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1 Inledning och bakgrund 
I dagens informationssamhälle där information bara är ett musklick bort och böcker kan 
köpas över internet och läsas som e-böcker är det lätt att se varför dagens bibliotek 
kämpar för att behålla sina besökare. Färre besökare och minskat antal utlånade böcker 
leder oftast till att bibliotek tvingas till minskade öppettider. Ibland leder det även till 
nedläggning då myndigheter behöver spara pengar till följd av en ekonomisk kris 
(Hedemark 2009, s. 93, Rosengren 2003, s. 43f).  
 
I Storbritannien lades så mycket som 201 serviceställen (bibliotek, filialer och 
bokbussar) ned mellan 2011 och 2012 (Cipfa library survey, 2013). Även om takten 
med vilken biblioteken läggs ner har minskat så pågår det fortfarande. Under samma tid 
i Sverige lades endast 6 serviceställen ned (Bibliotek 2013, s. 12). Historiskt sett har 
Storbritannien varit en inspiration för andra länder genom sin biblioteksverksamhet 
(Black & Hoare 2006, s. 14). Det är därför viktigt att även nu titta på vad som sker i 
Storbritannien när biblioteken är i farozonen och dra lärdom av detta. Det bör också 
vara av intresse för svensk biblioteksverksamhet att ta lärdom av utvecklingen i 
Storbritannien eftersom det är svårt att reparera samhällets tillit till myndigheter när ett 
bibliotek redan har stängts.  
 
Enligt Hedemark (2009) är det oftast politikerna som beskylls när budgetnedskärningar 
kommer på tal och att nedläggning av bibliotek väcker ramaskrin i dagspressen bör 
heller inte vara någon nyhet för de flesta. I Proctor och Simmons (2000) studie går att 
läsa att politikerna som fattat beslut om nedläggning har gjort det mycket motvilligt, 
samt att de ändå har blivit förvånade över det starka gensvar från samhället som det har 
medfört. Söderberg (2011, s.33) visar i sin studie hur användarna efter att ryktesvägen 
och genom lokalpressen fått veta att deras bibliotek var nedläggningshotat reagerat 
starkt med protestlistor och namninsamlingar. Andersson och Andreasson i sin tur 
menar att användare protesterar eftersom de inte har insikt i hela 
biblioteksorganisationen och därför har svårt att se eventuella vinster som en 
nedläggning kan innebära (2005, s. 62).  
 
Det är med bakgrund av detta jag insåg att det är av intresse att göra en undersökning 
där sättet att förmedla information på lyfts fram. Det för att göra samtliga berörda parter 
i en nedläggningsprocess medvetna om att media kan välja att presentera informationen 
på olika sätt. Om media presenterar informationen på ett sätt går det att möta den med 
ytterligare information via exempelvis möten eller informationsblad från politiker och 
bibliotekarieprofessionen.  
 

2 Problemformulering och syfte 
Vad jag har funnit så handlar tidigare forskning om nedläggningshotade bibliotek mest 
om bakomliggande orsaker (Söderberg 2011, Rosengren 2003), användares reaktioner 
(Söderberg 2011) samt politikers resonemang (Proctor & Simmons 2000, Rosengren 
2003). Det är förvånansvärt få studier som tar upp vad medias gestaltningar av 
verkligheten har för betydelse för de som läser artiklarna. Andersson och Andreasson 
har i sin studie studerat media men inte specifikt fokuserat på just journalister som 
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enskild informationskälla. De har istället valt att se till såväl biblioteksprofessionens 
som samhällsdebattörers uppfattningar i lokaldebatten (2005, s. 10). Därför är min 
önskan med den här studien att försöka bidra till en större insikt i hur media väljer att 
presentera informationen som når ut till användare och icke-användare av biblioteket.  
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur nedläggningar och nedskärningar av 
bibliotek skildras i brittiska nyhetstidningar och hur biblioteken porträtteras i media i 
Storbritannien 2011. Likt Hedemark (2009, s.16) anser jag att media förmedlar och 
gestaltar särskilda beskrivningar och representationer av det de skriver om. Till skillnad 
från Hedemark har jag dock valt att lägga mitt fokus snävare i det att jag inte endast 
betraktar hur folkbibliotek gestaltas i media utan hur nedläggningar av folkbibliotek 
gestaltas. Jag kommer också att ha mer fokus på hur journalisterna väljer att förmedla 
sina texter, samt vilken roll de ger biblioteket genom sina ordval och vilken 
informationen är som når ut genom texterna.  
 
Med denna studie hoppas jag kunna öka medvetenheten om hur media gestaltar 
verkligheten i sina artiklar och att det är en viktig del när det handlar om att informera 
samhället om en förestående nedläggningsprocess.  
 

2.1 Frågeställning 

1. Hur skildras hot om nedläggning av bibliotek i fyra nationella nyhetstidningar i 
Storbritannien under 2011?  

2. Vilka slags funktioner kan i artiklarna tolkas som viktiga för biblioteket och dess 
framtid? 

 

2.2 Avgränsning 
2011 är det år då flest bibliotek lagts ned i Storbritannien enligt en enkätundersökning 
av Cipfa (2013). Enkätundersökningen sträckte sig från 2011 till 2014 och då jag ville 
ha ett material som var så aktuellt som möjligt valde jag att inte söka efter äldre 
statistik. Valet föll på år 2011 eftersom det var året direkt efter det politiska valet i 
Storbritannien. Guardian (2010-05-04, Stoddard) visade dessutom i en artikel vilka 
partier de brittiska tidningarna stödde under valet 2010. Min bedömning var då att 
risken att tidningarnas politiska åsikt ändrades var mindre under 2011 än under senare 
år. Anledningen till att det var viktigt var att jag undrade om tidningarnas politiska 
tillhörighet på något sätt gick att utläsa i de skriva artiklarna. Jag har utöver det även 
valt att avgränsa materialinsamlingen till 2011 för att inledningsvis få ett större urval av 
materialet än vad jag hade fått om jag valt ett år då färre bibliotek lagts ned.  
 
Anledningen till att jag har valt Storbritannien och inte Sverige är att Storbritannien har 
drabbats hårdare av nedskärningar och att det till följd av det bör ha genererat fler 
tidningsartiklar att välja mellan. En annan anledning till att Storbritannien valdes var för 
att landet tidigare har haft en positiv historisk betydelse för biblioteksutvecklingen i 
andra länder. Även när biblioteksutvecklingen visar sig vara negativ är det bra att 
studera den för att kunna lära av den. Storbritannien har även infört ett volontärprogram 
som har betydelse för tillgängligheten av bibliotek när de hotas av nedläggning. Det var 
det slutliga skälet till att jag valde Storbritannien över Sverige.  
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Jag valde ut fyra nationella brittiska tidningar; Daily Telegraph, Guardian, Independent 
och Times eftersom så många bibliotek har drabbats av nedskärningar att lokala 
nyhetstidningar skulle bli alltför många att analysera. En annan anledning till att jag 
valde de här fyra nationella tidningarna är att de har olika politiska åsikter vilket kan ha 
en viss betydelse för undersökningen. Många urvalsprocesser görs innan en artikel 
trycks vilket innebär att olika politiska åsikter kan skina igenom. Tidningen Guardian 
menar själv att både Times och Daily Telegraph stödde det konservativa partiet i valet 
2010 medan Guardian stödde liberaldemokraterna och Independent stödde en koalition 
av arbetarpartiet och liberaldemokraterna (Guardian 2010-05-04, Stoddard)   
 

2.3 Disposition 
Efter det inledande kapitlet följer en introduktion till Storbritanniens bibliotekshistoria, 
bibliotekslag och volontärprogram i kapitel 3. I kapitel 4 presenteras den tidigare 
forskningen som behandlar bland annat orsaker till nedläggningar av bibliotek, 
bibliotekets olika roller och var informationen runt en nedläggningsprocess kommer 
ifrån. I kapitel 5 presenteras det teoretiska ramverket för studien vilket är 
gestaltningsteorin enligt Strömbäck och Iyengar och Simon samt Jochumsen, 
Rasmussen och Skot-Hansens modell för folkbiblioteket. I kapitel 6 presenteras den 
valda metoden med urval och empiriskt material som inleder kapitlet. Kapitel 7 består 
av resultatet av analysen av det empiriska materialet och är indelat tematiskt efter teman 
som framkommit ur materialet. I kapitel 8 används teori och modell från kapitel 5 för att 
analysera och diskutera det empiriska materialet i förhållande till frågeställningen. 
Kapitel 9 består av avslutande slutsatser och förslag till vidare forskning.  
 

3 Historien bakom biblioteken 

För att få en tydligare bild av biblioteken i Storbritannien inleds denna del med en kort 
introduktion till Storbritanniens bibliotekshistoria, Storbritanniens bibliotekslag Public 
Libraries and Museums Act 1964 samt volontärprogrammet Big Society.  
 

3.1 Storbritanniens bibliotekshistoria sedan 1800-talet  
Det moderna biblioteket i Storbritannien idag är ett resultat av den vetenskapliga 
revolutionen under 1500-talet och den intellektuella revolutionen under 1700-talet. Då 
den industriella produktionen blev mer teknisk möjliggjorde det en uppsving i samhället 
på flera fronter, däribland politiska arrangemang, kommunikation och sociala förmåner. 
Biblioteken både påverkade och influerades av dessa aspekter på det moderna 
samhället. Biblioteken spelade också en stor roll i att bevara och organisera insamlad 
kunskap. De blev en fast punkt av stabilitet i en värld som förändrades och utvecklades 
allt snabbare (Black och Hoare 2006, s. 8).  
 
Det som idag kallas folkbibliotek i Storbritannien är ett resultat av lagen Public 
Libraries Act från 1850. Lagen möjliggjorde öppnandet av bibliotek med gratis tjänster 
tack vare lokala skatter. Innan folkbiblioteken etablerades fanns en mängd andra olika 
slags bibliotek. Dessa var donerade bibliotek, kyrkobibliotek, prenumerationsbibliotek, 
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bokklubbar och samlingar på kaffestugor av vilka de flesta krävde någon form av 
betalning (Black och Hoare 2006, s. 21).  
 
Lagen från 1850 var dock något begränsad. Även om lagen tillät alla kommuner med en 
befolkningsmängd över 10,000 att starta ett bibliotek så var det inget krav på att 
kommunerna måste göra det. Dessutom kunde biblioteket bara startas om 
skattebetalarna inte blev beskattade med mer än en halv penny per pund. Pengarna som 
sedan gick till biblioteksfonden fick bara användas till lokaler och personal, inte till 
böcker och annat tryckt material. Det krävdes också att en omröstning bland 
skattebetalarna gjordes för att ett bibliotek skulle få tillåtelse att öppna. 1854 utökades 
avgiften till en penny per pund och pengarna fick nu även användas till böcker. Kravet 
på befolkningsmängden sänktes också från 10,000 till 5,000 (Black och Hoare 2006, s. 
25f). Lagen som kom ut 1886 gällde för Skottland, England och Wales och kravet på 
befolkningsmängd togs då bort helt.  
 
1893 blev det tillåtet för lokala myndigheter att sätta upp en biblioteksverksamhet utan 
en omröstning bland skattebetalarna. Lagen från 1919 bemyndigade länen att bli 
biblioteksmyndigheter och gränsen för hur mycket biblioteken fick spendera togs bort. 
Slutligen ledde dessa ändringar fram till Public Libraries and Museums Act 1964 som är 
gällande än idag. Från det att 1964 års lag kom till var myndigheterna skyldiga att 
tillhandahålla en bibliotekstjänst och det var regeringens ansvar att övervaka och stödja 
vikten av folkbibliotekstjänster (Black och Hoare 2006, s. 26).  
 
Under 60-talet införde en majoritet av folkbiblioteken en serie mobila tjänster samt även 
fängelse- och sjukhustjänster till lokala institutioner som komplement till den vanliga 
servicen. 1999 hade alla fängelser tillgång till bibliotekens tjänster och 93% av 
Storbritanniens lokala myndigheter erbjöd hembesök av läsartjänster (Black och Hoare 
2006, s. 84). Under 70-talet deltog en majoritet av folkbiblioteken i en läsfrämjande 
kampanj för vuxna. Den klingade av under 80-talet men hade ändå några individuella 
myndigheter som fortsatte att utveckla dessa tjänster (Black och Hoare 2006, s. 88).  
 
I mitten på 90-talet gjordes också försök att länka bibliotek till regeringspolicys som 
verkade för livslångt lärande genom ”open learning packs, open networks and ICT 
study support centers” (Black och Hoare 2006, s. 88). Under 2006 då boken av Black & 
Hoare skrevs, var många av de brittiska biblioteken multikulturella och center för 
etniska minoritetsgrupper tack vare det sätt biblioteken tog till sig de möjligheter som 
immigrationen förde med sig. Den brittiska biblioteksvärlden har också influerat andra 
bibliotek i världen med sina idéer, främst i Indien och i Afrika (Black och Hoare 2006, 
s. 14). 
 

3.2 Public Libraries and Museums Act 1964 

Det finns ingen nyare version av  Public Libraries and Museums Act 1964 utan även i 
modern tid använder man sig av lagen från 1964. Då mycket har hänt i 
samhällsutvecklingen sedan dess inte minst vad gäller teknologi är det lätt att se att 
lagen numer är något föråldrad. Biblioteksverksamheten skulle förmodligen tjäna på att 
den uppdateras för att möta utmaningarna som de moderna biblioteken står inför. Det är 
också något McMenemy (2009, s. 557ff) diskuterar i en ledare i tidningen Library 
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Review. Enligt McMenemy är det absurt att tänka sig att definitionerna på omfattande 
och effektiv betyder det samma idag som det gjorde år 1964. Vidare påpekar han att det 
på den tiden inte ens var aktuellt att låna ut filmer på biblioteken, något som är 
verklighet idag. McMenemy har enligt min åsikt en poäng i det han säger att lagen bör 
uppdateras. Det för att täcka alla tjänster inom de moderna biblioteken och visa på den 
viktiga roll de spelar för att skydda dem mot nedläggning.  
 

3.3 Big Society 
Den första gången planen om Big Society avslöjades var i Mars 2010 precis innan 
riksdagsvalet i Storbritannien. Det var en del av konservativa partiets (Conservative 
party) vision för förändring (Stott 2011, s. 3). Agendan utvecklades över tre 
huvudområden: en allmän servicereform, samhällsmakt samt massengagemang och 
filantropi. Den allmänna servicereformen innebar i huvudsak att 
välgörenhetsinrättningar, samhällsföretag och volontärgrupper fick en ledande roll i att 
ge allmän service och att tackla sociala problem. Samhällsmakt gav bland annat 
samhällen makten att ta över bibliotek och parker som stod under hot och gav 
grannskap större kontroll över planeringsorganisationen. Massengagemang och 
filantropi uppmuntrar människor att vara ansvarsfulla och aktiva medborgare och att 
delta i volontärarbete och i samhället regelbundet (Stott 2011, s. 3).  
 

4 Tidigare forskning 

Det finns en del skrivet om nedläggningar av bibliotek samt om de konsekvenser det ger 
men inte så mycket hur nedläggningsprocessen skildras i media. Undantaget är 
Andersson och Andreasson (2005) som i sin magisteruppsats analyserar 
nedläggningshotade filialbibliotek i den lokala dagstidningsdebatten. I annan litteratur 
verkar dock fokus till större delen ligga på orsaker och konsekvenser av nedläggning 
samt politikers, biblioteksbesökares och bibliotekariers syn på nedläggningar. I detta 
kapitel tar jag upp tidigare forskning som handlar om just detta men där även 
bibliotekets roll i samhället står för en viktig del av litteraturen som har varit mig till 
hjälp.  
 

4.1 Bibliotekets roll i samhället 
Bibliotekets roll i samhället är något som har diskuterats mycket i tidigare forskning, 
bland annat av Hedemark (2009) samt Andersson och Andreasson (2005) men kanske 
främst av Andersson och Skot-Hansen (2000). För att få en bakgrund till studier som tar 
upp bibliotekets olika roller nämns först modellen som Andersson och Skot-Hansen gav 
upphov till. Därefter följer en avhandling och en magisteruppsats som båda delvis har 
diskuterat biblioteket och dess roll i samhället. 
 

4.1.1 En modell för bibliotekets roller 
När man skriver om bibliotek och deras roll i samhället faller det sig naturligt att nämna 
Anderssons och Skot-Hansens modell för folkbiblioteket. Då modellen från 1990-talet 
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har blivit uppdaterad på senare tid, kommer jag här endast att skriva kort om vad jag 
kallar den gamla modellen eftersom den har hjälpt mig och lett mig vidare till den nya 
modellen som jag senare presenterar i teoriavsnittet.  
 
Den gamla modellen använder sig av fyra olika funktioner som biblioteket står för; 
dessa funktioner är biblioteket som kulturcenter, som kunskapscenter, som 
informationscenter samt biblioteket som en social mötesplats. När modellen utformades 
var den tänkt till att användas i analyser där man beskriver bibliotekets profil i 
lokalsamhället. Den skulle även användas till att diskutera vilka aspekter på bibliotekets 
verksamhet man ville prioritera (Andersson och Skot-Hansen 2000, s. 17f). Det 
utesluter dock inte att den kan användas till andra saker som exempelvis Hedemark 
visar när hon relaterar till de fyra funktionerna i resultatet av de texter hon analyserar 
(Hedemark 2009, s. 121). 
 
Den gamla modellen som i huvudsak har applicerats på bibliotek i Norden sedan starten 
introducerades senare i en modifierad variant till övriga världen i en artikel av Henrik 
Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen och Dorte Skot-Hansen under 2012 (The 
four spaces – a new model for the public library). Denna omarbetade modell är 
uppdaterad med det nya moderna samhället i åtanke och passade bättre in för mina 
syften. Som redan nämnts beskrivs den nya modellen närmare i teoriavsnittet då det är 
den jag kommer att använda i min analys av det empiriska materialet.  
 

4.1.2 Bibliotekets roll i media 
Andersson och Andreasson skriver i sitt examensarbete  Rör inte mitt bibliotek. Om 
nedläggningshotade filialbibliotek i den lokala tidningsdebatten att filialbiblioteket har 
en tydlig relation mellan samhälle och medborgare. De undersöker den lokala debatten 
samt rapportering i dagspressen i fem kommuner i Sverige för att förstå varför hoten 
mot folkbiblioteken engagerar så många. Författarna samlade material från lokal 
dagspress för att undersöka debatten om filialbibliotek som hotas av nedläggning och på 
så sätt försöka förstå varför så många engagerar sig i den. De har även hämtat material 
från tre svenska bibliotekstidskrifter för att på så sätt tillskansa sig även 
biblioteksprofessionens och samhällsdebattörers uppfattningar.  
 
De frågor författarna utgår från är ”varför debatten om filialbiblioteket i lokalsamhället 
engagerar så starkt och vad det är som gör att nedläggningarna av de lokala biblioteken 
engagerar” samt frågan ”om biblioteket symboliserar något i denna debatt och vad det i 
så fall symboliserar” (Andersson och Andreasson 2005, s. 59). Författarna menar att 
eftersom biblioteket är en del av samhället som nästan alla har en relation till är det 
därför som filialbiblioteket engagerar så många. Genom att det är en del av invånarnas 
vardag och anpassat till just det lokalsamhälle det befinner sig i, innebär det att 
invånarna blir engagerade när dess funktion i vardagen ändras. En annan faktor de tar 
upp är att biblioteket blir den naturliga mötesplatsen mellan invånare och kommun och 
därför blir engagemanget så stort när mötesplatsen hotas.  
 
Andersson och Andreasson har också kommit fram till att kommunpolitiker främst ser 
biblioteket ”som en del av den kommunala service som de är ålagda att upprätthålla” 
och menar då att bibliotekets roll och funktion är otydlig för politikerna. Även icke-
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användarna av biblioteket engageras då de så länge biblioteket finns har möjligheten att 
välja om de vill gå dit eller inte. Försvinner biblioteket så försvinner även 
valmöjligheten (Andersson och Andreasson 2005, s. 60f). Från 
bibliotekarieprofessionens sida ser man biblioteksbyggnaden som en  ”symbol för 
demokrati och medborgerliga rättigheter” medan kommunpolitikerna ser biblioteket 
som ”ett redskap i kommunikationen med invånarna”. Invånarna själva ser dock inte det 
lokala biblioteket som en symbol för vare sig demokrati eller för samhällets makt, 
menar författarna, men de har funnit att ”en nedläggning får ett symboliskt värde där 
dessa båda begrepp är centrala” (Andersson och Andreasson 2005, s. 60).  
 
Hedemark finner i sin tur att politikerna utpekas som den gemensamma fienden i 
biblioteksdebatten där bibliotek och författare är motpolen som vill ha biblioteken kvar.  
Även en informationsförmedlande diskurs framträder i debatten där bibliotekens roll för 
utbildning betonas (Hedemark 2009, s. 96f). Det går också att finna bibliotekens 
kulturbevarande roll inom den bokliga diskursen enligt Hedemark (2009, s. 110). Hon 
ställer även sina resultat mot Anderssons och Skot-Hansens fyra funktioner för bibliotek 
vilket är något som jag också kommer att använda mig av i min analys, men då i form 
av den uppdaterade modellen som presenteras under teoriavsnittet.  
 
Hedemark kommer i sin studie vidare fram till att ”vissa av dessa biblioteksroller inte 
diskuteras eller problematiseras i debatterna” och att det främst är biblioteket som 
mötesplats som har fallit bort och menar att bibliotekets roll i samhället kanske fått en 
mer sammansatt bild om biblioteksföreträdare tagit plats i debatten (Hedemark 2009, s. 
121). Hedemarks slutsats är att ”den offentliga och den mediala bilden av folkbibliotek 
är viktig för de föreställningar om bibliotek som formas i samhället” och menar att det 
kan ”få konsekvenser för hur människor handlar i relation till institutionen samt även 
hur de bemöts på folkbiblioteket” (Hedemark 2009, s. 166).  
 

4.2 Orsaker till nedläggningar 

Hedemark finner i sitt material en ”Rädda biblioteken” debatt som blossar upp under 
1992. Anledningen till den är att den dåvarande borgerliga regeringen ville 
avgiftsbelägga boklån samt dra ner på biblioteksverksamheten och även lägga ned ett 
antal biblioteksfilialer till följd av den ekonomiska krisen under 1990-talet (Hedemark 
2009, s. 93). Aktiva i debatten är främst författare och politiker medan förvånansvärt få 
bibliotekarier engagerar sig i debatten enligt Hedemark (2009, s. 95).  
 
Maria Rosengren har i sin magisteruppsats Nedläggningar och nyetableringar av 
bibliotek gjort en argumentationsanalys av protokoll och handlingar från 
stadsdelsnämndernas möten från fyra stadsdelar i Göteborg under 90-talet. Även om 
uppsatsen behandlar nedläggningar av bibliotek berör den inte mitt ämne om hur 
nedläggningarna skildras i media. Det som dock är relevant för min studie är varför 
bibliotek läggs ned vilket Rosengren kommer fram till i analysen. Kostnad och 
minskade öppettider är några anledningar och sämre kvalitet på biblioteket är en annan 
(Rosengren 2003, s. 43f).  
 
Fia Söderberg har gjort en undersökning i Nedläggning – hot eller möjlighet där hon tar 
upp nedläggning av bibliotek, beslut bakom nedläggningarna och biblioteksanvändarnas 
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reaktioner samt bristen på information till biblioteksanvändarna. Studien är baserad på 
en nationell enkätundersökning samt en fallstudie med exempel från de tre orterna 
Gävle, Eksjö och Sollentuna. Fallstudien är mest relevant för min studie då den 
behandlar frågor som motiv för nedläggning, reaktioner som följde på beslutet samt hur 
kommunen kommunicerade beslutet med medborgare på orten.  
 
Söderberg nämner att orsaker till nedläggningarna är få öppettimmar per vecka samt att 
besöken minskat drastiskt. Norrsundets bibliotek fungerade som ett folk- och 
skolbibliotek innan nedläggningen medan Ingatorps bibliotek snarare var en mötesplats 
och samlingspunkt på orten (Söderberg 2011, s. 58). Det är dock främst ekonomiska 
motiv som ligger bakom besluten till nedläggning även om det finns en stark ambition 
att hänvisa biblioteksbesökare till ett annat bibliotek på en ort i närheten för att på så vis 
stärka det biblioteket (Söderberg 2011, s. 59).  
 
Söderberg poängterar också vikten av att göra en konsekvensanalys innan nedläggning 
för att på så vis kunna informera medborgarna om möjliga vinster och konsekvenser av 
nedläggningen (Söderberg 2011, s. 59). Dessutom ger en analys ett underlag till 
politikerna som kan vara till hjälp vid ett beslutsfattande. Söderberg menar vidare att då 
medborgarna oftast får sin information via lokaltidningarna borde 
biblioteksorganisationen försöka påverka denna kanal i större utsträckning och på så vis 
kanske påverka attityderna och förhållningssättet till nedläggning hos medborgarna 
(Söderberg 2011, s. 63).  
 
Proctor och Simmons tar också upp orsaker till nedläggning och vilka problem som 
uppkommer då myndigheter beslutar sig för att lägga ner bibliotek. Författarnas 
huvudsakliga fokus var att undersöka hur myndigheter hade gått till väga när de beslutat 
om nedläggning, samt att se vilka problem som uppstod efteråt (Proctor och Simmons 
2000, s. 26). Studien genomfördes med hjälp av intervjuer och på frågan om varför 
biblioteken lades ner blev svaren främst att det var få som använde sig av biblioteket. 
Två tredjedelar uppgav även budget som orsak.  
 
När Proctor och Simmons frågade om vem som bestämmer att ett bibliotek ska stängas 
blev svaret att i över 82% av myndigheterna som hade svarat var det 
biblioteksledningen som hade tagit initiativet till att stänga biblioteken. Det på grund av 
att tidigare besparingar av materialbudget och indragning av öppettider gjort det 
ofördelaktigt att ha biblioteket kvar.  
 

4.3 Information till allmänheten om biblioteksnedläggningar 

Hedemarks syfte med sin avhandling var att studera media för att ”nå kunskap om de 
föreställningar och diskurser om folkbibliotek som dominerar där”. Den utgångspunkt 
hon utgår ifrån är att ”media ingår i, reproducerar samt bidrar till att konservera och 
förändra samhälleliga diskurser”(Hedemark 2009, s. 13). Hedemark nämner även att 
media är en viktig källa till information och det är med bland annat det i åtanke som jag 
genomför  min studie. Gestaltningsteorin nämns också i det att den idag har stort 
inflytande inom medie- och kommunikationsvetenskap. Där är studier kring vad 
människor tänker om det som publiceras i media inte är det centrala utan hur de 
influeras av de verklighetsbeskrivningar som media erbjuder (Hedemark 2009, s. 15f).  
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Det Söderberg kom fram till när det gäller information, var att förslaget om nedläggning 
av Norrsundets bibliotek i Gävle kommun spreds via ryktesvägen och genom 
lokalpressen. Det väckte starka reaktioner av boende i Norrsundet. Ingen information 
kom fram till medborgarna annat än att det började gå rykten om nedläggning våren 
2009 (Söderberg 2011, s. 33). Det medförde starka protester med namninsamlingar och 
förslag på hur en biblioteksservice kunde fortgå i Norrsundet.  
 
Protestlistorna gjorde att kultur- och fritidsnämnden tog initiativet till ett allmänt möte 
om Norrsundets biblioteks framtid. Det framkom att information om nedläggningen 
skedde via ett lokalt annonsblad, genom affischer och på biblioteket (Söderberg 2011, s. 
34). Vad jag har förstått så har alltså ingen information i det fallet förmedlats genom 
nyhetstidningar. I fallet Ingatorp i Eksjö kommun skrev en av de lokala tidningarna om 
ett nedläggningshot 2002 även om beslutet om nedläggning inte togs förrän 2009 
(Söderberg 2011, s. 40). Även här går att se en brist på information i media och precis 
som i fallet med Norrsundet protesterade de lokala föreningarna med protestlistor och 
namninsamlingar.  
 
Söderberg skriver vidare att Ingatorpsbornas röster fick stort gensvar i media. Det fanns 
dock inte någon kommunikationsplan inför beslutet från politikers och 
bibliotekschefens sida där man planerat vad som skulle sägas till media och till 
medborgare på orten (Söderberg 2011, s. 44). Den här studien visar delvis vad som sker 
när information inte når ut till medborgarna i ett samhälle. Det synliggör också vikten 
av att skapa en dialog mellan medborgare och myndigheter. Detta är i högsta grad 
relevant för min studie då syftet med den är att undersöka vilken information som når 
ut. Information till såväl biblioteksanvändare som personer som inte går till biblioteket 
och får information därifrån.  
 
I Proctor och Simmons studie kom det fram att i de fall allmänheten inte blev tillfrågad 
gjorde de sig ändå hörda genom att kräva möten med rådsmedlemmar, ordna kampanjer 
och även genom att övernatta på biblioteket i protest (Proctor och Simmons 2000, s. 
28).  Det framkom även att medlemmar i många myndigheter blev chockerade över 
allmänhetens respons på nedläggningarna. Det då myndigheterna är dåligt informerade 
om vilket värde samhället sätter på sina lokala bibliotek. Många av de intervjuade 
föreslog att biblioteksledningarna borde ta hand om denna brist på medvetenhet om hur 
samhället ser på det lokala biblioteket.  
 
Författarna menar att om en biblioteksledning är övertygad om att en nedläggning är det 
enda alternativet, så måste de se till att  politikerna har lösningen till att möta stormen 
av protester och negativ publicitet som troligen kommer att uppstå (Proctor och 
Simmons 2000, s. 29). En namninsamling visar icke-användarnas inflytande då 5000 
signaturer lämnades in medan det bara var 1500 registrerade användare på biblioteket.  
Proctor och Simmons tar upp många bra punkter som har relevans för min 
undersökning, speciellt besluten bakom en nedläggning och reaktionerna på den. 
Studien är också ett bra exempel på hur brist på information kring en eventuell 
nedläggning tas emot av invånarna i ett samhälle.  
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Andersson och Andreasson menar i sin tur att ”när användarna protesterar mot 
nedläggningarna gör de detta i ljuset av att de […] inte har insikt i hela den kommunala 
biblioteksorganisationen” (Andersson och Andreasson 2005, s. 62).  
Detta innebär att de har svårt att se vilka vinster en nedläggning kan innebära och 
informationen som användarna får om biblioteket och nedläggningarna får de i 
huvudsak genom dagstidningar. Det gör att användarna inte ser de bakomliggande 
funktioner som krävs för att bibliotekspersonalen ska kunna utföra ett bra jobb. 
Bibliotekarieprofessionen däremot kan legitimera en nedläggning med argumentet att 
biblioteket är för dåligt och inte längre fyller någon funktion i den moderna 
bibliotekarieorganisationen (Andersson och Andreasson 2005, s. 62). 
 

5 Teori 
I det här kapitlet följer först en genomgång av gestaltningsteorin som jag valt för att den 
på ett bra sätt visar hur media kan förhålla sig till de texter de väljer att skriva. Därefter 
följer en genomgång av ”the four space model”, en uppdaterad variant på den tidigare 
modellen av bland annat Dorte Skot-Hansen om bibliotekets fyra rum. Denna modell 
har jag valt eftersom jag i min frågeställning ville ta reda på hur bibliotekens funktioner 
skildras i media. Nedan förklaras först gestaltningsteorin i kapitel 5.1 och den nya 
modellen för folkbibliotekets fyra rum beskrivs närmare i kapitel 5.2. 
 

5.1 Gestaltningsteorin  
Då mycket av den litteratur jag gick igenom under kapitlet tidigare forskning hänvisade 
till information och bristen på information, gick jag ett steg längre och frågade mig var 
kommer denna information eller bristen på information ifrån. Svaret jag kom fram till 
var att journalister bör ha en påverkan på vad som når ut till användare och icke-
användare av biblioteket. Steget från journalismen till gestaltningsteorin var inte särskilt 
stort och det är bland annat med hjälp av den teorin, som jag kommer att försöka 
besvara mina frågor. Skot-Hansens nya modell över folkbibliotekens rum är den andra 
teorin som jag kommer att använda mig av i analysen av materialet och den presenteras 
närmare under 5.2.  
 
Jesper Strömbäck, forskare och professor i medie- och kommunikationsvetenskap samt 
professor i journalistik, har skrivit boken Makt, medier och samhälle: en introduktion 
till politisk kommunikation. I den boken beskriver han gestaltningsteorin som enligt 
honom handlar om ”hur mediernas gestaltningar av olika aspekter av verkligheten 
påverkar människors uppfattningar av samma aspekter på verkligheten”. I en annan 
skepnad handlar den om ”hur medierna, genom att gestalta verkligheten på vissa sätt 
men inte andra, reproducerar och sprider olika maktcentras och ideologiers sätt att 
betrakta verkligheten”. I en tredje skepnad handlar gestaltningsteorin även om vad 
mediernas innehåll representerar (Strömbäck, 2014. s. 113).  
 
Då jag inte kommer att intervjua eller på andra sätt ha kontakt med tidningarnas läsare, 
kan jag inte heller ta reda på hur medias aspekter på verkligheten påverkar människors 
uppfattningar. Inte annat än i jämförelser med tidigare forskning eller spekulationer om 
hur det skulle kunna påverka människors uppfattningar. Den andra skepnaden som 
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gestaltningsteorin har är också svår att undersöka om man inte har tillgång till 
bakgrunden med vilken texten skrevs. Det krävs en djup förståelse av de politiska och 
ideologiska bakgrunder som ligger till grund för när journalisterna skriver sina texter. 
En sådan djup förförståelse är inte möjlig att skaffa under loppet av den här studien då 
tiden inte räcker till för det. Jag kommer alltså i huvudsak hålla mig till den tredje 
skepnaden av gestaltningsteorin om vad mediernas innehåll representerar. 
 
Gestaltningsteorin kommer från engelskans to frame vilket innebär att man utformar 
eller gestaltar något på ett särskilt sätt. Enligt Strömbäck gestaltar vi verkligheten varje 
gång vi kommunicerar med någon (2014. s. 113). När vi läser en artikel i en tidning är 
det alltså en gestaltning av verkligheten sedd från en journalists synvinkel. Ett annat sätt 
att beskriva det på är att artikeln speglar en bild av verkligheten. Samtidigt förväntas 
journalisterna producera sanningar vilket ger dem en form av makt som får effekter i 
samhället (Strömbäck, 2014. s. 113). Det också bra att vara medveten om att en 
journalist både väljer och väljer bort det som ska stå i artikeln. Det är inte bara ämnet 
som väljs utan även berättarperspektiv, val av källor, val av ord och vad som ska 
betraktas som fakta eller inte som väljs.  
 
Enligt Strömbäck bör man se journalistiska nyheter som rekonstruktioner eller 
gestaltningar av verkligheten och inte som en spegelbild av verkligheten (2014. s. 114). 
Gestaltningsteorin bygger vidare på två observationer. Den ena innebär att: ”nyheternas 
bild av någon aspekt av verkligheten aldrig är densamma som den aspekt av 
verkligheten som nyheterna handlar om. […] Den andra observationen som 
gestaltningsteorin bygger på är att det som har betydelse för människors bilder av 
verkligheten inte är verkligheten i sig utan nyheternas bilder av den” (Strömbäck, 2014. 
s. 114f).  
 
Iyengar och Simon menar att, i deras fall, tv-bolagen gestaltar frågor antingen episodiskt 
eller tematiskt. Den episodiska gestaltningen skildrar publika frågor i termer av 
konkreta instanser eller specifika event. Exempel på det är en hemlös person, en 
arbetslös person eller ett offer för rasdiskriminering. Den tematiska gestaltningen sätter 
istället publika frågor i en generell eller abstrakt kontext. Exempel här är sprängning av 
ett trafikflygplan, ändringar vad gäller arbetsmöjligheter eller minskning av regeringens 
välfärdsutgifter (1993, s. 369). I tematisk gestaltning förekommer också en bakgrund till 
historien samt vad Iyengar och Simon kallar ”talking heads” (1993, s. 370) vilket 
innebär en person som filmas från axlarna och upp i en intervju. Enligt min tolkning kan 
detta även appliceras på nyhetstexter då enskilda personer intervjuas för att ge tyngd till 
en bakgrundstext.  
 
Gestaltningsteorin kommer att användas i analysen, dels som en bakomliggande 
förförståelse under genomgången av texterna, men även som ett redskap för att ta reda 
på vilken bild av biblioteksnedläggningar som förmedlas till läsarna. Med 
bakomliggande förförståelse menar jag att jag under genomläsningen hela tiden är 
medveten om hur texterna presenteras vad gäller ordval och val av källor i artiklarna. 
Genom att använda gestaltningsteorin på det här sättet ämnar jag försöka besvara fråga 
ett; hur skildras hot om nedläggning i artiklarna, vilket presenteras i kapitel 7.  
 
 



12 

Gestaltningsteorin kommer även att användas i diskussionsavsnittet för en jämförelse av 
de teman som uppkommer vid analysen av artiklarna. Artiklarna kommer att granskas 
utifrån gestaltningsteorins tredje synsätt för att ta reda på hur texterna representeras. Det 
görs genom att se till de val journalisterna gjort när de skrivit texterna. För att se om 
någon skillnad förekommer jämförs sedan tidningarnas respektive artiklar med 
varandra. Detta görs för att kunna besvara fråga ett på ett djupare plan.  
 

5.2 Fyra modeller för det lokala folkbiblioteket 
Inledningsvis var min tanke att använda mig av Anderssons och Skot-Hansens gamla 
modell över det lokala folkbiblioteket (Andersson och Skot-Hansen 2000, s. 18). Det 
eftersom jag under arbetets gång med att söka efter det empiriska materialet kunde dra 
vissa paralleller mellan texterna och modellen ifråga. Vid vidare genomläsning av dels 
modellen, men även av urvalet av artiklar fann jag att den gamla modellen kändes något 
föråldrad. Jag upplevde det som att något saknades i modellen eftersom jag planerade 
att använda den till hjälp i en textanalys och inte till att profilera ett bibliotek eller sätta 
upp en ny verksamhet. Vid vidare efterforskningar upptäckte jag att den gamla modellen 
hade uppdaterats och valde då istället att använda mig av den nyare modellen, the four-
space model (Jochumsen et al. 2012), som är gjord med ett modernare samhälle i 
åtanke.  
 
Enligt den nya modellen är bibliotekets övergripande syfte att stödja fyra mål; 
erfarenhet, engagemang, makt och innovation. De två första målen rör en individs 
insikt, erfarenhet och engagemang i sitt sökandet efter mening och en identitet i ett 
komplext samhälle. De andra två stödjer i sin tur sociala mål där makt rör utvecklingen 
av starka och självständiga invånare som är kapabla att lösa vardagliga problem. 
Innovation har att göra med att hitta nya svar till praktiska problem eller att utveckla 
helt nya koncept, metoder eller artistiska uttryck. Författarna menar att dessa två 
sistnämnda mål,makt och innovation, är vitala för att man som nation ska överleva i en 
global konkurrens. De menar även att det är intressant att se hur bibliotek kan inspirera 
och stärka kreativitet och innovation som ett led i konkurrensen (Jochumsen et al. 2012, 
s. 589). 
 
Vidare menar de att biblioteket kan vara delaktig i dels detta, men även att ge individen 
något att leva för genom att göra plats för inlärning, erfarenhet, engagerade möten samt 
möjligheter att låta användare uttrycka sig själva kreativt. Alla dessa funktioner ska ses 
som överlappande som interagerar i biblioteket både fysiskt såväl som virtuellt. Denna 
uppdatering av modellen, att inkludera även det virtuella, passade mina syften bättre. 
Det eftersom jag i mina texter letar efter biblioteket som idé och vad det står för, snarare 
än biblioteket som en fysisk plats med dess fysiska innehåll.  
 
De fyra huvudmålen som beskrivits ovan är främst en riktlinje för vad det nya 
biblioteket måste erbjuda sina användare. Modellen innehåller även fyra, vad författarna 
kallar, rum av överlappande visioner för biblioteket; rum för inspiration, rum för 
inlärning, rum för möten samt rum för prestationer (Jochumsen et al. 2012, s. 590). 
Dessa fyra rum ska enligt författarna ej ses som konkreta fysiska rum utan mer som 
möjligheter som kan uppfyllas både i det fysiska biblioteket och i cyberrymden. 
Rummen kommer att beskrivas mer ingående nedan.  
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5.2.1 Rum för inspiration 
Enligt Jochumsen et al. är det här rummet för meningsfulla erfarenheter som förändrar 
våra uppfattningar. Det kan hända genom historieberättande och andra artistiska uttryck 
inom all media, alla kulturmönster och alla genrer (2012, s. 590). Här är det meningen 
att man ska våga röra sig utanför välbekanta val och biblioteket är då en källa till 
inspiration genom utbildning, upplysning och social mobilitet. Biblioteket är dessutom 
kopplat till fritidsaktiviteter och användarens behov av underhållning och generella 
intressen . De senaste årtiondena har dock det så kallade upplevelsesamhället där jakten 
på upplevelser är viktig i många människors liv gjort att biblioteken fått tänka om och 
nu aktivt börja organisera upplevelser. Detta särskilt sedan bokaffärer börjat erbjuda 
kafémöjligheter med bekväma stolar och en möjlighet att läsa de senaste böckerna på 
plats (Jochumsen et al. 2012, s. 590). I korrelation med de övergripande fyra målen i 
modellen stödjer rummet för inspiration särskilt förnyelse och upplevelser.  
 

5.2.2 Rum för inlärning 
Här finns fri och obegränsad information där barn, unga och vuxna kan upptäcka 
världen och öka sina kompetenser och möjligheter. Enligt Jochumsen et al. är det alltid 
ett erbjudande att lära på biblioteket och det sker genom lek, artistiska aktiviteter, kurser 
och många andra aktiviteter (2012, s. 591). Lärande på biblioteket är här sett som en 
dialogorienterad process som börjar med användarens egna erfarenheter och önskan att 
definiera sina egna lärandebehov. Erfarenhet och makt är två av de övergripande fyra 
målen som passar in här.  
 

5.2.3 Rum för möten 
Mötesplatsen på ett bibliotek är ett ställe mellan arbete och hem där invånare kan träffa 
andra liktänkande människor såväl som oliktänkande människor. Biblioteket blir här en 
plattform där människor med olika intressen och värderingar kan utmana varandra till 
diskussioner och debatter (Jochumsen et al. 2012, s. 592). Mötena kan ske oplanerat 
bland soffgrupperna eller planerat genom organiserade möten där olika ämnen 
diskuteras. Biblioteket blir ett tredje ställe i samhället där människor kan mötas över 
generationer, kulturer och etniska bakgrunder. Biblioteket som mötesplats återfinns 
särskilt i två av de fyra övergripande målen nämligen makt och innovation.  
 

5.2.4 Rum för prestationer 
Under den här delen av modellen är det möjligt för användare att bli inspirerade att 
skapa nya artistiska uttryck i möten med konst och kultur. Biblioteket stödjer 
användarnas kreativa aktiviteter genom interaktiva spel, skrivande, ljud och video och 
ger möjlighet till att delta i arbetsgrupper med professionella artister, designers och 
utvecklare av multimedia bland annat. Dessutom fungerar biblioteket som en plattform 
där användare kan publicera sina verk och ger också tillgång till scener för deras 
aktiviteter (Jochumsen et al. 2012, s. 593). Rum för prestationer stödjer särskilt målen 
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engagemang och innovation i modellen.  
 
Modellen kommer att användas i diskussionen i kapitel 8 för att jämföra de funktioner 
av biblioteket som återfinns i artiklarna med de funktioner av biblioteket som modellen 
representerar.  
 

6 Metod 

Då mitt empiriska material utgör sig av tidningstexter föll det sig naturligt att använda 
sig av en textanalys som metod. Nedan beskriver jag närmare hur jag gjort urvalet samt 
vilken slags textanalys jag har använt mig av för att analysera det empiriska materialet. 

6.1 Urval 
Inledningsvis gjordes en enkel sökning i databasen ProQuest central samt enkla 
sökningar på tidningarnas egna hemsidor på internet. Därefter gick jag systematiskt 
igenom varje artikel för att genom ett riktat urval välja ut artiklar relaterade till min 
frågeställning. Antalet artiklar uppgick då till följande: Guardian 23 artiklar, 
Independent 25 artiklar, Telegraph 27 artiklar och Times 22 artiklar. Då materialet efter 
den första genomgången fortfarande var för stort gjorde jag ytterligare en genomläsning 
för att sortera ut material som bedömdes vara irrelevant för studien. Det jag då tog fasta 
på var att läsa artiklarna mer på djupet och sortera bort de som vid en närmare 
genomläsning inte var relevanta för min frågeställning.  
 
Jag riktade även in mig på de artiklar som var listade under news eller features då 
artiklar under sektioner som magazine tenderade att vara skrivna av diverse 
kulturpersonligheter vilket inte riktigt var vad jag var ute efter. Artiklar skrivna av 
anonyma författare samt brev skickade till tidningarna uteslöts också. Dessutom gjordes 
en sökning på de kvarvarande artiklarnas alla författare för att säkerställa att de skrevs 
av journalister och inte av till exempel politiker.  
 
Vad jag har funnit är att det inte förekommer några skillnader i text av dessa tidningar 
förutom då det i vissa fall i databaserna jag har sökt i har uppkommit ett tillägg till titeln 
i form av [Eire Region] eller [Scot Region]. En jämförelse av de fall av dubbletter av 
artiklarna, som inte hade tillägget [Eire Region] eller [Scot Region], som återfanns i 
sökningen visade att såväl datum som författare och text var identiska. Jag gjorde då 
bedömningen att även om artiklarna publicerats i den Irländska och den Skotska 
versionen av tidningen så var innehållet det samma varför jag inte valde bort dessa 
artiklar utan valde att ta med dem i det första urvalet av empirin. I det slutliga urvalet 
finns dock inga artiklar från Eire Region med då det visade sig att de saknade relevans 
för min frågeställning.  
 
Vidare skickade jag ett mail till samtliga fyra tidningar med en förfrågan om eventuella 
lokala utgåvor för att minimera risken att blanda en lokal text med en nationell. 
Guardian, Independent och Times har alla svarat att de inte har några lokala utgåvor 
utan att alla tidningarna är nationella. I Daily Telegraphs fall har jag istället studerat 
deras hemsida efter eventuella lokala utgåvor men inte funnit några. En sökning på 
British Librarys websida visar att Daily Telegraph tillsammans med bland annat 
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Guardian, Independent och Times benämns ”UK Broadsheets” följt av hänvisning till 
andra nationella tidningar förutom dessa vilket gör att jag drar slutsatsen att även Daily 
Telegraph kan räknas som en nationell tidning utan lokala utgåvor.  
 

6.2 Empiriskt material 
Artiklarna är hämtade från fyra nationella brittiska nyhetstidningar; The Guardian, The 
Independent, The Daily Telegraph och The Times. Tidningarna presenteras kort nedan 
innan artiklarna listas. Samtliga artiklar är från 2011 eftersom det var det år då flest 
bibliotek lades ned i Storbritannien. Artiklarna listas nedan uppställda efter först namnet 
på tidningen och sedan datum, titel och författare. De kommer sedan att vid citat 
refereras till med namnet på tidningen följt av datumet då artikeln publicerades samt 
författarens efternamn. Ex. Guardian 2011-02-05 Page, Times 2011-02-10 Sherman et 
al. 
 
The Guardian  
Guardian är enligt Encyclopaedia Britannica (2014) en av Storbritanniens bästa 
tidningar och grundades 1821. Tidningen började ges ut dagligen efter 1855 och 100 år 
senare hade den blivit en nationell tidning med ett positivt internationellt rykte. 
Historiskt har tidningen prisats för sin undersökande journalism, litterära och artistiska 
täckning och den utländska korrespondensen. Guardians ledare anses vara mindre 
konservativ än Daily Telegraph och Times (Encyclopaedia Britannica, 2014). Tidningen 
ägs av Scott Trust som också äger Guardian Media Group och inkomsten från den 
stiftelsen gör att tidningen är finansiellt oberoende (Encyclopaedia Britannica, 2014).  
Varje upplaga av tidningen säljer omkring 172445 exemplar per dag (Abc 2015, 
National newspaper, The Guardian). 
 
8 artiklar 
2011-01-08 Special report: Libraries seen as easy touch when it comes to balancing the  
      books: Up to 800 – a fifth of the total – could close as local authorities look 
      for savings – Alexandra Topping och Benedicte Page 
2011-01-15 Read all about it: books vanish in library protest – Maev Kennedy 
2011-02-04 G2: Borrowed time: This Saturday sees a national day of protest against 400 
      planned library closures. The Isle of Wight stands to lose more than most – 
      a staggering nine out of 11 – and resistance there is mounting. – Jon Henley 
2011-02-05 Borrowers to go 'shh' in save-our-libraries protest – Benedicte Page 
2011-03-25 The human cost: Around Britain in 50 cuts – a snapshot of the great     
      squeeze: 3 New Cross library, SE London, Cut pounds 995,000*: *from 
      Lewisham's pounds 4.6m library butget (21.6%) – Benedicte Page 
2011-04-13 Literature: Authors beaten in battle to save London library – Stephen Bates 
2011-10-14 National: Opened by Twain, backed by Bennett, but ruling means libraries 
      like this will close: Decision opens way for cuts by other councils: High-
      profile writers gave their support in vain – Peter Walker och Alison Flood  
2011-10-18 'It's not just books, it's newspapers. It's people': Protesters mount vigils at 
      closed libraries to stop council clearing the shelves – Sam Jones 
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The Independent  
Independent är en tidning som ges ut dagligen och grundades 1986. Enligt  
Encyclopaedia Britannica (2014) är det en politiskt oberoende tidning även om 
undersökningen från Guardian visar att Independent stödde en koalition av 
arbetarpartiet och liberaldemokraterna vid valet 2010 (2010-05-04, Stoddard). 
Tidningen startades då dess grundare ansåg att Storbritannien behövde en tidning utan 
de starka politiska åsikter som landets redan etablerade tidningar hade. Under 90-talet 
minskade dock tidningens läsare då den hade en osäker period till följd av konflikter om 
vilken riktning tidningen tog. 2004 ökade tidningens utgivning igen efter att ha bytt 
format på tidningen, enligt  Encyclopaedia Britannica (2014). Varje upplaga av 
tidningen säljer omkring 58423 exemplar per dag (Abc 2015, National newspaper, The 
Independent). 
 
6 artiklar 
2011-01-16 Overdue! The fight to save our libraries begins – Nina Lakhani och Kunal 
      Dutta 
2011-02-06 The day the bookworms turned – Nina Lakhani 
2011-02-06 Overnight protest held at library – Joe Sinclair, PA 
2011-05-29 Pint of bitter and a juicy murder story, please, librarian – Matt Chorley 
2011-07-17 Fight to save local libraries gets its day in court – Kunal Dutta 
2011-11-28 Save the UK's libraries? It's beyond me, admits US guru – Kunal Dutta 
 
The Daily Telegraph  
Daily Telegraph räknas som en av Storbritanniens största tidningar tillsammans med 
Times och Guardian enligt  Encyclopaedia Britannica (2014). Tidningen grundades 
1855 och har en konservativ inställning till de nyheter som skrivs (Encyclopaedia 
Britannica, 2014). Tidningen kombinerar även en hög standard av nyhetsrapportering 
med ett urval av intressanta artiklar och ledare. Varje upplaga av tidningen säljer 
omkring 466091 exemplar per dag (Abc 2015, National newspaper, The Daily 
Telegraph). 
 
7 artiklar 
2011-01-21 'Why should our libraries be living on borrowed time?' – Robert Colvile 
2011-02-14 We'll move to protect libraires, says minister – James Kirkup 
2011-06-08 Get children off web and in libraries, says Laureate – Anita Singh 
2011-07-09 Judge's ruling gives hope to 500 libraries facing closing – Richard Alleyne 
         och Martin Chilton 
2011-07-20 'We must stand up to the book barbarians' – Peter Stanford 
2011-10-15 And that's the end of the stories...? – Christopher Howse 
2011-10-29 Who will win this battle over books? – Sameer Rahim 
 
The Times  
Times ges ut dagligen och är en av Storbritanniens mest inflytelserika och äldsta 
tidningar enligt  Encyclopaedia Britannica (2014). Tidningen grundades 1785 och i 
mitten på 1800-talet hade den utvecklats till en vitt respekterad nationell tidskrift. 
Tidningen hade också höga standards och strävade efter en grundlig precision när det 
gällde rapporterande och skrivande ( Encyclopaedia Britannica, 2014). I början på 
1900-talet hade tidningen en svacka men blev återigen en stor nyhetstidning i mitten på 
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1900-talet. 1981 köptes tidningen av Rupert Murdochs News Corporation. Varje 
upplaga av tidningen säljer omkring 373794 exemplar per dag (Abc 2015, National 
newspaper, The Times). 
 
5 artiklar 
2011-02-05 Top authors unite in bringing Holyrood to book over cuts in library services 
      [Scot Region] – Lindsay McIntosh 
2011-02-10 From home care to libraries – frontline services will suffer as council axes 
      fall – Jill Sherman, Billy Kenber och Alex Ralph 
2011-02-10 Spending cuts are too deep and too quick, say grassroots Lib Dems as 
      loyalty to their leader is severely stretched [Scot Region] – Jill Sherman 
2011-05-23 The Book Society and how I finally got agitated – Tim Lott 
2011-11-17 Campaigners win fight to save their libraries – Jill Sherman 
 

6.3 Kvalitativ innehållsanalys 
Textanalysen jag har valt är en form av kvalitativ innehållsanalys som enligt Wildemuth 
går ut på att koda och identifiera teman eller mönster i en text (2009, s. 308) för att på så 
vis hitta en mening och ett sammanhang i de valda texterna. Som Hesse-Biber och 
Leavy (2011, s. 229) skriver är kvalitativ innehållsanalys en bra metod då man till 
exempel vill undersöka hur medias egna bilder reflekterar och skapar särskilda ideal av 
deras exempel kvinnlig skönhet, eller som i mitt fall särskilda beskrivningar av 
folkbibliotek. Till skillnad från kvantitativ innehållsanalys är det  dock inte frågan om 
att bara räkna ord utan ett kvalitativt tillvägagångssätt ger möjligheten att förstå den 
sociala verkligheten bakom dessa teman och mönster.  
 
Hesse-Biber och Leavy (2011, s. 234) beskriver ett kvalitativt angreppssätt som en 
spiralmodell där forskaren dyker in och ut ur den samlade datan samtidigt som studien 
fortskrider för att få ny insikt i varje fas av projektet och för att använda informationen 
för att generera mer information. En kvalitativ innehållsanalys kan göras både induktivt 
och deduktivt även om det vanligaste sättet att utföra den på är induktivt. Jag har valt en 
induktiv inriktning i det att jag hämtat teman och kategorier från det empiriska 
materialet istället för från en teori eller tidigare forskning.  
 
Sättet att hämta koder direkt från materialet är ett tillvägagångssätt som Hsieh och 
Shannon beskriver som konventionell kvalitativ innehållsanalys (2005, s. 1279) och jag 
har beslutat att det är det bästa angreppssättet för min studie. Anledningen till det är att 
eftersom jag använder mig av två slags teorier, gestaltningsteorin samt Jochumsens et 
al. modell, så innebär det att det inte hade varit praktiskt genomförbart att hämta koder 
från båda teorierna vilket görs i en så kallad riktad innehållsanalys (Hsieh och Shannon 
2005, s. 1281). Det särskilt när det gäller gestaltningsteorin som inte har förutbestämda 
teman utan är mycket beroende av vad man hittar i sina texter. Eftersom jag inte ville 
dela upp analysen för mycket med teman hämtade från den ena teorin och inga från den 
andra valde jag då istället att hämta mina koder och teman direkt från artiklarna för att 
få ett mer enhetligt resultat. En annan anledning är att mitt mål med den här studien inte 
var att validera redan existerande teorier utan snarare använda mig av dem för att förstå 
och läsa ut en mening i det analyserade innehållet i artiklarna.  
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6.3.1 Tillvägagångssätt 
Den konventionella innehållsanalysen utfördes enligt Hsiehs och Shannons riktlinjer 
(2005, s. 1279) som beskrivs nedan.  
Först lästes alla artiklar igenom flera gånger för att få en överblick över texterna som en 
helhet. Därefter gjordes en mer noggrann genomläsning ord för ord för att kunna ta ut 
koder. Ord och meningar som var av betydelse för frågeställningen markerades och 
preliminära koder skrevs ner i marginalen. Koderna sorterades sedan i kategorier 
baserade på hur de hörde samman och sattes in i ett preliminärt kodschema. Enligt 
Hsieh och Shannon (2005, s. 1279) är en trädstruktur ett bra sätt att organisera 
kategorierna på och kodschemat utvecklades därför därefter. Definitioner skrevs ned på 
de ställen det bedömdes vara nödvändigt för att förtydliga ett tema eller en kategori. 
Kodschemat testades sedan på en del av texterna för att kontrollera att inga nya 
kategorier hittades och i de fall nya kategorier kom till lades de in i kodschemat. 
Därefter kodades all text med hjälp av kodschemat och resultatet av det redovisas i 
kapitel 7 vilket också delvis besvarar fråga ett. Hsieh och Shannon (2005, s. 1279) 
menar att i en konventionell innehållsanalys ställs teorier och tidigare forskning mot det 
insamlade materialet i ett särskilt diskussionsavsnitt vilket även görs här i kapitel 8 för 
att besvara fråga två.  
 

7 Resultat av analys 

I det här kapitlet presenteras resultatet av innehållsanalysen som också delvis är svaret 
på den första frågan i min frågeställning: hur tidningarna skildrar hot om nedläggning 
av bibliotek i artiklarna. Fråga ett kommer dock även att behandlas i 
diskussionsavsnittet för ett mer utförligt svar. Texten är uppdelad innehållsmässigt efter 
de teman som uppkom när analysen av artiklarna gjordes. Viktigt att notera är dock att 
temana inte står självständigt utan att de har en flytande gräns där betydelsen av varje 
tema kan överlappa andra teman. För att göra läsningen enklare har jag dock valt att 
separera temana i analysen även om vissa teman kommer att nämnas kort under andra 
teman när så inte kan undvikas. Referaten på citaten hänvisar till tidning, datum samt 
författaren av artikeln för enklare återkoppling till redovisningen av det empiriska 
materialet i kapitel 6.2. Samtliga artiklar som har analyserats är även listade i käll- och 
litteraturförteckningen. De teman som är framträdande i artiklarna är följande: 
 

• Ekonomi 
• Tillgänglighet 
• Funktion 
• Reaktioner på nedläggningar 

 
Kodschemat (Bilaga 1) ger en tydligare bild av hur teman och underkategorier som 
nämns i texten hör ihop.  
 

7.1 Ekonomi 
Temat ekonomi kan ha både en negativ och en positiv betydelse för biblioteken. Den 
negativa biten innebär besparingar och avgifter medan donationer och volontärer står 
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för den positiva. Underkategorin volontärer är placerad under temat ekonomi eftersom 
det innebär en minskad kostnad för biblioteket att ha en volontär istället för en anställd 
bibliotekarie. Volontärer kommer även att nämnas under temat tillgänglighet då det är 
svårt att undvika eftersom volontärer leder till fortsatt öppna och därför tillgängliga 
bibliotek.  
 
Ekonomitemat är klart framträdande i samtliga artiklar. Orsaken till att så många av 
Storbritanniens bibliotek hotades av nedläggning 2011 berodde på att Storbritanniens 
regering krävt av de lokala styrelserna att de var tvungna att spara in på miljarder under 
nästkommande två år. Det innebar att ett av fem bibliotek riskerade att stängas och en av 
fyra heltidsarbetande bibliotekarier riskerade att förlora sina jobb. Enligt Times (2011-
02-10, Sherman et al.) minskade myndigheterna sin budget med upp till 25 procent 
under 2011 vilket medförde att närmare 500 bibliotek skulle stängas. I samma artikel  
listade dock Times inte bara bibliotek som var hotade utan presenterade fakta från en 
enkätundersökning där besparingar från Storbritanniens alla områden, allt från 
äldreomsorg till sopsortering, granskades.  
 
”[...] running a library is no easy task, and good intentions are not enough” The Daily 
Telegraph 2011-10-29, Rahim 
 
Trots citatet ovan sparade Isle of Wight in £500 000 per år genom att fem av elva 
bibliotek sköttes av volontärer (Daily Telegraph 2011-10-15, Howse). Brent, en 
Labourstyrd stadsdel i London, menade att en Big Society lösning ändå skulle kosta 
dem pengar och avslog samhällets önskan om att själva sköta biblioteket trots att de 
samlat in £35 000 på kort tid (Daily Telegraph 2011-10-29, Rahim). Styrelser över hela 
Storbritannien föreslog ändå att volontärer, i enlighet med Big Societys anda, skulle 
ersätta bibliotekarier för att biblioteken skulle kunna räddas och en domare i London 
planerade att inrätta en stiftelse för volontärer som kunde sköta huvudstadens bibliotek.  
I Somerset planerades istället att införa medlemsavgifter för att kunna rädda några 
bibliotek. Stadsstyrelsen i Edinburgh minskade i sin tur bibliotekariers arbetstimmar 
medan andra styrelser förenklade rollen som bibliotekarie för att kunna betala dem 
mindre.  
 
En del styrelser bjöd in Starbucks för att de skulle kunna öppna caféer bland 
bokhyllorna och på så sätt generera kapital till biblioteket. På flera håll i landet gjordes 
också försök att slå ihop biblioteken med andra sociala inrättningar för att de skulle 
kunna dela på byggnaden och därmed kostnaden.  
 
Hillingdon, en stadsdel i London, renoverade sina bibliotek och hävdade att 
besökarantalet steg med 50% för de bibliotek som renoverades. Genom detta ansåg 
Hillingdons styrelse att de visade andra sätt att behålla biblioteken på då en filial fick 
£7000 om året från ett Starbuckscafé på området, enligt Daily Telegraph (2011-10-15, 
Howse). Även Guardian (2011-02-04, Henley) nämner Hillingdon som efter att ha sänkt 
de centrala kostnaderna för biblioteket med £250 000, köpte in böcker användarna vill 
läsa och såg utlåningssiffrorna stiga med 500%. Guardian skriver även i samma artikel 
om de brutala budgetnedskärningar som gjort att många styrelser valt att se till 
biblioteken som ett bra sätt att genomföra nedskärningarna.  
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Stadsdelen Brent i London räknade med att spara in £1 miljon genom att stänga hälften 
av biblioteken men samtidigt planerade styrelsemedlemmen Ann John ett superbibliotek 
på andra sidan stadsdelen för £3 miljoner enligt Daily Telegraph (2011-10-29, Rahim). 
Tanken med det var att små lokala bibliotek har få besökare medan stora moderna 
bibliotek ligger mer centralt och får fler besökare.  
 
Många av artiklarna hade en bild av nostalgi över sig då de refererade till tidigare 
donationer gjorda av bland annat Andrew Carnegie. Enligt Independent (2011-02-06, 
Lakhani) ska dessutom en Lady Wantage, som ägde större delen av byn Irchester1904, 
ha donerat marken som biblioteket står på.  
 

7.2 Tillgänglighet 
Hur tillgängligt ett bibliotek är beror inte endast på hur nära användaren biblioteket 
ligger, även om avstånd är en viktig faktor, utan även på hur ofta och länge biblioteket 
har öppet. Hit räknar jag också den service som bibliotekarierna ger användarna 
eftersom en utbildad bibliotekarie har de verktyg som behövs för att ge en bra service 
och vara tillgänglig för att möta användarens behov.   
 
”If the closure goes ahead, the nearest library would be more than ten miles away.” The 
Times 2011-02-10, Sherman, Kenber, Ralph 
 
Med de stängda biblioteken så stängdes också mobila bibliotek som bokbussar och 
tillgängligheten minskade därför drastiskt i de områden som det skedde i. Yorkshire 
planerade att stänga alla sina mobila bibliotek medan Derbyshire och West Sussex valde 
att reducera antalet timmar biblioteken höll öppet. Essex sparade istället in på service 
vilket innebar färre böcker att låna.  
 
Endast en artikel (2011-04-13, Bates) av åtta artiklar i Guardian nämnde inte barns eller 
äldres tillgänglighet till biblioteket. Independent hade också en artikel (2011-11-28, 
Dutta) av sex artiklar där barn eller äldre inte nämndes. Independent (2011-01-16, 
Lakhani) intervjuade barn och äldre med särskilt fokus på hur mycket förlusten av 
biblioteket betydde för dem. Daily Telegraph var mer neutrala då tre artiklar av sju inte 
nämnde bibliotekets betydelse för barn eller äldre (2011-02-14 Kirkup, 2011-07-09 
Alleyne et al., 2011-10-29 Rahim).  Times (2011-02-10, Sherman et al.) nöjde sig 
istället med att i en artikel av fem citera en dam i medelåldern som tyckte att det var 
synd att hennes barn inte längre skulle kunna använda biblioteket. Även en bibliotekarie 
med en passion för mobila bibliotek nämndes (Times 2011-02-05, McIntosh). Utöver 
det skrev Times i sina artiklar huvudsakligen rena fakta om de beslut styrelserna tog vad 
gällde besparingarna samt geografiska förändringar det medförde. Times var också mer 
neutrala i sina skildringar då tre av artiklarna behandlade nedskärningar rent generellt 
och inte nedskärningar på bibliotek specifikt (2011-02-10 Sherman et al., 2011-02-10 
Sherman, 2011-11-17 Sherman) .  
 
”In two years' time more people will visit Brent libraries, more people will borrow 
books and a wider proportion of our population will use them.” Guardian 2011-04-13, 
Bates 
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Enligt Guardian (2011-10-14, Walker et al.) hade Brent gjort omfattande studier som 
visade att användare skulle ha tillgång till andra bibliotek även om det innebar en 
kostnad i både tid och resor. Brents styrelse menade att de kvarvarande biblioteken 
kunde ha öppet längre med bättre service och förbättringar. Motargumentet var att de 
som inte hade råd att köpa böcker hade heller inte råd med transportkostnaderna till och 
från avlägsna bibliotek. Även om kvarvarande bibliotek förbättrades menade 
motståndare till nedläggningarna att färre, särskilt unga, människor skulle besöka större 
och mer avlägsna bibliotek. Många äldre hade inte heller förmågan att resa längre 
sträckor till avlägsna bibliotek enligt en annan artikel i Guardian (2011-03-25, Page). 
Daily Telegraph (2011-10-29, Rahim) såg logiken i att fokusera resurserna på större 
bibliotek med längre öppettider och mer innehåll men frågade sig också varför det inte 
gick att även ha det  omoderna lilla biblioteket kvar då det var ett bra ställe att dra sig 
tillbaka på efter en hektisk dag på skola och jobb.  
 
På ett bibliotek i Ventnor säger en användare till Guardian (2011-02-04, Henley) att hon 
använder biblioteket tre gånger i veckan eftersom hon bor så nära. Dessutom lyfts 
servicen på det lokala biblioteket fram då bibliotekarierna hälsar alla med namn. Även 
bibliotekarien på ett bibliotek i Irchester lyfts fram som viktig för servicen i en artikel i 
Independent (2011-02-06, Lakhani).  
 
Styrelsen på Isle of Wight planerade att öka tillgängligheten genom att sätta upp två 
extra bibliotek i två städer med 50 öppettimmar per vecka och själva ansvara för 
skötseln. Tanken var också att de mer lokala biblioteken skulle tas över av volontärer för 
att de ska kunna hålla öppet. Enligt Guardian (2011-02-04, Henley) är det dock få som 
anser att en volontär på ett effektivt sätt klarar av att ersätta en erfaren heltidsarbetande 
bibliotekarie som gör mycket mer än att rekommendera och beställa böcker. Ett 
bibliotek i Swindon som togs över av volontärer ges som exempel då det snart blev 
tvunget att hålla stängt på helgerna. Enligt 1964 Public Libraries and Museums Act är 
styrelser skyldiga att driva en omfattande och effektiv service när det gäller bibliotek 
och Guardian (2011-02-04, Henley) ställde frågan om det verkligen var fallet efter alla 
besparingar.  
 
En annan viktig fråga som tas upp är tillgängligheten för alla. Biblioteket är gratis, 
lokalt, vänligt och helt klasslöst enligt en kvinna som intervjuades i Guardian (2011-01-
08, Topping et al.). Även Daily Telegraph (2011-01-21, Colvile) var inne på samma 
linje när de menade att bibliotek är öppna för alla oavsett om man bor i en billig eller 
dyr lägenhet.  
 
Andra möjligheter som öppnade upp tillgängligheten till ett bibliotek var att som 
styrelsen i Bradford planera att öppna ett bibliotek i ett shoppingcenter. Independent 
(2011-05-29, Chorley) citerade vidare lokala myndigheter när de sa att definitionen av 
ett bibliotek inte behövde betyda en kommunal byggnad full med böcker. Om bibliotek 
öppnade i affärer, sportcentra, stadshus och på lokala pubar så ökade tillgängligheten 
genom att fler människor kunde ta del av verksamheten.  
 

7.3 Funktion 
Under det här temat ligger allt som beskriver biblioteket på ett eller annat sätt i 
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artiklarna. Beskrivningarna innefattar användningsområdet biblioteket har idag samt hur 
det kan utvecklas i framtiden men även den emotionella betydelse biblioteket 
symboliserar för de som använder det beskrivs. 
 
”It's not just books, it's newspapers, it's people. It's like a little book club for the 
elderly.” Guardian 2011-10-18, Jones 
 
Användarna är eniga om att ett bibliotek inte bara är böcker utan så mycket mer. Det är 
information; att veta vad som är på gång, , det är instruktioner, det är vänner och 
kunskap, det är ett ställe att gå till när inga andra ställen finns, det är en symbol för 
samhället. Det är också en plats för studier och ett ställe där man kan använda internet 
för att prata med familjen eller söka jobb. Inte minst är det ett ställe där man kan läsa för 
nöjes skull.  
 
I en av Guardians artiklar (2011-10-14, Walker et al.) kan man läsa att en användare 
praktiskt taget bodde på biblioteket i Brent som liten. I en annan av Guardians artiklar 
(2011-10-18, Jones) berättade en annan användare att hennes familj hade använt Kensal 
Rise biblioteket i över 25 år. Kensal Rise nämndes i fler artiklar med nostalgi, inte bara 
av Guardian, som det bibliotek Mark Twain öppnade år 1900. Även Daily Telegraph 
(2011-10-15, Howse) skrev om Mark Twains betydelse för Kensal Rise och om när 
Andrew Carnegie donerade pengar till den nuvarande byggnaden. Det ledde till att 
biblioteket fick större utrymme och möjliggjorde att användarna kunde gå runt och leta 
bland böckerna själva.  
 
Det nämndes också att biblioteken är en viktig plats där barn och ungdomar kan studera 
inte minst för att illiteraciteten var så hög i delar av de områden som hotades av 
nedläggning. Biblioteken är en ingång till läsförståelse var budskapet. Det var inte 
heller bara barn och ungdomar som studerade på biblioteket då en författare i Guardian 
(2001-04-13, Bates) menade att biblioteket hade hjälpt hennes akademiska karriär.  
 
”Libraries are beyond price, they are our street corner universities. They are a center for 
the community.” Guardian 2011-04-13, Bates 
 
Ventnor biblioteket lånade inte bara ut böcker, DVD-skivor och CD-skivor. Det hade 
även veckoplanerad kvällsläsning i grupp, bokchatt på morgonen, en handarbetsgrupp, 
en grupp med rimmande för små barn och sagor för de som var under fem. Det gick 
även att läsa tidningar, se på anslagstavlan,  använda dator, gå ut på internet, skriva ut, 
scanna, fotokopiera och faxa. Lokala utställningar kunde besökas i galleriet och i den 
lokala studiesektionen fanns sällsynta noter på kör- och orkestermusik. Det fanns även 
en speciell sektion för hemläxor där böcker kunde tas hem för skolprojekt. Man kunde 
också hämta återvinningspåsar, ansöka om busskort och prata med en polis som besökte 
biblioteket regelbundet. Allt detta kunde en av Guardians journalister notera under ett 
besök på en halvtimme på biblioteket i Ventnor (2011-02-04, Henley).  
 
”The library is the one place where you find five-year-olds and 90-year-olds together, 
and it's where young people learn to be proper citizens.” Guardian 2011-01-15, 
Kennedy 
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Guardian (2011-03-25, Page) beskrev New Cross biblioteket som en viktig del av 
samhället med en familjär atmosfär och ett ställe där föräldrar kunde lämna sina barn 
och där det gick att sitta, prata, använda datorer och läsa böcker. Utan biblioteket fanns 
det ingenstans att gå menade en användare i samma artikel i Guardian. Bembridge 
biblioteket på Isle of Wight sades vara en stor del av samhället och en stor del av de 
äldres vardagliga liv menade ytterligare en användare i en annan av Guardians artiklar 
(2011-02-04, Henley). På Kensal Rise biblioteket plöjde studenter igenom böcker 
samtidigt som en äldre dam läste tidningen och en mor med sin treåriga dotter färglade 
en tecknad hund på en datorskärm (Guardian 2011-01-08, Topping et al.). Många av 
Guardians artiklar har denna målande beskrivning över bibliotekets funktioner.  
 
Daily Telegraph (2011-06-08, Singh) citerade en författare som menade att det var 
livsviktigt att barn kunde besöka biblioteket och prata med erfarna bibliotekarier som 
kunde hjälpa dem att upptäcka sin smak vad gällde böcker. Barn som bara kopierade 
saker från internet lärde sig heller inte lika mycket som barn som själva undersökte det 
hemläxan avsåg menade hon. Samme författare trodde även att det var en nyckel till 
läsförståelse att agera ut historier och inte bara läsa det som står.  
 
Framtidens bibliotek var ett modernt bibliotek enligt artiklarna jag har undersökt. Daily 
Telegraph (2011-02-14, Kirkup) skrev att The Department for Culture, Media and Sport 
försökte uppmuntra styrelser att modernisera biblioteken för att göra dem billigare i 
drift. De föreslog att biblioteken skulle öppna caféer och internetcaféer och dela 
byggnader med andra offentliga inrättningar. Brent hade planer på att öppna ett helt nytt 
och väldigt modernt bibliotek för £3 miljoner istället för de bibliotek som lades ned 
(Daily Telegraph 2011-10-29, Rahim).  
 
Times skrev mycket lite om bibliotekens funktion men nämnde en användare som 
använde biblioteket för att fostra en kärlek till böcker hos sina barn (Times 2011-02-10, 
Sherman et al.). Även en författare som tillskrev biblioteken den professionella 
framgång hon har haft nämndes (Times 2011-02-05, McIntosh). Kensal Rise biblioteket 
nämndes även i Times (2011-05-23, Lott) som historiskt viktigt då det överlevt två 
världskrig och  en mängd finanskriser. I samma artikel nämnde Times också en 
styrelsemedlem som menade på att biblioteken började bli omoderna och att om man 
ville ha en bok så köpte man den på en stormarknad.  
 
Independent (2011-01-16, Lakhani et al.) skrev att Storbritanniens bibliotek var en källa 
till glädje och utbildning och citerade experter som menade att politikerna hade 
misslyckats att förstå hur viktiga biblioteken var för utbildning, det sociala och det 
kulturella. De citerade även en politiker från arbetarpartiet (Labour) som såg bibliotek 
som ett ställe där samhällen byggdes när familjer lärde känna varandra och blev vänner. 
Som enda tidning intervjuade de även en verkställande direktör på Chartered Institute of 
Library and Information Professionals (Cilip) som sa att bibliotek representerade fri 
tillgång till kunskap och information för alla (Independent 2011-01-16, Lakhani et al.). 
Även användare intervjuades och de lyfte fram funktioner som utbildning, 
författarbesök och lärare som stod för underhållning och inspiration till hjälp i barnens 
skolgång. En användare vid New Cross uttryckte det så här: 
 
”Libraries are egalitarian, they are empowering and I can't think of anything more 
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indicative of a civilised society.” Independent 2011-02-06, Sinclair 
 
Biblioteken beskrevs även som en port ut ur socialt utanförskap och en högt skattad 
aspekt på kulturlivet. Independent (2011-02-06, Sinclair) nämnde även 
historieberättande, skrivarverkstäder och musik i relation till New Cross biblioteket.  
 
Independent (2011-05-29, Chorley) beskrev framtidens bibliotek med Starbucks bland 
bokhyllorna och menade att biblioteken kunde återuppväckas på pubar, i affärer och på 
läkarmottagningar. I London utvecklades ritningar på framtidens bibliotek efter 
allmänhetens protester och biblioteken delade där lokaler med polis, sjukvård och 
juridiska rådgivare. Böcker lånades ut genom pubar och fick kapital genom att sälja 
märkeskaffe. En ny modell av biblioteket kom också från USA där böcker skulle 
erbjudas i samband med kaffekvällar, kvällar med mordmysterier, uppläsning av poesi 
och ”open mic sessions”. Enligt Independent (2011-11-28, Dutta) var Storbritannien 
ännu inte redo för privatisering av bibliotek och det amerikanska företaget bidade sin tid 
medan de skapade relationer med lokala myndigheter.  
 

7.4 Reaktioner på nedläggningar 
Det här temat inbegriper reaktioner från alla berörda parter kring en 
nedläggningsprocess som jag har funnit representerade i artiklarna. Det innebär att 
bibliotekarier, politiker, användare, författare, domare, musiker och även journalister är 
representerade här. Det här temat är också en följd av hur tidigare teman, ekonomi, 
tillgänglighet och funktion, representerar biblioteket. Som ett exempel leder dålig 
ekonomi på biblioteket oftast till sämre tillgänglighet och sämre funktion. Det i sin tur 
leder till negativa reaktioner från bland annat biblioteksanvändare. För att få positiva 
reaktioner krävs en balans av ekonomi, tillgänglighet och funktion på biblioteket.  
 
”Local councils are having to make these decisions so quickly. Once a library is shut it 
will never reopen. When councils realise what they have done it will be too late.” 
Independent 2011-02-06, Lakhani 
 
Independent (2011-01-16, Lakhani et al.) skrev om författare som tillsammans med 
användare genomförde kampanjer för att protestera mot de planerade nedskärningarna. 
De krävde en publik undersökning av nedskärningarna eftersom de ansåg att de var en 
attack på Storbritanniens kultur och kunskapsbas och ville undersöka om förfarandet var 
lagligt med hänvisning till 1964 Public Libraries and Museums Act. Byborna i 
Northamptonshire samlades på biblioteket i Irchester för att, som Independent (2011-02-
06, Lakhani) uttryckte det, sätta en röst på deras ilska över förslagen på att stänga 
biblioteket. Protesten var en del av ett event kallat ”den nationella dagen för handling” 
där tusentals supportrar deltog i mer än 100 event runtom i Storbritannien. Den 
nationella dagen för kampanjerna hade både författare och musiker närvarande som stöd 
till biblioteken. Protesterna involverade även en ockupation av ett bibliotek där 
användare spenderade natten på biblioteket i protest och på ett annat bibliotek lånades 
alla bibliotekets 16000 böcker ut för att visa hur mycket biblioteket betydde för 
användarna.  
 
”And when a part of our civilisation is being destroyed, we have to stand up against the 
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barbarians.” Daily Telegraph 2011-07-20, Stanford 
 
I nordvästra London hade alla möjliga olika människor spenderat många timmar med att 
knacka dörr, organisera möten, dela ut flygblad på gatan och sätta ihop event för 
välgörenhet enligt Times (2011-05-23, Lott). Daily Telegraph (2011-10-29, Rahim) 
skrev hur protesterande människor i nordvästra London hindrade arbetare från att spika 
för fönstren på biblioteken och volontärer satte upp ett ”pop-up” bibliotek utanför. Även 
Guardian (2011-10-18, Jones) skrev om protesterande människor med plakat i händerna 
som hindrade de nedlagda biblioteken från att tömmas på böcker och datorer. I Somerset 
kom dessutom en maskerad tjuv att stjäla böcker från barn och äldre och istället lämna 
en skylt där det stod saker som illiteracitet, dåliga livschanser och social isolering 
enligt Guardian (2011-02-05, Page).  
 
Times (2011-02-05, McIntosh) skrev också hur dussintals av de bästa författarna i 
Skottland samlades vid det skotska parlamentet för att protestera och överlämna en stor 
namninsamling. Eventet var öppet för alla, inte bara författare, och deltagarna hade 
blivit tillsagda att ta med sin favoritbok att läsa ur. En del av de protesterande hade 
också skrivit ett brev till Edinburghs statsråd med protester över förslag att sänka 
lönerna för skolbibliotekarier. Liberaldemokraterna hade låtit meddela att de skulle att 
rösta emot åtgärden under budgetmötet.  
 
”I think the government is getting very wobbly about the whole question of library 
closures. They had imagined that voters would agree with them that libraries were just 
luxuries for freeloaders, but the protests around the country have taken them aback.” 
Daily Telegraph 2011-07-20, Stanford 
 
En politiker från arbetarpartiet (Labour) lät meddela att hans parti skulle backa upp alla 
kampanjer som ville rädda biblioteken enligt Independent. Ministrar från 
liberaldemokraterna (LibDem) och det konservativa partiet (Conservatives) uttryckte, 
enligt Independent (2011-01-16, Lakhani et al.), oro privat över hotet mot biblioteken 
men menade också att de inte tänkte lägga sig i lokala beslut. Liberaldemokraterna i 
Skottland menade istället i ett förklarat uppror att besparingarna var för stora och att de 
verkställdes för snabbt, enligt Times (2011-02-10, Sherman). Enligt Daily Telegraph 
(2011-02-14, Kirkup) stod dock ministrar redo att ta direkt kontroll över biblioteken om 
styrelserna skar ner på servicen för mycket. Kulturministern övervägde då att åberopa 
tidigare oanvända lagar för att ta kontroll över budgeten och styra det hela från 
Whitehall (platsen för den brittiska regeringen).  
 
Kampanjerna sträckte sig även in i rättssalarna där högsta domstolen skulle besluta om 
processen som bestämde över framtiden för biblioteken var rättvis och i linje med 
korrekta ramlagar. Enligt Independent (2011-07-17, Dutta) sa domarna att de skulle göra 
undersökningen i enlighet med sektion 10 i 1964  Public Libraries and Museums Act, 
vilken säger att alla publika klagomål om bibliotek ska gå igenom ”Secretary of State 
for Culture, Media and Sport”. Även Daily Telegraph (2011-07-09, Alleyne et al.) 
nämnde att en domare tillåtit bibliotek i Gloucestershire att vara öppna medan besluten 
bakom nedläggningarna granskades. Enligt Guardian (2011-10-14, Walker et al.) 
avfärdade en domare i London en serie av argument från biblioteksanvändare i Brent 
och menade att Brents styrelse inte hade brutit mot några lagar genom att lägga ned 
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biblioteken.  
 
En borgmästare i Doncaster, där 12 filialer skulle bli beroende av volontärer, blev 
tillfrågad om hur mycket träning volontärerna behöver. Hans svar, en undran över hur 
mycket träning det behövs att lämna ut en bok och stämpla den, fick en bibliotekarie att 
som svar ilsket lista 93 andra funktioner för vilka träning behövs, skrev Daily Telegraph 
(2011-10-15, Howse). 
 

8 Diskussion 
I detta kapitel kommer jag att visa på hur olika kombinationer av olika teman ger olika 
resultat beroende på hur de presenteras i artiklarna. Detta gör jag med hjälp av 
gestaltningsteorin och genom en jämförelse av artiklarna tidningarna emellan. Som 
läsare har man vanligen inte denna förförståelse när man läser en artikel utan de 
underliggande budskapen når fram även om man inte tänker på det. Först kommer jag 
dock att använda mig av modellen av Jochumsen et al. för att diskutera de av  
bibliotekets funktioner som uppkommer i artiklarna och för att försöka besvara fråga två 
i min frågeställning.  
 

8.1 Vilka slags funktioner kan i artiklarna tolkas som viktiga för 
biblioteket och dess framtid? 

Enligt Jochumsen et al. är bibliotekets övergripande mål att stödja användaren genom 
att bidra till erfarenhet, engagemang, makt och innovation. Det tar sig uttryck genom de 
fyra överlappande funktionerna inspiration, inlärning, möten och prestationer 
(Jochumsen et al. 2012, s. 589f). Här återfinns temat Funktion med sina underkategorier 
där biblioteket, från idag till imorgon, ges en viss betydelse i artiklarna. Även temat 
Reaktion kan relateras till modellen då många av reaktionerna inbegriper modellens 
kategorier rum för möten och rum för prestation. I artiklarna nämns i första hand 
biblioteket som en plats för utbildning där barnen får ökad läsförståelse och tränar 
förmågan att söka i litteratur för att göra sina läxor.  
 
Biblioteket är dock inte bara en plats där barn kan lära sig nya saker utan även vuxna 
drar nytta av det i inlärningssyfte. På biblioteket i Ventnor fanns även en speciell sektion 
där böcker till hemläxor fanns att låna hem. Det ser jag som ett mycket bra exempel på 
rummet för inspiration där Jochumsen et al. talar om fri och obegränsad information 
(2012, s. 590). Dock får man tolka det bildligt då det obegränsade sträcker sig så långt 
som bibliotekets fyra väggar tillåter. Istället får man se det som att den fria och 
obegränsade informationen kommer av nyfikenhet att vilja lära och där biblioteket blir 
den plats som inspirerar till att väcka nyfikenhet om världen genom att erbjuda ett utbud 
av olika böcker. Det är inte heller författarnas mening att man ska tolka modellen kring 
fysiska rum utan som möjligheter som kan uppfyllas (Jochumsen et al. 2012, s.590).  
 
Som författarna till modellen påstår är deras fyra rum också överlappande vilket jag 
även kan se i artiklarna. Ett barn som färglägger en seriefigur på en dator både leker, lär 
och är kreativ och passar därför in i tre rum: rummet för inspiration, rummet för 
inlärning och rummet för prestation. I artiklarna jag har analyserat påpekas flera gånger 



27 

hur viktigt biblioteket är för barnen och för deras läsförståelse och betydelsen för 
ungdomar som går dit för att studera nämns också. Även Hedemark fann i sitt material 
att bibliotekets roll för utbildning betonas (2009, s. 96f). Biblioteket har alltså en viktig 
funktion att erbjuda utbildning till sina användare oavsett ålder. Den funktionen är 
viktig både idag och för framtiden särskilt om man får tro användaren som menade att 
biblioteket är en plats där unga lär sig att bli ordentliga medborgare (Guardian 2011-01-
15, Kennedy).   
 
Modellens rum för möten är väldigt framträdande i artiklarna. En användare ser på 
biblioteket som en liten bokklubb för äldre medan en annan kallar det ett centrum för 
samhället. Många menar att det är ett ställe att gå till när man inte har någon annanstans 
att gå och för äldre betyder det mycket att kunna besöka biblioteket för att ha något att 
göra om dagarna. Genom internet inspirerar även biblioteket till virtuella möten då 
användare kan kontakta sin familj och söka jobb via datorn.  
 
Ironiskt nog är det reaktionerna på nedläggningarna som står för en stor del av vad 
gäller möten och kreativa scenframträdanden i artiklarna. Biblioteket som symbol är här 
viktig och ger då intrycket att ha funktionen av att bara finnas där för att det ska vara så 
som det alltid har varit. Nedläggningarna inspirerade till ett scenframträdande av en 
”boktjuv” som stal böcker på biblioteket, författare uppmanade till högläsning och 
musiker närvarade vid biblioteken som stöd. Även i kris fungerar alltså biblioteket som 
ett rum för möten och ett rum för prestation.  
 
Jag fann även en underkategori som Jochumsen et al. inte har placerat i sin modell, 
kanske för att den inte riktigt passar in då modellen är väldigt framtidsfokuserad. Den 
underkategori jag pratar om är Historisk symbol där biblioteket ses som en symbol för 
det som var bättre förr och som en välkänd och välkomnande plats för det som inte 
förändras.  Kanske är det därför reaktionerna blir så stora när ett bibliotek hotas av 
nedläggning i en värld av förändring. Andersson och Andreasson (2005, s. 59) menar att 
nästan alla har en relation till filialbiblioteket och att invånarna engageras när 
bibliotekets funktion i samhället ändras. Det är dock helt klart att biblioteket betyder 
något mer för användarna än bara en hus med böcker och att biblioteket som funktion 
innebär allt som Jochumsens et al. modell har tagit fram och lite till.  
 
Biblioteket i framtiden beskrivs som ett högteknologiskt sådant med caféer, 
mordmysterier och delade byggnader med sjukvård, poliser och juridiska rådgivare. 
Jochumsen et al. har redan skrivit om trenden med att öppna caféer på bokhandlar då det 
så kallade upplevelsesamhället blir allt mer vanligt och jakten på upplevelser blir mer 
centralt i människors liv (2012, s. 590). Böcker och caféer är dock ingen ny företeelse. 
Redan innan folkbiblioteken etablerades fanns det kaffestugor med bokklubbar och 
samlingar i Storbritannien (Black och Hoare 2006, s. 21). Kanske är det dags för de 
svenska biblioteken att ta upp en gammal engelsk företeelse och införa caféer på dagens 
bibliotek och därigenom ta historien med sig in i framtiden.  
 

8.2 Hur gestaltas biblioteksnedläggningarna i tidningarna? 
För att närmare kunna besvara fråga ett var det nödvändigt med en överblick över alla 
tidningars artiklar. Därför kommer jag här att diskutera hur artiklarna presenteras utifrån 
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respektive tidning för att visa på skillnader och likheter i hur de har valt att presentera 
sina nyheter. 
 
När man analyserar tidningsartiklar är det viktigt att tänka på var och hur artiklarna har 
publicerats och även att läsa mellan raderna. Som Strömbäck (2014, s. 113) skriver är 
verkligheten obegränsad medan det format som medierna använder är begränsade. Det 
innebär att journalisterna är tvungna att välja ut vad de vill skriva om vilket i sin tur 
även innebär att de väljer bort andra saker. Vad de väljer bort kan man som läsare inte 
veta men är man medveten om att det förekommer kan man istället läsa det som valts 
mer kritiskt. Även tidningarnas politiska tillhörighet kan ha betydelse trots att ett 
journalists jobb är att vara opartisk.  
 
Det är också skillnad på om en journalist intervjuar en politiker eller en 
biblioteksanvändare och informationen till läsaren blir därför påverkad av vem 
journalisten väljer att intervjua. Information i en tredje skepnad bör då komma från 
biblioteksprofessionen och för att få en klar bild av situationen bör alltså information 
från alla tre parter vara närvarande i artikeln ifråga. I artiklarna jag analyserade dök 
även författare upp som ett fjärde alternativ till information. Då artiklar vanligtvis har en 
begränsning i ord kan man lätt förstå att journalisterna väljer ut en eller två grupper att 
intervjua. Redan där har journalisterna gjort ett medvetet val till en gestaltning och 
artikeln blir beroende av hur de intervjuade svarar och vad journalisten väljer att skriva 
av det som sägs. Artiklarna i övrigt verkar till större delen vara tematiskt beskrivna då 
förekomsten av bakgrundshistoria och så kallade ”talking heads” i form av intervjuer 
var stor i artiklarna. 
 
Nedan kommer en beskrivning av innehållet i respektive tidning att beskrivas med hjälp 
av de teman som kom fram vid analysen. Gestaltningarna jämförs också för att se om 
tidningarnas politiska tillhörighet kan relateras till det parti som var styrande under 
2011. 
 
Guardian 
Guardian använde sig frekvent av alla fyra teman i de flesta av sina artiklar. Temat 
Ekonomi tog dock inte lika stor plats som temat Reaktioner på nedläggningar som var 
med i samtliga artiklar. Reaktionerna var oftast målande beskrivna och gav intrycket att 
användarna var mycket upprörda över besluten till nedläggning. Funktionerna i 
Guardians artiklar beskrevs med värme och nostalgi och barn lyftes fram som flitiga 
användare av biblioteket. Även temat Tillgänglighet pekade på vilken bra service 
bibliotekarierna gav och hur stort avståndet till andra bibliotek skulle bli om 
nedläggningen genomfördes. Förslagen från politikerna att de kvarvarande biblioteken 
skulle hålla öppet längre och få bättre service togs däremot inte väl emot av användarna 
enligt Guardian. Temat Ekonomi beskriver de brutala och enorma nedskärningarna 
regeringen har tvingat på biblioteken.  
 
Independent 
Artiklarna i Independent har en relativt bra spridning på innehållet där alla fyra teman 
framkommer i tre av artiklarna. Under temat Ekonomi poängterar Guardian att 
volontärer måste ta över om biblioteken ska räddas samtidigt som de nämner hur 
donationer från rika välgörare som Carnegie finansierade hundratals bibliotek. Barn och 
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äldre intervjuas om förlusten av biblioteket vilket ger en något sorglig bakgrund till 
temat Tillgänglighet. Det beskrivs också hur avstånd är en betydelsefull faktor för unga 
och äldres förmåga att ta sig till biblioteket. Biblioteken beskrivs under Funktion hur de 
blev en port ut ur social utstötthet och en källa till utbildning. Reaktioner på 
nedläggningar som Independent skriver om är kampanjer, event och övernattningar i 
bibliotek.  
 
Daily Telegraph 
Daily Telegraph skriver om Reaktioner på nedläggningar i alla artiklar och citerar 
handgjorda skyltar med slagord utanför biblioteken. Tillgängligheten betonas med 
längre öppettider och mer böcker för kvarvarande bibliotek och genom att låta en 
politiker komma till tals om ett nytt modernt bibliotek som ska ersätta de gamla. Även 
Daily Telegraph minns Carnegie som donator under Ekonomi och nämner också 
volontärer. Biblioteket som Funktion menar tidningen är en plats för barn där de kan 
lära sig saker och det framtida biblioteket där internetcaféer och caféer finns.  
 
Times 
Times skriver sakligt och faktamässigt under Ekonomi hur styrelser verkställer stora 
budgetnedskärningar. Skildringarna om biblioteken är mer generellt hållna och nämns i 
samband med nedskärningar av andra sociala inrättningar. Tillgänglighet visas med små 
notiser om avstånd till biblioteken och minskade öppettider. Reaktioner på 
nedläggningar beskriver event av författare som även hör till temat Funktion då de 
menar att biblioteket är viktigt för samhället. Tidningen citerar även en dam som menar 
att biblioteket har uppmuntrat hennes barn till en kärlek för böcker.  
 

8.2.1 Jämförelse av tidningarnas respektive gestaltningar 
Som nämndes tidigare i detta kapitel kan tidningarnas politiska tillhörighet färga av sig 
på hur artiklarna presenteras. Det blev även tydligt för mig när jag märkte att de 
tidningar som politiskt stod längre ifrån 2011 års styrande regering beskrev 
nedläggningarna av bibliotek som något mer negativt är de tidningar som vid valet 
stödde den styrande regeringen. Tydligast blev det när jag jämförde Times med övriga 
tidningar.  
 
Times står ut på det sätt att den är mer neutral i sina skildringar än vad de andra 
tidningarna är. Det kan ha sina förklaringar i att tidningen under valet 2010 stödde 
konservativa partiet som var ansvarigt för alla budgetnedskärningar. Den bild av 
verkligheten som Times har valt att skildra är att det är synd att biblioteken läggs ned 
men att det inte bara är biblioteken som drabbas utan även andra sociala inrättningar. De 
lägger fokus på de ekonomiska frågorna och reaktionerna på nedläggningarna skildras 
sakligt utan värdeladdade ord. Times har även valt att inte skriva så mycket om 
bibliotekets funktioner i samhället. Genom att göra det valet ger de en bild av 
verkligheten där biblioteket ger sken av att inte vara så viktigt. Då funktionerna av 
biblioteket i samhället tas bort, tas också vikten av att biblioteket finns kvar bort. En 
läsare av Times ges intrycket av att det inte är så märkvärdigt att biblioteken läggs ned 
och därmed försvinner också behovet av att protestera mot nedläggningarna.  
 
Independent är egentligen den tidning som är mest rättvis i sina skildringar i det att de 
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skildrar alla berörda parters sidor. Sättet som Independent har valt att skriva sina artiklar 
på visar däremot att även om alla berörda parter får komma till tals så färgas det de 
säger av hur det presenteras. Tidningen skildrar nämligen artiklarna som om de var 
kraftiga motståndare till nedskärningarna genom att ge användare och författare en 
framträdande röst i artiklarna. Samtidigt lyfts politiker från arbetarpartiet som lovordar 
biblioteket fram i texterna. Politiker från liberaldemokraterna och konservativa partiet 
framstår istället som oengagerade, då Independent skriver om dem att de inte kommer 
att lägga sig i de lokala besluten. Independent var en anhängare av arbetarpartiet i valet 
2010 och är därför långt från det ledande konservativa partiet. Det är möjligt att det är 
därför som Independent uttrycker sig starkare om nedläggningsprocessen än vad Times 
gör. Möjligen är det också en förklaring till att arbetarpartiets politiker framstår som 
sympatiska i artiklarna medan politikerna från liberaldemokraterna och konservativa 
partiet framstår som oengagerade och likgiltiga.  
 
Guardians artiklar har ett stort fokus på bibliotekets funktion och hur viktigt det är för 
samhället att behålla biblioteken. Det som gestaltas är bland annat att barn och äldre 
lider svåra förluster om biblioteken läggs ned. Guardian använder sig även av en hel del 
värdeladdade ord i sina artiklar. Orden kommer från användare av biblioteket och 
Guardian har här gjort ett val att gestalta dem genom att skriva in dem i artiklarna. Det 
förmedlar en tydlig bild av frustration och ilska och leder till att läsaren kan tolka det 
som något mycket upprörande att bibliotek läggs ned. Då Guardian lägger ett relativt 
stort fokus på temat Reaktioner i samband med Tillgänglighet och Funktioner gör det att 
biblioteket kan ses som en livsnödvändighet för samhället då det är den bilden som 
gestaltas. Biblioteken beskrivs även som offer för budgetnedskärningar och Guardian 
frågar sig om styrelserna kan sägas driva en omfattande och effektiv service efter alla 
nedläggningar. Den bild av verkligheten som Guardian förmedlar är därför att 
biblioteket är värt att kämpa för och de bidrar möjligen till ytterligare kampanjer och 
protestaktioner genom sättet de förmedlar nyheterna på. Det är tydligt att Guardian står 
på bibliotekens sida vilket skulle kunna förklaras med att Guardians politiska åsikt, 
liberaldemokraterna, står långt från det konservativa partiet som initierat 
biblioteksnedläggningarna.  
 
Den bild som Daily Telegraph ger av biblioteket när det hotas av nedläggning är att 
biblioteket är viktigt för både barn och äldre. Genom att lyfta fram bibliotekets funktion 
för användarna visar de att biblioteket kommer att bli saknat om det läggs ned. Då 
tidningen dessutom har valt att skildra reaktioner av nedläggningarna genom att 
beskriva hur kampanjer kraftigt motsatte sig besluten om nedläggning, gör det att 
biblioteket i sig får en större betydelse än vad det får i till exempel Times artiklar. Daily 
Telegraph indikerar att biblioteket är värt att kämpa för genom sina skildringar av 
protester. Samtidigt låter tidningen även politiker komma till tals där de får försvara sina 
beslut. Även om samtliga inblandade i relation till nedläggningarna av biblioteket får 
sin röst i tidningen är det ändå klart att Daily Telegraph lutar åt att biblioteken bör vara 
kvar. Dock ställer de sig även positiva till att större och mer moderna bibliotek byggs 
och positiva till nya lösningar som leder till att de gamla biblioteken kan moderniseras. 
 
Daily Telegraph ser ut att skildra den mest rättvisa bild av verkligheten i jämförelse med 
de andra tidningarna och bör därför vara den tidning som påverkar läsarnas åsikter 
minst. Daily Telegraph stödde, precis som Times, det konservativa partiet vid valet 2010 



31 

men är inte lika neutrala i sina skildringar som Times. Det är svårt att veta vad det beror 
på men Daily Telegraph får utgöra ett exempel på att tidningarnas politiska tillhörighet 
inte behöver betyda att innehållet i artiklarna är därefter. Det är främst journalisternas 
gestaltningar av verkligheten som har betydelse för hur artiklarna uppfattas.  
 
Resultaten ovan indikerar att val av tidning har viss betydelse för vilken information 
läsaren får. Det har visat sig att tidningarnas politiska tillhörighet kan ha betydelse men 
att det nödvändigtvis inte behöver ha det. Det har också visat sig att sättet som 
journalisterna väljer att gestalta verkligheten på har betydelse för hur artiklarna kan 
uppfattas. Dock är det viktigt att tänka på att tidningar inte är den enda källa till 
information som invånarna i ett samhälle tar del av.  Med det i åtanke bör det ändå vara 
av intresse för alla berörda parter att se till att själva tillhandahålla information ut till 
användare och icke-användare av biblioteket för att på så sätt försöka minska stormen 
av protester som är följden vid en nedläggning.  
 

9 Slutsatser 
Den här studien undersöker hur information om nedläggningshotade bibliotek 
presenteras i fyra nationella brittiska nyhetstidningar under 2011. Studien undersöker 
även bibliotekets funktioner och hur de presenteras i det empiriska materialet. Frågorna 
som ligger till grund för studien är: 

1. Hur skildras hot om nedläggning av bibliotek i fyra nationella nyhetstidningar i 
Storbritannien under 2011? 

2. Vilka slags funktioner kan i artiklarna tolkas som viktiga för biblioteket och dess 
framtid? 

Konventionell kvalitativ innehållsanalys används för att urskilja teman ur det empiriska 
materialet. De teman som framträder är Ekonomi, Tillgänglighet, Funktion samt 
Reaktioner på nedläggningar. För att analysera materialet används Jochumsens et al. 
four space model för bibliotekens olika rum i relation till de fyra temana för att besvara 
fråga ett. Även gestaltningsteorin används för att besvara fråga två om hur det empiriska 
materialet skildrar hot om nedläggning av bibliotek.  
 
Resultaten visar att bibliotekets funktion är viktig för användarna och att funktionerna 
som jag fann i artiklarna stämmer väl överens med Jochumsens et al. modell. Vidare 
fann jag ytterligare en underkategori som inte nämns i modellen. Underkategorin är 
Historisk symbol som visar bibliotekets funktion för något välkänt som användarna 
sätter värde på. När resultaten ställdes mot gestaltningsteorin visade det sig att det fanns 
både skillnader och likheter i hur journalisterna gestaltade artiklarna. Dessa skillnader 
och likheter kan, men behöver inte, vara ett resultat av tidningarnas politiska 
tillhörighet. Sättet en artikel skrivs på beror även på vem som skriver den samt inre och 
yttre omständigheter på tidningsredaktionerna som kan påverka slutresultatet.  
 
Det den här studien visar är att valet av tidning har viss betydelse för vilken slags 
information man får men att det nödvändigtvis inte behöver betyda att det beror på 
tidningarnas politiska tillhörighet. Vidare anser jag att studien har en hög trovärdighet 
då syfte och frågeställning besvaras på ett utförligt sätt. De redskap som har använts i 
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studien anser jag även vara relevanta för frågeställningen och processen förklaras 
ingående vilket också ökar trovärdigheten. Då processen är utförligt beskriven ökar det 
också möjligheten att studien kan genomföras på nytt utan alltför många avvikelser.  

9.1 Förslag till vidare forskning 
Inledningsvis valdes metoden kritisk diskursanalys bort då dess förespråkare Fairclough 
(1997) menar på att enbart en textanalys inte räcker för att göra en diskursanalys utan 
måste kompletteras med en social praktik. Då min studie är förlagd till Storbritannien 
hade det inte varit praktiskt möjligt att genomföra intervjuer eller liknande för en social 
aspekt delvis på grund av tid men även på grund av kostnaden det hade medfört. 
Däremot tror jag att det är ett intressant tillvägagångssätt för framtida studier om 
journalisters makt över sina läsare. Studien kan då med fördel förläggas till Sverige för 
att möjliggöra intervjuer av biblioteksanställda och biblioteksanvändare för att täcka den 
sociala aspekten i Faircloughs tredimensionella modell av kritisk diskursanalys. 
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Bilaga 1: Kodschema 
 

T = tema 

G = gestaltning 

 

T1. Ekonomi. All ekonomi som rör biblioteket på ett eller annat sätt. 

     G1. Negativ (händelser som innebär negativa förändringar för biblioteket) 

 a. Besparingar (bidrag från regeringen dras in) 

 b. Medlemsavgifter (avgifter för att täcka kostnader på biblioteket) 

 c. Delade byggnader (biblioteket delar lokal med andra sociala inrättningar) 

    G2. Positiv (händelser som innebär att biblioteket kan fortsätta att vara öppet) 

 a. Donationer (donationer från kulturpersonligheter som författare, artister m.fl.) 

 b. Volontärer (gratis arbetskraft) 

 

T2. Tillgänglighet. Hur tillgängligt biblioteket är för användarna. 

     G1. Öppettimmar 

 a. Ökat antal 

 b. Minskat antal 

     G2. Avstånd 

 a. Ökat avstånd 

 b. Oförändrat avstånd 

     G3. Service 

 a. Ökad service 

 b. Minskad service 

     G4 Utbud 

 

T3. Funktion. Hur biblioteket används idag samt hur det beskrivs i framtiden. 

     G1. Idag 

 a. Inlärning (läsning för barn, rimmande för barn, studier)  

 b. Inspiration (Bokchatt, utställningar) 

 c. Kreativitet (handarbete, teater)  

 d. Mötesplats (plats för möten mellan olika samhällsgrupper) 

 e. Historisk symbol (biblioteket som historisk byggnad, betydelse under  
     uppväxten, minnen)    
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     G2. Imorgon 

 a. Café (internetcaféer och caféer för mat och dryck) 

 b. Högteknologiskt (mer fokus på datorer, e-böcker och digital media) 

  c. Interaktivt (kaffekvällar, mordmysterier, högläsning av poesi, ”open mic 
       sessions”) 

T4. Reaktioner på nedläggningar 

     G1. Användare 

 a. Protester 

 b. Kampanjer 

 c. Ockupationer (övernattningar i biblioteket) 

     G2. Författare 

 a. Protester 

 b. Kampanjer 

 c. Event 

     G3. Politiker 

 a. Protesterar 

 b. Försvarar 

 c. Förklaringar 

     G4. Bibliotekarier 

 a. Beklagar 

 b. Försvarar 
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