör 
vad de kan för att främja demokratin inom den diskurs de befinner sig. Om de 
tillgängliga begreppen påminner om privata företag snarare om offentlig 
förvaltning handlar det om vilka förutsättningar hegemonin skapar för 
diskursen avsändarna till biblioteksplanerna befinner sig i.  

Enligt Gramsci (1971) ska ideologiska konsekvenser bedömas efter sociala 
effekter, snarare än i teoretiska värderingar. Avsändarna till biblioteksplanerna 
beskriver både på kommunal och regional nivå omvärldsläget som sådant att 
fragmentering, migration och medias trovärdighetskris påverkar demokratin på 
ett krisartat sätt. Den hegemoni som verkar råda i biblioteksplanerna är den 
som handlar om att biblioteket ska ha upplysande roll för demokratins 
fortlevnad i det förändrade samhället.  

Jancovich (2017) menar som tidigare nämnt att den typen av överanvändning 
av begrepp kan måla upp en förändringsorienterad chimär, utan att förändring i 
praktiken genomförs. Samtidigt menar Jancovich (2017) att policydokument 
har en roll att spela när det kommer till styrningen av en organisation, om 
delaktighet och maktfördelning uppnås genom faktisk omfördelning av 
resurser. Denna omfördelning av resurser och implementeringen av 
biblioteksplanernas målsättningar när det kommer till delaktighet är något jag 
inte haft möjlighet att undersöka i den här studien som endast utförts på 
textnivå med vidare analys som baseras på teori snarare än praktik.  

Lor (2018) står för ett om inte kritiskt, skeptiskt perspektiv på 
upplysningsdiskursens övertygelse om dem bildande roll biblioteket ska anta i   
en förändrad omvärld. Lor (2018) menar att idealen om biblioteket som 
upplysningens plats är föråldrad och inte längre fungerar som en motvikt till 
den postsanning det befinner oss i. Det räknas inte längre med fakta och 
sanningar för att sticka hål på lögner, människor tar till sig den information 
som talar till deras känslor och skapar igenkänning.  

Dock ser Lor (2018) i likhet med Kargbo (2014) och Audunsen (2005) en 
potential för biblioteket som en mötesplats, i Lors perspektiv mest i form av en 
skyddad zon för oliktänkande.  

Därför är det mer konstruktivt att i det avslutande avsnittet av analysen som 
bereder väg för efterföljande diskussionsdel återkomma till hur verkligheten 
konstrueras textuellt och hegemonibegreppet enligt Gramsci (1971). Gramscis 
hegemonibegrepp används i studien på basis av att Fairclough (2010) vars 
teorier används frekvent i uppsatsen. Fairclough (2010) menar att diskursiv 
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demokratisering och politisk demokratisering hänger samman på grundval av 
Gramscis (1971) hegemonibegrepp.  

Med begreppen diskursiv och politisk demokratisering menar Fairclough 
(2010) att förändringar som sker i den sociala praktiken lämnar spår i den 
diskursiva praktiken som i sin tur går att utläsa i texter. Hegemonin kring den 
diskursiva praktiken begränsar diskursens potential när det kommer till vilken 
begreppsapparat som finns att tillgå. Politisk demokratisering handlar om det 
Jancovich (2017) skriver om vilket är faktiska förändringar i praktiken i likhet 
med Ross (2006) syn på att politisk demokrati är den mätbara formen av 
demokrati som är meningsfull att undersöka . Enligt Gramsci (1971) och 
Fairclough (2010) är det inte så att staten försöker tvinga sina invånare att vara 
för en viss ideologi, utan ett samtycke är vad den strävar efter, detta försöker 
man uppnå genom exempelvis politiska dokument, där ett visst språkbruk 
används till följd av hegemoniska föreställningar hos avsändaren.  

6.3.1	Individbiblioteket	inom	upplysningsdiskursen	
I framför allt Skånes (2017), Simrishamns (2018) och Sundbybergs (2018) 
biblioteksplaner som jag analyserat framkommer liksom i den andra 
biblioteksplanerna en tydlig upplysningsdiskurs. Men jag vill särskilt lyfta 
dessa tre planer då de särskilt fokuserar på individens betydelse för demokratin.  

I biblioteksplanerna finns även den kollektiva upplysningen med, men inte 
sällan går det att utläsa tillsammans med en individuell upplysningsdiskurs och 
en kollektiv upplysningsdiskurs i samma mening.  

Det här är tankar som jag ser återspeglas i biblioteksplanerna där en slags 
upplysningsdiskurs som handlar om kollektivet samverkar med en diskurs som 
handlar om individens upplysning och självförverkligande. Men målet beskrivs 
som det samma i regionala och lokala biblioteksplaner, och målet är att 
biblioteken ska arbeta för det demokratiska samhällets fortlevnad genom att 
fungera som en upplysande mötesplats.  

Exempel på detta går att se i Region Skånes (2017) och Västra 
Götalandsregionens (2015) biblioteksplaner. Region Skåne hänvisar till 
bibliotekslagen ifråga om att biblioteken ska verka för det demokratiska 
samhällets utveckling genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Sedan 
stärker avsändaren sin trovärdighet genom att i etosargumentationen beskriva 
att de skånska folkbiblioteken redan gör detta på en mängd olika sätt varje dag. 
Dessa sätt är att vara en mötesplats, en plats för skapande, lärande och genom 
att erbjuda fri och jämlik tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. 
Allt detta beskrivs som förutsättningar för att ge individen möjlighet till ökar 
delaktighet i samhället och i det offentliga samtalet. (Region Skåne, 2017, s.12) 

Den fria individen beskrivs som en förutsättning för det demokratiska 
samhället. Demokratin möjliggör å sin sida individens frihet. Inom denna 
individuella upplysningsdiskurs beskrivs ofta individens frihet som vägen till 
en fungerande demokrati. Ett exempel på detta kan utläsas i Region Skånes 
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biblioteksplan som  citerades i uppsatsens avsnitt om den diskursiva praktiken. 
Här står det att biblioteket genom att vara en mötesplats ska ge individen ökad 
delaktighet och i det offentliga. I egenskap av att vara förankrat i både 
lokalsamhället och på digitala platser ska biblioteksverksamheten möjliggöra 
möten över gränser och på så vis motverka fragmentering.  

Biblioteket beskrivs inom ramarna för denna diskurs som redskap som har sin 
funktion i att individen ska kunna delta i det offentliga samtalet och på det viset 
bidra till demokratins utveckling i samhället. I samtliga planer problematiseras 
att det svenska samhället eller att världen i stort har förändrats. Inte sällan 
nämns året 2015 när avsändarna beskriver ökad mångfald eller 
flyktingströmmar. Exempel på sättet som en demokrati i kris beskrivs går att se 
i exempelvis Region Skånes (2017) biblioteksplan, i ett citat som nämns 
uppsatsens avsnitt om den diskursiva praktiken. Omvärlden och samhället 
beskrivs här som att den på bara några år har förändrats i snabb takt i och med 
bland annat digitaliseringen. I och med detta har samhället hamnat i vad 
avsändaren beskriver som otakt där många människor lämnats efter. Samtidigt 
som internet blir en allt viktigare informationskälla ställs också ökade krav på 
användarnas förmåga till källkritik. En annan aspekt som tas upp är att karta i 
Europa har ritats om när antalet flyktingar slår rekord på grund av krig och 
konflikter. Region Skåne (2017) beskriver en samhällsdebatt som är präglad av 
polarisering, okunskap och brist på delaktighet. Det innebär enligt avsändaren 
att behovet av neutrala och tillgängliga mötesplatser. Dessa ska ge möjlighet 
till livslångt lärande, bildning, läsning och tillgång till litteratur och kultur. 
Betydelsen av detta beskrivs av ökat i och med den förändrade omvärlden.  

Bara i en av biblioteksplanerna, Simrishamns (2018), nämns ordet rasism 
explicit. Avsändaren beskriver rasism som ett hot mot den fria individens 
självförverkligande i den fria demokratin. I likhet med Region Skåne (2017) 
beskrivs att åsiktspolariseringen som en konsekvens av att öppna mötesplatser 
i samhället har minskat. Att människor på grund av detta lider brist på bildning 
och kulturellt kapital, som är det som möjliggör förståelse för andra människor 
och andra människors delaktighet i samhället. Diskriminering och rasism 
beskrivs vara det som försvårar individens uppbyggnad av kulturellt kapital. 
(Simrishamns kommun, 2018, s.6) 

I citatet ovan beskrivs rasism som ett hinder för individens möjlighet att 
utvecklas och tillskansa sig det kulturella kapital den behöver för att delta i 
samhället. Därför är det möjligt för mig analysera språkbruket om rasism som 
präglat av en hegemoni där biblioteket ses som en slags räddare i nöden när det 
omgivande samhället befinner sig i kris. Genom upplysning och bildning ska 
mötesplatsen biblioteket motverka den rasism som hotar individens möjlighet 
till delaktighet. Rasism beskrivs inte som ett hot mot kollektivet eller som följd 
av ett visst ekonomiskt systems koloniala struktur. Rasismen beskrivs i citatet 
som hotet mot individens frihet. Det här för tankarna till Audunson (2005) som 
menar att förståelse individer emellan skapar en mer dynamisk och fungerande 
demokrati.  
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Vid närläsning av de biblioteksplaner där individen beskrivs som en viktig 
beståndsdel i upplysningsdiskursen ställde jag mig frågan om det var 
folkbibliotek jag läste om, eller i själva verket ett individbibliotek?  

Dock placerar jag in individbibliotekens målsättningar inom den traditionella 
upplysningsdiskursen, då de trots individfokus, lyfte de ideal som är centrala 
för diskursen där bibliotekets viktigaste uppgift är upplysning av kollektiv som 
individ.  

6.4 Ett marknadsanpassat folkbibliotek för 
legitimitet i ett förändrat samhälle 
Att folkbibliotekens förändrade omvärld där demokratin är i kris beskrivs på ett 
uttalat sätt i majoriteten av biblioteksplanerna gör det relevant att i den här 
delen av diskursanalysen återknyta till folkbibliotekens ideologiska historia. 
Samt i vilken mån den generella politiska diskursen har påverkat 
kulturpolitiken och på så vis styrningen av folkbiblioteken. Frenander (2012) 
menar att kulturpolitiken och specifikt bibliotekspolitiken trots den nyliberala 
hegemoni som påverkade övrig politik från sent 80-tal och framåt behållit en 
upplysningsorienterad och kollektivistisk diskurs som minner mer om 70-talets 
idéer om upplysning och absolut kunskap.  

Dock framgår enligt min studie av biblioteksplanerna på regional och lokal 
nivå att en marknadsanpassande diskurs går att utläsa i hur folkbibliotekens 
verklighet framställs i biblioteksplanerna. Inom denna marknadsanpassande 
diskurs beskrivs kultur som något kan göra en region konkurrenskraftig snarare 
än som i upplysningsdiskursen, där kulturen i sig stärker demokratin genom att 
bidra till människors bildning och upplysning.  

På ett sätt kan man argumentera för att man mellan diskurserna ser en skillnad 
mellan instrumentaliteten som framhålls i den marknadsanpassande diskursen  
jämförelse med de mer svårmätbara värdena om bildning och upplysning som 
märks i upplysningsdiskursen. Men inom denna diskurs beskrivs även en 
instrumentalitet i fråga om att bildningen och upplysningen de facto är till för 
att stärka demokratin vilket är begrepp jag härlett till upplysningsdiskursen.  

Den nyliberala eran som fortfarande är den dominerande liberala riktningen 
beskrivs av Larsson (2014) som en motreaktion mot socialliberalismens 
tillåtande inställning till statens inblandning i marknad och inkomstutjämning. 
Fairclough (2010) menar att den nyliberala versionen av kapitalismen påverkar 
mer än den ekonomiska sfären av samhället. Även den privata och kulturella 
sfärens diskurser påverkas av nyliberala formuleringar. Att kulturen beskrivs 
ska kunna öka konkurrenskraften hos en region i biblioteksplanerna anser jag 
med stöd i kapitlet om tidigare forskning vara ett exempel på detta som är värt 
att lyfta fram som ett resultat av den här studiens analys.  Det är inget 
övervägande argumenterade för att biblioteken ska marknadsanpassas som 
försiggår i planerna. Dock beskrivs i flera fall en ökad kundanpassning och 
biblioteken som instrumentella i att öka en stads eller regions popularitet.  
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Frenanders (2012) forskning om folkbibliotekens ideologiska historia visar  att 
kulturpolitiken traditionellt har varit något av en skyddad verkstad från 
nyliberalismens påverkan inom andra politiska områden. Mitt resultat av den 
här kritiska diskursanalysen kan ses som ett nedslag där jag undersöker 
diskurser som framkommer i ett urval av kulturpolitiska dokument som i det 
här fallet utgörs av biblioteksplaner. Ur språkbruket går det utläsa en 
marknadsorienterad retorik med sådant som ökad kundanpassning, ökad 
attraktivitet hos regioner via kulturpolitik och biblioteksverksamhet som i sin 
tur tyder på styrningsprincipen NPM som Hedemark och Börjesson  (2014) och 
Kann-Christensen och Andersen (2009) skriver om.  

Hedemark och Börjessons (2014), Blomgren & Johanisson (2016) samt 
Svensson och Tomsons (2016) studier är gjorda ett par år efter Frenanders 
(2012) studie och i denna beskriver författarna att kulturpolitiken på senare år 
präglats av denna instrumentella rationalitet som är att via kulturen 
marknadsföra en stad eller region som attraktiv vilket är ett led i 
näringspolitiken. Detta är ett fenomen som tydligt illustrerar Faircloughs 
(2010) tes om hur ekonomins dominans i samtiden påverkar även kulturellt och 
socialt liv, vilket därför blir intressant att diskutera i den sociala praktiken av 
den här diskursanalysen. Hedemark och Börjesson (2014) menar att detta är ett 
tecken på en ideologisk förflyttning som har skett från 70-talets ideal om 
bildning och upplysning som även Frenander (2012) skriver om. Men 
Svensson och Tomson (2016) kommer liksom Frenander (2012) fram till att 
den kulturpolitiska logik som handlar om kulturen som demokratifrämjande 
och bra för folkbildning och upplysning fortfarande dominerar inom 
kulturpolitiken. I det nedslag jag gjort i biblioteksplanerna på regional och 
lokalnivå verkar detta vara fallet även här.  
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7. Diskussion  

I analysdelen av den här uppsatsen framkommer två diskurser. Den ena kallar 
jag för Upplysningsdiskursen och den andra för Den marknadsanpassande 
diskursen. Den ideologi och diskurs som traditionellt sett varit mest 
framträdande inom kulturpolitiken är 70-talets upplysningsdiskurs (Frenander,
2012), Välfärds- och demokratilogiken (Svensson & Tomson, 2016;Blomgren 
& Johanisson, 2016). Den här undersökningen visar att det fortfarande är den 
hegemoni där demokrati beskrivs vara  folkbibliotekens viktigaste uppgift i 
samhället som råder. Men även Den marknadsanpassande diskursen framträder 
också i analysen av biblioteksplanernas språkbruk. Den ter sig i termer av 
NPM vilket är en styrningsform där offentlig förvaltning betraktas fungera som 
ett företag som ska vara effektivt och konkurrenskraftig. Även på sättet som 
samhället beskrivs inom den här diskursen går ut på att det i det förändrade 
samhället råder konkurrens om medel vilket är något biblioteket måste anpassa 
sig till. Biblioteksplanerna berör i hög grad bibliotekets demokratiska roll i en 
förändrad omvärld.  

Demokrati är det ämne som berörs mest i biblioteksplanerna. Det beror på det 
demokratiska uppdrag biblioteket som samhällsinstitution har från staten. Men 
bibliotekens existensberättigande verkar ha behov av att stärkas. Avsändarna 
argumenterar för bibliotekens vikt genom att med värderande ord beskriva en 
demokrati i kris där biblioteket kan fungera som en slags motvikt till hur sådant 
som mediernas trovärdighetskris och flyktingströmmar påverkar samhället. 

Den diskursiva praktiken av Faircloughs (2010) tredelade modell för kritisk 
diskursanalys har i den här studien analyserats genom att undersöka på vilket 
sätt avsändarna i biblioteksplanerna refererar till andra texter. Dessa texter har 
till exempel varit bibliotekslagen, den nationella biblioteksstrategin och andra 
styrdokument. Det här säger något om varifrån språkbruket som analyserats i 
textanalysen härrör. Det bör dock noteras att de regionala biblioteksplaner jag 
analyserar saknar politiskt inflytande över de lokala biblioteksplanerna, men att 
språkbruket och föreställningar i texterna ändå kan reproduceras i de lokala 
biblioteksplaner som i tid tillkommit efter de regionala biblioteksplanerna. 
Inom den diskursiva nivån i Faircloughs (2010) tredelade modell passar 
studiens andra frågeställning vilken syftar till att svara på vilka diskurser och  
verklighetsuppfattningar som framkommer ur resonemangen kring bibliotekets 
demokratifrämjande roll i samhället i biblioteksplanerna. 

Från kapitlet om den tidigare forskningen beskriver jag dels en klassisk 
definition av demokratibegreppet av Alf Ross (2003). Det är den politiska 
formen av begreppet demokrati som är den mätbara aspekten av demokrati 
vilken är fruktbara att göra undersökningar utifrån enligt Ross och är därför 
den definition av begreppet jag tillsamman med Jancovichs (2017) och Kaases 
(2011) syn på delaktighet som vägen till demokrati i samhället. Att här 
påminna om vilken grundläggande definition av demokratibegreppet som 
används i denna studie har som syfte att kunna analysera den första 
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frågeställningen som går ut på att analysera med vilka värderande ord samt 
med vilken argumentation som bibliotekets demokratiska roll i samhället 
motiveras i lokala och regionala biblioteksplaner. 

Både Jancovich (2017) och Kaase (2011) närmar sig vikten av delaktighet ur 
ett demokratiskt perspektiv. Detta begrepp som används som en väg till 
demokratin är något som i biblioteksplanerna i studien är mer återkommande 
än att beskriva demokrati som strikt, först och främst en regeringsform. 
Kopplad till det här perspektivet på delaktighet som en slags demokratisk 
nyckel är studiens sista frågeställningen som rör den sociala kontexten mest 
aktuell. 

För att härifrån knyta frågan om demokrati till samtiden vill jag återkoppla till 
Kargbo (2014) och  Lor (2018) som analyserar demokratin som förändrad 
vilket påverkar folkbibliotekets roll i den. Detta är ett återkommande tema i 
biblioteksplanerna. Antingen beskriver avsändarna hur samtidens demokratiska 
utmaningar ska hanteras med ett språkbruk som kommer från 
upplysningsdiskursen, eller med ett språkbruk från en marknadsanpassad 
diskurs.  

Lor (2018) är dock skeptisk till hur stor handlingsutrymme biblioteken har i 
detta, då demokrati, upplysning och rationell argumentation, ideal som 
återkommer inom upplysningsdiskursen,  har visat sig vara ineffektiva medel 
att övervinna politiska kampanjer som till stor del byggt på känslor och 
igenkänning.  

Därför är det utifrån Lors (2018) artikel i den här studiens resultat möjligt att 
argumentera för att den traditionella synen på bibliotekets upplysande och 
bildande roll som en slags räddning för demokratin är föråldrad i en 
postmodern samtid, där inget ses som sanning och all kunskap och vetenskap 
är föremål för i bästa fall ifrågasättande, i sämre fall misstro . Intressant att i 
den här studiens resultat se att upplysningsdiskursen trots det är den mest 
genomgående diskursen som syntes i språkbruket i biblioteksplanerna.  

Kargbo (2014), som märk väl skrev sin artikel innan Trump och Brexit vilka 
figurerar i Lors (2018) forskning om bibliotekens roll i postsanningen, skriver 
att folkbibliotekarien har som viktigaste uppgift att ägna sig åt 
informationsspridning och granskning av bibliotekets resurser. Detta för att 
kompensera för den desinformation som enligt Kargbo riskerar skada det 
demokratiska samhället. Enligt Kargbos syn är tillgången till information i 
egenskap av att vara en del av de mänskliga rättigheterna grundläggande för 
demokratin. Här skiljer sig Kargbos (2014) demokratisyn som demokrati som 
det fria offentliga samtalet från Ross (2003) demokratibegrepp där det är en 
stats grundläggande och mätbara regeringsform som är det mest fruktbara att 
forska kring. Kargbo (2014) menar till skillnad från Lor (2018) att rationell 
information hjälper väljare att fatta rationella beslut och tror på 
teknikutvecklingen som ett sätt tillgängliggöra denna typ av information för en 
demokratis medborgare.  
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Som ett exempel på den marknadsanpassade diskursen i studien märks en ökad 
kundanpassning. Kargbo (2014) menar i motsats till detta att folkbibliotekarien 
istället ska fungera som en guide och lärare för att korrekt information ska 
kunna distribueras till ett samhälles invånare. Det är genom detta Kargbo ser 
att biblioteket som mötesplats och guide kan överleva och vara relevant i en 
förändrad omvärld när det kommer till information och desinformation.  

Den marknadsanpassade diskursen som går att härleda till en social kontext av 
nya styrningsprinciper för offentlig förvaltning skulle här kunna ses som en 
slags föryngring av bibliotekets plats i samhället. Här är det centrala inte längre 
bildning och upplysning, utan att möta användarens behov och agera 
instrumentellt, som god PR för den kommun eller region biblioteket befinner 
sig i. Men hur detta skulle kunna göra att biblioteket kan hantera demokratiska 
utmaningar i samhället återstår att se.  Dock kanske den aktualisering av 
bibliotekets roll i samhället som vilken serviceinriktad aktör som helst, kanske 
kan öka bibliotekets relevans för det omgivande samhället, och möjligtvis gör 
att medel fortsätter fördelas i bibliotekets riktning. Kanske är bibliotekets 
existens som öppen mötesplats i sig en vinst för demokratin även om det inte 
aktivt arbetar efter demokratiska ideal. Som Lor (2018) skriver, är biblioteken 
på grund av sin förändrade omvärld i ett läge där de måste tänka om kring de 
svar som de alltid presenterat som lösningar. 

Både de regionala och kommunala biblioteksplanerna som analyseras i den här 
studien uttrycker att det i dagens samhälle finns en brist på gratis mötesplatser 
dit människor kan komma. De platser som verkar finnas kvar är enligt de 
regionala och lokala biblioteksplanerna folkbiblioteken. Som det står i den 
nationella biblioteksstrategin (Fichtelius, 2019) är biblioteket samhällets öppna 
rum och det är hit människor kommer av fler anledningar än läsande. Även 
Audunson (2005) ser biblioteket som en mötesplats som en framkomlig väg för 
att legitimera dess existens i en förändrad omvärld. En intressant aspekt som 
inte lyfts ännu i denna diskussion är att biblioteket enligt Audunson kan 
användas som en plats att bygga människors kulturella kapital som möjliggör 
en demokrati med en mer jämlik delaktighet. Till exempel genom att utbilda 
användarna i digitala hjälpmedel kan vara ett sätt att göra detta. Det går att dra 
paralleller till Kargbos (2014) vision om folkbibliotekarien som en guide och 
lärare för att invånare ska kunna ta rationella beslut i samhällslivet.  

Här ovan aktualiseras frågan som hör till textnivån av den kritiska 
diskursanalysen. Det finns enligt både Jancovich (2017) och Fairclough (2010) 
som nämnts i uppsatsen en risk med att språket är progressivt och visionärt om 
inte en faktisk omfördelning av resurser sker i praktiken. Att det i dessa 
biblioteksplaner skrivs att biblioteket är en grundpelare i demokratin dit både 
grupper och individer ska ha fri tillgång behöver inte innebära att verklig 
delaktighet sker i praktiken. En annan aspekt som gör det viktigt att vara kritisk 
mot språkbruket i biblioteksplanerna är att det blir möjligt att vidare analysera 
de diskurser som framkommer ur ett teoretiskt perspektiv med hjälp av teorier 
som handlar om makt. Till följd av en hegemoni eller härskande diskurs kan 
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enligt Gramsci (1971) en ideologi som egentligen bara är en bland många 
andra börja uppfattas som sunt förnuft av allmänheten. I de biblioteksplaner jag 
undersökt beskrivs bibliotekets upplysande roll för demokratins skull som en 
vedertagen sanning. Men var bibliotekets demokratiska uppdrag börjar och 
slutar tycker jag är en diskussion som med fördel kan föras i vidare forskning.  

Fairclough (2010) skiljer på textnivå, diskursiv nivå och social praktik. Det är 
vad som sker i textnivån och i den diskursiva nivån som egentligen är möjligt 
att analysera. Resultatet av analysen i den sociala praktiken är bara en form av 
diskussion kring språkbruk och diskurser, inte en analys där verkliga sociala 
maktrelationer som har med fysiska och ekonomiska resurser att gör kan 
analyseras.  

Den kritiska diskursanalysen har fungerat som teori och metod för den här 
studien då den syftat till att studera kommunikationens inneboende mening 
som på ett omedvetet sätt både kan sändas ut och mottas. Språkbruket som 
bygger kommunikationen används på ett omedvetet sätt för att konstruera 
verkligheten. Den kritiska diskursanalysen har varit en passande teoribildning 
och metodologiskt tillvägagångssätt då den till skillnad från att göra enbart en 
textanalys eller idéanalys har gjort det möjligt att analysera de underliggande 
diskursiva kamperna som sker i biblioteksplanerna beroende av ideologier. Den 
tredelade modellen har gjort det möjligt att i textnivån urskilja ord och 
argumentation som använts tillföljd av diskursordning eller hegemoni. Vilket 
jag analyserade vidare i den diskursiva praktiken och fördjupat i den sociala 
praktiken. 

Inom textanalysen som är den inledande fasen av den kritiska diskursanalysen 
kunde jag på ett systematiskt sätt undersöka textens inre egenskaper och på 
samma gång på ett transparent sätt visa för läsaren utifrån vilka beståndsdelar i 
texten som gör att jag härlett dem till en särskild diskursiv praktik. Därför 
passade det här att närmre undersöka frågeställning som handlar om på vilket 
sätt bibliotekets plats som demokratifrämjande institution i ett förändrat 
samhälle i lokala och regionala biblioteksplaner beskrivs. 

Begreppen diskurs, diskursordning och hegemoni fungerar som centrala för 
uppsatsens andra frågeställning vilken syftar till att besvara vilka diskurser och 
verklighetsuppfattningar som framkommer ur resonemangen kring bibliotekets 
demokratifrämjande roll i ett förändrat samhälle i texterna i biblioteksplanerna. 
Med diskurs menas i uppsatsen hur handlingen språkbruket ser ut för att 
beskriva bibliotekets plats i en förändrad omvärld. Men interagerar här i 
enlighet med Faircloughs modell för kritisk diskursanalys vilken innebär att 
texter hör till en kedja av tidigare texter och att diskurser påverkar dess 
språkbruk, samtidigt som en avsändare genom att använda sig av en annan 
diskurs än vanligt i ett sammanhang kan skapa det som kallas diskursiv 
förändring i en diskursordning.  Exempel på diskursordningar finns i form av 
att bibliotekens användare nämns, och specifikt prioriterade grupper, som är 
prioriterade just för att de befinner sig i en position i samhället där de riskerar 
att inte kunna använda sig av bibliotekets tjänster som den övriga allmänheten. 

  
65



Att dessa grupper benämns och erkänns i biblioteksplanerna kan vara ett 
exempel på diskursiv förändring, att i texten bryta konventionen att dessa 
prioriterade grupper tidigare inte inkluderats i biblioteksverksamheten på ett 
tillfredställande sätt. Med hjälp av Gramscis och Faircloughs teorier kring 
begreppet hegemoni som gör att maktrelationer verkar självklara och av 
naturen givna är det möjligt att besvara den andra och tredje frågeställningen i 
uppsatsen vilka syftar till att analysera på vilket sätt bibliotekets plats som 
demokratifrämjande institution i ett förändrat samhälle beskrivs i lokala och 
regionala biblioteksplaner. 

Inom Den marknadsanpassande diskursen tyder språkbruket på en syn där 
biblioteket ska betraktas som ska kundanpassas och utöver det användas som 
ett instrument för regioner och kommuner att vara en konkurrenskraftig aktör 
på marknaden.  

Kulturpolitiken präglas enligt bland andra Hedemark och Börjesson (2014), 
Svensson & Tomson (2016) samt Blomgren och Johannisson (2016) av 
rationell instrumentalitet. Det innebär att den används som ett verktyg för att 
marknadsföra en region eller stad som ett led i den regionala eller lokala 
näringspolitiken. Det är enligt Hedemark och Börjesson ett exempel på en 
ideologisk förflyttning som skett från idén om biblioteket som en plats för 
upplysning och demokratisk fostran som har gått hand i hand med de 
avregleringar som genomförts i offentlig förvaltning sedan början av 1980-
talet. I och med förvaltningsprincipen NPM appliceras marknadsmekanismer 
på offentlig förvaltning. NPM kritiseras enligt Hedemark och Börjesson (2014) 
för att reducera det demokratiska samhällets institutioner till verktyg för 
implementering av politiska beslut. I sammanhanget folkbibliotek märks NPM 
genom en ökad kundanpassning och att effektivitet mäts i kvantitativa mått. 
Kritiken mot det här är att kvantitativa mått stämmer dåligt överens med 
folkbibliotekens mål som fortfarande handlar mycket om ideal som utbildning 
och bildning. Men förvaltningsprincipen NPM samverkar även enligt 
författarna nu mera med NPG när det kommet till styrningen av folkbibliotek. 
Därför ska biblioteksplaner förstås även utifrån NPG som innebär en mjukare 
styrning av verksamheten. Vilken i sin tur fått kritik för att vara krävande och 
otydlig då förväntningarna på de mjuka värdena inte bytt ut de kvantitativa 
värdena. 

Idealet om den omätbara biblioteksverksamhetens värde återfinns inom den 
diskurs jag i den här uppsatsen kallar för den Upplysningsdiskursen. Enligt den 
tidigare forskningen är det denna som traditionellt sett varit den mest 
dominerande diskursen inom kulturpolitiken trots det omfattande nyliberala 
genomslaget inom andra politiska områden, den här studiens nedslag i 
kommunala och regionala biblioteksplaner visar att upplysningsdiskursen 
fortfarande är dominerande i fråga om bibliotekets demokratiska roll i 
samhället.  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8. Slutsatser 

8.1 Studiens styrkor och svagheter 
I studien ovan används i hög grad Faircloughs tredelade modell för kritisk 
diskursanalys. Teorin är en metodologi, alltså en metod som i hög grad är 
teoretisk, varför den återfinns i både uppsatsens teoridel samt metodkapitel. 
Faircloughs (2010) utgångspunkt i sin teoribildning är att avtäcka betydelser i 
språket vilket modellen för kritisk diskursanalys kan användas till med valfri 
teori som kompletterar den.  I sin egen forskning fokuserar dock Fairclough 
främst på att avtäcka kapitalismens inflytande på de sociala och privata 
sfärerna i samhället i vilka den nyliberala versionen av kapitalism tar sig in i 
allt högre utsträckning enligt Fairclough. Att i så hög grad som jag har valt att 
utgå från denna teoribildning och också valt att till stor del fokusera på 
nyliberalism i offentlig förvaltning och demokrati innebär för studien både 
styrkor och svagheter. En styrka ligger i att urvalet av teoretisk grund och 
tidigare forskning var förhållandevis enkelt att finna, samt att de olika studierna 
som alla förhåller sig i olika hög grad kritiska till den nyliberala versionen av 
kapitalismens effekter på ett fruktbart sätt kompletterar varandra och på så vis 
gjorde det lätt för mig att få fram begrepp och diskurser samt historik att 
analysera mitt material utifrån i alla tre nivåer i den tredelade modellen. Det 
gör att teorin och metodologin har varit ett fruktbart sätt att få svar på mina 
frågeställningar och göra en tolkning av materialet som lett till vilka diskurser 
som framkommer ur materialet.  

Men häri finns också studiens mest framträdande svaghet. Eftersom jag valt 
den teoretiska grunden och den tidigare forskningen utefter att jag känt igen 
tankegångar och begrepp och ibland rena referenser till Faircloughs forskning 
har min teoretiska grund och tidigare forskning i hög grad en liksidighet i sina 
analyser av bibliotekens eller offentlig förvaltnings plats i demokratin vilket 
gör att min analys av materialet i hög grad reproducerar tidigare analyser av 
liknande material.  

Den kritiska diskursanalysen som metodologi fungerar bra för att analysera just 
det jag analyserat, men det är viktigt att vara transparent med att de svar på 
uppsatsens frågeställning som följer är en tolkning utifrån ett perspektiv, och 
endast är en tolkning av flera möjliga. Hade jag gjort en kritisk diskursanalys 
men i högra grad valt teorier och tidigare forskning som i mindre grad påminde 
om Faircloughs huvudsakliga fokus för analysen hade svaren på 
frågeställningen och resultaten av studien blivit något annat. Jag vill också 
innan avsnittet som ger sammanfattande svar på studiens frågeställning 
påminna om att jag via en studie av biblioteksplaner inte kan säga något om 
vilken politik som genomförts i kommunerna och regionerna, utan att studien 
bara befinner sig på en textnivån, där jag gör tolkningar av hur 
argumentationen och urvalen kan härledas till diskurser och hur dessa skulle 
kunna förklaras i en bredare samhällelig kontext.  
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8.2 Sammanfattande svar på undersökningens 
frågeställning 
Den teoretiska grunden för studiens resultat består av teorier som alla passar till 
olika nivå av Faircloughs (2010) modell för kritisk diskursanalys. Detta 
används i studien för att tolka min resultat. Men resultatet av undersökningen 
ska förstås utifrån att min tolkning av analysen inte tar i anspråk att det skulle 
vara den enda sanna tolkningen av språkbruket, utan det är endast en möjlig 
tolkning av flera. Resultatet av analysen av samma material skulle givetvis vara 
ett annat med en annan teoretisk grund och tidigare forskning. Därför ska den 
här studiens resultat bara ses som en tolkning bland flera möjliga. 

De frågeställningar som nedan besvaras på ett sammanfattande sätt är 
uppdelade efter textnivån, den diskursiva nivån och den sociala praktiken. Den 
teoretiska grunden består av teorier som i kombination med den tidigare 
forskningen passar till olika nivåer av Faircloughs tredelade modell för kritisk 
diskursanalys. Vad som gör att studien hamnar inom ramen för kritisk 
diskursanalys och inte ska betraktas  som en idéanalys kan läsas i Bergström & 
Boréus (2018) som menar skiljande ligger i att idéanalysen fokuserar på att 
idéer kommuniceras på ett medvetet sätt. Detta skiljer sig från den kritiska 
diskursanalysen som har utgångspunkten i att språkbruket på ett omedvetet 
plan påverkas av av diskurser. Den diskursanalytiska metoden har valts för att 
kunna analysera underliggande anledningar till varför bibliotekets demokratisk 
roll i samhället konstrueras som den gör. 

8.1.1	Textnivån	
Med vilka värderande ord samt med vilken argumentation motiveras 
bibliotekets demokratiska roll i samhället i lokala och regionala 
biblioteksplaner?  

Typiska värderande ord som finns i de regionala och lokala biblioteksplanerna 
är demokrati, kris, frihet, delaktig, tillgång, konflikter, okunskap, polarisering, 
bildning, upplysning, konkurrensfördelar, mångfald, inkludering, mötesplats.  

Argumentationen bygger mestadels på logos och etos vilket faller sig naturligt 
med tanke på de politiska dokumentens formella natur. I biblioteksplanerna 
som utgör materialet för den här uppsatsens undersökning hänvisar avsändaren 
till andra betrodda organisationer och forskningsrapporter för att styrka sina 
teser om bibliotekens viktiga roll i samhället för invånare i en demokrati.  

Patosargumentationen består främst i beskrivningen av en omvärld och 
demokrati i kris som biblioteket ifråga ska anta en viktig roll att motverka eller 
uppväga. Patos är inte särskilt frekvent förekommande i den här typen av texter 
som är av genren policydokument, men är likväl en del av alla texter. De 
argument som uppfattas som patostyngda är de som innehåller många 
värderande ord som kan väcka känslor hos mottagaren i syfte att övertyga. 
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Demokrati som beskrivs vara i kris är ett sådant argument som talar till 
mottagares känslor i syfte att övertyga om bibliotekets legitimitet i samtiden.   

I de biblioteksplaner jag studerat beskrivs det omkringliggande samhället 
ofrånkomligen med ett språkbruk som beror av ideologiska föreställningar 
vilka tas för givna som neutrala. De diskurser som skapas utefter denna 
hegemoni skapas, begränsas och omformas av den enligt Gramsci (1971) och 
Fairclough (2010). 

Individens fria tillgång till biblioteket, och i förlängningen det demokratiska 
samtalet, beskrivs i Region Skåne (2017), Simrishamn (2018) och Sundbybergs 
(2018) biblioteksplaner som en del i demokratins fortlevnad i en omvärld där 
denna inskränkts till följd av förändringar i migration och medias trovärdighet. 
Tillsammans med formuleringarna om vikten av individens frihet märks också 
ett språkbruk som handlar om en icke-kommersiell mötesplats där kunskap och 
människomöten genom upplysning om andras filterbubblor förebygger ett 
fragmenterat samhälle utan skapar en bättre demokrati. 

Samtidigt som det kan analyseras som ett retoriskt grepp, talar mycket för att 
omvärlden och demokratin som omger biblioteket, befinner sig i bästa fall 
förändring och i värsta fall kris. Båda dessa ord används i biblioteksplanerna 
för att beskriva sakernas tillstånd. Vi återkommer i kommande avsnitt till vilka 
diskursiva och sociala omständigheter som är omkringliggande till dessa 
beskrivningar av omvärlden.  

8.1.2	Den	diskursiva	praktiken	
Vilka diskurser kan utläsas ur argumentationen kring bibliotekets 
demokratifrämjande roll i samhället i biblioteksplanerna?  

De diskurser jag finner vara tydliga och återkommande i biblioteksplanerna är 
Den marknadsanpassande diskursen och Upplysningsdiskursen. Båda 
diskurserna går att finna stöd för i teorikapitlet och i kapitlet om tidigare 
forskning i bland andra Frenanders (2012) text om folkbibliotekens ideologiska 
historia, samt i Hedemark & Börjessons (2014)  text om de 
marknadsanpassande styrningsprinciperna New Public Management respektive 
New Public Government. 

Hansons (2005), Almeruds (2005), Lors (2018) och Kargbos (2014) forskning 
har kommit till användning vad gäller studien första och tredje frågeställning 
som går ut på att undersöka på vilket sätt bibliotekets plats beskrivs som en 
demokratifrämjande institution i ett förändrat samhälle i lokala och regionala 
biblioteksplaner.  Samt att analysera hur dessa resonemang, 
verklighetsuppfattningar och diskurser om bibliotekets demokratiska roll i ett 
förändrat samhälle kan förklaras i en social kontext.  Hedemark och Börjesson 
(2014) menar att en ökad marknadsanpassning märks inom kulturpolitik och 
bibliotekspolitik samtidigt som Frenander (2012) menar att trenden av 
privatiseringar och borgerlig politik i Sverige inte syns lika tydligt i 
bibliotekssfären. Svensson & Torstenson (2016), Blomgren & Johanisson 
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(2016) samt Audunsons (2005) forskning är relevant då den handlar om 
regionala och lokala biblioteks samverkan, statens relation till folkbiblioteken 
och på andra sätt hur omkringliggande folkbiblioteken diskurser ser ut samt 
påverkan av ekonomiska och politiska faktorer. 

De två diskurserna som framkommit studien handlar båda om att på ett eller 
annat sätt legitimera biblioteket som en aktör i samhället. Inom 
Upplysningsdiskursen handlar det främst om det traditionella språkbruket inom 
kulturpolitiken som går ut på att biblioteket som mötesplats för bildning och 
upplysning motiverar dess existensberättigande som skattefinansierad 
samhällsinstitution. Den marknadsanpassande diskursen utläser jag ur det 
språkbruk som beskriver hur biblioteket kan användas instrumentellt för att 
stärka den region det befinner sig i och om hur konkurrensen om tid och andra 
medel i samhället har ökat vilket är något folkbiblioteket ska anpassa sig till, 
genom exempelvis ökad kundanpassning.  

8.1.3	Den	sociala	praktiken		
Hur kan resonemangen, verklighetsuppfattningarna och diskurserna om 
bibliotekets demokratiska roll i samhället i biblioteksplanerna förklaras i den 
sociala praktiken? 

Att analysera den sociala praktiken har varit en relevant och viktig del av den 
här uppsatsen då studien bygger på att analysera hur folkbibliotekens omvärld 
beskrivs, och att göra tolkningar om vilka bakomliggande ideologier som går 
att att härleda till de diskurser som ges uttryck för i språkbruk, till följd av 
hegemonier som i sin tur är en följd av maktrelationer i samhället. Dessa 
maktrelationer är möjliga att analysera till viss del utifrån att textanalysens och 
den diskursiva praktiken analyserats på ett tillfredsställande sätt innan den 
sociala praktiken som omger dessa diskurser och texter går att säga något om. 

Redan i den här uppsatsens inledande kapitel refererar jag till Bibliotekslagen 
(SFS 2013:801) som säger att biblioteken ska verka för demokratin. I samtliga 
biblioteksplaner som undersöks i studien benämns denna demokratifrämjande 
roll och inte sällan med hänvisning till bibliotekslagen. Eftersom biblioteken är 
en institution inom det offentliga är det å ena sidan en självklarhet, som 
skattefinansierad av en demokratisk stat. Å andra sidan är det intressant att 
diskutera vilka demokratiska effekter en kulturell institution kan ha på övriga 
samhället. Vad vi kallar saker och hur de benämns har betydelse för vilka 
uppfattningar om världen som cementeras hos oss, vilket påverkar vad som 
uppfattas som norm och sunt förnuft. 

Faircloughs (2010) teorier om hur den nyliberala versionen av kapitalismen tar 
sig in på andra samhälleliga sfärer utöver den ekonomiska sfären rör sig liksom 
teorierna om nyliberalismen inom den sociala kontexten, vilken 
överensstämmer med uppsatsens tredje frågeställning. Att reda ut liberalismens 
övergång till nyliberalism har som syfte för studien att beskriva en del av den 
ideologiska historian som står att finna i begreppet nyliberalism. Det är ett 
begrepp som är av vikt för studien då det i hög grad används i Faircloughs 
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(2010) och Gramscis (1971) för studien centrala teoribildning kring diskursiv 
förändring som tyder på ideologiska skiften i samhället och i den sociala 
praktiken. I en social kontext vill jag hänvisa till Gramsci (1971) som beskriver 
hegemoni som de omkringliggande maktrelationer som bestämmer 
diskursernas förutsättningar och begränsningar. Fairclough (2010) som med sin 
teori och metodologi avseende kritisk diskursanalys utgår från Gramscis (1971) 
hegemonibegrepp om hegemoni som samtycke från som allmänheten snarare 
än som något som påtvingas den genom tvång från staten. Snarare handlar det 
om det språkbruk som används och var som beskrivs som normalt. 

På samma sätt som Jancovich (2017) menar att förändring inte är verklig 
förändring om den endast sker retoriskt i den kulturella sfären måste vi också 
komma ihåg att det marknadsanpassande språkbruket i vissa av 
biblioteksplanerna inte nödvändigtvis behöver betyda att ett marknadsanpassat 
sätt att sköta en offentlig förvaltning pågår. 

Dock tyder den tidigare forskningen (Audunson, 2005; Hedemark & 
Börjesson, 2014; Almerud, 2005; Kargbo, 2014 samt Lor, 2018) på att 
folkbibliotekets roll i demokratin är under förändring i takt med att världen 
förändras.  

Den här studien visar på att en viss diskursiv förändring mot ett mer 
marknadsanpassat språkbruk syns i de biblioteksplaner jag analyserat. Den 
marknadsanpassande diskursen talar för ökad kundanpassning av biblioteken 
och kultur som instrumentellt för att att öka de kommuner och regioners, som 
biblioteken befinner sig i, konkurrenskraft. Men det språkbruk som fortfarande 
verkar vara mest tillgängligt för att beskriva målet med biblioteksverksamheten 
går främst att härleda till upplysningsdiskursen som handlar om bildning, 
delaktighet och biblioteket som mötesplats. Både diskurserna syftar till att 
legitimera folkbibliotekets existens i samhället, men vägarna dit ser olika ut.  

Kanske kan den marknadsanpassande diskursen som märks i studien vara ett 
tecken på detta kapitalismens hegemoniska intåg inom sfärer utöver den 
ekonomiska som Fairclough (2010) beskriver i sin forskning. Samtidigt verkar 
baserat på den här studien, den enligt Frenander (2012) traditionella, 
upplysningsdiskursen vara den dominerande diskursordningen för hur 
bibliotekets demokratiska roll i samhället beskrivs i undersökta 
biblioteksplaner. 
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9. Förslag till vidare forskning 

I den här uppsatsen har beskrivningar i regionala och lokala biblioteksplaner av 
bibliotekets demokratiska uppdrag i samhället analyserats med hjälp av kritisk 
diskursanalys. Två diskurser framkommer ur biblioteksplanernas språkbruk; 
Upplysningsdiskursen och Den marknadsanpassande diskursen.   

En viktigt del av ett demokratiskt samhälle är enligt Kaase (2011) att dess 
invånare känner delaktighet, både på ett politiskt och ett socialt plan. Enligt 
Fairclough (2000) och Jancovich (2017) finns det en risk med policytexter som 
handlar om demokrati och delaktighet att de ger en bild av en förändring, men 
som inte sker i praktiken. Jancovich (2017) menar att det framförallt är 
omfördelning av faktiska resurser som skapar förändring när det kommer till 
delaktighet. Dock menar hon att det finns en poäng i policytexter ska handla 
om förändring och ökad delaktighet, som ett stöd för omfördelning av resurser. 
Längre än till detta perspektiv på vilken delaktighet och demokrati som 
beskrivs i regionala och lokala biblioteksplaner har jag inte kommit med den 
här studien. 

För att fördjupa och jämföra resultatet av den här uppsatsens analys vore det 
intressant att göra en kritisk diskursanalys som innefattar de dokument som 
styrt de biblioteksplaner som analyserats i den här studien. Alltså att lyfta 
blicken från den regionala och lokala nivån till den statliga för att se om 
liknande diskurser och tecken på en diskursiv förändring mot 
marknadsanpassning framkommer.   

Det skulle även vara intressant att med hjälp av kritisk diskursanalys undersöka 
beskrivningar av folkbibliotekens roll i en krisande demokrati i andra typer av 
texter än i policydokument. I början av arbetet med den här uppsatsen studie 
funderade jag på att ha nyhetsartiklar och debattartiklar som en del av 
undersökningsmaterialet. Men på grund av att ett smalare urval behövde göras 
valde jag att fokusera på endast en genre av text. Det förenklade också 
processen för att resultaten av textanalysen av varje biblioteksplan skulle bli 
jämförbara med varandra. Men att göra en analys av texter av olika genrer som 
behandlar samma fråga kan vara intressant då det ger en bredare bild av hur 
långt en viss hegemoni eller diskursiv verklighet sträcker sig. För temat på 
texterna kan ju vara det samma även om avsändarna i sig befinner sig inom 
olika diskurser.  

Vidare vore det intressant att göra ytterligare studier för att se hur policyarbetet 
med prioriterade gruppers delaktighet i demokratiskt syfte fungerar i den 
praktiska verksamheten. Här skulle det vara relevant att göra intervjuer med 
bibliotekarier på ett urval av folkbibliotek om hur de anser att biblioteksplanen 
i fråga  påverkar arbetet med delaktighet och demokrati i den praktiska 
verksamheten. Ser de på biblioteksplanen som ett styrande dokument, eller 
som ett stöd när de behöver motivera ett resursbehov. Här kan Hedemark och 
Börjesson (2014) vara en intressant teoretisk grund då de kopplar synen på 
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biblioteksplaner hos biblioteksanställda till förvaltningsformer som New Public 
Management respektive New Public Government.  

För att undvika att låsas fast i ett perspektiv som bara är bibliotekspersonalens 
eller beslutsfattarnas är det på sin plats att göra en användarestudie. Det kunde 
här vara intressant intervjua biblioteksanvändare, och varför inte icke-
användare om hur de ser på sitt lokala biblioteks roll i demokratin.  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Sammanfattning 

Syftet med den här masteruppsatsen är att undersöka på vilket sätt avsändare 
till regionala och lokala biblioteksplaner formulerar sig angående bibliotekets 
demokratiska roll i samhället. Något som är genomgående i biblioteksplanerna 
är beskrivningen av en förändrad omvärld när det kommer till migration och 
medias trovärdighetskris. Demokratin beskrivs befinna sig i kris och denna 
utmaning ska folkbiblioteket vara rustat att möta. I samtliga biblioteksplaner 
beskrivs bibliotekets funktion i demokratin som mötesplatsen där upplysning 
ska ske. Hälften av planerna fokuserar på upplysningen av individen för 
kollektivets skull. Övriga planer på upplysningen av kollektivet för 
demokratins skull. Den mest framträdande diskursen som framkommer i 
undersökningen är således Upplysningsdiskursen som står för bibliotekets 
traditionella värden med upplysning och bildning som högsta demokratiska 
syfte och bästa botemedel för att motverka polarisering och spridning av 
desinformation. Den andra diskursen är Den marknadsanpassande diskursen 
som handlar om biblioteks förmåga att göra sig själva och sin omgivning 
konkurrenskraftiga som går att härleda till förändrade förutsättningar i 
samhället för att kunna legitimera bibliotekets relevans och existens genom de 
traditionella värden som hör upplysningsdiskursen till.  

Som teoretiskt underlag för mina tolkningar av analysen använt i uppsatsen 
Faircloughs (2010) tre dimensioner för kritisk diskursanalys och hans analys av 
hegemoni utifrån Gramsci (1971). Reidar Larsson (2014) tillför en historisk 
bakgrund till liberalismens utveckling till nyliberalismen. 

Den tidigare forskningen utgörs av Lors (2018) och Kargbos (2014) studier om 
folkbibliotekets och folkbibliotekariens möjligheter till den demokratisk roll i 
en förändrad omvärld. Samt Jancovichs (2017) enkätstudier om delaktighet i 
den offentliga konstsektorn i England tillsammans med Kaases (2011) 
statsvetenskapliga perspektiv på begreppet. Ross (2006) står för en fördjupning 
av det politiska demokratibegreppet. Ragnar Audunson (2005) beskriver 
möjligheterna med biblioteket som en lågintensiv mötesplats vilket beskrivs 
genomgående i det undersökta materialet.  Frenanders (2012) historiska 
genomgång av folkbibliotekens ideologiska historia ger tillsammans med 
Svensson och Tomson (2016) och Blomgren och Johanisson (2016) en 
bakgrund till kulturpolitikens diskursiva mönster. Hedemark och Börjesson 
(2014) tillsammans Kann-Christensens och Andersens (2009) forskning 
används som bakgrund till förvaltningsprinciperna NPM och NPG i 
bibliotekspolicyer.  

Det material som analyseras i uppsatsen är sex biblioteksplaner på lokal och 
regional nivå som återfinns i samma regioner där Sveriges tre största städer 
ligger; Region Skånes (2017), Simrishamns kommun (2018), Region 
Stockholms (2014), Sundbybergs (2018), Västra Götalandsregionens (2015) 
och Tidaholms kommuns (2018) biblioteksplaner. Att jag valt just dessa lokala 
biblioteksplaner beror på att de i tid har producerats efter den regionala planen.  
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Metoden som analysen genomförs utifrån är byggd enligt Faircloughs tredelade 
modell för kritisk diskursanalys. I den här uppsatsen grundläggs den av att först 
göra en textanalys av beståndsdelarna; värderande ord och argumentation med 
logos etos och patos. Detta presenteras i uppsatsen tillsammans med den 
diskursiva praktiken där språkbruket härleds till Upplysningsdiskursen samt till 
Den marknadsanpassande diskursen. Dessa diskurser placeras in i en social 
kontext i syfte att avtäcka underliggande maktrelationer i språkbruket i 
biblioteksplanerna.  

Resultatet av analysen visar att ett kundanpassat bibliotek som också ger sin 
region eller kommun konkurrenskraft beskrivs inom ramen för De 
marknadsanpassande diskursen. Men fortfarande är 70-talets 
upplysningsdiskurs, i uppsatsen kallad Upplysningsdiskursen som är den 
dominerande i alla biblioteksplaner. I vissa fall är det individen, i andra 
kollektivet som ska upplysas, ha tillgång till och delta i mötesplatsen 
biblioteket för demokratins och samhällets skull.  
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10. Bilagor  

10.1 Tabeller över värderande ord i 
biblioteksplanerna  

10.1.1	Tabell	1	Region	Skåne	

Region Skåne (2017) Regional biblioteksplan 2017- 2020 Region Skåne 

10.1.2	Tabell	2	Simrishamns	kommun		

Simrishamns kommun (2018) Biblioteksplan för Simrishamns kommun 
2019-2021 

+ -

Fri delaktiga avgränsning otakt

bildning upplysning krig konflikter

tillgänglig likvärdig polarisering okunskap

tillgång läsfrämjande brist på 
delaktighet

stora krav 

öppna tillgängliga

dynamiska stärka

viktiga demokrati

neutrala mötesplatser

debatt diskussion

möjlighet lärande 

bildning läsning

litteratur kultur

anpassade utforskande

vara till för alla flexibilitet

nytänkande nå

involvera integritet

obunden icke-kommersiell

kunskapsförmedli
ng
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+ -

demokratiska rätt upplysning åsiktspolarisering klyftorna

delaktighet inflytande diskriminering rasism

välmående demokratiskt 
samhälle

trovärdighetskris demokratins kris

kreativa mångfald digitala 
inlåsningen

digitalt 
utanförskap

"det goda 
samtalet”

tillgång oförmåga flyktingströmmarn
a

kunskapsförmedli
ng

bildning polarisering

upplysning tillgänglig

språkutveckling delaktighet

öppna smälta in

underlätta inkludering

möjligheter socialt och 
kulturellt kapital

sociala rörligheten konkurrensfördela
r

förtroende 
samverkan

kreativt

fri åsiktsbildning pluralism

oberoende självständig

neutral trovärdighet

stabil kunskapssamhälle

likvärdighet livslångt lärande

framkant tillgängliga

anpassningsförmå
ga

handlingskraft

demokrati språkutveckling

rikt varierat

digitala 
delaktigheten

digitala 
kompetens

användarvänliga dialog

utbyte mänskliga 
rättigheter 

mångfald inkludering

hänsyn relationsskapande
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10.1.3	Tabell	3	Region	Stockholm	
Region Stockholm (2014) Regional biblioteksplan för Stockholms län 

2015-2017 

10.1.4	Tabell	4	Sundbybergs	stad	
Sundbybergs stads (2018)  biblioteksplan 2019-2023 

+ -

dynamisk kreativitet digitala 
utanförskapet

problem

mångfald kvalitet

möjlighet bildning

konstnärlig 
förnyelse

interkulturellt 
utbyte

rikt varierat 

tillgängligt attraktivitet

samverkan demokrati

bildning mötesplats

tillgänglighet digital delaktighet

synliggöra revitalisera 

+ -

demokrati möten digital klyfta utanförskap

samtal utbyte sårbara

lärande inspiration

respekt hänsyn

mångfalden kvalité

allsidighet flerspråkighet

rikedom hållbart

tillgängliggöra inbjudande

tryggt inkluderande

kunskaper engagemang 

förbättring utveckling

  
82



10.1.5	Tabell	5	Västra	Götalandsregionen		
Västra Götalandsregionen (2015) Regional biblioteksplan 2016-2019 

10.1.6	Tabell	6	Tidaholms	kommun	
Tidaholms kommun  (2018)  Biblioteksplan för Tidaholms kommun 

2019-2023” 

egenmakt handlingsutrymme

integration jämlikhet 

tillgänglighet samarbeten

mervärde samverka

dialog 

+ -

öppna demokratiska

bildning upplysning

kvalitet samverkan

lärande utveckling

öppenhet tillgänglighet

digital delaktighet inspirera

relevant tillgänglig

innovativa mötesplatser

delaktighet i 
kulturlivet

+ -

välkomnande användarvänligt. dagens 
samhällsstruktur 

färre platser

jämlikt enkelt bristresurs svårt

tydliga föregångare utmaning svårighet

delningsekonomi fritt
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hållbarhetsperspek
tivet

respekt 

lyhördhet flexibelt
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