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1.	  Inledning	  

Biblioteken är väldigt uppskattade hos allmänheten och är en av de mest besökta institutionerna vi 

har i Sverige. Bibliotekets funktion i samhället har förändrats mycket de senaste decennierna. 

Verksamheten har allt mer koncentrerats till huvudbiblioteken; folkbiblioteken har blivit färre genom 

att man till exempel har lagt ned en stor mängd filialer, och den uppsökande verksamheten med till 

exempel bokbussar har minskat (Svensk biblioteksförening 2008, 6-7).	  

Det finns ingenting som tyder på att människor har slutat använda fysiska bibliotek. Utvecklingen av 

teknologi och nya mediala plattformar samt ekonomiska och politiska omvandlingar i samhället gör 

att biblioteken kan användas på nya sätt. Det sker en förändring där biblioteken går från att vara en 

mer passiv samling av böcker och andra medier till att bli ett aktivt rum för inspiration och 

upplevelser (Jochumsen, Skot-Hansen & Hvenegaard Rasmussen 2012, 2-3).  

En sådan utveckling kan bland annat skönjas i den pågående trenden att bygga nya 

biblioteksbyggnader, som gärna ska vara innovativa. Biblioteken placeras ofta in i en ny kontext av 

till exempel ett kulturhus, som förutom biblioteket också inhyser en rad andra verksamheter; det kan 

vara allt från caféer, museum och scener till restauranger och hotell. Det finns också en trend att göra 

om existerande bibliotek för att anpassa dem i linje med den biblioteksutveckling som är rådande, 

där fokus ligger mycket på upplevelser och möten i verksamheten (ibid, 2-3). Både större och mindre 

städer har de senaste åren byggt nya bibliotek, eller omformat sina nuvarande och detta har skapat 

rubriker. Malmö stadsbiblioteks omvandling har till exempel fått kritik för att fokusera enbart på ett 

högt besöksantal och inte på en kvalitativ verksamhet med fokus på böcker och information 

(Sydsvenskan 2009). I Göteborg kom kritik efter byggandet av ett nytt stadsbibliotek, i och med att 

flera filialer i staden stängdes i samband med detta (Westlund 2014, 22-25).	  

Samhällsutvecklingen med nya teknologiska framsteg och att biblioteksbyggnader används som ett 

medel för att omforma och utveckla stadsmiljön gör att det uppstår en ny debatt kring biblioteket. 

Det blir i och med detta aktuellt att diskutera vad bibliotekets funktion är eller borde vara. Debatten 

om bibliotekets funktion fokuserar mycket på biblioteksbyggnaders placering och funktion i 

samhällsmiljön men också på vad biblioteksrummet ska användas till, hur det kan utvecklas och hur 

det kan uppfylla lokala och nationella policys och lagar (Jochumsen, Skot-Hansen & Hvenegaard 

Rasmussen 2012, 2-3). 	  
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1.1	  Syfte	  och	  frågeställningar	  

Syftet med denna studie är att, utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv, analysera och jämföra 

nationell och lokal debatt (i Umeå) avseende bibliotekets funktion i samhället. Vidare ska jag 

undersöka vilka aktörer som finns inom respektive nivå och hur deras syn på biblioteken liknar och 

skiljer sig åt.  

• Hur uttrycks bibliotekets funktion i den nationella debatten?	  

Vilka aktörer framträder i debatten?	  

• Hur uttrycks bibliotekets funktion i den lokala debatten?	  

Vilka aktörer framträder i debatten?	  

• Vilka likheter och skillnader finns mellan den nationella och den lokala debatten?	  
	  

1.2	  Motivering	  av	  studien	  

Även om bibliotekets funktioner debatteras i många olika forum och av en rad olika aktörer, så har 

det inte gjorts många studier av biblioteksdebatt inom biblioteks- och informationsvetenskaplig 

forskning (Hedemark 2009, 11). En jämförelse av nationell och lokal debatt har inte gjorts förut och 

är relevant då det delvis är olika aktörer som kommer till tals i de olika nivåerna inom 

samhällsdebatten, och jag vill undersöka om de olika aktörerna har samma uppfattning om vad 

bibliotekets funktion är och borde vara, sett i relation till den pågående biblioteksutvecklingen i 

Sverige. Det kan tyckas vara svårt att jämföra en bred nationell debatt med en ganska specifik debatt 

på lokal nivå, dels på grund av att den nationella debatten kan hävdas vara mer generell medan den 

lokala debatten är mer specifik, dels i och med att aktörerna till viss del skiljer sig åt. Det kan då ses 

som givet på förhand att det kommer finnas vissa likheter och skillnader. Men det som sker i 

samhället på nationell nivå påverkar direkt eller indirekt också utvecklingen som sker på lokal nivå 

genom de beslut som fattas nationellt om biblioteksutvecklingen och hur denna ska se ut. Därför blir 

en jämförelse av de olika nivåerna i debatten intressant att studera, för att se vilken påverkan den 

nationella debatten har på lokalsamhället. Genom att studera olika nivåer av debatten så får jag också 

ett så brett spektra av aktörer som möjligt, och det gör att jag kan se hur fler aktörer ser på 

bibliotekets funktion i samhället än om jag bara studerat en av nivåerna. Detta för att öka kunskapen 

om hur ståndpunkter skiljer sig åt, och om det finns åsikter som enar aktörerna. Genom att göra detta 
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kan man få kunskap om biblioteksutvecklingen går i en riktning som innefattar alla berörda parters 

syn på vad bibliotekets funktion borde vara.	  

Den nationella debatten jag studerar innefattar olika organ för biblioteksdebatt i branschtidskrifter 

inom kultur och bibliotek. Den lokala debatten jag valt att studera är den som pågått i Umeå de 

senaste åren. Den är intressant att studera då den varit väldigt intensiv och fått många att reagera. 

Den har fokuserat på flytten av det centralt belägna stadsbiblioteket till ett nybyggt kulturhus. 

Exemplet i Umeå stämmer därför väl in i den trend som kan skönjas i biblioteksutvecklingen idag. 

De reaktioner som blivit visar på att inte alla som påverkas av biblioteksflytten ser på utvecklingen 

på samma sätt.	  
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2.	  Bakgrund	  

Folkbibliotekets utveckling och dess funktion har ända från början påverkats starkt av samhället i 

stort och den kulturpolitik som varit rådande. Samhället förändras ständigt och påverkar bibliotekets 

utveckling genom att det ställer nya krav på vad biblioteket skall vara (Kåring Wagman 2008, 10).	  

Den tydligaste förebilden för utvecklingen av det svenska folkbiblioteket kommer från USA. 

Folkbiblioteken skulle enligt den amerikanska förlagan vara offentliga och öppna för alla, oavsett 

kön, ålder eller klass och de skulle drivas kommunalt (Nilsson 2003, 169). Biblioteket har alltid varit 

ett viktigt demokratiskt medel i samhällsutvecklingen. Det demokratiska samhället och det moderna 

folkbiblioteket är tätt knutna till varandra (ibid, 173-174).	  

I början av folkbibliotekens utveckling i Sverige hade biblioteken inget statligt stöd, ingen 

samordning, ett begränsat bokbestånd och begränsade öppettider. Tiden före 1921 präglas av ett 

biblioteksväsende som består av många mindre bibliotek som har olika huvudmän, och därmed 

organiseras på helt olika sätt (Frenander 2012, 83).	  

Folkbiblioteken utreddes både före och efter andra världskriget. Den första utredningen gjordes 

1924, och dess betoning låg på att biblioteket skulle vara allmänt, alltså tillgängligt för alla, och 

talade om bibliotekets viktiga funktion i folkbildningen. Fokus låg här på den enskilde individen. Det 

var inte förrän nästa utredning gjordes 1946 som det formulerades grundläggande ståndpunkter som 

rörde bibliotekets funktion ur ett samhälleligt perspektiv. Utredningen visade också på att standarden 

var ojämn i landet, och vissa kommuner helt saknade ett allmänt bibliotek. Bibliotekens uppdrag 

beskrevs i utredningen i tre punkter. Det skulle vara demokratiskt, utbildande och ge möjligheter till 

förströelser (ibid, 33, 41-42).	  

Biblioteken har utvecklats i nära samverkan med den offentliga sektorn i Sverige, både när det 

kommer till dess utseende och dess organisation och styrning. De bibliotek som till exempel var 

moderna på 1970-talet har mycket gemensamt med den tidens servicecentra och vårdhem, både 

utseendemässigt och sett till verksamhetens organisation, ekonomi och styrformer (Nilsson 2003, 

165).	  

2.1	  Biblioteket	  som	  kulturcentrum	  

På 1970-talet började verksamheten att förändras och breddas, och man ville beskriva biblioteket 

som ett kulturcentrum. I och med den beskrivningen ville man att biblioteket skulle utvecklas genom 
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att satsa på social biblioteksverksamhet, till exempel genom uppsökande verksamhet, så att alla som 

inte har möjlighet att komma till biblioteket ändå ska kunna få ta del av biblioteksservicen. Kulturell 

programverksamhet fick också en naturlig plats i verksamheten, med aktiviteter som författarbesök 

och läsecirklar. De basfunktioner som biblioteket hade haft innan var framför allt att erbjuda fria lån 

och guidning till samlingarna. Inköpen skulle vara anpassade efter användarnas behov, förutsatt att 

de uppfyllde de konstnärliga kraven som ställdes och att de kunde bidra till det bildningsarbete av 

medborgarna som biblioteket ville uppnå (ibid, 171-172).	  

Biblioteket blev en viktig del av samhällsutvecklingen under 70-talet och biblioteksbyggnaderna fick 

en central plats i stadsmiljön, och det byggdes mycket nya filialer ute i stadsdelarna. Nya möjligheter 

gavs i det välfärdssamhälle som höll på att byggas, och biblioteken var en del av den förnyelsen. 

Denna utveckling bromsades dock under 80-talet, då ekonomin blev sämre, utlån och besöksantal 

minskade och filialer tvingades lägga ned (ibid, 171- 172). Biblioteken fick inte samma centrala plats 

i politiken längre, då de ansågs sköta sig själva, och fokus hamnade därmed på andra politiska 

områden som skola och omsorg (ibid, 176-177). 

2.2	  Utvecklingen	  av	  informationsteknologi	  

1990-talet bjöd på ny informationsteknik som utvecklades i en snabb takt och detta innebar en 

förändring av folkbiblioteken. Den nya tekniken gick väl ihop med bibliotekens nätverkstänkande, så 

det var en logisk utveckling att anpassa verksamheten med ny teknik som hjälpte till att uppfylla 

många av de behov som folkbiblioteken hade, framför allt när det gällde samarbeten till exempel 

med fjärrlån. Ny teknik innebar också att det tillkom nya medietyper till verksamheten som 

konkurrerade med den fysiska boken. En förskjutning skedde här till att tala om bibliotekets funktion 

som informations- och kunskapscentrum (ibid, 173).	  

Den digitala tekniken har en stor påverkan på bibliotekets verksamhet, då det dagliga arbetet 

påverkas av internet och sociala medier. Det ställs helt andra krav på att biblioteken ska vara synliga 

på nätet och erbjuda interaktiva hemsidor, samt att biblioteken förväntas använda olika nätforum 

som till exempel Facebook för att sprida information (Frenander 2012, 76). 

2.3	  Bibliotekslagen	  

1996 infördes det en bibliotekslag i Sverige. Lagen slog fast några grundläggande regler för 

verksamheten (Nilsson 2003, 174, 177). Bibliotekslagen infördes för att säkra fria lån, så att 

biblioteken skulle kunna fortsätta att vara till för alla. Den lag som instiftades kan beskrivas som en 

ramlag som var väldigt allmänt utformad (Frenander 2012, 73, 75). Det kom en ny bibliotekslag 
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2014 då många av de paragrafer som antogs i den äldre versionen behövde förtydligas och betonas. 

Exempel på detta var betoningen på bibliotekets betydelse för det demokratiska samhället. 

Förändringar i teknik och utvecklingen av nya medier ställde också nya krav på teknikneutralitet, för 

att tillgodose regeln om avgiftsfria lån för alla typer av medier. Detta säkerställde att låntagare kan 

låna medier som kostar mycket för biblioteken och skulle kunna riskera att bli avgiftsbelagda för att 

motivera tjänsterna, som till exempel e-böcker (Svensk biblioteksförening 2014).	  

En viktig punkt att förtydliga var också att biblioteket ska vara fritt för alla, och då inte bara svenska 

medborgare. Dessutom lades det vikt på att satsa på de prioriterade grupperna, som är personer med 

ett annat modersmål än svenska, de nationella minoriteterna samt personer med funktionsnedsättning 

(ibid). 

2.4	  Biblioteksutvecklingen	  idag	  

Trots lagstiftningen så råder det oenighet inom yrkeskåren om vad bibliotekets funktion är i 

samhället. Informationskompetens och kunskapsorganisation, som innebär att samla, organisera och 

tillgängliggöra information samt att erbjuda hjälp med hur användare bäst söker efter och använder 

information, tycker de flesta inom yrkeskåren hör till bibliotekets kärnverksamhet. Samtidigt 

utvecklas verksamheten hela tiden och det leder till att det diskuteras vilka funktioner ett bibliotek 

bör uppfylla (Kåring Wagman 2008, 6). Den utveckling som vi ser idag där biblioteken förvandlas 

till mötesplatser eller blir en verksamhet av flera i ett kulturhus som till exempel har skett i Umeå, tar 

till viss del avsteg från kärnverksamheten som beskrivits ovan. Det är istället samarbeten som är i 

fokus i bibliotekets verksamhet (Jochumsen, Skot-Hansen & Hvenegaard Rasmussen 2012, 2-3).	  

Från 2011 inrättades det en kultursamverkansmodell av staten. Denna modell innebär att kulturrådet 

delar ut ett samlat anslag till de landsting/regioner som valt att ingå i modellen. Sedan fördelas 

pengarna till sju kulturområden, där regional biblioteksverksamhet är ett av dessa. För att få ta del av 

anslaget måste varje region inrätta en kulturplan. Modellen kommer ställa större krav på framför allt 

landsting/regioner men också på kommunerna att uppfylla de målsättningar som satts för den 

nationella kulturpolitiken (Johannisson 2012, 194).	  

Ett exempel på hur kultursamverkansmodellen påverkar folkbiblioteken är att elva folkbibliotek i 

olika kommuner i Skåne har beviljats medel från staten för att dessa bibliotek ska utvecklas till 

kulturhus (Zorn 2012, 49). Detta innebär att samarbeten, delaktighet och kulturella upplevelser ska 

vara i fokus på biblioteken, och utvecklingen beskrivs som ett sätt att stärka bibliotekets funktion och 
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position i lokalsamhället, genom att göra biblioteken tillgängliga för fler genom att utöka sitt utbud. 

Detta ska genomföras med hjälp av samarbeten med andra kulturaktörer (Elding 2015).	  

Den trend som syns just nu i de regionala kulturplanerna är alltså ett återinfört fokus på 

kulturhustanken, samma trend som vi såg under 70-talet med dess kulturcentrum. Skillnaden är att 

det idag fokuseras på folkbiblioteket som en positiv kraft i samhällsutvecklingen. Tidigare låg fokus 

på den enskilda medborgarens utveckling. Oavsett om det byggs nya biblioteksbyggnader eller om 

det arbetas med att omstrukturera redan existerande bibliotek, så är det samverkan med andra aktörer 

som genomsyrar utvecklingen. Biblioteken ska gå utanför sin egen verksamhet och utbyta 

erfarenheter med andra kulturaktörer (Johannisson 2012, 306). 
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3.	  Tidigare	  forskning	  

Forskning som är relevant för denna studie är sådan som på olika sätt studerat biblioteksutvecklingen 

i Sverige. Av intresse för denna uppsats fokus är specifikt forskning som studerar bibliotekets sociala 

funktioner, samt studier av medial debatt kring biblioteksutveckling. Analyserna inom 

folkbiblioteksforskningen består av en stor bredd av perspektiv. Mycket av forskningen fokuserar på 

bibliotek i allmänhet och hur institutionen har utvecklats, och endast få studier har gjorts som 

studerar den offentliga debatten om biblioteksutveckling. Den forskning som studerar bibliotekets 

utveckling är en viktig utgångspunkt i min studie, då jag kommer att titta på mediala uttalanden om 

bibliotekets funktion i samhället utifrån olika perspektiv. Perspektiven på forskning som rör kultur- 

och bibliotekspolitik är också användbar, då detta också täcks in av debatten jag ska analysera.	  

Antologin Styra eller stödja? Svensk folkbibliotekspolitik under hundra år (Frenander & Lindberg 

2012), redogör för hur folkbiblioteket har utvecklats genom den kulturpolitik som varit rådande i 

Sverige. Antologin visar på att det finns en rad olika uppfattningar om vad folkbiblioteket ska vara 

bra för och vilken funktion biblioteket ska ha i samhället, framför allt i relation till befolkningen. 

Den ger en övergripande bild av hur utvecklingen av biblioteken har sett ut i Sverige, och ger också 

en bild av vart vi är på väg. Genom att ha en politisk utgångspunkt förstärks bilden av hur politiska 

beslutsfattare påverkar bibliotekslandskapet, och sätter det i relation till medborgarna, det vill säga 

de faktiska besökarna. Särskilt användbart är avsnittet Svenskarna och folkbiblioteken på 2000-talet 

av Lars Höglund (2012), som studerar folkbibliotekets användning och allmänhetens attityder kring 

bibliotek. Den statistik och de undersökningar hos befolkningen som redovisas i undersökningen 

visar bland annat att de tekniska förändringarna i samhället gör att biblioteksverksamheten blir mer 

komplex med tekniska hjälpmedel och digitala medier som riskerar ett konkurrera ut bibliotekets 

basfunktioner. Detta skapar nya villkor för biblioteken och ställer också krav på en ny typ av 

informationskompetens hos personalen.	  

En dansk studie har gjorts som också behandlar den historiska aspekten av biblioteksutvecklingen, 

men som även behandlar den moderna biblioteksutvecklingen. Folkbiblioteket under forandring – 

Modernitet, felt og diskurs av Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen (2006) är en avhandling som 

tar sin utgångspunkt i modernitetsteori, diskursanalys och Pierre Bourdieus begreppsapparat, och 

undersöker och analyserar varför biblioteket har utvecklats till den kulturinstitution som den är idag. 

De kommer fram till att nya bibliotek tar avstånd från den traditionella synen på bibliotek och att 
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fokus idag istället ligger på upplevelser och att beskriva biblioteket som mötesplats. Detta koncept 

förpackas sedan i uppseendeväckande arkitektur för att göra avtryck i samhällsbilden.	  

Forskning har också gjorts som analyserar bibliotekets funktion i dagens samhälle. Det norska 

projektet PLACE analyserar bibliotekets funktion som offentlig plats och som mötesplats (Aabø & 

Audunson, 2012). Liknande studier har gjorts av de danska forskarna Jochumsen, Hvenegaard 

Rasmussen & Skot-Hansen (2012, 2013). De har utvecklat analysmodeller av bibliotekets funktion, 

dels dess funktion i den moderna stadskärnan, och dels dess funktion i ett kunskaps- och 

upplevelsesamhälle. Det är dels analysmodeller som kan användas för att studera 

biblioteksbyggnader och dess utformning, och dels kan användas i en bredare kontext i diskussioner 

om bibliotekets funktion. De utgår ifrån fyra platser i biblioteksrummet och dessa är inspirations-, 

lärande-, mötes- och prestationsplats. Dessa används mycket på bibliotek i Norden för att arrangera 

och om-arrangera biblioteksrummet, men också vid byggandet av nya biblioteksbyggnader. De olika 

platserna ska inte ses som separata rum rent fysiskt, utan det handlar om att se till att dessa 

komponenter integreras i biblioteksrummet via arkitektur och design, service, samarbetspartners och 

biblioteksprogram.	  

Forskning som specifikt rör den studie som jag ska genomföra är en avhandling om 

biblioteksdebatter som har gjorts av Åse Hedemark (2009). Hon gör en analys av debatter om 

bibliotekets sociala funktion i svenska medier under perioden 1970-2006. I analysen använder hon 

sig av diskursteori, med fokus på att studera maktrelationer. Viktiga utgångspunkter i 

undersökningen är Foucaults teorier om diskurs. Studien kommer fram till att olika diskurser har 

dominerat under de årtionden som är i fokus i undersökningen. En boklig diskurs är återkommande 

under hela tidsperioden som studerats. Under 1970-talet var en kulturcentrumsdiskurs i fokus, och 

under 1980-talet dyker en informationsförmedlingsdiskurs upp som fortsätter att vara dominant även 

under 1990-talet. Andra aspekter som biblioteket som mötesplats kommer inte upp i materialet. 

Denna undersökning är en viktig utgångspunkt för min studie, dels för att den analyserar debatt i 

media, dels för att den ger mig en analysmodell (som presenteras nedan) att utgå ifrån i mitt eget 

material. 
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4.	  Teori	  och	  metod	  

För att bäst kunna besvara mina forskningsfrågor har jag valt att använda mig av diskursanalys. I 

diskursanalys är teori och metod sammanlänkade. De angreppssätt som finns inom diskursanalysen 

är en teoretisk och metodologisk enhet, och inte enbart analysmetoder för att hantera data. Det är 

viktigt att inte använda sig av metoden fristående från denna grund. Därför har jag valt att redogöra 

för teori och metod gemensamt då det är svårt att skilja dessa begrepp åt inom diskursanalysen 

(Winter Jörgensen & Phillips 2000, 10).	  

Diskursanalys har valts för att det lämpar sig väl till en studie som vill skapa kunskap om olika 

representationer av och perspektiv inom ett område. Genom att studera de ståndpunkter som intas 

och hur de förhåller sig till bibliotekets funktion så kan olika bilder av verkligheten bli synliga. 

Diskursanalys lämpar sig också väl för studier som gör jämförande närläsningar av textmaterial. En 

diskursteoretisk utgångspunkt ger möjligheten att se på vilka olika sätt som verkligheten kan 

konstrueras i media, och hur de olika beskrivningarna av verkligheten står i relation till varandra. 

Eftersom all kunskap är socialt konstruerad kan aldrig endast en verklighet uttryckas. Genom att 

använda mig av diskursanalys kan jag studera olika sätt som aktörerna i debatterna uppfattar 

bibliotekets samhälleliga funktion (Börjesson & Palmblad 2007, 9-10).	  

Diskursbegreppet kan beskrivas på en rad olika sätt, men jag väljer att utgå från följande definition. 

”Diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winter 

Jörgensen & Phillips 2000, 7).	  

Hur världen ser ut kan tolkas genom språket, och de olika representationer som finns medverkar till 

att skapa världen. Sättet vi uttrycker oss på är inget som neutralt återger vår omvärld, våra sociala 

relationer och vår identitet (ibid). Språket är en aktiv del av hur människan skapar och återskapar 

världen. Vårt sätt att ta till oss världen går enligt det diskursteoretiska perspektivet alltid genom 

språket (ibid, 15). Även om biblioteksutvecklingen ser ut på ett visst sätt i Sverige idag, så uppfattar 

människor detta på helt olika sätt. Olika diskurser kommer till uttryck när människor försöker sätta 

in biblioteksutvecklingen i ett sammanhang som bildar en mening. Vår fysiska värld existerar hela 

tiden, men bildar en mening eller får en betydelse genom diskursen. Meningen eller sanningen om 

hur världen ser ut tillskrivs genom en mängd olika perspektiv och diskurser. Och även om olika 

personer uttrycker sig inom samma diskurs, så betyder inte det att diskursen tolkas på samma sätt 

och att allas åsikt som uttrycks ges samma värde eller tyngd då samhället är uppbyggt av olika 

maktpositioner. Inom en och samma diskurs kan det alltså uppstå motsatsförhållanden och 
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konflikter, och det går inte att säga att en diskurs innehåller en sanning, utan flera olika sanningar 

utifrån olika personers perspektiv inom diskursen (ibid, 15-16, 20).	  

Utgångspunkten för analysen är Foucaults (2002) arkeologiska forskningsansats som görs i hans 

verk Vetandets arkeologi. Det innebär att studera olika utsagor inom ett område och analysera 

relationerna mellan dessa. Genom att göra detta kan man se om det finns några samband mellan 

utsagorna (Hedemark 2009, 31-32).	  

Hedemark (2009, 32) utgår i sin studie från Foucaults definition av utsagor, och uppfattar utifrån 

hans definition utsagor som ”en enhet av tecken som är meningsbärande för förståelsen av 

analysobjektet”. Mitt analysobjekt är bibliotekets funktion som den framställs i den mediala debatten 

rörande den pågående biblioteksutvecklingen, dels sett till innehåll och dels sett till utformning. 

Debatten består av olika debattinlägg som innehåller utsagor om bibliotekets funktion, och det är 

dessa utsagor som jag studerar. Foucault talar också om att analysera utsägelsemodaliteter i 

utsagorna. Detta innebär att studera vem det är som talar, det vill säga vilken aktör inom diskursen 

det är som uttrycker sig. Den som uttrycker sig i förhållande till objektet är subjektet (aktören), och 

genom att analysera subjektet och de ståndpunkter som denne intar inom diskursen, så kan man se 

likheter och olikheter mellan subjekten, och deras syn på objekten (Foucault 2002, 49-58). 

Det finns oftast inte några klara analytiska redskap att använda sig av inom olika diskursteorier. Jag 

har därför valt att ta utgångspunkt i den analysmodell som användes i studien av Hedemark (2009, 

40). Den modellen är uppställd efter dessa fyra punkter:	  

1. Utsagor – Hur definieras folkbibliotek? Vilka utsagor i debatterna kan användas för 

analysen?	  
2. Begrepp – Hur definieras de centrala begreppen i utsagorna?	  
3. Subjektspositioner – Vilka subjektspositioner kommer till uttryck? Vilka roller intar olika 

positioner i förhållande till varandra?	  
4. Diskurser – Vilka diskurser ger debatterna uttryck för? Vad karakteriserar relationerna mellan 

olika subjektspositioner och diskurser?	  

Denna modell har ändrats för att passa min studie. Jag tittar specifikt på bibliotekets funktion och 

inte folkbibliotek generellt, så därför har vissa omformuleringar krävts i modellen. Ändringar som 

också har gjorts är att slå ihop punkterna utsagor och begrepp med varandra, detta på grund av att jag 

har valt att beskriva dessa punkter tillsammans när jag redogör för mitt resultat. En stor förändring är 
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att lägga till punkten aktörer istället för subjektspositioner. Jag vill i min studie, till skillnad från 

Hedemark som fokuserar på maktaspekten, inte studera vilka auktoritativa positioner som styr vad 

som får uttryckas eller inte i debatterna, och huruvida det som sägs accepteras eller får inflytande i 

debatten. Det jag vill komma åt är istället vilka aktörer som uttrycker sig, vilka ståndpunkter de intar 

och vad de har för relationer till varandra. Min analysmodellen ser därför ut som beskrivet nedan.	  

4.1	  Analysmodell	  

• Utsagor – Hur definieras bibliotekets funktion? Vilka utsagor är relevanta för min analys? 

Vilka är de centrala begreppen i utsagorna och hur definieras begreppen?	  

• Aktörer – vilka aktörer uttrycker sig i debatten? Vilka ståndpunkter intar de om bibliotekets 

funktion? Vilka relationer har de till varandra?	  

• Diskurser – Vilka diskurser ger debatterna uttryck för? Vad karakteriserar relationerna mellan 

aktörer och diskurser?	  

De tre punkterna nedan kommer vara det som styr analysarbetet, och fungerar som ett verktyg för att 

angripa materialet. Jag kommer efter att ha fått ett helhetsintryck av texterna titta specifikt på de 

utsagor i debatten som rör bibliotekets funktion och vilka begrepp som återkommer i utsagorna och 

hur dessa definieras. Vidare kommer jag att undersöka vilka aktörer som uttrycker sig och vilka 

ståndpunkter de intar. Genom att göra detta får jag en helhetsbild av utsagorna och aktörerna och 

deras ståndpunkter för att sedan kunna se vilka diskurser som finns representerade i utsagorna i 

debatten. Efter att beskrivit resultat och analyserat den nationella och lokala debatten var för sig görs 

en jämförelse av de båda debatterna.  

4.2	  Material	  

Jag har valt att fokusera på medial debatt inom tidsspannet 2010-2015, för att min studie behandlar 

nutida debatt.	  För att avgränsa studien har jag valt att i den nationella debatten analysera debattinlägg 

som gjorts inom biblioteks- och kulturbranschen. Det gör jag för att kunna täcka in aktörer inom 

biblioteksvärlden och det är tidskrifter som är aktiva i biblioteksdebatten. De tidskrifter jag hämtat 

utsagor ifrån är Biblioteksbladet, BiS (Bibliotek i Samhälle) och Ordfront. Totalt har jag använt mig 

av 16 debattinlägg i studien av den nationella debatten. Biblioteksbladet har jag valt i och med att det 

är en medlemstidning för Svensk biblioteksförening, och de strävar efter att vara ledande inom just 

biblioteksdebatt. Mycket av den debatt som förs inom biblioteksvärlden förs i denna tidskrift 

(Svensk biblioteksförening, 2015). Samtidigt finns föreningen Bibliotek i Samhälle som något av en 
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motpol mot Biblioteksbladet. Det är en partipolitiskt obunden tidning som står på socialistisk grund, 

och de vill med sin tidskrift delta i och starta debatt inom branschen (Föreningen BiS, 2015). 

Ordfront i sin tur är en ideell förening som verkar för en bred samhällsdebatt med fokus på 

demokrati och människors lika värde (Ordfront, 2015). De vill alla vara en del av samhällsdebatten 

inom kultur och bibliotek, så därför blir de relevanta att använda i studien. Nationella tidningar som 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter har valts bort, då det inte förekommer så mycket debatt om 

bibliotekets funktion i dessa forum, utan framför allt i branschtidskrifter. 

Samtidigt finns det andra röster som kommer till tals i lokala debatter, så genom att studera debatten 

i Umeå får jag ett så brett spektra av aktörer som möjligt inom ramen för min undersökning. Den 

lokala debatten i Umeå som jag valt att titta på har under de senaste åren varit intensiv. Den har 

framför allt kretsat kring flytten av det centralt belägna stadsbiblioteket som hade direkt anknytning 

till viktiga kommunikationer, och besluten som låg bakom detta. Biblioteket flyttades till det 

nybyggda kulturhuset Väven, som förutom bibliotek också innehåller en teaterscen, kvinnohistoriskt 

museum och Folkets bio. Utöver detta finns också ett inomhustorg med flera butiker, ett kafé och en 

restaurang och två hotell. Kulturhuset är samägt med en kommersiell aktör. Det som gör den unik i 

sitt slag och som gör det intressant att studera är att flytten av biblioteket skedde under året då Umeå 

var kulturhuvudstad i Europa, år 2014. Denna flytt har enligt motståndarna endast kommit till stånd 

för att politikerna ville visa att Umeå är en stad som satsar på kulturlivet. Detta ledde till att 

förbättringar av biblioteksverksamheten kom i skymundan i  politikernas motivering av flytten, 

vilket skapat debatt om vad bibliotekets funktion ska vara i samhället. Det är dock värt att nämna att 

det säkerligen finns många som varit positiva till det nya biblioteket, som inte finns representerade i 

debatten. Därför blir de negativa rösterna de som tar mest plats i materialet.	  

I studien av den lokala debatten avgränsar jag mig till att titta på Västerbottenskuriren, dels för att 

jag inte har möjlighet att studera alla lokaltidningar och dels för att det är den största lokaltidningen i 

Umeå. I studien har jag använt mig av 17 debattinlägg i den lokala debatten.  

Det skulle kunna argumenteras för att källorna är så pass olika på den nationella och den lokala nivån 

att det inte skulle kunna jämföras. Det är en dagstidning som ställs mot branschtidskrifter, och hur 

aktörer uttrycker sig i dessa olika forum skulle kunna sägas vara alltför olika för att det ska gå att se 

en poäng med att göra en jämförande studie. Jag menar dock att det som för dem samman och gör att 

de blir jämförbara, och relevanta att jämföra, är att de har den gemensamma nämnaren att de är 

debattinlägg som behandlar biblioteksutveckling och specifikt bibliotekets funktion, och att de är 

skrivna inom samma tidsram. De som uttrycker sig i debatten är aktörer som alla berörs av den 
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utveckling som sker. Det intressanta med att jämföra just dessa typer av inlägg på olika nivåer i 

samhället är för att få kunskap om hur biblioteksutvecklingen ser ut och påverkar samhället, och då 

inte bara få med ståndpunkter som uttrycks nationellt inom tidskrifter som är branschspecifika, utan 

också ståndpunkter som uttrycks lokalt. Det går att få en bättre bild av syn på biblioteksutvecklingen 

i samhället i stort, vilket inte hade kunnat uppnås utan att jämföra de olika nivåerna.   

4.3	  Tillvägagångssätt	  

Urvalet av debattinlägg på nationell nivå har gjorts genom att gå igenom de tryckta årgångar av 

Biblioteksbladet, det digitala arkivet för BiS och genom att söka efter artiklar i artikelsök. 	  
De lokala debattinläggen har valts ut genom att jag har sökt på Västerbottenskurirens hemsida och i 

Mediearkivet. Dessa inlägg hade både karaktären av debattartiklar, artiklar och insändare. Jag valt ut 

debattinlägg som berör biblioteksutvecklingen, och insamlingen slutade när jag uppnått en mättnad i 

materialet, alltså när inga nya aspekter visade sig. Sedan har jag gått igenom varje inlägg och plockat 

ut de utsagor och begrepp som specifikt berörde bibliotekets funktion, och sammanställde dessa i 

olika teman som presenteras i kapitel 5.1 respektive 6.1. Vidare tittade jag på vilka aktörer som stod 

bakom dessa utsagor och vilka ståndpunkter de intar samt vilken relation de har till varandra i kapitel 

5.2 respektive 6.2. Slutligen har jag genom att studera utsagorna igen hittat de diskurser som 

utsagorna bildar, och redogjort för dessa samt hur relationerna mellan aktörer och diskurser ser ut i 

kapitel 5.3 respektive 6.3.	  

4.4	  Etiska	  överväganden	  

I och med att de texter jag ska studera har publicerats i det offentliga rummet behöver jag inte be om 

medgivande från textförfattarna. Samtidigt går inte min studie ut på att lyfta fram personer, ålder 

eller kön, utan det som kommer nämnas i studien är om det går att säga om det är en medborgare, 

journalist eller bibliotekarie till exempel. Därmed kommer ingen personligen att bli uthängd med 

åsikter som personer inte vill stå för, och det är viktigt att ha i åtanke då jag gör tolkningar av 

uttalanden som gjorts av andra utan att kunna kontrollera med textförfattaren för att se om de delar 

min tolkning. 
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5.	  Resultat	  och	  analys	  –	  nationell	  debatt	  
5.1	  Utsagor	  

Här kommer jag att gå igenom de utsagor i debattinlägg som publicerats i kultur- och 

bibliotekstidskrifter. De utsagor som är relevanta för mig är de som på något sätt berör bibliotekets 

funktion och som förekommit i de olika debattinlägg jag analyserat. Jag har valt att presentera 

utsagorna och de begrepp som är återkommande i utsagorna utifrån olika teman. Dessa teman 

utmärkte sig vid en första genomgång av materialet. 

5.1.1	  Biblioteket	  som	  bokdistributör	  

En utsaga beskriver att bibliotekets kärnverksamhet är att låna ut böcker (Bäckström 2011, 21). Det 

uttrycks även i flera andra utsagor. Det uttrycks genom att tala om att den viktigaste uppgiften är att 

samla, organisera och tillgängliggöra dokument, och det är så begreppet bokdistributör definieras i 

utsagorna (Hansson 2009, 10-11). Detta sätt att definiera bibliotekets funktion är något som enligt 

utsagorna kan möta på motstånd från biblioteksvärlden. De flesta är dock medvetna om att 

kärnverksamheten inte kommer kunna fortsätta att se ut som den alltid har gjort. Det talas mycket om 

hur biblioteket behöver förändras och en utsaga talar om att just den klassiska funktionen som 

bokdistributör och litteraturförmedlare utmanas av de förändringar som sker i samhället. Den stora 

utmanaren här är teknikutvecklingen som ändrar de förutsättningar som biblioteken har, och det kan 

göra att bibliotekets inriktning och verksamhetens innehåll eventuellt kommer att förändras (Elding 

2013, 36). De flesta är eniga om att kärnverksamheten är den som beskrivits ovan, men vissa menar 

att tiden för biblioteket som enbart bokdistributör håller på att rinna ut. De förändringar som sker 

med teknik och nya medier måste komplettera den nuvarande verksamheten, men det är samtidigt 

viktigt att biblioteket inte förlorar sin kärnverksamhet i detta arbete (Myrstener 2011, 20). 

5.1.2	  Förhållandet	  till	  traditionen	  

Utsagorna ovan står i nära relation till de utsagor som menar att biblioteket har ett komplicerat 

förhållande till traditionen och att detta leder till en identitetskris. Detta har också skapat 

motsatsförhållanden i debatten. Det moderna biblioteket med sociala medier, fokus på kunder och ny 

teknik ställs emot en traditionell bild av ett bibliotek som en tyst plats för folkbildning som vägrar att 

utvecklas (Jones 2010, 20-21). Det finns de som vill behålla biblioteket precis som det är, och andra 

som beskriver det moderna biblioteket som själlösa mötesplatser som inte vet varför de behövs eller 

vad deras uppdrag borde vara (Lundén 2010, 35-36). Ett exempel som återkommer i debatten är den 

omtalade verksamhetsplanen på Malmö stadsbibliotek, som beskrivs som en strävan efter en 
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kafékultur med mingel på biblioteken, och att denna trend är ett tecken på bibliotekets osäkerhet och 

identitetslöshet (Ydrefeldt 2010, 34).	  

Det talas om en vilja att ersätta det gamla med något nytt, men samtidigt beskriver en utsaga att det 

samhället behöver är stabila institutioner som grundas på tradition (Myrstener 2011, 20). En annan 

utsaga menar att ett sätt att återskapa biblioteket är att använda sig av gamla arbetsmetoder på ett 

radikalt nytt sätt (Bergström 2013, 8). Det talas också om behovet av en ny affärsmodell, vilket 

vittnar om ett nytt tänkande kring biblioteket där det beskrivs som ett företag bland andra i 

informationsbranschen. Däremot uttrycks det även i dessa utsagor att det finns en förnekelse inom 

biblioteksvärlden om den utveckling som sker där antalet lån och besökare minskar. I denna 

förnekelse finns det en risk att inte försöka att utveckla biblioteken alls (Lundén 2010, 35-36). 

5.1.3	  Biblioteket	  som	  mötesplats	  

En utsaga går specifikt in på att tala om biblioteket som en mötesplats. I begreppet mötesplats ingår 

att tala om biblioteket som ett kulturhus, då en mötesplats definieras som en plats där olika aktörer 

och verksamheter kan samarbeta (Elding 2013, 36).	  

Denna utsaga talar om att ett sätt att stärka bibliotekets samhällsfunktion, både i lokalsamhället och i 

omvärlden är att utveckla bibliotek till kulturhus. Det blir en utveckling som ger biblioteket nya 

möjligheter och kan ge biblioteken ett delvis nytt innehåll, och det utmanar bibliotekets traditionella 

funktioner. En utveckling mot kulturhus beskrivs i termer av att göra biblioteket till en modern arena. 

Detta görs mycket genom att samarbeta dels med användare men också med andra kulturaktörer på 

marknaden (Elding 2013, 36).	  

Andra utsagor talar också om biblioteket som mötesplatser eller kulturhus på olika sätt. Det talas om 

en trend att beskriva biblioteket som mötesplats, och att biblioteket har en viktig funktion som ett 

offentligt rum eller en allmänning, alltså att det definieras i termer av en samlingsplats (Myrstener 

2011, 20). Biblioteket som kulturhus kan vara en utvecklingsväg för folkbiblioteken (Gustavsson 

2011, 18). En utsaga beskriver vikten av att biblioteken vågar öppna upp sin verksamhet mot att 

samarbeta med andra aktörer som kan bidra med en kompletterande kompetens, och att biblioteken 

ska agera som en iscensättare av möten (Lundén 2010, 35-36). 

5.1.4	  Biblioteket	  som	  demokratiskt	  medel	  

Bibliotekets funktion beskrivs av flera som ett demokratiskt medel, och en utsaga menar att det 

demokratiska uppdraget är det finaste biblioteket har fått (Fahlcrantz 2015, 12). Det hänger också 



	   17	  

nära samman med de som talar om att biblioteket ska finnas till för allmänheten och arbeta i deras 

tjänst, och att alla människor har rätt till biblioteket (Zorn 2011, 19-20). Det är också detta som läggs 

in det demokratiska uppdraget, att det ska finnas till för alla oavsett förutsättningar. Det är viktigt att 

inte göra skillnad på människor och vara tydlig med att alla är välkomna, oavsett vilken 

kunskapsnivå de ligger på (Lundén 2010, 35-36). Biblioteket är en del av att arbeta för ett öppet 

samhälle med fri tillgång till information, kunskap och upplevelser och ska verka för att fylla det 

behovet (Lundén 2010, 35-36, Lindberg 2011, 19-20).	  

En utsaga talar om att de hot som ställs mot det som biblioteksverksamheten bygger på är 

främlingsfientlighet och den nyliberala kulturpolitiken (Willstedt 2011, 6). En annan utsaga talar om 

att folkbiblioteket måste hjälpa till att kämpa för social rättvisa när klyftorna i samhället ökar. För att 

biblioteket ska kunna utvecklas måste man lyssna till de som använder biblioteket och anpassa 

verksamheten efter deras behov i dag och lämna det som är föråldrat bakom sig (Atlestam 2011, 6). 

5.1.5	  Användarnas	  behov	  ska	  styra	  verksamheten	  

Det är flera som är inne på samma spår med att användarna och samhället måste påverka hur 

folkbiblioteken utformas. Biblioteksverksamheten kan inte separeras från lokalsamhället eller 

globala trender (Atlestam 2011, 6). En av bibliotekets funktioner  är att omvärldsbevaka, för att på så 

sätt arbeta med verksamheten utifrån brukarnas och samhällets behov (Lindberg 2011, 19-20). En 

utsaga beskriver att ifall användarstyrningen skulle gå för långt så tappar bibliotekarierna sin 

funktion som de som gör urvalet på biblioteket. Däremot är det den trend som kan ses i och med 

utvecklingen av bibliotek 2.01 då biblioteken tvingas att till viss del omvärdera sina funktioner. I 

denna utveckling blir biblioteken tvungna att vända sig utåt mot samhällsmedborgarna (Bergström 

2013, 8).	  

En annan utsaga beskriver också användarens integrering i verksamheten, men menar att det inte 

behöver betyda att bibliotekarien förlorar sin funktion som den som påverkar urvalet på biblioteken. 

Utgångspunkten för verksamheten ska vara lokalsamhället och den enskilda individens behov. 

Bibliotekarierna ska kommunicera med sina användare för att få reda på vad de har för behov som de 

vill få tillfredsställda på biblioteket, och hur behoven kan avspeglas i samlingarna. Däremot kan det 

uttalade behovet också leda till att bibliotekarierna upptäcker ett behov hos användarna hos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Bibliotek 2.0 är en term som syftar till begreppet webb 2.0, som innebär att använda teknik på nya och innovativa sätt i 
biblioteksverksamheten. Det handlar bland annat om att skapa interaktiva miljöer där användarna aktivt kan påverka 
verksamheten. Se till exempel Casey & Savastinuk (2007). 
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användarna som de inte inser själv att de har, och det ska biblioteken också fånga upp i samlingarna 

(Lindberg 2011, 19-20). 

5.1.6	  Politik	  och	  biblioteksplaner	  ställs	  mot	  det	  vardagliga	  arbetet	  på	  biblioteken	  

Bibliotekslagen och utvecklandet av biblioteksplaner ställer stora krav och förväntningar på 

folkbiblioteken. Det finns ett stort glapp mellan verkligheten och de ambitioner som ställs upp i 

lagstiftning och olika måldokument (Cornelius 2015, 30-31). Detta glapp består framför allt av att 

lagen säger att biblioteken ska arbeta på ett visst sätt, men inte hur detta ska realiseras. 

Måldokumenten i sin tur målar upp en vision av hur biblioteksverksamheten ska vara utformad, utan 

att de som författar dessa har någon bild av vad det dagliga biblioteksarbetet faktiskt består av.	  

De styrande har alltså byggt upp en idévärld som enligt en utsaga inte har något stöd i 

folkbibliotekets praktiska, vardagliga arbete. Anledningen till detta är att sådana krav ställs från 

politiskt håll i Sverige. Det uppdrag som biblioteket egentligen har försvinner i de dokument som 

beskriver vad ett bibliotek ska vara, då planerna ser ut på ett sätt, men verkligheten är en annan 

(Bäckström 2011, 21). Detta ledde till att 13 bibliotekarier på Malmö stadsbibliotek uttalade sig om 

de omstruktureringar som var på gång där för några år sedan, och de lyfter upp samma 

problemställning. De talar om att de nya sätt att se på verksamheten som förs på idé-nivå är ett sätt 

att öka bibliotekets status, men att dessa idéer inte fått någon förankring hos personalen. Det finns 

två helt olika syner på vad ett bibliotek ska vara. Strategidokumentet betonar bibliotekets funktion 

som upplevelse- och mötesplats, och det faktiska biblioteksuppdraget glöms bort. Personalen oroar 

sig för att förlora ett varierat och professionellt urval där bibliotekariernas specialkompetens inte 

längre behövs. De vill vara ett folkbibliotek, inte en kafékultur som bara fokuserar på besökssiffror 

men glömmer bort kvaliteten (Andersson et al. 2012, 27-28). 

5.1.7	  Sammanfattning	  

Debatten präglas mycket av motsatsförhållanden. Det finns de som förespråkar att det traditionella 

biblioteket ska bevaras, och de motsätter sig den utveckling som sker med ny teknik, nya medier och 

satsningar på biblioteket som mötesplats och kulturhus. Samtidigt finns det ett annat läger som vill 

satsa på det som den traditionella gruppen motsätter sig, då de anser att biblioteket behöver förnyas 

för att överleva, och att tänka nytt är sättet att göra detta på. Det finns dock även de som ser en 

medelväg mellan dessa motsatsförhållanden, som menar att det är viktigt att tänka nytt, men att man 

samtidigt inte ska glömma den tradition som biblioteket vilar på.	  
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Dessa olika åsikter skapar också motsatsförhållanden mellan yrkesverksamma respektive chefer och 

politiker. De visioner som ställs upp på hur biblioteket ska vara har ingen förankring i den faktiska 

verksamheten enligt vissa utsagor, vilket gör att det uppstår förvirring kring vad biblioteken 

egentligen ska arbeta med, och hur man ska uppnå de mål som ställs på verksamheten.	  

Det talas också en del om användarstyrning, alltså att användarnas behov borde leda verksamheten. 

Här finns det dock en oro för att de speciella kunskaper som bibliotekarien har om ett varierat urval 

skulle gå förlorat om användarstyrningen dras för långt. Det som de flesta däremot är eniga om är 

bibliotekets demokratiska uppdrag, och vikten av att biblioteket ska vara till för alla oavsett vilka de 

är. 

5.2	  Aktörer	  

De som uttalar sig i debatten och som uttrycker ståndpunkter i de utsagor som beskrivits ovan är en 

rad olika aktörer inom biblioteksvärlden. Dels är det forskare inom biblioteks- och 

informationsvetenskap, före detta bibliotekarier/bibliotekschefer, personer som har olika befattningar 

inom Svensk Biblioteksförening och styrelsen i föreningen Bibliotek i Samhället samt 

yrkesverksamma bibliotekarier. Dels uttalar sig en kulturchef, en utvecklare inom media och 

bibliotek, en bibliotekskonsulent och handläggare på kulturrådet samt ett kommunalråd. Något som 

var tydligt vid studien av materialet var att det inte nödvändigtvis är en viss grupp aktörer som 

uttrycker sig på ett visst sätt, och intar en ståndpunkt som grupp gentemot de andra aktörerna. Vissa 

grupper går dock att utkristallisera, men en viss åsikt går trots detta inte att tillskriva enbart en viss 

grupp aktörer.	  

Det visar på att fältet är väldigt spritt, så det är inte konstigt att det råder förvirring kring vad 

bibliotekets funktion är, och det är svårt att enas kring vad den rätta vägen är i utvecklingen av 

biblioteken. När biblioteken och aktörer inom biblioteksvärlden är så splittrade och har så olika 

uppfattningar, så blir det också svårt att marknadsföra och motivera sina funktioner till allmänheten.	  

Ett intressant tema som återkommer i flera artiklar är att det talas om bristen på debatt i 

biblioteksvärlden i Sverige, både internt och externt. En utsaga menar på att de som tar plats i 

debatten är de som står för en gammalmodig syn på biblioteken och dess verksamhet och funktion i 

samhället. Det hävdas också att det bara är ytliga beskrivningar av biblioteksutveckling som faktiskt 

når den offentliga debatten (Ydrefeldt 2010, 34, Gustavsson 2011, 18). Det kan vara problematiskt 

att debatten inte är så omfattande och inte går på djupet i diskussionerna om vad verksamheten borde 

bestå av. Om fler yrkesverksamma vågar delta i debatten på samma sätt som bibliotekarierna i 
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Malmö gjorde, har denna grupp en chans att tydliggöra sin bild av biblioteksutvecklingen, och 

glappet skulle kanske inte vara lika stort mellan dem och beslutsfattare i frågan.	  

Det finns en tydlig brytning i debatten mellan de som förespråkar ett traditionellt bibliotek och de 

som vill förnya verksamheten. Här blir glappet i åsikter mellan yrkesverksamma och chefer/politiker 

tydligt. Trenden i biblioteksutvecklingen är att beskriva biblioteket som mötesplats, men det finns 

olika sätt att definiera begreppet på. Mötesplats betyder för vissa samarbeten och en positiv 

utveckling, medan det för andra betyder ett försämrat bibliotek utan kvalitativ verksamhet där det 

blir mer kafékultur än fokus på böcker. Att beskriva biblioteket som en mötesplats ses som något 

positivt för chefer som vill ge biblioteket en nystart och bryta mönstren med sjunkande antal 

besökare och lån. För yrkesverksamma ses det som ett avkall på vad verksamheten egentligen 

innefattar, och mötesplatsbegreppet ses som något negativt. De vill istället att biblioteket ska 

fokusera mer på den faktiska verksamheten, som framför allt handlar om böcker och andra medier. 

Det finns en tydlig slitning mellan uppfattningarna som hamnar i bibliotekens måldokument och 

verksamhetens faktiska innehåll.	  

Det går dock att utskilja en specifik grupp aktörer som uttrycker ståndpunkter till biblioteket som ett 

demokratiskt medel. Gruppen definieras av att de är högt uppsatta personer inom biblioteksvärlden 

och politiken. De är ledare inom Svensk biblioteksförening och BiS styrelse som framför allt trycker 

på detta. De värnar helt enkelt om att biblioteket inte ska diskriminera mot vissa grupper, utan att alla 

ska få sina behov tillgodosedda. Det är också det som bibliotekslagen vill säkerställa, att även 

minoriteter av olika slag ska känna sig välkomna. Detta är det nog ingen inom biblioteksvärlden som 

motsätter sig, men det finns hos vissa aktörer en rädsla för att biblioteken ska bli alltför 

användarstyrda, så att ett kvalitativt urval av medier försvinner. Samtidigt menar andra att biblioteket 

är en del av det lokala samhället, och de behov som finns hos de som besöker verksamheten är de 

som ska uppfyllas.  

5.3	  Diskurser	  

De teman som framkom vid en första genomgång av utsagorna, kan efter en närmare genomgång 

placeras in i olika diskurser. Dessa diskurser existerar inom debatten, och framkommer i de olika 

utsagor som berör bibliotekets funktion. Det är alltså utsagorna som bildar de olika diskurserna.	  

5.3.1	  Boklig	  diskurs	  

I flera utsagor kan jag se en tydlig bokdiskurs. Inom diskursen är grundfunktionen för biblioteket att 

tillhandahålla böcker. Boken och läsfrämjande verksamhet är bibliotekets viktigaste funktion, och 
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det är också av vikt att erbjuda kvalitet framför kvantitet när det kommer till urvalet av böcker och 

andra medier. Det finns dock olika åsiktsläger inom diskursen. Vissa menar i motsats till det som 

beskrivits ovan att samtidigt som traditionen är väldigt viktigt och den inte får glömmas bort i 

verksamheten, så måste biblioteket utvecklas. Detta ska dock göras utan att göra avkall på 

kärnverksamheten och grunden som biblioteket vilar på. Biblioteket kan fylla fler funktioner än att 

tillhandahålla böcker, utan att det påverkar kärnverksamheten negativt. 	  

Det är främst aktörer som är bundna till den traditionella synen på biblioteket som hamnar inom 

denna diskurs. Även om det är svårt att koppla en särskild grupp av aktörer till diskursen så är det 

ändå yrkesverksamma som sticker ut som en grupp vars utsagor och ståndpunkter bildar större delen 

av den här diskursen. Det är som sagt en hel del andra som också intar ståndpunkter som hamnar här, 

men det går inte att applicera något särskilt attribut på dessa. Det de har gemensamt är att de ser den 

nuvarande utvecklingen som något negativt, just på grund av att den är ett avståndstagande från det 

som de anser är bibliotekets kärnverksamhet. Dock finns det även aktörer som inte ser 

biblioteksutvecklingen som att den måste vara antingen helt traditionsbundet eller en brytpunkt från 

det gamla för att ge plats för nytänkande kring verksamheten. Deras utsagor hamnar också inom 

denna diskurs.	  
5.3.2	  Mötesplatsdiskurs	  

En mötesplatsdiskurs blir också tydlig vid studien av utsagorna. Denna diskurs består av utsagor som 

talar om biblioteksutvecklingen och funktionerna som biblioteket borde ha i termer av möten och 

samarbeten. Att besöka biblioteket ska vara en upplevelse. Upplevelser ska vara i form av interaktion 

med andra människor som görs möjligt genom olika arrangemang. Det blir ett avstamp från den egna 

verksamheten, och öppnar upp för samarbeten med andra kulturaktörer. Biblioteket ska alltså vara en 

kugge i ett hjul av flera olika kulturinstitutioner. 	  

Biblioteket ska erbjuda ny teknik och nya medier och ha funktionen av ett offentligt rum eller en 

allmänning. Allt detta ska komplettera den nuvarande verksamheten.	  

De som förespråkar förnyelse och att biblioteket måste utvecklas för att överleva hamnar inom denna 

diskurs. De blir motpoler till de som förespråkar tradition, och diskurserna blir därmed också 

varandras motpoler. De utsagor som hamnar inom den bokliga diskursen talar precis som jag nämnt 

ovan om mötesplatsen som något negativt, där bibliotekets funktion blir att ge människor en plats att 

fika och umgås på. De traditionsbundna uppfattar denna utveckling som ett totalt avsteg från den 
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nuvarande verksamheten, även om ingen inom mötesplatsdiskursen egentligen menar att 

kärnverksamheten ska försvinna helt.	  

Även här är det ett splittrat fält av aktörer som uttrycker sig om bibliotekets funktion som uttalar sig 

inom diskursen. Den enda grupp som kan utkristallisera är chefer/politiker som uttalar sig positivt till 

förnyelse av bibliotekets funktion, men de är långt ifrån de enda aktörer som uttalar sig om detta.  

5.3.3	  Demokratisk	  diskurs	  

En demokratisk diskurs är något som många ser som den grund som biblioteksverksamheten vilar på. 

Den viktigaste funktionen enligt utsagorna inom diskursen är att biblioteket är något som ska finnas 

till för alla. Det finns ett starkt motstånd mot kommersiella krafter inom biblioteksväsendet, just för 

att man är rädd att det kan göra att det inte blir fritt för alla, och att inte alla behov tillgodoses i 

beståndet.	  

Biblioteket har enligt vissa utsagor ett viktigt uppdrag att arbeta i allmänhetens tjänst. Biblioteket ska 

ha en folkbildande funktion. Detta ska uppfyllas dels genom att lyssna till användarnas behov, och 

dels genom den expertis som personalen besitter. 	  

De som talar om biblioteket som ett demokratiskt medel är mer positivt inställda till att användarna 

ska påverka innehållet, och de som är kritiska till användarstyrning talar mindre om bibliotekets 

demokratiska funktion, och mer om bibliotekets funktion som expert på information och urval. Här 

uppstår en konflikt inom diskursen om vilka parter som är mest lämpade att påverka innehållet på 

biblioteket. Det är som jag nämnt tidigare framför allt politiker och högt uppsatta personer inom 

biblioteksvärlden som uttrycker sig inom diskursen.	  

Diskurserna inom den nationella debatten är inte helt eniga om vilka bibliotekets funktioner ska vara 

och vilken väg biblioteksutvecklingen ska ta, vilket gör att det uppstår olika diskurser. Både inom 

den bokliga och den demokratiska diskursen så finns det inneboende konflikter, som beskrivits under 

respektive diskurs, om vad som är bibliotekets funktion. Det uppstår också en konflikt mellan den 

bokliga diskursen och mötesplatsdiskursen, då dessa har så olika syn på vad bibliotekets verksamhet 

ska fokusera på. Vissa grupper av aktörer går alltså att urskilja inom de olika diskurserna som 

yrkesverksamma och chefer/politiker, men som jag nämnt så är aktörers åsikter väldigt spridda i 

debatten.  
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6.	  Resultat	  och	  analys	  –	  lokal	  debatt	  

Precis som i föregående debatt väljer jag att beskriva de olika utsagorna utifrån en rad teman som jag 

kunnat skönja i debattinläggen, då det fokuseras på vissa aspekter när bibliotekets funktion 

debatteras. Debatten i Umeås övergripande fokus de senaste åren har handlat om flytten av Umeå 

stadsbibliotek till det nybyggda kulturhuset Väven, och de utsagor som presenteras här är sådana 

som berör bibliotekets funktion i samhället som uppkommit i och med flytten. Utsagorna som 

studeras är alltså de delar av debattinläggen som specifikt berör bibliotekets funktion. 

6.1	  Utsagor	  

6.1.1	  Tradition	  ställs	  mot	  förnyelse	  

En utsaga beskriver en vilja att bevara biblioteket som det är. Det som är viktigt är att marknadsföra 

bibliotekets kärnverksamhet, för att på så sätt locka användare som i vanliga fall inte kommer till 

biblioteket. Det finns ett motstånd mot att göra biblioteket till ett allaktivitetshus som inte fokuserar 

på böcker. Ett bibliotek som allaktivitetshus kommer leda till att de som kommer till biblioteket för 

att de gillar lugn och ro och att sitta och läsa kommer bli utkonkurrerade av de som vill umgås med 

vänner, spela spel och lyssna på musik. Det finns en motsättning mot att biblioteken ska bli bra på 

andra saker än det som hör till kärnverksamheten. Kärnverksamhet definieras i det här fallet som att 

erhålla böcker och andra medier på olika språk, erbjuda studierum och hålla i bokcirklar, sagostunder 

och så vidare. Biblioteket ska vara proffs på böcker och ge besökare lugn och ro (Lindbäck 2015).	  

Försvarare för det nya biblioteket menar att för att säkra framtiden för biblioteket så måste man tänka 

nytt. Ny teknik, bättre service och samarbeten med andra kulturaktörer skapar nya möjligheter för 

biblioteket. Samtidigt understryks det att läsning och litteratur fortfarande är i centrum i Umeå 

stadsbiblioteks verksamhet (Bernspång 2014).	  

En annan utsaga beskriver hur tiden för biblioteket som en plats där man bara lånar böcker är förbi. 

Ett bibliotek som ska överleva i framtiden är istället en mötesplats med plats för olika sorters medier 

och samarbeten genom olika kulturyttringar. Det är ett nytt bibliotek som värnar relationer mellan 

människor snarare än att bara vara en plats där besökare lånar och lämnar böcker. Detta betyder dock 

inte att böcker och läsfrämjande verksamhet inte är viktigt, men det måste integreras med nya sorters 

digitala medier. Biblioteket beskrivs som den viktigaste demokratiska mötesplatsen i samhället 

(Wennström 2014). 
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6.1.2	  Tillgänglighet	  

Utsagor som rör bibliotekets tillgänglighet fokuserar dels på att läget försämras och har försämrats i 

och med biblioteksflytten och att biblioteket inte är anpassat för alla individer i samhället. Flera 

uttrycker att det var ett mer centralt beläget bibliotek förut som legat med direkt anslutning till 

kommunikationer, och att flytten har inneburit att färre människor kan ta sig till biblioteket på ett 

smidigt sätt (Västerbottenskuriren 2015a)2. Det finns en risk att förlora vissa grupper som bara vill 

slinka in med det nya läget och att biblioteket därmed förlorar en viktig funktion (Kalman 2014, 

Persson 2015). En utsaga försvarar att biblioteket inte längre skulle vara centralt beläget och att 

anpassningar har gjorts med till exempel var ingången till biblioteket är belägen så att 

tillgängligheten inte ska prioriteras bort (Wennström 2011a).	  

En utsaga talar om att bibliotekets viktigaste uppdrag är att göra information tillgänglig och minska 

den digitala klyftan genom att erbjuda tjänster gratis till de som inte har råd. Det måste vara lätt att 

kunna komma dit och bara vara, och det är viktigt att ta hänsyn till medborgarnas faktiska behov 

(Bernspång 2014).	  

Två utsagor talar specifikt om handikappanpassningen på det nya stadsbiblioteket. Om de riktlinjer 

som finns kring detta hade följts så hade Väven och det nya biblioteket blivit en plats för alla. Dels 

tas det upp de bristande kommunikationerna som nämnts tidigare, dels bristfällig skyltning om hur 

man rör sig i huset. Det är svårt att förstå hur man tar sig runt mellan de olika våningarna och 

belysning, skärmar, hissar och toaletter är inte handikappanpassade. Detta ansvar låg på arkitekter, 

politiker och granskande myndigheter och de har i och med dessa brister inte fullföljt sin vision att 

skapa ett bibliotek och ett kulturhus för alla (Ekergård, Nordlund, och Sjöström 2015, Norlander och 

Thörn 2015). 

6.1.3	  Biblioteket	  och	  politiken	  

Flera utsagor i debatten talar om att flytten av stadsbiblioteket varit ett förhastat beslut och en utsaga 

talar om att det enda syftet med flytten har varit att man från politikernas sida velat bygga ett 

landmärke som skulle sätta Umeå på kartan. Detta har gjorts utan att tänka på hur biblioteket och 

andra kulturinstitutioner kunde bli lidande. Det finns en antydan i utsagan om att projektet skulle 

vara en politikerstyrd konspiration. Siffror tas upp om att boklånen har minskat efter flytten, och att 

det skulle bevisa att flytten av biblioteket inte har gett någon utdelning (Persson 2015).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Källor som benämns som ”Västerbottenskuriren” istället för med en författare är utsagor som kommer från anonyma 
debattinlägg. 
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De som besvarar denna kritik tar upp de utredningar som gjorts under flera år om att flytta 

biblioteket. Den primära anledningen till flytten ska inte specifikt varit att öka boklånen, utan det 

viktiga har varit att biblioteket har fått större ytor så att alla som vill besöka biblioteket ska ha 

möjlighet att göra detta (Sahlin 2015). Detta går dock helt emot en utsaga som menar på att boklånen 

i Umeå riskerar att minska om politikerna inte satsar på ett nytt bibliotek (Wennström 2011b). 	  

Med byggnationen av kulturhuset har hela organisationen inom kommunen gjorts om med 

samarbeten som den nya grundidén. De nya lokalerna ger stora vinster genom att biblioteket kan 

samarrangera olika evenemang. Då kan litteraturen kombineras med kreativitet, fantasi och 

skapande, och detta är också ett sätt att locka nya grupper till biblioteket, genom att förnya 

verksamheten på detta sätt (Bernspång 2014). En utsaga som uttalar sig kritisk till flytten och de 

politiska besluten kring detta lyfter fram att de pengar som ska läggas på att utveckla kulturen i 

Umeå mestadels kommer att gå till lokalkostnader i och med flytten. En förhoppning fanns från vissa 

politikers sida att det var verksamheten det skulle satsas på med dessa pengar. Förhoppningen var 

också att denna satsning inte skulle ske inne i stan där det redan fanns ett strategiskt placerat 

bibliotek, utan att man istället skulle satsa på biblioteken ute i stadsdelarna (Edlund och Renström 

2011).	  

Det finns också de som menar att det finns en skiljelinje mellan kulturnämndens löften om att 

biblioteket och andra kulturverksamheter inte ska bli lidande av att flyttas till Väven och den bild 

som blivit tydlig efter flytten om att kostnaderna för flytten har ökat kraftigt (Meidell 2013). Dessa 

kostnader har lett till begränsade öppettider för att undvika att till exempel lägga ned närbibliotek. 

Denna kostnadsökning kommer att straffa skattebetalarna mer än de praktiska fördelar som flytten 

inneburit (Persson 2015, Böhlin 2015).	  

Något som också ifrågasätts är ägarformen, då kommunen slutit avtal med en kommersiell aktör 

vilket innebär att huset inte är kommunägt. Stadsbiblioteket och Balticgruppens3 hotell i samma 

byggnad säljs in som ett gemensamt varumärke. Det finns en oro för ett samarbete som använder sig 

av Umeåbornas skattepengar och kommunens medborgarservice i form av biblioteksverksamhet 

tillsammans med ett vinstdrivande bolag. Kulturen för medborgarna anses läggas ut till försäljning, 

och biblioteksbesökare beskrivs som statister i berättelsen om kulturhotellet, och att biblioteket 

skulle verka för hotellbesökare och inte för de boende i Umeå (Ghazinezam 2013, 

Västerbottenskuriren 2015c). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Balticgruppen är ett privatägt fastighetsbolag i Umeå. 
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6.1.4	  Innehåll	  viktigare	  än	  exteriören	  

Många kritiska röster hörs i debatten om vad som har varit viktigast i byggandet av det nya 

kulturhuset. Besökarna bryr sig inte om det yttre skalet, det är istället upplevelsen inne i biblioteket 

som faktiskt betyder något (Kalman 2014). Kritik riktades mot att börja planera för utseendet innan 

hela kulturhusets innehåll hade bestämts (Wennström 2011b).	  

Besökarna har en annan uppfattning än vad arkitekterna har om var tyngdpunkten borde ligga. Det 

talas också om att makthavarna vill skapa en bild av själva staden, istället för att fokusera på innehåll 

och invånarnas faktiska behov (Persson 2015). För allmänheten är det viktigare att grundläggande 

funktioner fungerar inomhus än att det yttre är tilltalande (Västerbottenskuriren 2015b).	  

En utsaga menar att efter flytten till Väven saknas den mysfaktor som funnits innan på biblioteket. 

Ett trivsamt och enkelt utformat bibliotek föredras. Den gamla biblioteksbyggnaden kunde upplevas 

som en förlängning av ens eget vardagsrum. Ett vardagsrum definieras här som ett rum som är lagom 

stort, uppmuntrar till strosande bland hyllorna och erbjuder avskilda delar för läsning i lugn och 

stillhet (Västerbottenskuriren 2015a). 

6.1.5	  Sammanfattning	  

Det som präglar denna debatt är framför allt flytten av biblioteket och de olika aspekter som tas upp 

om hur detta påverkar biblioteket. Det finns ett motstånd mot ett bibliotek som inte fokuserar på 

boklån och att erbjuda en trivsam miljö som besökare vill vistas i. Flytten har inneburit att det 

centrala läget vid kommunikationerna har försvunnit, och att bara kunna slinka in på biblioteket är 

inte längre möjligt på samma sätt som förut.	  

Det anses att politikerna bara ville bygga ett landmärke för att Umeå skulle sättas på kartan, och 

kritiken kom snabbt mot en byggnad som fokuserar på ett snyggt skal men inte har lyckats leverera 

ett funktionellt hus på insidan som erbjuder mysfaktor och ett hus som är anpassat för utsatta 

grupper. Det finns också en stark kritik mot ökade kostnader i och med flytten, och att det riskerar att 

påverka biblioteksverksamheten negativt. Många menar också att biblioteket borde fortsätta att vara 

helt kommunägt, alltså att kommunen också ska äga lokalen som verksamheten verkar i.	  

Försvarare av flytten menar att biblioteket förbättras genom samarbeten med andra verksamheter, 

och att detta var tanken med flytten, att verksamheten skulle präglas av att vara en mötesplats som 

alla som vill kan ta del av. De satsningar som gjorts på samarbeten, ny teknik och nya medier är ett 

sätt att utveckla biblioteket och säkra dess överlevnad och aktualitet i framtiden. 
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6.2	  Aktörer	  

I utsagorna presenteras olika ståndpunkter kring bibliotekets funktion. De aktörer som utrycker sig 

insändarskribenter, reportrar på Västerbottenskuriren, bibliotekschefen för Umeå stadsbibliotek, 

professorer vid Umeå universitet, flera politiker, en författare och läsambassadör, kulturchefen i 

Umeå, kulturarbetare samt olika privatpersoner varav två identifierar sig som rörelsehindrade. De är 

alltså dessa aktörer som uttrycker sig i de utsagor som presenterats ovan.	  

Det jag kan se vid genomgången av de olika ståndpunkter som intas om bibliotekets funktion är att 

debatten har två åsiktsläger där det går att dela in aktörerna i olika grupper. De som är negativt 

inställda till biblioteksutvecklingen som den har sett ut med flytten av biblioteket är allmänheten, 

granskande reportrar, oppositionspolitiker, professorer och den person som är verksam som författare 

och läsambassadör. På den andra sidan står de som arbetat med flytten och utvecklingen av 

biblioteket, nämligen kulturchefen, en politisk representant för kulturnämnden och bibliotekschefen. 

Det blir en skiljelinje mellan de som har makten att påverka besluten som fattas om 

biblioteksutvecklingen, och de som inte rent konkret har samma möjlighet att påverka.	  

Det två grupperna tycker väldigt olika om vad bibliotekets funktion borde vara. Den kritiska gruppen 

vill stanna kvar i en mer traditionell bild av biblioteket, medan den positiva sidan talar om 

utveckling, satsningar på samarbeten och ny teknik som vägen framåt för biblioteket. I de frågor där 

de båda lägren kan verka mer likvärdiga, då utsagor från båda sidor till exempel talar om att 

upplevelsen är i centrum, så lägger de in olika definitioner på vad detta innebär mer konkret. De som 

är kritiska till det nya biblioteket menar att upplevelsen på biblioteket ska vara att det är hemtrevligt 

och mysigt, att det finns ett fokus på att låna böcker och att det är en trivsam miljö att vistas i. Det 

karakteriserar en positiv biblioteksupplevelse för dessa aktörer. De som förespråkar det nya 

biblioteket menar att upplevelser är möten med andra människor och arrangemang och samarbeten 

mellan olika kulturaktörer. Så även de gånger som det verkar som att det kan finnas en enighet 

mellan aktörerna, så visar det sig vid en närmare studie att så inte är fallet.	  

Den grupp som har en mer traditionell bild av biblioteket och vill att den bilden ska fortsätta att 

finnas kvar, intar ståndpunkten att fokus ska ligga på böcker, innehåll och att marknadsföra 

verksamheten. De som talar om det gamla biblioteket i positiva termer och beskriver det som ett 

vardagsrum verkar också förespråka en mer traditionell bild av biblioteket, utan att dra det så långt 

som att säga att biblioteket bara ska fokusera på böcker och lugn och ro, men att detta måste fortsätta 

att få finnas till på biblioteket. 	  
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Den grupp som är positiv till förnyelsen menar att detta är ett sätt att locka besökare och säkra 

bibliotekets fortsatta positiva utveckling. En motivering var också att säkerställa fortsatt positiva 

siffror för bokutlån som Umeå kommun har.	  

De flesta aktörer uttrycker att biblioteket ska byggas upp av demokrati. En del uttrycker sig specifikt 

om detta, medan andra gör det mer indirekt, framför allt genom att tala om tillgängligheten och 

anpassningen av lokalen för alla människor i samhället. En verksamhet har inte varit i fokus i 

utvecklingen av biblioteket enligt motståndarna till det nya biblioteket, utan fokus har legat på att det 

yttre ska vara attraktivt och bidra till att förbättra stadsmiljön. 

6.3	  Diskurser	  

Debattinläggen består alltså av olika utsagor om bibliotekets funktion. Dessa utsagor bildar sedan 

diskurser som existerar inom debatten och kommer att presenteras nedan.  

6.3.1	  Boklig	  diskurs	  

Det finns motsatsförhållanden inom diskursen. Funktionen att tillhandahålla böcker och andra 

medier som är anpassade för olika behov i samhället är förbehållet de som inte ville se en förändring 

av biblioteket, eller i alla fall inte en förändring på det sätt som det blev i det här fallet. De vill 

uppehålla den traditionella bilden av biblioteket genom de funktioner som erbjuds. Biblioteket ska 

vara en plats där man kan få lugn och ro. En central funktion är att ge människor kunskap och 

tillgång på information. Samtidigt så menar de som är positiva till flytten av biblioteket och 

utvecklingen av det att dessa åtgärder är ett sätt att säkerställa att fler människor får tillgång till 

bibliotekets resurser. De vill genom förändringarna se till att den positiva utlåningstrend som finns i 

Umeå ska fortsätta. 	  

Båda sidor inom diskursen tycker alltså att de vet vilka funktioner som är viktigast, men båda 

grupperna vill egentligen uppnå samma sak. Det blir en konflikt mellan de som är positiva och de 

som är negativa till biblioteksflytten som jag varit inne på tidigare. Mycket av vad aktörerna inom de 

båda lägren vill att biblioteket ska fylla för funktioner har alltså paralleller till varandra, den stora 

skillnaden är att de har olika synsätt på hur det uppnås på bästa sätt för alla berörda parter.	  

6.3.2	  Mötesplatsdiskurs	  

I den bokliga diskursens utsagor ser man samma motsatsförhållande som i utsagorna om biblioteket 

som mötesplats. De positiva till det nya biblioteket menar att bibliotekets funktion är att erbjuda ny 

teknik och nya medier, samt att erbjuda bättre service till användarna. Vidare ska biblioteket erbjuda 



	   29	  

upplevelser genom att skapa arrangemang med andra kulturaktörer. Litteratur ska erbjudas 

kombinerat med kreativitet, fantasi och skapande. En viktig funktion från politiskt håll är att med det 

nya kulturhuset med biblioteket som viktigaste verksamhet sätta Umeå på kartan. Huset ska hjälpa 

till att ge en positiv bild av samhället och staden.	  

De som motsätter sig det nya biblioteket menar att bibliotekets funktion ska vara att erbjuda 

upplevelser genom ett trivsamt bibliotek med möjlighet att upptäcka nya medier, samt platser för att 

läsa ostört. En viktig funktion som biblioteket ska uppfylla enligt allmänheten är att det ska gå att 

bara titta in på ett enkelt sätt, utan att ha planerat ett besök.	  

Det finns alltså både positiva och negativa röster om biblioteksutvecklingen som tar ställning inom 

diskursen, och de upplever liksom i föregående diskurs situationen på olika sätt. Den bokliga 

diskursen och mötesplatsdiskursen blir också motpoler då boken ligger i fokus i ena diskursen, och 

samarbete i den andra diskursen.  

6.3.3	  Demokratisk	  diskurs	  

Inom den demokratiska diskursen anses bibliotekets funktion framför allt vara att kunna vara 

tillgängligt för alla, och erbjuda funktioner som är anpassade för så många behov som möjligt. Inom 

diskursen är aktörerna som är emot biblioteksflytten också kritiska till kommersiella krafter inom 

biblioteksväsendet. Det riskerar att göra att biblioteket inte finns till för de som behöver och vill 

besöka biblioteket, och att vissa grupper därmed utestängas från verksamheten. Att satsa på vinster 

framför kvalitativ verksamhet rimmar illa med den demokratiska grundpelaren som biblioteket vilar 

på, och kan hota bibliotekets funktion att erbjuda fria lån till alla.	  

De som är positiva till kulturhuset och det nya biblioteket menar att de nya lokalerna hjälper till att 

uppfylla funktionen att biblioteket ska vara till för alla som vill komma dit. Det motiveras med att 

lokalerna är större och bättre planerade än förut.	  

Det är de två grupperna av aktörer, de som varit positiva respektive negativa till flytten, som skapar 

konflikt inom diskursen. Det vissa utsagor inom diskursen ser som ett hot ser andra som ett medel 

för att förbättra verksamheten och förankra bibliotekets samhällsfunktion på ett tydligare sätt. 

Däremot är alla aktörer överens om att det är viktigt att fokusera på det demokratiska uppdraget i 

verksamheten.	  
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Något som tydligt går att utskilja i diskurserna i den lokala debatten är att det är två läger med olika 

aktörer som skapar konflikter mellan varandra inom och mellan diskurserna. Det är de som är för 

respektive mot biblioteksflytten som intar olika ståndpunkter om bibliotekets funktion. 
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7.	  Jämförelser	  och	  slutsatser	  

Samma diskurser framkommer i de båda debatterna, men de innehåller delvis olika saker, liksom att 

debatterna har olika fokus. Vissa aktörsgrupper förekommer både på nationell och lokal nivå, och 

dessa är politiker, bibliotekschefer och kulturarbetare och forskare. Debatten på nationell nivå 

handlar framför allt om motsättningen mellan tradition och förnyelse, medan den lokala debatten 

främst handlar om flytten av stadsbiblioteket till det nybyggda kulturhuset och hur bibliotekets 

funktioner har påverkats av detta. 	  

Det finns delvis en skillnad i vilka begrepp som används inom de båda debatterna. På nationell nivå 

är det begrepp som bokdistributör, folkbildning, offentligt rum och allmänning som dominerar. I den 

lokala debatten finns begrepp som allaktivitetshus, medborgarservice, vardagsrum och tillgänglighet 

som dominerande begrepp. Däremot förekommer på båda nivåer framträdande begrepp som 

mötesplats, kulturhus, upplevelser, samarbeten och tradition. 

7.1	  Verksamhetens	  innehåll	  

Bibliotekarierna, men även andra aktörer som i sina utsagor hamnar inom den bokliga diskursen, 

fokuserar främst på verksamhetens innehåll med ett kvalitativt utbud, medan användare framför allt 

lyfter fram att biblioteket ska erbjuda en trivsam miljö att vistas i med en god tillgång på kunskap 

och information, utan att de lägger någon tyngd på kvalitet i någon egentlig mening. Därmed inte 

sagt att användarna inte bryr sig om innehållets kvalitet, men beskrivningen av mysfaktorn och 

biblioteket som en förlängning av ens eget vardagsrum verkar förespråkas före ett kvalitativt utbud 

av medier. Jag tror också att om man skulle titta närmare på vad de olika aktörerna lägger in i just 

begreppet kvalitet, så skulle åsikterna gå i helt olika riktningar. Därmed uppstår också konflikter på 

den nationella nivån om vilken nivå av användarstyrning som är lämplig i verksamheten utan att 

påverka yrkeslegitimiteten negativt. Detta är något som inte uppkommer i den lokala debatten alls, 

förmodligen just för att fokus inte varit på boken specifikt i just de här fallen. 

7.2	  Synen	  på	  biblioteket	  som	  mötesplats	  

En skillnad mellan debatterna är synen på biblioteket som mötesplats och de åsikter som kommer till 

uttryck inom diskurserna om detta. Lokalt så anses inte biblioteket som mötesplats vara något 

negativt, och jag tror att de flesta som motsatte sig biblioteksflytten redan tyckte att det dåvarande 

biblioteket uppfyllde den funktionen, men på ett annorlunda sätt än vad beslutsfattarna vill lägga in i 

begreppet idag. Skillnaden blir här att de utsagor som hamnar inom diskursen på den nationella 

nivån är ståndpunkter som är positiva till begreppet mötesplats, och dess motpol blir den bokliga 
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diskursens utsagor som ser detta som något negativt. På den lokala nivån talar de som är positiva till 

flytten om mötesplatsen i samma termer som mötesplatsförespråkarna på den nationella nivån. En 

mötesplats eller en positiv upplevelse kan alltså vara mer än samarbeten med andra kulturaktörer 

enligt motståndarna till flytten, och det känns som att de anser att biblioteket hade tillräckligt att 

erbjuda när de stod på egna ben.	  

7.3	  Biblioteket	  och	  det	  demokratiska	  uppdraget	  

Kommersiella krafter inom biblioteksverksamheten ses som ett hot mot den demokratiska 

grundpelaren i verksamheten. Här finns det tydliga likheter mellan de båda nivåerna, alla kan skriva 

under på att detta är grunden i biblioteksverksamheten, men det finns olika sätt att verkställa detta 

på. Att biblioteket ska styras av kommunen och inte av kommersiella aktörer som bara vill tjäna 

pengar för att det kan påverka verksamheten negativt håller de flesta med om. Däremot är man i 

Umeå från politiskt håll uppenbarligen inte kritisk mot att samarbeta med ett privat fastighetsbolag 

för att realisera sin vision om ett kulturhus med verksamheter som samarbetar med varandra och på 

så sätt gynnar varandra. Men allmänheten delar här bilden som aktörerna på nationell nivå har om att 

detta sätt att utveckla verksamheten är ett hot mot biblioteket. Däremot så har lagen säkerställt att 

biblioteken och dess resurser ska finnas till för alla, och den säkerställer också att lån ska vara 

kostnadsfria, så lagen skyddar biblioteksverksamheten från kommersiella intressen.	  

7.4	  Biblioteket	  och	  samhället	  

Biblioteket är en viktig del av samhällsbilden både på nationell och lokal nivå, och här finns det 

likheter mellan hur till exempel bibliotekarier och användare ser på hur biblioteket ska påverka 

samhällsbilden och hur beslutsfattare på de båda nivåerna ser på utvecklingen.  

Den utmaning vi ser i den nationella debatten med förändringarna som sker i samhället återspeglas 

också i den lokala debatten. Det pågår på båda nivåer en strävan efter att utveckla biblioteket så att 

det ska överleva och fortsätta vara en av de viktigaste institutionerna i samhället. Det gör att 

åsiktsläger bildas om vad som är den rätta vägen för biblioteken. Cheferna och politikerna ställs mot 

bibliotekarier i den nationella debatten, och politiker och beslutsfattare ställs mot allmänheten i den 

lokala debatten. Det som är tydligt här är att de båda nivåerna är uppbyggda av liknande 

motsatsförhållanden. De som har direkt påverkan på beslut som fattas om biblioteksutvecklingen 

intar en egen ståndpunkt om bibliotekets funktion, och de ställs mot de som inte delar den 

uppfattningen. 
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Det finns också de som inte ser ett behov av att utveckla verksamheten på båda nivåerna. De som på 

den lokala nivån varit negativa till flytten talar inte så mycket om behovet av biblioteksutveckling, 

och det finns även på den nationella nivån en förnekelse av den negativa trend med lån och besökare 

som finns i Sverige och som pågått sedan 80-talet. Det finns med dessa synsätt en risk att inte vilja 

utveckla biblioteket alls, vilket jag tror kan skada verksamheten mer än vad det gynnar den. 

Biblioteket är en del av samhället, och måste för att överleva hänga med i samhällets utveckling.  

7.5	  Den	  nutida	  debatten	  och	  den	  nutida	  biblioteksutvecklingen	  

På grund av att bilderna av biblioteket är så olika blir debatten spretig. Det har talats om en 

identitetskris hos yrkeskåren, och den smittar säkerligen av sig på debatten och människors 

förväntningar, eller kanske brist på förväntningar på biblioteken. Om aktörer som berörs av 

biblioteket inte själva vet vad de har för identitet så blir det också svårt att debattera och tala för sin 

sak, precis som att det blir svårt att marknadsföra verksamheten utåt. 

Utvecklingen av biblioteken i termer av mötesplats/kulturhus är inte något nytt, även om man på 70-

talet beskrev utvecklingen i termer av kulturcentrum. Utvecklingen som vi ser nu är alltså inte helt 

unik för sin tid, men det som däremot är nytt är nya medier och internets påverkan på samhället, men 

också skiftet till att se biblioteket som en av flera viktiga informationsförmedlare i samhället. Något 

som också skiljer 70-talet från idag är att ekonomin var bättre och offentlig verksamhet överlag 

kunde utvecklas på ett helt annat sätt. Det var en tid då utvecklingen gick uppåt och det fanns inget 

som direkt hotade verksamheten på det sätt som det gör idag. Det gör förmodligen också att det blir 

svårare att veta hur biblioteket ska utvecklas för att hänga med, när utvecklingen av samhället går 

snabbare än någonsin och konkurrensen om människors uppmärksamhet blir allt större. 

Liksom i Hedemarks studie speglar diskurserna den utveckling som finns i samhället idag. Därför 

kom inte mötesplatsdiskursen upp i hennes material, i och med att det är en diskurs som uppkommit 

efter 2006. Den bokliga diskursen är däremot något som präglar biblioteksutvecklingen även idag, så 

den har inte påverkats av utvecklingen som kulturcentrumsdiskursen och 

informationsförmedlingsdiskursen har gjort. Att den demokratiska diskursen framträder i mitt 

material beror säkert mycket på politiken och den nya lagen som trädde i kraft 2014, samt även de 

förändringar som samhället ställs inför med ständig utveckling av teknik, ekonomi, samhällsbyggnad 

och ett ökat antal flyktingar. Det kräver att biblioteket omvandlar sina funktioner för att anpassa sig 

till denna utveckling.	  
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Om man tycker att biblioteket är viktigt och måste finnas kvar krävs det att utvecklingen tar nya steg, 

och att verksamheten skiftar fokus. Det tror jag att de flesta inom debatten ändå kan hålla med om, 

att något behöver göras för att stärka verksamheten och få den att överleva. Det som slår mig är att 

utvecklingen i debatten ofta framställs som att det är antingen eller som gäller. Dock finns det nog en 

utvecklingsväg som gynnar allas intressen på något sätt. Där tror jag på att utveckla miljön som 

redan finns så att den blir mer interaktiv i likhet med den modell som de danska forskarna 

Jochumsen, Hvenegaard & Skot-Hansen gjort, som består av de fyra platserna inspirations-, lärande-, 

mötes- och prestationsplats. Det blir ett sätt att integrera olika verksamhetsdelar utan att man för den 

skull nedmonterar kärnverksamheten. Det ena behöver inte utesluta det andra. Ska man satsa på 

biblioteken så som man gör idag med nybyggnationer och omvandlingar av bibliotek kan man 

säkerligen satsa på alla delar av verksamheten.  
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8.	  Sammanfattning	  
Syftet med denna studie har varit att analysera och jämföra nationell och lokal biblioteksdebatt 

avseende bibliotekets funktion i samhället. I undersökningen har jag också studerat vilka aktörer som 

finns inom respektive nivå i debatterna, och vilka likheter och skillnader som finns i synen på 

bibliotekets funktion. Detta har genomförts med ett diskursanalytiskt perspektiv. 

Det är en stor bredd på aktörer som uttrycker sig, och de är representanter för branschtidningar, 

forskare, politiker, personer som på olika sätt är yrkesverksamma inom bibliotek och tidigare 

yrkesverksamma. Det är väldigt stor spridning på vilka aktörer som intar ståndpunkter inom olika 

teman i debatten. Det finns dock en tydlig brytning mellan yrkesverksamma bibliotekarier och 

chefer/politiker i frågan om biblioteksverksamhetens fokus.  

I utsagorna i debatten framkommer en boklig- en demokratisk- och en mötesplatsdiskurs. I debatten 

finns det en motsättning mellan aktörer som förespråkar en mer traditionell bild av biblioteket med 

fokus på böcker, och de som förespråkar som mötesplats eller en del av ett kulturhus. Dessa aktörer 

och dess utsagor hamnar inom den bokliga diskursen respektive mötesplatsdiskursen, och det uppstår 

konflikter mellan dessa diskurser. Däremot finns det en enighet om bibliotekets demokratiska 

uppdrag, och aktörer inom branschtidningar är särskilt engagerade i frågan, men samtidigt uppstår 

det slitningar mellan politiska beslut och biblioteksplaner och det vardagliga arbetet på biblioteket. 

Det finns också oenighet kring vilken grad användarna ska få styra verksamheten. Inom den 

demokratiska diskursen finns det konflikter mellan aktörer om sättet som det demokratiska 

uppdraget ska genomföras. 

Den lokala debatten har dominerats av flytten av stadsbiblioteket till ett nybyggt kulturhus. Det finns 

en motsättning mot att läget har blivit sämre och att lokalernas fokus ligger mer på exteriören än 

innehållet. Många utsagor menar att boken inte längre är i fokus, och att detta är negativt för 

biblioteksutvecklingen. Å andra sidan finns de som är positiva till flytten och ser att biblioteket 

kommer att förbättras genom ökade samarbeten med andra verksamheter som finns i samma hus. 

Det går att dela in aktörerna i debatten i två grupper, de som varit positiva till flytten och de som 

varit negativa. De positiva är aktörer som varit involverade i arbetet med flytten, och de negativa är 

allmänhet, oppositionspolitiker, forskare och granskande reportrar.  

Samma aktörsgrupper som nämnts ovan skapar också konflikter inom diskurserna. Även i den lokala 

debatten finns en boklig-, demokratisk- och en mötesplatsdiskurs. Den traditionella bilden av 

biblioteket som har som grundfunktion att låna ut böcker och erbjuda en lugn och trivsam miljö ställs 
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mot de som ser förändringar av verksamheten som ett sätt att förbättra den verksamhet som de 

traditionsbundna trycker på. Inom mötesplatsdiskursen är ingen av aktörerna negativa till begreppet, 

men de lägger in olika betydelser i det. Alla är eniga om att det demokratiska uppdraget är viktigt, 

och det finns en slitning mellan de som tycker att flytten har förbättrat respektive försämrat de 

demokratiska förutsättningarna. 

Debatten är mer allmänt hållen på den nationella nivån och mer specifik lokalt. Åsiktslägren är inte 

heller lika tydliga nationellt. På lokal nivå kan man däremot skönja två tydliga grupper av aktörer. 

De aktörsgrupper som skiljer sig mellan nivåerna är bibliotekarier och tidigare yrkesverksamma samt 

personer inom branschmedia nationellt och allmänheten lokalt.  

Det finns mycket likheter mellan begreppsanvändningen, men en del avvikelser förekommer också. 

Begrepp som vardagsrum och tillgänglighet är dominanta lokalt, medan begrepp som bokdistributör 

och allmänning istället förekommer i den nationella debatten. 

Boken och den bokliga diskursen har inte samma tyngd på den lokala nivån i och med att debatten 

varit så specifik. Inom diskurserna finns det stora skillnader mellan vad bibliotekarier, användare och 

politiker tycker att ska vara biblioteksverksamhetens fokus. Något som alla aktörer är överens om på 

de båda nivåerna är den demokratiska grunden i verksamheten, och att den är viktig att bibehålla. 

Något som anses vara negativt i debatten är att förespråka det traditionella biblioteket, för då ses man 

som en bakåtsträvare.  

Biblioteket och dess funktioner påverkas mycket av samhällets utveckling i stort och det avspeglas i 

de diskurser som kan skönjas. Det finns ett behov av att utveckla verksamheten för att biblioteket ska 

hänga med i utvecklingen, och debatten är väldigt splittrad kring vad den rätta vägen är för 

biblioteksutvecklingen i Sverige. Det går däremot säkert att utveckla verksamheten som gynnar allas 

intresse i någon grad, där kärnverksamheten och nytänkandet kan samexistera.  
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