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Abstrakt 
The aim of this bachelor thesis is to examine what Swedish parliamentarians thinks 

about the library as an institution. To achieve this aim we use discourse analysis. By 

analyzing parliament motions from four decades we found nine discourses that 

represents a wide variety of thoughts and opinions of what the library is, what it should 

contain and what it should provide. The discourses that we identified are: the culture 

discourse, the multi-cultural discourse, the reading discourse, the technical discourse, 

the information discourse, the democratic discourse, the book discourse, the quality 

discourse and the learning discourse. These discourses can furthermore be divided in 

three branches that expresses continuous thoughts about the library. Those are that the 

library is for everyone, that the library is a carrier of something and that the library is an 

intermediary of something. The opinions differ between the left wing and the right wing 

as well as between the individual parties. The changes that can be seen over time is 

mostly due to the societal and technology development. 
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1 Inledning 
 

Riksdagsåret 1984/85 skriver Lars Werner, C-H Hermansson och ytterligare fyra 

partikamrater från Vänsterpartiet en motion med rubriken "Litteratur och folkbibliotek" 

där de yrkar på en bibliotekslag med argumentet att alla människor måste garanteras 

"skydd mot påverkan från den kommersiellt styrda skenkulturen med dess förråande och 

könsdiskriminerande innehåll" (1984/85:2996). 33 år senare lämnar moderaten Fredrik 

Schulte in en motion med rubriken "Skärp bibliotekslagen så att urval utifrån religiösa, 

moraliska eller politiska synpunkter förbjuds" (2017/18:3444). De två motionernas 

föreställningar om biblioteket står i bjärt kontrast till varandra. En ser bibliotekets som 

bärare av den rätta kulturen för folket, en ser biblioteket som en neutral projektionsyta 

som kan vara helt fri från värderingar.  

 

Båda motionerna handlar om bibliotekslagen, men bibliotekslagen märks snarare som 

ett ideologiskt instrument än någonting fixerat. Här ser vi den användas av olika 

politiska läger, i olika syften för att skapa olika slags bibliotek. Werner m.fl. och 

Schulte har olika föreställningar om biblioteket och dessa föreställningar kommer till 

uttryck i deras motioner. Skillnaden mellan Werner m.fl. och Schultes föreställningar 

om biblioteket gentemot gemene mans föreställningar om biblioteket är att de förras 

idéer har möjlighet att skapa förändring för biblioteksväsendet på nationell nivå.      

 

Kommunerna ansvarar för folkbiblioteken. Det är deras uppgift att bedriva 

biblioteksverksamhet utifrån en kommunalt fastställd biblioteksplan, eller utan en 

biblioteksplan. Staten, kommunen, landstinget eller enskilda huvudmän ansvarar för 

skolbiblioteket. Landstinget och de kommuner som inte ingår i landsting ansvarar för 

den regionala biblioteksverksamheten. Staten ansvarar för högskole- och 

universitetsbibliotek (Bibliotekslag SFS 2013:801). Det finns alltså många olika 

huvudmän i den fylliga soppa som är det svenska biblioteksväsendet. Gemensamt för 

dem alla är att de i sin biblioteksverksamhet måste utgå från bibliotekslagen. 

Bibliotekslagen är en ramlag, den ger alltså mer övergripande riktlinjer och värderingar 

än vad den skapar en detaljstyrning ner på kommunnivå.  

 

År 1911 kom en statlig utredning som lyfte frågan om att ha obligatoriska bibliotek. 

Frågan lyftes igen 1924 och 1949. Frågan avvisades samtliga gånger. 1963 lyftes frågan 

igen, denna gång av Skolöverstyrelsen. Inte heller denna gång blev det en bibliotekslag. 

Faktum är att 1965 års budgetproposition gav kommunerna större frivillighet och 

slopade de generella statsbidragen till kommunala bibliotek (Ristarp & Andersson, 

2001).  

 

År 1912 beslutade riksdagen om att betala ut ett ekonomiskt stöd till ett bibliotek i varje 

kommun och det etablerades en myndighet inom området. För att kunna få en överblick 

och en tillsyn av biblioteksvärlden och arbeta för att höja standarden och jämna ut de 

stora skillnader som fanns tillsattes även två "bibliotekskonsulenter". Detta kan ses som 

starten på biblioteksväsendet som det ser ut idag (Frenander & Lindberg, 2012). 

 

Bibliotekslagen i sin nuvarande form tillkom 1996 efter att då och då ha varit uppe för 

debatt i riksdagen ända sedan seklets början. När man söker på "bibliotekslag" i 

Riksdagens motionsarkiv får man 158 träffar (Riksdagen har bara digitaliserat motioner 

från 1971 och framåt). Sökordet visar en första topp år 1984/85 som ett svar på 

regeringsproposition "om litteratur och folkbibliotek" där ett stycke heter 

"Bibliotekslag" (1984/85:141). I denna avråder regeringen riksdagen från att instifta en 
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bibliotekslag. Flera av motionerna ställer sig dock positiva till en bibliotekslag. Efter 

toppen 1984/85 märks flera toppar, bland annat 1996/97 då bibliotekslagen faktiskt 

röstas igenom för första gången, 2005/06 då ett tillägg angående att bibliotek och 

bibliotekshuvudmän skall samverka och att kommuner och landsting ska skapa 

biblioteksplaner och 2012/13 då bibliotekslagen revideras. 

 

I de diskussioner som förts på riksdagsnivå om bibliotekslagen har lagen dock en 

ganska skymd roll gentemot de åsikter som framförs om biblioteket generellt. Vissa 

tycker att biblioteket ska vara ett skydd mot den kommersiellt styrda skenkulturen 

(1984/85:2996), vissa tycker att det ska vara en plats med mer böcker om ekonomisk 

liberalism (2009/10:Kr271). Tankarna om biblioteket som institution; vad det är och 

vilken plats det ska fylla ges uttryck i dessa motioner. Bibliotekslagen och övriga 

svenska lagar stiftas av de människor som sitter i vår riksdag. Dessa människor har, 

precis som alla andra, olika tankar om det mesta, biblioteket likaså. Till skillnad från 

alla andra människor har dock deras ageranden och motioner möjligheten att forma det 

Sverige resten av oss lever i genom lagstiftning och medelsfördelning.  

 

I vår uppsats kommer bibliotekslagen huvudsakligen fungera som en ingång till att få 

syn på riksdagspolitikens föreställningar om biblioteksinstitutionen. Bibliotekslagen är 

för de aktörer vi studerar, mer än huvudfokus, en anledning att prata om bibliotek. 

Bibliotekslagen skapar incitament att skriva motioner som inte bara handlar om lagen i 

sig, utan biblioteksväsendet och biblioteket i stort. I vår uppsats ligger huvudfokus alltså 

på föreställningen om vad biblioteket är, bibliotekslagen används bara som ett verktyg 

och en avgränsning. Vilka föreställningar som finns om biblioteket i motionerna om 

bibliotekslagen ger faktiska konsekvenser för bibliotekets verksamhet. Motionärernas 

tankar om vad ett bibliotek är har i förlängningen möjlighet att påverka hur 

bibliotekslagen ser ut och hur biblioteksverksamhet bedrivs i landets alla kommuner, 

landsting och regioner. 

 

Som analysmodell av motionerna har vi använt oss av diskursanalysen där man tänker 

sig att samhället skapas av språkliga relationer och att språket formar världen. Det blir 

sällan tydligare hur mycket språket formar världen som i riksdagens motioner där det 

använda språket och de värderingar som uttrycks genom det formar den högsta 

beslutande debatten och Sveriges lagar.  

 

1.1 Problemformulering 

Ända sedan förra sekelskiftet har bibliotekslagen varit ett föremål för debatt i Sverige. 

Inbäddat i de motioner som rör en bibliotekslagstiftning märks en mängd olika tankar 

om vad ett bibliotek är och vad det bör vara. Tankarna i motionerna uttrycks av 

riksdagsledamöter. Riksdagsledamöter kan genom motioner, propositioner och annat 

arbete i riksdagen forma lagar som i förlängningen formar det svenska samhället. 

Riksdagsledamöternas tankar och föreställningar om biblioteket har alltså möjligheten 

att bli till motioner som sedan blir lagar. Lagarna påverkar i allra högsta grad 

biblioteksverksamheten i kommunerna och landstingen då de har bibliotekslagen att 

rätta sig efter i utformandet av biblioteksplaner och dylikt. Bibliotekslagen sätter 

ramarna för hur biblioteksverksamheten lokalt ska se ut. Det är alltså relevant att se vad 

riksdagsledamöter anser om biblioteket, trots att biblioteksväsendet lokalt (förutom 

högskolebibliotek) har andra huvudmän än staten. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att belysa idéer om hur biblioteket uppfattas på en 

riksdagspolitisk nivå. Detta görs genom en diskursanalytiskt inriktad studie av de 

riksdagsmotioner som lagts fram i anslutning till diskussionen om bibliotekslagen. De 

forskningsfrågor vi har arbetat med är: 

 

• Hur har förståelsen för biblioteket sett ut i de undersökta riksdagsmotionerna 

och vilken slags institution har man tänkt sig att den är? 

• Vilka skillnader märks mellan det högra och vänstra blocket i förståelsen av 

biblioteket i de undersökta riksdagsmotionerna? 

• Vilka skillnader finns över tid i förståelsen av biblioteket i de undersökta 

riksdagsmotionerna? 

 

1.3 Avgränsningar 

Biblioteket diskuteras i många olika slags dokument: i kommunala kultur- och 

utbildningsplaner, i regionala biblioteksplaner, i debattartiklar och i böcker. Syftet har 

dock varit att utröna vilka föreställningar just riksdagsledamöter har, därför har vi valt 

att använda dokument där deras föreställningar är representerade. Även på riksdagsnivå 

diskuteras dock biblioteket i en mängd olika dokument. Till exempel i statens offentliga 

utredningar, propositioner, i interpellationer och i betänkanden och utlåtanden. Vi har 

valt att avgränsa vår undersökning till att enbart ta upp motioner då dessa på ett 

förtjänstfullt sätt ger möjlighet att utröna flera partiers åsikter, inte bara de regerande 

partierna. Bibliotekslagen lägger också ramarna för biblioteksväsendet i stort, vilket gör 

att en studie med denna som utgångspunkt kan bära mycket frukt.  

 

1.4 Disposition 

Efter att ha presenterat uppsatsens ämnesområde och syfte ska vi i nästa kapitel 

redogöra för den tidigare forskning som skett inom ämnet, alltså den forskning som 

inriktats på föreställningar om bibliotek och bibliotekspolitik på statlig nivå. Sedan 

kommer vi att redogöra för vår teoretiska utgångspunkt, diskursanalysen. Efter det ska 

vi redogöra för hur vår metod och hur vår datainsamling har gått till, hur vi hittat 

motionerna och vilket urval vi har gjort. Sedan ska vi presentera hur vi analyserat vårt 

insamlade material för att därefter redogöra resultatet och analysen av vår undersökning. 

I analysen kommer vi att visa i vilka diskurser vi delat in materialet i, hur de utvecklats 

över tid och hur de politiska blocken har sällat sig till dem. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion om resultatet och en sammanfattning.  
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2 Tidigare forskning/litteraturgenomgång 
Denna uppsats handlar alltså om föreställningar om biblioteket som institution i ett 

riksdagspolitiskt sammanhang. Det finns ingen tidigare forskning som tittat just på det 

material vi har studerat, dock finns flera studier som på olika sätt analyserar relationen 

mellan biblioteket och politiken. Till detta finns det i en nationell kontext också flera 

studier som undersökt föreställningar om bibliotek i en vidare kontext än den politiska. 

Det är främst svensk forskning som i det följande presenteras eftersom det är i den 

kontexten vår undersökning rör sig, men två danska studier är även inkluderade då de 

har relevans för studien. 

 

2.1 Politik och bibliotek 

Den forskning som presenteras nedan är studier som fokuserar på relationen mellan den 

statliga politiken och biblioteket ur ett historiskt perspektiv och studier med ett mer 

nutida perspektiv. De politiska områden som berörs är kulturpolitiken, där 

folkbiblioteket har hört hemma sedan 1970-talet, och skolpolitiken där skolbiblioteket 

har haft sin hemvist.  

 

Frenander (2012) redogör i sin diskursiva studie för hur staten uttrycker sig angående 

folkbiblioteket mellan 1912 och 2012, när det kommer till bland annat deras uppdrag, 

dess legitimitet och hur det ska finansieras. Han hävdar att det som framkommer från 

statens håll genomgående är i positiva ordalag fram till 2009. Det som är mest 

framträdande genom åren är statens vilja att folkbiblioteken ska samverka. Detta för att 

de ska kunna bli effektivare och på så sätt utjämna de skillnader som finns inom 

biblioteksvärlden som var grunden till att statliga initiativ togs i början av 1900-talet. I 

dessa utredningar och beslut speglas ett biblioteksväsendet där utlån ökar, där fler 

besökare kommer och där verksamheten breddas med mera. År 2009 tränger dock en 

viss skepsis fram mellan raderna och en dalande trend i utlån och besök växer fram 

(Frenander, 2012). 

 

Torstensson (2012) undersöker hur relationen mellan staten och biblioteket har sett ut 

fram till och med 1905 genom att analysera riksdagshandlingar. Han hävdar att staten 

var väldigt intresserad av att kontrollera biblioteken, men inte lika intresserade av att 

tillföra ekonomiska medel. Staten har dock en positiv syn på biblioteken och anser att 

de fyller en viktig funktion, har "allmänt intresse" och att de erkänner att bibliotekens 

vikt när det kommer till folkbildning (Torstensson, 2012). Fram till slutet av 1800-talet 

ansågs kommunal verksamhet som en privat/enskild angelägenhet och därför skulle 

staten ej ingripa i dessa områden. När detta ändras runt sekelskiftet ändras också statens 

inställning till folkbiblioteksinitiativen och detta leder således fram till att ekonomiskt 

stöd till biblioteken införs (a.a.). 

 

I Limbergs (2012) studie om skolbibliotekets roll inom folkbiblioteken hävdar hon att 

skolbiblioteken har gått från att vara i centrum av bibliotekspolitiken i början av 1900-

talet för att sedan vandra längre och längre ut i periferin under det följande seklet. 

Skolbiblioteken har även vandrat mellan olika politiska områden såsom 

folkbibliotekspolitik och skolpolitik. Hon hävdar vidare att en anledning till att 

skolbiblioteken har marginaliserats är när folkbiblioteket inlemmades i kulturpolitiken 

på 1970-talet. Det resulterade i att skolbiblioteken inte hade en självklar plats inom 

något politiskt område ända fram till 1996 då den nya lagen röstades igenom (a.a.). 
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I Lindbergs (2012) diskursivt orienterade studie om hur den statliga bibliotekspolitiken 

har påverkat professionen konstaterar hon att när tekniska resurser tas upp i politiska 

dokument så problematiseras de sällan utan de antas bara fungera. Hon identifierar även 

tre diskurser kring tekniska innovationer som framträder extra tydligt när det kommer 

till IT-/datorfrågor. De tre diskurserna består av en teknikoptimistisk, en teknikskeptisk 

och en selektiv teknikdiskurs. Både den teknikoptimistiska och den -skeptiska grundas i 

en syn där "tekniken styr utvecklingen som människor har att förhålla sig till" (a.a. s.  

249) och att tekniken är en autonom kraft där politiken håller sig reaktiv. I den selektiva 

teknikdiskursen är det istället människorna som styr utvecklingen och de väljer själva 

vilka verktyg och användningsområden som ska brukas. Där får dessutom politiken en 

pro-aktiv roll och tekniken är ett politiskt objekt (a.a.). 

 

I Den nya stadens bibliotek hävdar Carlsson (2013) att folkbibliotekets uppdrag är 

format av tre komponenter. Dessa tre komponenter är modernitetens upplysningsideal 

och folkbildningstanke (främja bildning och samhällsutveckling), välfärdsstatens 

kollektivism (att alla ska få ta del av den gemensamma välfärden) och boken som 

artefakt och privilegierat bildningsmedium (litteraturförmedling och tryckta medier). 

Hon hävdar vidare att biblioteken står inför en föreställd kris där dessa komponenter 

och den traditionella rollen som biblioteket har haft utmanas. Denna föreställda kris och 

den förändring som biblioteken genomgår/ behöver genomgå undersöker Carlsson i 

relation till det förändringsarbete Malmö Stadsbibliotek genomgick under perioden 

2009-2011. Detta förändringsarbete syftar till att genomföra ett "paradigmskifte" där 

Malmö Stadsbibliotek vill bryta med de "invanda föreställningar" om hur ett bibliotek 

ska vara. För att locka användare vill de gå ifrån att vara ett "bokhus" för att på så sätt 

hävda sin egna relevans och sin samhällsnytta (a.a.).  

 

När biblioteken blir mer flexibla, kundorienterade och användarstyrda passar de väl in 

med den utveckling som offentlig förvaltning har gått igenom i och med övergången till 

att bedrivas i enlighet med marknadsorienterade principer, så kallad New Public 

Management (NPM). På grund av detta, tillsammans med det faktum att de inte längre 

är den enda informationsförsörjaren i samhället, måste biblioteken idag bevisa sin 

samhällsnytta på ett annat sätt än tidigare (Carlsson, 2013). Inom kulturpolitiken syns 

spår  av NPM genom att de ekonomiska värdena blir mer framträdande, såsom hur 

kulturen kan användas för att öka turism eller attrahera nya invånare. Detta får effekten 

att biblioteken blir mer "upplevelseinriktade" och rör sig således längre ifrån den 

traditionella rollen som bildningsinstitution (a.a.).  

 

I analyser av den statliga politikens syn på biblioteket lyser en positiv grundsyn igenom. 

Staten har inte alltid varit villig att investera pengar i biblioteket, men har ändå insett 

dess värde. Under åren har det även rått viss förvirring över var i politiken biblioteket, 

främst skolbiblioteket, hör hemma. 

 

2.2 Föreställningar om biblioteket 

Det finns en mängd studier som fokuserar på föreställningar om bibliotek, både 

nationellt och internationellt. De studier vi presenterar här har identifierat olika 

diskurser och områden som rör synen på biblioteket, främst från massmedias håll. 

 

I Det föreställda folkbiblioteket redogör Hedemark (2009) för vilka diskurser som 

märks i biblioteksdebatter i svenska medier år 1970-2006. Hon identifierar framför allt 

tre diskurser mellan dessa årtal. Dessa är Allaktivitetsdiskursen (mest framträdande 

under 1970-talet), den bokliga diskursen (närvarande på 1970-talet, mest framträdande 
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på 1980-, 1990- och 2000-talet) och den informationsförmedlande diskursen 

(närvarande på 1980- och 1990-talet, mest framträdande på 2000-talet). 

Allaktivitetsdiskursen är en diskurs där biblioteket ses som en plats för aktiviteter som 

tidigare inte varit förknippade med bibliotekets verksamhet, såsom "olika former av 

uppsökande verksamheter, politiska debatter och utställningar" (a.a. s. 51). Den bokliga 

diskursen innehåller tankar om att biblioteket bör syssla med "god skönlitteratur och 

tryckta medier" (a.a. s.57). Den informationsförmedlande diskursen innebär i sin tur en 

syn på biblioteket som informationsförmedlare, oavsett fysisk form på informationen i 

sig självt (a.a.).  

 

Genom att analysera bland annat utredningar, propositioner och policydokument har 

Johannisson (2012) kommit fram till att Hedemarks (2009) diskurser reproduceras i 

Kulturutredningen som Statens Kulturråd genomförde 2009. Detta skedde i samband 

med att ansvaret för det offentliga biblioteksväsendet flyttades över till Kungliga 

Biblioteket (KB). Hon hävdar även att de regionala kulturplaner hon studerat visar på att 

folkbiblioteket ses som ett kulturhus där människor både deltar och skapar, alltså att 

allaktivitetsdiskursen återvänder. Att KB ligger under utbildningsdepartementet stärker 

även förankringen i informationsförmedlande diskursen och genom det fortsatta arbetet 

med läsfrämjande från kulturrådets håll behålls folkbiblioteket i den bokliga diskursen 

(a.a.). 

 

Andersson och Skot-Hansen (1994) har i Det lokale bibliotek - Afvikling eller 

udvikling? genom kvalitativa metoder identifierat fyra profilområden för det lokala 

folkbiblioteket. I deras bok används områdena för att "beskrive bibliotekets profil i 

lokalsamfundet og dels til at diskutere, hvilke aspekter af bibliotekets virksomhed, man 

vil prioritere i det enkelte lokalsamfund" (a.a. s. 19), men det kan också ses som ett sätt 

att identifiera bibliotekets olika roller. De identifierade bibliotekets profilområden som: 

Kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum och socialt centrum. Biblioteket 

som kulturcentrum relaterade till bibliotekets roll för kulturella och konstnärliga 

upplevelser och uttryck genom till exempel arrangemang och utställningar. Biblioteket 

som kunskapscentrum identifierade biblioteket som en plats för utbildning och bildning 

med studieplatser och biblioteksorientering. Biblioteket som informationscentrum 

handlade om biblioteket som förmedlare av information rörande referenser, 

samhällsinformation, turistinformation m.m. Slutligen rörde biblioteket som socialt 

centrum biblioteket som en del i det sociala livet, "herunder værested, rådgivning, 

opsøgende virksomhed i forhold til udsatte grupper, lydavis, tilbud til institutioner mm" 

(a.a. s. 19).  

 

I Folkebiblioteket under forandring - Modernitet, felt og diskurs har Jochumsen och 

Hvenegaard Rasmussen (2006) identifierat åtta diskurser som funnits kring det danska 

folkbiblioteket i biblioteksdebatt och massmedia sedan folkbibliotekets framväxt i 

början av 1900-talet. Vid bibliotekets tillkomst märks en civilsamhällsdiskurs som 

bland annat satte fokus på både fack- och skönlitterära böcker och användarnas 

preferenser. Denna följdes av en modern upplysningsdiskurs som istället satte fokus på 

den facklitterära boken, medborgaren och bibliotekariens biblioteksfackliga kunskaper 

och kulturbildande bagage. På 1960-talet märks en kulturförmedlardiskurs som sätter 

fokus på olika medier (inte bara boken), biblioteket som kulturcentrum, medborgaren 

som ideal, bibliotekariens biblioteksfackliga kunskaper och kulturbildande bagage. 

Efter 1969 märks en mångfaldighetsdiskurs som lägger fokus på avhierarkisering av 

medier och genrer, en uppmuntrande inställning till mångfald och kunskap och 

acceptans om och av brukarnas preferenser. Denna övergick sedan i den socialistiska 
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diskursen, en diskurs fokuserad på politik där mediets form var underordnat dess 

politiska innehåll. Där märktes även en syn på användarna som en grupp som ska 

upplysas. Denna byttes ut till en användarorienterad diskurs som bestod av ett fokus på 

alla olika sorters medier, bibliotekets som en smältdegel av olika aktiviteter och 

användarna som myndiga subjekt. Efter denna märks en rumsorienterad diskurs som 

kretsar kring alla olika sorters medier, biblioteket som en smältdegel av olika 

aktiviteter, användare som kunder och bibliotekariens många men oklara kompetenser. 

Diskurserna avslutas med en dynamiskt fokuserad diskurs som fokuseras på IT och nya 

medier, biblioteket som en plats för service, upplevelser och upplysning och användarna 

som kunder (a.a. s. 214f).  

 

Trots att den tidigare forskning vi använt oss av inte direkt rör riksdagsmotioner har 

forskningen identifierat olika diskurser kring biblioteket som institution. Trots att 

forskningen är diversifierad i vilket slags material som undersökts, vilka diskurser man 

identifierar och hur många dessa är märks vissa mönster i forskningen. Till exempel 

finns det vissa likheter mellan Jochumsens och Hvenegaard Rasmussens (2006) 

kulturförmedlardiskurs och Anderssons och Skot-Hansens (1994) idé om biblioteket 

som kulturcentrum. Jochumsens och Hvenegaard Rasmussens (2006) rumsorienterade 

diskurs har också mycket gemensamt med Hedemarks (2009) allaktivitetsdiskurs. Dessa 

mönster reflekteras även i vår undersökning. 
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3 Teori 
För att studera de idéer om bibliotek som uttrycks i riksdagsmotionerna har vi valt en 

diskursanalytisk ingång. Diskursanalysen är ett tämligen brett fält av metoder och 

teorier som har gemensamt att man ser språkliga uttryck som avgörande för förståelsen 

och tillblivelsen av världen. I detta kapitel ska vi redogöra för den teoretiska 

utgångspunkten, alltså diskursanalysen. Vi börjar med en övergripande text om 

diskursanalys som teori. Efter det redogör vi för hur vi använder oss av diskursanalys i 

denna undersökning, vilken tolkning som ligger vår syn på diskursanalys närmast och 

vilken modell vi använder oss av i analysen.  

 

3.1 Diskursanalys som teori 

Som vår teoretiska bas kommer vi att använda oss av diskursanalys. Det finns olika 

ingångar till begreppet diskurs och olika förståelser för vad begreppet innebär. Stuart 

Hall (1997) hävdar att diskurs är  

 
ways of referring to or constructing knowledge about a particular topic of practice: a 

cluster (or formation) of ideas, images and practices, which provide ways of talking 

about, forms of knowledge and conduct associated with, a particular topic, social activity 

or institutional site in society. (a.a. s. 6.). 

 

Åse Hedemark (2009) beskriver diskursanalys på följande sätt: 

 
En central utgångspunkt inom diskursanalys är att undersöka hur diskurser organiserar 

och konstruerar vår verklighet. Diskurser bidrar till att producera kunskap om världen 

och genom att utesluta andra sätt att tala om denna framstår sedan diskursernas 

verklighetsbild som naturlig och neutral. Eftersom det är genom språk vi talar om och 

uppfattar världen, kan diskurser därmed studeras genom språkliga analyser. En 

diskursanalys innebär kortfattat att studera vad som sägs om ett fenomen, hur det sägs 

och även hur det skulle kunna sägas (a.a. s. 29). 

 

Gemensamt för diskursanalysen är utgångspunkten att världen utgår ifrån olika 

språkliga relationer. Denna utgångspunkt utmynnar sedan i en mängd olika sätt att 

förstå diskursen och att göra diskursanalys. Bergström och Boréus (2005, s. 17) hävdar 

att "[d]iskurser består helt eller delvis av språkanvändning som en del av någon social 

praktik". Bergström och Boréus delar vidare upp diskursanalysen i två delar, en fransk 

och en anglosaxisk. I den anglosaxiska förståelsen för diskurs (i Bergström och Boréus 

representerad av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe) märks en syn på diskursen som 

något större än enbart det språkliga, de sociala praktiker människor ägnar sig åt tillhör 

också diskursen (a.a.).  

 

Bergström och Boréus (2005) hävdar att diskursen är "hela den praktik som frambringar 

en viss typ av yttranden" (a.a. s. 309). Vidare kan, enligt Bergström och Boréus, en 

diskurs inom den franska diskursanalysen "beskrivas som ett regelsystem som 

legitimerar vissa kunskaper men inte andra".  

 

3.2 Diskursanalys i denna uppsats 

Den ovan redogjorda diskursteorin rör sig i huvudsak på ett samhälleligt plan, ett 

"makroplan". I denna uppsats kommer diskursteori att appliceras på ett slags 

"mikroplan" där vi analyserar en mycket begränsad entitet i samhället. I vår analys av 

det insamlade materialet har vi valt att använda oss av en relativt förenklad form av 

diskursanalys där vi har identifierat på vilket sätt man i en riksdagskontext pratar om 

biblioteket som institution. Alltså vilka föreställningar om biblioteket som märks i det 
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material som analyserats. I vår studie tar detta sig uttryck i att vi försökt identifiera 

kluster av liknande utsagor och sedan placerat dem i diskurser. Detta innebär att vi 

försöker fastställa vilka återkommande mönster i utsagor som kan märkas i de motioner 

vi studerat. Diskursanalys i praktiken kan vara en relativt fri vetenskaplig ansats som 

lägger fokus på uttolkarens förmåga att analysera och se mönster i det studerade 

materialet. Till skillnad från en kvantitativ analys där fokus ligger på att till exempel 

räkna förekomsten av ett specifikt ord handlar diskursanalys om att röra sig bortom det 

som sägs eller skrivs och hitta meningen i detta. En diskursanalys kan, till skillnad från 

till exempel statistisk data, inte färdigställas på samma sätt. Analysen är aldrig riktigt 

avslutad utan får avslutas då uttolkarna anser sig relativt klara.    

 

Vi vill i vår undersökning inte försöka fastställa vad som skulle vara sant eller falskt 

rörande bibliotek, utan vi intresserar oss för hur diskursen ser ut. Detta innebär att vi 

inte gör ett försök att sätta motionärernas föreställningar om bibliotek i relation till vad 

som skulle kunna vara  "sanningen" om vad biblioteket är eller bör vara, utan vi 

försöker utröna vilka diskursiva föreställningar som finns i vårt empiriska underlag.  

Diskursanalysen är en god teoretisk ansats att ta på dessa motioner då vi är intresserade 

av just vilka föreställningar som finns om biblioteket. Föreställningar är svåra att ta 

fasta på genom att till exempel räkna ord. Genom att tolka motionstexterna genom 

diskursanalys tror vi att vi kan komma åt tankarna om vad biblioteket är och vilken roll 

det fyller. 

 

Vi använder oss också av Åse Hedemarks (2009) diskursanalytiska modell, som tar sin 

utgångspunkt i Foucault. Hedemark utgår från en diskursiv formation sammansatt av 

flera delar. Den har sin utgångspunkt i utsagan. Utsagan är de påståenden som uttrycks 

om, i vårt fall, biblioteket. För att en diskursanalys ska kunna göras måste dock dessa 

utsagor knytas ihop genom en diskursiv formation för att utsagorna inte bara ska vara 

lösryckta citat. I Det föreställda folkbiblioteket har Hedemark använt sig av en diskursiv 

formation bestående av objekt, subjektspositioner, strukturer och begrepp (a.a.). 

Applicerat på vår undersökning kommer den diskursiva formationen att se ut på 

följande sätt:  

 

1. Objekt - Objektet är det som utsagorna handlar om (a.a. s. 32). Objektet är i vår 

studie idén om biblioteket. Till skillnad från Hedemark väljer vi att inte avgränsa 

oss till ett specifikt bibliotek eftersom att motionerna ofta handlar om biblioteket 

i en väldigt vid bemärkelse eller är ospecificerade i vilket bibliotek de menar. 

Biblioteket är dock ofta folkbiblioteket. 

2. Subjektspositioner - Subjekten är de som skapar utsagorna. 

Subjektspositionerna är alltså de positioner varifrån subjekten ger utsagorna (a.a. 

s. 32). I vår studie finns nio subjektspositioner som består av Alliansen, 

Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, 

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 

3. Strukturer -  Strukturerna är det som binder samman utsagorna och gör att de 

kan analyseras tillsammans, alltså den kontext de yttrar sig i. Strukturerna är 

nödvändiga att fastställa då utsagorna måste ses i ljuset av en särskild tid, plats 

och ett särskilt sammanhang (a.a. s. 32f). I vår undersökning är strukturen 

faktumet att vårt undersökta material är riksdagsmotioner från olika årtal. Att de 

är yttrade i olika bibliotekslagsdiskussioner gör att mönster kan synas i det 

insamlade materialet.  

4. Begrepp - Begreppen är det som utsagorna försöker definiera. Utsagorna i 

motionerna försöker fixera begreppen. Dessa kan dock förändras när deras 
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definition och betydelse förskjuts eller förändras (a.a. s. 33 ). I vår 

undersökningen är biblioteket objekt såväl som begrepp eftersom att vi 

intresserat oss för hur begreppet bibliotek förstås i motioner av 

riksdagsledamöter. 

 

Hur denna diskursiva formation yttrar sig i vår uppsats återkommer i analysen. 
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4 Metod för datainsamling  
Efter att ha redogjort för studiens teoretiska perspektiv ska vi nu gå in närmare på dess 

metod. I detta kapitel förklaras vad en motion är. Sedan redogör vi för och diskuterar 

hur vi har samlat in vårt källmaterial, hur vi har bearbetat det och ger förklaringar till 

varför vi har valt bort andra motioner. Vi presenterar också en sammanfattning av de 

motioner som har blivit bortvalda, för att ge en överblick av vad som har diskuterats i 

motioner som rör bibliotek överlag. Efter det ger vi en översikt över vilka partier som 

ingår i undersökningen och hur många motioner varje parti har lagt.  

 

4.1 Allmänt om motioner 

Motioner kallas de förslag som läggs av riksdagsledamöter. Under en bestämd period 

varje år får riksdagsledamöter lämna in motioner rörande praktiskt taget vilket ämne 

som helst, detta kallas den allmänna motionstiden (Sveriges Riksdag, 2017). En motion 

får bara behandla en sakfråga (Norén Bretzer, 2017). Utanför denna tidsperiod kan 

motioner endast läggas i anslutning till regeringens propositioner, då måste motionerna 

handla om samma sak som propositionerna (Sveriges Riksdag, 2018). Norén Bretzer 

(2017) hävdar att motionerna får mer tyngd, och större chans att bifallas, ju fler 

riksdagsledamöter som ställer sig bakom motionen. De tyngsta motionerna är de som är 

underskrivna av partiledare. Många motioner innehåller främst krav på att en utredning 

ska tillsättas, inte ett faktiskt lagförslag. Norén Bretzer skriver att 

 
Det är dock ytterst få motioner som antas av riksdagen, och ett återkommande klagomål 

är att motionerna är dåligt underbyggda, att motionärerna är undermåligt inlästa på 

gällande rättsläge och att motionernas förankring ofta är svag. Det är heller inte ovanligt 

att motionärer återkommer med samma motion ett flertal gånger. (a.a. s. 98f) 

 

Norén Bretzer hävdar också att motioner också kan läggas som en symbolisk handling. 

Till exempel kan en riksdagsledamot lägga en motion i en regional fråga för att 

accentuera sin lojalitet till sin hemregion. 

 

4.2 Materialinsamling och urval 

Det material vi har studerat i denna uppsats kommer från Riksdagens egna hemsida, 

riksdagen.se. En annan sajt där riksdagsmotioner är sökbara är riksdagsmotioner.nu. 

Där kan man på ett överskådligt sätt se statistik på hur många motioner varje parti har 

lagt i frågan och ett linjediagram där antal motioner visas över tid. Där kunde lätt 

lokaliseras vilka årtal som hade flest motioner angående bibliotekslagen. Dock 

upptäcktes att antalet motioner skilde sig mellan riksdagsmotioner.nu och riksdagen.se. 

Detta förklarades med att det senaste året ej fanns representerat på riksdagsmotioner.nu. 

Beslut togs om att använda riksdagen.se för att aktivt samla in materialet då man på ett 

smidigare sätt kunde ställa in vilka årtal som var intressanta.  

 

Vi har bara använt oss av de motioner som finns digitaliserade och tillgängliga på 

hemsidan riksdagen.se, vilket är alla motioner efter år 1971. När en sökning gjorts bland 

de motioner som faktiskt är digitaliserade och tillgängliga på hemsidan riksdagen.se blir 

resultatet 1645 träffar när vi använt sökordet "bibliotek" (sökning utförd 2018-04-10). 

Vårt material består av 27 motioner vilket innebär att ~98,4% av motioner som 

potentiellt hade kunnat användas i studien har valts bort. Vi smalnade av vår sökning till 

motioner med sökordet "bibliotekslag" i sig. Då fick vi 158 träffar. Utifrån dessa 

avgränsade vi undersökningen till de fyra riksdagsår då ordet "bibliotekslag" förekom i 

flest motioner. Dessa riksdagsår var 1984/85, 1996/97, 2005/06 och 2012/13. Detta 
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urval resulterade i 33 motioner, en mängd material som vi bedömde rimlig att analysera 

under den föregivna tidsrymden. 

 

Motionerna skumlästes för att se om materialet var användbart. Efter denna 

skumläsning uteslöts några av de valda motionerna då de enbart nämnde bibliotekslagen 

som en bisats. Dessa motioner (1996/97:Fi613; 1996/97:K501; 2005/06:K228; 

2005/06:K268; 2005/06:K417) använde ofta bibliotekslagen som ett exempel på statligt 

förmynderi utan att handla om bibliotek för övrigt vilket gjorde dem ointressanta för vår 

studie . En motion hänvisar till biblioteken som en av få kulturverksamheter som är 

lagreglerad i den kommunala sektorn, men nämner ingenting i övrigt om biblioteken 

(2005/06:Fi17). Ursprungsmaterialet bestod av 33 motioner och sex utav dem blev 

utrensade. Det slutliga materialet består således av 27 motioner. Detta innebär att vi 

använt oss av ~1,6% av alla motioner som har sökordet "bibliotek" i sig och ~17% av de 

motioner som har sökordet "bibliotekslag" i sig.  

 

Eftersom vi har valt att avgränsa vår undersökning till motioner som rör bibliotekslagen 

så har ett stort urval motioner fallit bort. På riksdagen.se får man upp 1645 motioner när 

man söker på ordet bibliotek. De tar sin början 1971 där det bland annat diskuterades 

om utbildning av bibliotekspersonal, att biblioteken bör förses med litteratur och 

tidskrifter på invandrarspråk och en höjning av ersättningen till författare vars böcker 

lånas ut på biblioteken. 

 

Nedan redogörs för de motioner som innehåller sökordet "bibliotek", men inte sökordet 

"bibliotekslag" från de valda riksdagsåren. Dessa motioner berör en mängd olika ämnen 

och här ger vi en kort överblick av vad de motionerna diskuterar, och således hur 

diskussionen om bibliotek såg ut i riksdagen överlag. 1984/85 skickades det in 32 

motioner. Fyra av dessa ingår i vårt empiriska material. De resterande motionerna berör 

frågor såsom finansiering av verksamheten och verksamhetsutveckling, problematik 

gällande olika kommuners finansiella förmåga att driva ett vettigt bibliotek, anslag till 

Emigrantinstitutets bibliotek, kulturens roll i skolan och skolbibliotekens standard och 

medieinköp, bibliotekens roll i förhållande till invandrarlitteratur och språk samt 

biblioteken i förhållande till den nya datatekniken. 

 

Under riksdagsåret 1996/97 skickades 44 motioner in och vi har använt åtta av dessa till 

vårt empiriska material. Bland resterande material så rör de flesta motioner högre 

utbildnings tillgång till bibliotek. Det är bland annat att biblioteken ska göra forskning 

tillgängligt för studenterna men även en framtidsvision om virtuella bibliotek. Även 

biblioteks- och informationsvetenskapsutbildningen tas upp i några motioner. De rör 

högre anslag till Borås Högskola och en önskan om att införa en professur vid Umeå 

universitet. En rätt stor mängd är svarsmotioner till årets budgetproposition och rör då 

ekonomiska frågor och prioritering av barn och ungdomar. Andra ekonomiska frågor 

som tas upp är extra anslag till Linköpings bibliotek då det har totalförstörts i en brand 

och behöver bygga upp sin boksamling igen och att biblioteken undantas från moms. En 

motion rör en utvidgning av lagen om pliktexemplar så att den även ska gälla de nya 

produkterna inom IT-världen. Ett antal motioner rör olika museums bibliotek, men där 

nämns de bara i förbigående. Även bibliotekets roll i förhållande till IT, 

tillhandahållande av datorer och om biblioteket ska ha tillgång till Svenska 

universitetsdatanätverket (SUNET) tas upp.   

 

Av de riksdagsår vi har studerat är det 2005/06 som har flest motioner som rör 

bibliotek. Det finns 59 stycken och utav dem är det sex stycken som rör bibliotekslagen. 
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Det finns motioner som bara snuddar vid biblioteken, såsom att man vill inför en ny 

polishögskola i Borås och att man då kan tänka sig att samarbeta med biblioteks- och 

informationsvetenskapsutbildningen då de hävdar att mycket polisarbete i framtiden 

kommer bestå av informationssökning och -hantering, en motion som vill att det ska bli 

lättare att få installera övervakningskameror, som på ett bibliotek och en motion som 

handlar om biståndet till Kuba, där man anser att det bland annat ska gå till fria 

bibliotek. Att motioner som kommer upp i en sökning har ett helt annat fokus är inte 

ovanligt och har medfört att ett betydande antal motioner har sorterats bort från vårt 

urval.  

 

En ansenlig mängd rör i sedvanlig ordning riksdagsårets budgetproposition och några är 

svar på propositionen 2005/06:2 Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik. Där vill 

motionärerna att biblioteket ska vara med och arbeta för främjandet av dialekter och de 

anser att biblioteket är den institution som är bäst för språk- och läsfrämjande. 

 

Ett antal motioner rör finansiering utöver bibliotekets verksamhet såsom 

biblioteksersättningen. Det finns en motion där motionärerna vill införa en version av 

detta för bildkonstnärer, eftersom de inte har samma förutsättningar till ersättning som 

författare och en motion där motionärerna trycker på att man behöver se över 

biblioteksersättningen. 

 

Vidare finner man motioner som rör anpassning för funktionsvarierade människor, 

speciellt på universitetsbiblioteken, en som rör möjligheten att använda biblioteket som 

en mötesplats vid integration och en som hävdar att trots ökad tillgänglighet med 

förlängda öppettider så minskar biblioteken och att vissa bibliotek tar ut avgifter för till 

exempel fjärrlån. 

 

Ett återkommande tema i ett flertal motioner är biblioteket och IT, bland annat att man 

bör hitta vägar för att begränsa möjligheten att besöka porrsidor på bibliotekens datorer 

och att genom ändrade medievanor så har bibliotekens bestånd och utlåning minskat. I 

övrigt trycks det på hur viktig litteraturen och läsningen är och att närheten till ett 

bibliotek är av yttersta vikt. 

 

Det sista riksdagsåret för vår undersökning är 2012/13 och det lämnades in 42 motioner 

som berörde det vidare sökordet bibliotek. Av dessa 42 var det nio motioner som rör det 

snävare sökordet bibliotekslag och som vi således har inkluderat i vår undersökning. I 

vanlig ordning återfinns svarsmotioner till budgetpropositionen och dessa innehåller 

frågor såsom höjd biblioteksersättning, förslag på hur man ska lösa dyra e-bokslån och 

en vilja att tilldela medel till arbetsplats- och fängelsebibliotek och att avsätta medel för 

att inrätta digitala bibliotek och en motion anser att biblioteket glöms bort i 

propositionen. 

 

E-boksfrågan är återkommande i ett flertal motioner och de är främst inriktade på att 

försöka få fram en översyn av regelverk och villkoren biblioteket har när det kommer 

till utlåning av e-böcker. Vidare är det ett flertal av resterande motioner som berör andra 

frågor som relaterar till e-tjänster och IT. Bland annat finns det en motion där 

motionären anser att IT-kunniga ungdomar skulle kunna hjälpa människor som inte är 

IT-kunniga. En annan motion anser att biblioteket behöver samarbeta med 

folkbildningen för att öka människors förmåga att delta i IT-samhället. 
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Ett annat återkommande tema i motionerna är frågan om bemannade skolbibliotek. Det 

framhålls som en förutsättning för ett kvalitativt skolbibliotek, att det ska vara bemannat 

med kompetent personal. Vidare skrivs det fram att om skolbiblioteket är integrerat med 

folkbiblioteket så måste samarbetet vara ordnat och ingå i biblioteksplanerna. En kritik 

som förs fram är bristen på skolbibliotek i de privata skolorna och det hävdas att de 

istället använder sig av folkbiblioteken för att uppfylla sina behov. Vidare tas vikten av 

läsfrämjande arbete upp och likaså hur de indragna statsbidragen för En Bok För Alla 

även påverkar biblioteken. 

 

I övrigt är det inte biblioteket i sig som är fokus för motionerna detta året, utan det 

nämns bara i förbigående såsom att man är rädd för förstörelse av kristna bibliotek i 

mellanöstern, att förtidsröstning sker på biblioteket och att det behövs mer offentlig 

verksamhet i miljonprogramsområden. En motion som sticker ut i detta sammanhang är 

en motion som handlar om en oro över att Sverige ska islamiseras och att könsapartheid 

ska införas och då tas biblioteket upp som ett exempel hur det skulle kunna bli - att 

kvinnor skulle vara tvungna att vistas i ett bakre rum för att ej störa männen. 

 

I detta digra material finns det gott om exempel på föreställningar om biblioteket, men 

också en ansenlig mängd där det inte framkommer alls vad riksdagspolitikerna anser om 

biblioteket i sig. Vi anser att det hade varit svårare att använda oss av dessa motioner då 

innehållet skiljer sig väsentligt mellan dem. I de motioner som rör bibliotekslag hamnar 

de flesta åtminstone relativt nära varandra och det blir således lättare att se mönster och 

samband. 

 

4.3 Motioner 

I vår analys har vi använt oss av både motioner som kommit in under den allmänna 

motionstiden och de som kommit i anslutning till regeringens propositioner. Dessa är 

ofta propositioner om kulturpolitiken. För att hitta motionerna har vi använt oss av 

riksdagen.se. På hemsidan har vi sökt på "bibliotekslag" där vi kollade vilka år det har 

funnits flest motioner och sedan valt ut fyra år, 1984/85, 1996/97, 2005/06 och 2012/13. 

Att dessa fyra år har flest motioner som rör bibliotekslagen kan hänga ihop med att 

1984/85 är första året en bibliotekslagstiftning på allvar börjar diskuteras, 1996/97 är 

det år då den första bibliotekslagen antas, 2005/06 då ett tillägg angående att bibliotek 

och bibliotekshuvudmän skall samverka och att kommuner och landsting ska skapa 

biblioteksplaner och 2012/13 är året då den revideras. Totalt blev det 27 motioner.  

 

I de motioner som rört kulturpolitiska propositioner har vi valt att fokusera analysen på 

de skrivningar som handlar om biblioteket. Detta innebär att vi uteslutit de skrivningar 

som till exempel handlat om teater och musik. Vi har läst igenom de 27 motioner vi valt 

och letat efter indikationer om vilka tankar kring biblioteket som presenteras. Alltså vad 

det är, vilka uppgifter det har och vad det bör vara. Kort sagt, vilken slags institution 

biblioteket är. Vi har efter det identifierat nio diskurser och märkt ut vilka tecken vi sett 

på dessa i motionerna. I analysen presenteras diskurserna med tillhörande nyckelord 

 

Här presenteras de motioner vi har arbetat med utifrån år, partitillhörighet och 

blocktillhörighet: 

1984/85 

Centerpartiet: 1 motion 

Folkpartiet: 1 motion 

Vänsterpartiet: 2 motioner 
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Högerblocket: 2 motioner 

Vänsterblocket: 2 motioner 

Totalt: 4 motioner 

 

1996/97 

Centerpartiet: 1 motion 

Folkpartiet: 1 motion 

Kristdemokraterna: 1 motion 

Miljöpartiet: 2 motioner 

Moderaterna: 2 motioner 

Vänsterpartiet: 1 motion 

 

Högerblocket: 5 motioner 

Vänsterblocket: 1 motion 

Utanför höger- och vänsterblocket: 2 motioner 

Totalt: 8 motioner 

 

2005/06 

Alliansen: 1 motion 

Folkpartiet: 1 motion 

Kristdemokraterna: 2 motioner 

Moderaterna: 1 motion 

Vänsterpartiet: 1 motion 

 

Högerblocket: 5 motioner 

Vänsterblocket: 1 motion 

Utanför höger- och vänsterblocket: 0 motioner 

Totalt: 6 motioner 

 

2012/13 

Vänsterpartiet: 2 motioner 

Socialdemokraterna: 5 motioner 

Miljöpartiet: 1 motion 

Sverigedemokraterna: 1 motion 

 

Högerblocket: 0 motioner 

Vänsterblocket: 7 motioner 

Utanför höger- och vänsterblocket: 2 motioner[EO8]  

Totalt: 9 motioner 

 

Sammanlagt 

Högerblocket: 12 motioner 

Vänsterblocket: 11 motioner 

Utanför höger- och vänsterblocket: 4 motioner 

Totalt: 27 motioner 
 

4.4 Partier 

När vi refererar till motioner hänvisar vi inte till enskilda motionärer utan till hela det 

parti de företräder. Detta trots att hela partiet kanske inte står bakom det som anförs i 

motionen. Detta är för att skapa tydlighet i texten och ge den ett bättre flyt än om 
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läsaren skulle behöva hålla koll på enskilda motionärer. I denna uppsats refereras till 

samtliga riksdagspartier på följande sätt: 

 

Centerpartiet eller C 

Kristdemokraterna eller KD 

Liberalerna refereras till som Folkpartiet eller FP 

Miljöpartiet eller MP 

Moderaterna eller M 

Socialdemokraterna eller S 

Sverigedemokraterna eller SD 

Vänsterpartiet eller V 

 

Vi utgår också från en uppdelning av riksdagspartierna i ett höger- och ett vänsterblock 

där Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet ingår i högerblocket 

och Vänsterpartiet och Socialdemokraterna ingår i vänsterblocket. Sverigedemokraterna 

och Miljöpartiet placerar vi utanför denna blockindelning då de inte har en tradition av 

att själva sälla sig till någon av blocken. Att notera är också att Miljöpartiet inte satt i 

riksdagen förrän 1988 och att Sverigedemokraterna valdes in först 2010. De hade alltså 

inte möjlighet att lägga motioner innan dessa årtal.  
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5 Analys 
I detta kapitel redogör vi för den analys vi gjort. Vi har identifierat nio diskurser i det 

empiriska materialet som visar vilka föreställningar om biblioteket som finns bland 

riksdagsledamöter och dessa redovisas nedan. I detta kapitel återkommer den diskursiva 

formation som vi använt oss av. Först redogör vi för strukturen genom att beskriva hur 

riksdagsdiskussionerna kring bibliotekslagen såg ut de årtal vi gjort nedslag i. Detta för 

att skapa en tydligare bild av debatten som fördes och för att ge möjliga förklaringar till 

varför vissa frågor accentuerats särskilt mycket under vissa år. Vi ger även en kortare 

inblick i skeenden i både samhället i stort och i biblioteksvärlden för att ge en kontext 

till motionerna. Därefter redogör vi för objektet, alltså det motionerna handlar om. Detta 

är i vårt fall biblioteket. Efter detta visar vi på hur begreppet definieras. Begreppet är i 

vårt fall biblioteket och vi visar alltså vilka föreställningar som märks i de 

riksdagsmotioner vi har läst genom att  först kort sammanfatta de diskurser vi har 

lokaliserat tillsammans med ledord och sedan presenteras vårt material där vi redovisar 

de olika diskurserna var för sig. 

 

Det empiriska materialet utgörs av 27 motioner som sträcker sig över en period av 29 

år. Vi har gjort nedslag i 1984/85, 1996/97, 2005/06 och 2012/13 som här redovisas i 

kronologisk ordning.  

 

5.1 Strukturen - Diskussionen om bibliotekslagen 

I detta avsnitt ska vi redogöra för strukturen, alltså den kontext i vilken utsagorna 

skapas. 

 
5.1.1 Riksdagsåret 1984/85 

Diskussionen om bibliotek 1984/85 var ett resultat av Socialdemokraternas "Proposition 

om litteratur och folkbibliotek" där ett stycke heter "Bibliotekslag" (1984/85:141). 

Stycket innehåller texten  

 
Genomgående anges av förspråkarna för en begränsad lagstiftning syftet med en lag vara 

att för framtiden säkerställa principen om avgiftsfri biblioteksservice. Däremot instämmer 

andra, däribland Svenska kommunförbundet, i principen om en generell avgiftsfrihet, 

men understryker att frågan ytterst beslutas av de förtroendevalda i kommunerna. Även 

statskontoret, landstingsförbundet samt några kommuner och landsting vänder sig mot att 

lagstiftning används på biblioteksområdet. (a.a.) 

 

Stycket avslutas sedan med skrivningen "Jag ser inga skäl att i lag förbjuda avgifter. Jag 

förutsätter att bokutlåningen även i framtiden skall vara kostnadsfri för låntagaren." 

(a.a.). Socialdemokraterna avråder alltså riksdagen från att instifta en bibliotekslag.  

 

Anledningen till att regeringen specifikt hänvisar till en fortsatt kostnadsfri 

biblioteksservice är därför att diskussionen till mångt och mycket rört 

avgiftsbeläggandet av bibliotekstjänster. Till exempel skriver Vänsterpartiet i en motion 

om vikten av att "skydda folkbibliotekens tjänster mot avgiftsbeläggning. Att detta i dag 

är helt nödvändigt, om inte grunderna för folkbiblioteksverksamheten skall raseras, 

visar de långtgående planer på att införa avgifter som finns i åtskilliga kommuner" 

(1984/85:2996).  

 

Motionerna från dessa år rör därför i hög grad bibliotekslagen som en garant för 

avgiftsfrihet, då man uppfattat ett föreliggande hot om att biblioteksverksamhet ska 

avgiftsbeläggas. Av denna anledning märks en tendens att accentuera avgiftsfrihetens 
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värde i de motioner som är från 1984/85. Tre av fyra motioner från dessa år är 

svarsmotioner på denna proposition (1984/85:2995; 1984/85:2996; 1984/85:2997). En 

motion, "Stödet till folkbiblioteken och en bibliotekslag", lämnades in 18 januari 

(1984/85:721), alltså en månad innan propositionen lämnades in den 28 februari. 

 

Värt att notera är även att perioden mellan 1960-talet till slutet av 1980-talet var en 

blomstrande tid för folkbiblioteket i Sverige. På grund av god ekonomisk tillväxt och 

olika kommunreformer byggdes många nya folkbibliotek och filialer runt om i landet 

och kulturrådet arbetade bland annat med att höja standarden på de minsta biblioteken 

(Stenquist, 2003).  

 

I början av 1980-talet genomfördes även en statlig utredning om folkbiblioteken i 

Sverige (SOU 1984:23). Denna utredning medförde att biblioteken beviljades stöd till 

att utveckla verksamheten såsom läsfrämjande insatser, uppsökande verksamhet, inköp 

av litteratur på invandrarspråk et cetera (Stenquist, 2003). 

 

Att biblioteket erhåller stöd för inköp av litteratur på invandrarspråk är något som märks 

av i de motioner som ingår i vår studie. Att det är aktuellt under 1980-talet hänger ihop 

med den förändrade invandringen som skedde i landet från 1970-talet och framåt. Innan 

dess var det främst arbetsinvandring från Syd- och Centraleuropa samt från Finland som 

dominerade. Runt 1970 ändras karaktären på invandringen och den börjar istället 

domineras av flyktingmottagning ("Sverige", u.å.) 

 
5.1.2 Riksdagsåret 1996/97 

Bibliotekslagsdiskussionen riksdagsåret 1996/97 skedde som ett svar på regeringens 

kulturpolitiska proposition "Kulturpolitik Prop.1996/97:3" (1996/97:3) om att införa en 

bibliotekslag. Propositionen lämnades av den Socialdemokratiska regeringen och i den 

konstateras att "[b]iblioteksverksamheten är av central kulturpolitisk betydelse. 

Samhällets ansvar för biblioteken måste tydliggöras. Regeringen anser därför att 

biblioteksverksamheten bör lagregleras" (a.a.). I propositionen finns också ett färdigt 

förslag till bibliotekslag. Alla undersökta motionerna detta år, förutom en, lämnades 

alltså i anslutning till denna proposition. Propositionen innehöll förutom ett förslag till 

bibliotekslag, resten av regeringens förslag till kulturpolitik.  

 

Biblioteket har alltså inte det huvudsakliga fokuset varken i propositionen eller i de 

efterföljande motionerna. Att notera är också att bibliotekslagsförslaget 1996 omfattade 

även sjukhusbiblioteken och skolbiblioteken. De sistnämnda hade tidigare inte haft ett 

självklart politiskt område utan legat i limbo mellan kulturpolitik och utbildningspolitik. 

Dessa år är sex av de sju undersökta motionerna svarsmotioner på propositionen 

(1996/97:3). 

 

När 1980-tal blir till 1990-tal står Sverige inför en ekonomisk kris och den kommunala 

verksamheten drabbas av hårda besparingskrav. Detta påverkar i allra högsta grad 

bibliotekets verksamhet med stängda filialer och driftskostnader som mellan 1991 och 

1993 minskas med mer än 100 miljoner kronor. Det är inte förrän 1997 som de är 

tillbaka på samma nivå som de var på år 1990 (Stenquist, 2003). 

 

Under samma tidsperiod sker även stora förändringar på biblioteken runt om i landet i 

och med den nya informationsteknologin och automatisering. Samtidigt satsar staten 

mycket på utbildning och kunskapslyft som en följd av den arbetslöshet som blev en 
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effekt av den ekonomiska krisen. Detta leder till att biblioteken får märkbart mer 

vuxenstuderande (Stenquist, 2003). 

 

Under blomstringstiden som kulminerade på 1980-talet höjdes standarden inom 

biblioteksväsendet och klyftorna mellan bibliotek i resursstarka kommuner och i 

resurssvaga kommuner minskades. I och med besparingarna och de nya 

informationsteknologierna på 1990-talet kom dock denna trend att hävas och klyftorna 

ökade igen (Stenquist, 2003). 

 
5.1.3 Riksdagsåret 2005/06 

Vi har använt oss av sex motioner från 2005/06, varav fem är fristående. Den sista är 

som ett svar på propositionen "Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik" 

(2005/06:Kr3).  

 

År 2004 skedde en ändring i bibliotekslagen där det ställdes krav på att kommunerna 

skulle utarbeta biblioteksplaner för biblioteksverksamheten (2005/06:Ub514). 

Diskussionen rör i tre fall just denna förändring (2005/06:Kr416; 2005/06:Kr381; 

2005/06:Ub514).  

 

Utöver förändringen i bibliotekslagen spretar motionerna åt olika håll. En motion har 

lagts med anledning av att det 2005/06 kom en budgetproposition som poängterade 

vikten av skolbibliotek, den motionen har lagts som reaktion mot att paragrafen i 

bibliotekslagen som handlar om skolbibliotek är allt för otydlig (2005/06:Kr306). En 

annan motion har lagts som fristående motion men handlar även den om att 

skolbibliotekens uppdrag bör förtydligas i lagtexten (2005/06:Kr3). En motion menar att 

bibliotekslagen bör avskaffas för att öppna upp för nya, alternativa former, att driva ett 

bibliotek på (2005/06:Kr233).  

 

Efter internets intåg i människors vardagsliv under slutet av förra seklet upplevdes en 

oro för bibliotekets framtida relevans då de flesta människorna kunde införskaffa sig 

den information de behöver på hemmaplan. Detta skedde dock inte utan man kunde 

istället skönja ett ökat intresse för biblioteket under 2000-talets första decennium 

(Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen, & Skot-Hansen, 2011).  

 

Världen runt har nya spektakulära bibliotek byggts och vad biblioteket ska bestå av och 

innehålla har reviderats. Biblioteksrummen börjar utvecklas från att ha varit mer av ett 

passivt bokrum till att bli flexibla rum där aktivitet främjas och möten mellan människor 

står i centrum. Det går således "from collection to connection" (Hvenegaard Rasmussen 

et al., 2011, s. 13). 

 
5.1.4 Riksdagsåret 2012/13 

2013 lämnade den borgerliga regeringen in en proposition om en förnyad bibliotekslag. 

I den skriver man att "[f]örslaget syftar till att anpassa lagen till de 

omvärldsförändringar som har skett sedan den nuvarande bibliotekslagens (1996:1596) 

tillkomst och till att tillgodose behovet av uppföljning" (2012/13:147). Bland de 

ändringar som regeringen föreslår i propositionen märks bland annat ett klargörande av 

"vad som avses med det allmänna biblioteksväsendet och vad som ska vara det 

allmänna biblioteksväsendets syfte och ändamål" (a.a.) och en accentuering av "deras 

betydelse för att främja litteraturens ställning". Dessutom tydliggörs det fokus 

biblioteket ska lägga på de prioriterade målgrupperna, ansvarsfördelningen mellan 
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bibliotekets olika huvudmän och att avgiftsfriheten för lån även ska gälla e-medier 

(a.a.). 

 

Fyra av de nio undersökta motionerna är svarsmotioner till denna proposition. En 

motion är inlämnad på hösten innan propositionen lades fram och yrkar på en översyn 

av bibliotekslagen, något som alltså skedde i och med propositionen. En motion heter 

"Kulturfrågor " (2012/13: Kr326) och lämnades också in på hösten innan propositionen. 

Den handlar mer allmänt om kulturfrågor. Motionen "Skolbiblioteken" 

(2012/13:Ub450) lämnades också den in på hösten. En motion är en fristående motion 

men har trots detta rubriken "Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid" 

(2012/13:Kr320). Den sista motionen, som inte är en svarsmotion, heter "Fler jobb för 

Sverige" och handlar om hur Sverige ska skapa fler jobb där biblioteket ska stävja 

trenden med mindre läsande (2012/13:Fi302). 

 

Värt att notera är att detta riksdagsår är det enda av de fyra riksdagsår som ingår i denna 

undersökning då regeringen är borgerlig. Den borgerliga alliansen vann valet 2006 och 

fick förnyat förtroende vid valet 2010. Vid det senare valet fick även 

Sverigedemokraterna tillräckligt med röster för att passera fyraprocentspärren och fick 

således en plats i riksdagen (Frenander, 2012). 

 

År 2009 tillsatte regeringen en kulturpolitisk utredning (SOU 2009:16) där de 

inledningsvis skriver om att det är dags att lämna 1900-talet bakom sig och modernisera 

kulturbegreppet så att det inte längre begränsas till de estetiska konstarterna utan det 

skulle anpassas till ett postmodernt samhälle där kulturen är integrerad i alla delar av 

samhället (Frenander, 2012).  

 

Vidare lades det fram en rad organisatoriska förändringar i denna utredning, bland annat 

en som sätter biblioteket tillsammans med arkiv och språk på grunden av att de har "en 

gemensam ‘kärnuppgift’, nämligen att ‘samla in, förvara och tillgängliggöra 

information’" (Frenander, 2012, s.78). Därefter framlades utredningens åsikt angående 

bibliotekens huvudmän, att den uppsplittring som finns i bibliotekssfären sannolikt 

påverkar verksamheten negativt och att ett samarbete är nödvändigt för att 

biblioteksväsendet ska fungera på ett optimalt och samlat sätt (a.a.). Accentueringen av 

vikten av samverkan är något som återfinns i både debatten och i de motioner som har 

studerats. De förslag som lades om omorganisering stöddes inte av regeringen, utan det 

var enbart delen om samverkan inom biblioteksväsendet som kom med i propositionen 

(2009/10:3) som utredningen mynnade ut i (a.a.). Regeringen för också fram vilka 

uppgifter de anser är bibliotekens viktigaste; "läskunnighet, utbildning, livslångt 

lärande, kultur och informationsspridning" (2009/10:3, s. 42). 

 

5.2 Subjektspositioner - Riksdagsledamöter 

I detta avsnitt redogör vi för och diskuterar de subjekt och subjektspositioner som finns 

i vår undersökning. 

 

I vårt empiriska material är riksdagsledamöterna subjekten, det är dessa som skapar 

utsagor om begreppet. Riksdagsledamöterna företräder åtta olika partier och en motion i 

det empiriska materialet är dessutom skriven av det borgerliga samarbetet Alliansen. 

Detta innebär att vi kan se nio olika subjektspositioner i det empiriska materialet. Dessa 

är alltså vänsterpartist, socialdemokrat, miljöpartist, centerpartist, moderat, 

kristdemokrat, folkpartist, Alliansen och sverigedemokrat. Subjekten framträder som 
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representanter för ett parti eller ett samarbete och trots att ledamöter inom samma parti 

kan ha åsikter som går isär finns en grundläggande politisk analys som delas av 

ledamöterna inom ett parti eller ett samarbete, vilket avgränsar dem från andra partier 

och andra subjektspositioner. Till exempel skiljer sig en socialdemokratisk samhällssyn 

och analys mot en liberal sådan. De olika subjektspositionerna är ibland i tydlig 

konflikt. Till exempel skriver Moderaterna i en motion att de vill se fler böcker om 

ekonomisk liberalism på biblioteket (2005/06:Kr233) och Vänsterpartiet skriver i en 

motion att de vill att biblioteken ska skydda medborgarna från den "kommersiellt styrda 

skenkulturen (1984/85:2996). Dessa skrivningar visar på ett tydligt sätt på den politiska 

konflikten mellan subjektspositionen moderat och vänsterpartist. Andra gånger är 

subjektspositionerna mer subtila. Både Moderaterna och Socialdemokraterna skriver om 

vikten av folkbildning i sina motioner, vilket kan tolkas som att de på denna punkt 

håller med varandra. Eftersom att de kommer från olika subjektspositioner framträder 

dock en konflikt där de två partierna skiljer sig i sin uppfattning av begreppet 

folkbildning. 

 

Det undersökta riksdagsåret 1984/85 sitter Socialdemokraterna i regering, dessa 

försvinner alltså i vårt material som subjektsposition under detta år. Istället finns 

subjekten vänsterpartist, centerpartist och folkpartist. Det undersökta riksdagsåret 

1996/97 satt Socialdemokraterna återigen i regeringsställning vilket innebär att dessa 

återigen försvann som subjektspositioner i vår undersökning. Istället finns 

subjektspositionerna centerpartist, folkpartist, kristdemokrat, miljöpartist, moderat och 

vänsterpartist. Även 2005/06 var Socialdemokraterna i regering. Under detta riksdagsår 

finns subjektspositionerna alliansen, folkpartist, kristdemokrat, vänsterpartist och 

moderat. 2012/13 bildade dock Alliansen (bestående av Moderaterna, 

Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet) regering och dessa partier försvinner 

därför ur det empiriska materialet under detta riksdagsår. Faktumet att olika partier sitter 

i regeringsställning under olika år är viktigt att ha i beaktande då dessa då försvinner 

som subjektspositioner ur det empiriska materialet. Dessutom skapar subjekten olika 

utsagor beroende på deras politiskt styrda subjektspositioner. 

 

 

5.3 Objektet - Vad är ett bibliotek? 

Syftet med uppsatsen är att utröna vilka föreställningar om bibliotek som märks i 

riksdagsmotioner. Då det svenska biblioteksväsendet består av olika slags bibliotek är 

det dock viktigt att klargöra vilka slags bibliotek vi syftar på i vår analys.  

 

I motionerna används ofta begreppet bibliotek utan att närmare specificera vilket slags 

bibliotek som åsyftas. I många motioner används ordet "bibliotek" i vid mening. Till 

exempel i en av Folkpartiets motioner från 2005/06 där man hittar meningen 

"Biblioteken ska vara lokala kunskaps- och kulturcentrum" (2005/06:Kr381). I denna 

utsaga är det oklart vilket slags bibliotek som åsyftas. Menar motionärerna att både 

skol-, folk- och högskolebibliotek ska vara lokala kunskaps- och kulturcentrum? 

Åsyftas även arbetsplats-, vägkrogs- och sjukhusbibliotek? Eller talar motionärerna om 

en specifik sorts bibliotek men tänker sig att det är så underförstått att man inte behöver 

specificera närmare? Skolbiblioteken benämns dock ofta som just skolbibliotek. 

 

Riksdagsåret 1984/85 har alla undersökta motioner ordet "folkbibliotek" i titeln och det 

är därför lätt att förstå att motionerna rör just detta. När delar av motionerna rör andra 

typer av bibliotek så skrivs det fram såsom "arbetsplatsbibliotek" (1984/85:721; 
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1984/85:2995; 1984/85:2996; 1984/85:2997), "länsbibliotek" (1984/85:2996; 

1984/85:2997), "lånecentralerna och depåbiblioteken" (1984/85:2996) och 

"skolbiblioteken" (1984/85:721). 

 

1996/97 märks en blandning av att tala om bibliotek i specifik och i bred bemärkelse. 

Flera motioner specificerar vilka bibliotek man talar om. Till exempel i meningarna 

"stöd för inköp till skol- och folkbibliotek" (1996/97:Kr13), "Arbetsplatsbibliotek" 

(1996/97:Kr20), "skol- och sjukhusbibliotekens ställning" (1996/97:Kr4), 

"folkbibliotekens verksamhet" (1996/97: Kr207). Men det märks också utsagor som 

bara talar om biblioteket som "biblioteket", trots att dessa kanske i vissa lägen menar ett 

specifikt bibliotek. Till exempel i meningen "Biblioteken har en viktig uppgift att nå ut 

till alla, särskilt till barn och ungdomar" (1996/97:Kr13). Här använts biblioteket i vid 

bemärkelse, men man kan tänka sig att det inte är alla bibliotek som åsyftas då 

motionärerna lägger särskild vikt vid att de ska rikta in sig på barn.  

 

Riksdagsåret 2005/06 märks samma sak. Ibland hänvisas det till specifika bibliotek: 

"Skolbiblioteken spelar en viktig roll" (2005/06:Ub514), "utformningen av 

skolbiblioteket" (2005/06:Kr306) och "både folkbiblioteken och skolbiblioteken" 

(2005/06:Kr233). Ibland till "biblioteket": "Bibliotekens betydelse för språket" 

(2005/06:Kr3) och "Biblioteken är en naturlig plats att vända sig till" (2005/06:Kr416). 

 

Under året 2012/13 ser man samma tendens som år 1996/97 och 2005/06. Det finns 

bland annat en motion som heter "Skolbiblioteken" (2012/13:Ub450) och den rör 

således enbart skolbiblioteken även när det enbart står biblioteken. Även i de motioner 

som inte handlar specifikt om en viss typ av bibliotek så skrivs den specifika typen fram 

såsom "folkbibliotek" (2012/13:Kr11; 2012/13:Kr320) för att sedan kalla det kort för 

biblioteket, men kontexten gör att man förstår att det är just folkbiblioteket som åsyftas. 

Man kan även se utsagor med benämningen "allmänna biblioteksväsendet" 

(2012/13:Kr11) och "föreningsdrivna bibliotek, exempelvis arbetsplats- och 

tvättstugebibliotek" (2012/13:Kr320). I vissa används enbart den vidare benämningen 

bibliotek som till exempel "Sverige har ett gott fungerande biblioteksväsen. De många 

svenska biblioteken fungerar [...]" (2012/13:Kr10) och "[b]ibliotekens tillstånd" 

(2012/13:Kr9).  

 

Trots att biblioteksväsendet har många olika verksamheter huvudmän, mål och uppdrag 

används alltså biblioteksbegreppet på ett otydligt sätt i empirin vilket kan ses som 

problematiskt i en riksdagskontext där tydlighet är viktigt. Vår analys utgår dock från 

empirins breda syn på vad ett bibliotek är. Detta då det skulle vara svårt för oss att 

avgränsa oss till ett slags bibliotek då motionärerna sällan själva gör detta. Projektet att 

försöka avgränsa vilka utsagor som handlar om vilket slags bibliotek skulle bli alltför 

tidsödande och framför allt för godtyckligt.    

 

5.4 Begreppet  - Vilka diskurser finns kring begreppet bibliotek? 

Ovan har vi redogjort för den kontext motionerna lagts i. Hur motionerna behandlar 

bibliotekstyperna har också retts ut. I detta avsnitt ska vi kort redogöra för hur begreppet 

bibliotek ser ut i denna undersökning. Hur begreppet kommer fram i vårt material 

presenteras mer utförligt i de olika diskurserna. 

 

Som ovan konstaterats finns det olika slags bibliotek i den svenska biblioteksfloran. 

Vad som kommer fram i det analyserade materialet är att det även finns en spridning i 

vilka föreställningar av vad begreppet bibliotek innebär. Det kan vara att biblioteket är 
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en demokratisk arena, att det är en kulturell arena eller att det är en folkbildande 

institution. Begreppen är dock inte statiska och innebörden förändras över tid och de är 

inte heller helt avskilda från varandra utan de kan överlappa varandra. Trots detta är de 

tillräckligt omfattande och visar på tillräckligt olika föreställningar för att bilda olika 

diskurser (Hedemark, 2009, s. 33) 

 

 

5.5 Presentation av resultat  

I detta avsnitt ska vi redogöra för den analys som gjorts av det empiriska materialet och 

vilket resultat vi har kommit fram till. För att kunna urskilja mönster och tendenser i 

vårt empiriska material så bearbetades det och lästes igenom. Under tiden skrevs 

anteckningar för att få en bild av vilka diskurser som skulle kunna finnas. Dessa 

anteckningar gav grunden för att kunna identifiera diskurserna och skriva ned 

nyckelord. För att på ett övergripligt sätt kunna se alla motioner och hur diskurserna 

återkommer i dem färgkodades materialet. På så vis kunde mönster och tendenser lättare 

lokaliseras i texten. Analysen av motionerna har resulterat i nio diskurser. Diskurserna 

är sammanhängande då de har ett mönster, samtidigt har diskurserna möjlighet att 

innehålla utsagor av skiftande karaktär. Vissa diskurser är större och mer omfattande än 

andra, vissa är mindre och med smalare kriterier. Att en motion innehåller en särskild 

diskurs betyder inte nödvändigtvis att det är den som är mest framträdande. De flesta 

motioner innehåller många olika slags diskurser.  Nedan redogörs diskurserna i en 

sammanfattande punktlista.  

 

• Kulturdiskurs. Fokuserar på biblioteket som en kulturell institution. Nyckelord: 

kulturliv, god tillgång till kultur, allmän kulturverksamhet, kulturinstitution. 

• Mångkulturdiskurs. Innehåller utsagor som antyder att biblioteket ska vara en 

mångkulturell institution. Nyckelord: Invandrarspråk, modersmål, papperslösa, 

minoriteter, invandrare, flyktingar. 

• Läsdiskurs. Fokuserar på biblioteket som en läsfrämjande institution. 

Nyckelord: Läsning, lässvårigheter, läsförmåga, läslust, läsfrämjande. 

• Teknikdiskurs. Accentuerar biblioteket som en plats för ny teknik. Nyckelord: 

Andra medier, internet, e-bok, digitalt, digitala bibliotek. 

• Informationsdiskurs. Fokuserar på biblioteket som en informationsinstitution. 

Nyckelord: Informationskompetens, information, informationstillgång, 

informationsförmedlande. 

• Demokratidiskurs. Innehåller utsagor som accentuerar bibliotekets 

demokratiska uppdrag. Nyckelord: Demokratisk institution, avgiftsfria boklån, 

tillgänglighet. 

• Bokdiskurs. Accentuerar bokens särställning på biblioteket. Nyckelord: Böcker, 

litteratur, boklån. 

• Kvalitetsdiskurs. Innehåller utsagor som indikerar att biblioteket måste uppnå 

en viss kvalitet eller standard för att kunna vara ett bibliotek. Nyckelord: 

Personal, kompetens, kvalitet på innehåll/bestånd, utveckla, service. 

• Lärandediskurs. Lägger fokus på biblioteket som en utbildande och bildande 

institution. Nyckelord: Folkbildning, utbildning, bildning, upplysning, 

kunskapsförmedling, det livslånga lärandet, skolan, kunskapsbank. 

 

I följande avsnitt redogörs och analyseras de nio identifierade diskurserna. Diskurserna 

presenteras var och en för sig med en kort inledning. Därefter presenteras utsagor som 

relaterar till diskurserna. Delavsnitten avslutas med en redogörelse för hur diskursen 

förändrats över tid och vilka skillnader som märks mellan höger- och vänsterblocket. 
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5.5.1 Kulturdiskurs 

Då ett flertal av motionerna är i anslutning till kulturpropositioner såsom 1996/97:3 

Kulturpolitik eller budgetpropositioner som rör utgiftsområde 17 (kultur, medier, 

trossamfund, fritid) har vi enbart fokuserat på de delar där biblioteket faktiskt nämns, vi 

har således uteslutit de delar som handlar om musik, teater, dans och liknande. De 

inledande skrivningar i dessa motioner berör partiernas syn på kultur överlag men de 

nämner inte biblioteken alls utan rör snarare konstarterna eller kulturarv. 

Kulturdiskursen återfinns i 16 av 27 motioner. I diskursen lyfts bibliotekens unika roll i 

kulturlivet, där det pågår kulturell verksamhet och att de är en av de viktigaste och mest 

populära kulturinstitutionerna som finns i Sverige. 

 

Något som både V och FP trycker på är bibliotekets unika roll i det svenska kulturlivet. 

Dessa utsagor återfinns i Vs från 1984/85, i FPs från 1996/97 och 2005/06 

(1984/85:721; 1996/97:Kr17; 20005/06:Kr381). V hävdar vidare att bibliotekets 

uppgifter är så unika i kulturlivet att "de inte kan övertas av någon annan samhällelig 

instans" (1984/85:721). I Vänsterpartiets motion kopplas den unika rollen ihop med 

medborgarnas lika rättigheter till bildning och studier. I Vänsterpartiets andra motion 

från samma riksdagsår inleds motionen med de övergripande värderingar Vänsterpartiet 

vill se i kulturpolitiken, och därmed i biblioteken. Där skriver de att "[a]lla människor 

måste garanteras […] skydd mot påverkan från den kommersiellt styrda skenkulturen 

med dess förråande och könsdiskriminerande innehåll" (1984/85:2996). I denna 

skrivning betonar man alltså biblioteket som ett skydd mot en påstådd "skenkultur". I 

Folkpartiets motioner relaterar man istället bibliotekets roll i kulturlivet till en öppen 

debatt och en fri åsiktsbildning (1996/97:Kr17) såväl som rätten att avgiftsfritt låna 

böcker ur ett rikt bestånd (2005/06:Kr381) 

 

I de senare motionerna från Vänsterpartiet har dock bibliotekets unika roll utelämnats 

och på 1990-talet fokuserar de istället på nedskärningarna som var aktuella i samhället. 

De hävdar att biblioteksverksamheten (tillsammans med ett flertal andra verksamheter, 

såsom skola och barnomsorg) berörs av dessa besparingar och att konsekvensen blir att 

"kulturens villkor försämras, på många håll mycket drastiskt, på de områden kulturen 

kan möta alla barn och ungdomar" (1996/97:Kr20). I en motion från 2012/13 hävdar de 

att man måste ta ansvar för "kulturekonomin" genom att införa digitala bibliotek där 

användare kan låna "film, musik och andra medier" (2012/13:Kr326) samtidigt som 

man ger ersättning till kulturskapare så att de kan fortsätt med sitt konstnärliga arbete. 

Detta skulle vara ett sätt att hantera fildelningen. 

 

I en motion från Alliansen (C, M, FP, KD) från 2005 tas även skolbiblioteken upp som 

en viktig roll i förmedlande av kulturupplevelser där de även hävdar att 

skolbibliotekarien kan vara en ovärderlig resurs i organiserandet av kulturella aktiviteter 

då hen inte är uppbunden av lektionstid (2005/06:Ub514). 

 

En annan återkommande skrivning är att det på biblioteket pågår "kulturell verksamhet" 

(1996/97:Kr207; 2012/13:Kr11; 2012/13:Kr320). Vad denna verksamhet består av är 

det dock ingen som ger någon vidare förklaring till. Moderaterna skriver i sin motion 

från 1996 att biblioteket är en "naturlig lokal samlingsplats för en varierad 

kulturverksamhet" och hävdar vidare att  

 
kultur ger glädje och mening i livet är för många ett fullgott skäl för att själva vilja delta i 

eller stödja kulturverksamheter av skilda slag. Många anser att kulturen har ett 
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‘optionsvärde’ - man vill kunna gå på teater eller biblioteket någon gång och därför skall 

dessa verksamheter finnas (1996/97:Kr207).  

 

Här kopplar de således biblioteket till kulturverksamhet, men inte heller här får man 

någon förklaring av vad det innebär. Socialdemokraterna skriver att "det i kärva tider är 

svårt att hävda kulturverksamhet i kommunerna" (2012/13:Kr320). De anser dock att 

det är av yttersta vikt att alla har tillgång till bibliotek. Vidare hävdar SD att biblioteket 

fungerar som bärare och förmedlare av någon slags "kulturidentitet" (2012/13:Kr10). 

Folkpartiet anser att biblioteket är en kulturell miljö som kommer att behövas även i 

framtiden (2005/06:Kr381).  

 

Socialdemokraterna hävdar att biblioteket är "något av det viktigaste i den kulturella 

infrastrukturen" och att det anses vara den mest populära kulturinstitutionen 

(2012/13:Kr8). Bibliotekets populära roll som kulturinstitution tas även upp i 

 Folkpartiets motion från 2005, där de även hävdar att det är en kulturinstitution som har 

funnits i årtusenden (2005/06:Kr381). I två motioner från Kristdemokraterna från 2005 

hävdar de att ingen annan kulturinstitution är så "omtyckta och omhuldade" som 

biblioteket är (2005/06:Kr3; 2005/06:Kr416). Vänsterpartiet skriver fram en utsaga där 

de hävdar att biblioteken är, tillsammans med skolorna, en av våra "mest spridda kultur- 

och bildningsinstitutioner" (1984/85:721). Moderaterna anser att biblioteket (både folk- 

och skolbibliotek) är "viktiga kulturinstitutioner" och att boken är en viktig kulturbärare 

(2005/06:Kr233)  

 

Miljöpartiet slår även fast i kulturpolitiksmotionen från 1996/97 vad de anser att kultur 

är och att kulturen har en betydelse för industri, handel och turism och att denna 

betydelse ökar. Det som de räknar som kultur är dans, teater, litteratur, museer, musik, 

bildkonst och hantverk (1996/97:Kr4). Att koppla ihop kultur med ekonomi är något 

som Frenander (2011) hävdar blir allt vanligare. Gränserna mellan kultur och ekonomi 

och politik suddas, enligt honom, ut mer och mer. Det stämmer även väl in på hur 

kulturpolitiken bedrivs enligt marknadsorienterade principer i enlighet med New public 

management som Carlsson (2013) skriver om i Den nya stadens bibliotek. 

 

Att uttrycka att biblioteket är en kulturinstitution av något slag framträder mer frekvent i 

de motioner som skrevs 2005/06 och 2013/13 gentemot de från 1984/85 och 1996/97. 

Att de bedriver kulturell verksamhet på biblioteket finns ej med i någon motion från 

1984/85 utan kommer först 1996/97 och fortsätter sedan att dyka upp både 2005/06 och 

2012/13. Vänsterpartiet skriver i en motion från 1984/85 att biblioteket ska vara ett 

skydd mot den "kommersiellt styrda skenkulturen". Detta indikerar att det finns en 

skadlig kultur, den kommersiella kulturen, som biblioteket måste skydda medborgarna 

från. Alltså att biblioteket bör vara bärare av en bättre, icke-kommersiell kultur. 

Skrivningar som denna återkommer dock inte efter denna motion utan där finns mer 

generella skrivningar om att biblioteket är någon slags kulturinstitution utan att sätta 

detta i polemik mot en annan slags kultur, som dessutom skulle vara skadlig eller dålig.  

1984/85 finns Vänsterpartiets skrivelse om biblioteket som en unik resurs i kulturlivet i 

Sverige och att det, tillsammans med skolan, är den mest spridda kultur- och 

bildningsinstitutionen. Detta tas dock inte upp av dem igen, utan det förstnämnda 

återfinns istället i andra partiers motioner i båda blocken.  

 

Denna diskurs präglas av utsagor som "kulturinstitution", "kulturell verksamhet" och 

liknande. Det är generellt vaga skrivningar i motionerna och det är inget parti som 

specificerar vad den kulturella verksamheten skulle kunna vara. Miljöpartiet är det enda 

parti som har skrivit ut vad de åsyftar när de skriver om kultur. Biblioteket anses även 
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vara en kulturinstitution som är omhuldad och viktig och detta går igen i motioner av 

partier från hela skalan.  

 

I motionerna läggs vikt på biblioteket som kulturinstitution av olika anledningar. Två 

motioner kopplar ihop kulturen med ekonomin, men på olika sätt. Miljöpartiet ser 

nyttan av kultur i en ekonomisk aspekt, där den bidrar till industri, handel och turism 

och Vänsterpartiet skriver fram en oro över nedskärningar och ger förslag på hur 

kulturskapare ska kunna leva på sitt arbete. Folkpartiet ser kulturinstitutionen bibliotek 

som något som gynnar en öppen debatt och en fri åsiktsbildning och Vänsterpartiet ser 

det som något som gynnar medborgarnas lika rättigheter till bildning och studier och 

dessutom är ett skydd mot "den kommersiellt styrda skenkulturen". 

Sverigedemokraternas skrivning om biblioteket som bärare av kulturidentitet finner 

ingen motsvarighet i någon annan motion, de är de enda som skriver om en 

kulturidentitet.   

 
5.5.2 Mångkulturdiskurs 

Mångkultursdiskursen kan skönjas i nio av 27 motioner. Det som är framträdande i 

denna diskurs är språk och då specifikt invandrar- och minoritetsspråk. Andra utsagor 

rör vilka biblioteket ska rikta särskild uppmärksamhet mot och ett fåtal tar upp 

mångkultur utanför språkkontexten. 

 

I det första tidssnittet ligger fokus på att anslagen till inköp av litteratur på "invandrar- 

och minoritetsspråk" har halverats i budgetpropositionen (1984/85:2995; 1984/85:2996; 

1984/85:2997). Alla tre motioner opponerar sig starkt mot detta och Centerpartiet anser 

att statsmakten ska verka stödjande och utjämnande och att de genom att sänka anslagen 

gör det motsatta. Eftersom det även har anlänt invandrare från nya språkområden och att 

fler orter, i ett led i omhändertagande av flyktingar, tar emot dem är något som de anser 

måste beaktas. Att dessutom väga vad som då benämndes som invandrarlitteratur mot 

talböcker, som också anses vara en angelägen satsning, anses vara "direkt olämpligt" 

(1984/85:2997). Folkpartiet anser att man ska ta pengarna från arbetsplatsbiblioteken 

för att istället satsa på "invandrar- och minoritetsspråk" (1984/85:2995).  

 

Den mest förekommande utsagan i denna diskurs är "att ägna särskild uppmärksamhet". 

De som ska få denna uppmärksamhet är "invandrarbarn" (1996/97:Kr20)," invandrare" 

(1984/85:2997; 2005/06:Kr306), "andra minoriteter" (2005/06:Kr306), "människor med 

annat modersmål" och "s.k. papperslösa" (2012/13:Kr11). Fokus ligger på att erbjuda 

litteratur på andra språk och främja språkutveckling (1984/85:2995; 1984/85:2996; 

1984/85:2997; 1996/97:Kr20; 2005/06:Kr306; 2012/13:Kr11). 

 

Ett politiskt parti som sticker ut i denna diskurs är SD som intar en position där de helt 

motsäger de andra motionerna. De anser istället att det är "viktigt att bibliotekens fokus 

ska vara att erbjuda litteratur på landets majoritetsspråk, de nationella 

minoritetsspråken, teckenspråk och punktskrift" (2012/13:Kr10). De hävdar att  

 
En av många nycklar till assimilering är det svenska språket. Att, som regeringen 

föreslår, ägna särskild uppmärksamhet åt andra språk än minoritetsspråken och svenska 

skulle på ett olyckligt sätt motarbeta incitamenten för många invandrare att lära sig 

svenska. Svenskspråkig litteratur på biblioteken är ett av många medel för att kunna lära 

sig svenska för den som lånar böcker där. Svenska är även nyckeln till att fullt ut kunna 

tillgodogöra sig den stora kunskapsbank som våra bibliotek utgör (a.a.)  
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De anser alltså att man ska nedprioritera en av bibliotekets uppgifter, "ägna särskild 

uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål 

än svenska" (SFS 2013:801). De kopplar även förmågan att hantera det svenska språket 

till den diskurs vi valt att kalla lärandediskursen. 

 

En diametralt skild åsikt för Miljöpartiet fram i sin motion då de propagerar för att 

biblioteket är till för alla som vistas i landet. De anser att även de som "vistas i vårt land 

utan tillstånd, de s.k. papperslösa" ska ha tillgång till biblioteket och få extra 

uppmärksamhet riktad mot sig (2012/13:Kr11). De menar på att biblioteken är en 

gemensam resurs som ska komma alla människor i landet till gagn (a.a.). 

 

Socialdemokraterna identifierar skolbiblioteket som en viktig resurs för att utjämna 

olika förutsättningar för bland annat barn med annan etnisk bakgrund som kanske talar 

ett annat språk hemma. De hävdar att skolbiblioteken ger dem en plats där de kan 

komma i kontakt med böcker och således "grundlägga sina läs- och studievanor och 

intresse för läsning för resten av livet" (2012/13:Ub450). Här kopplas 

mångkulturdiskursen ihop med både läsdiskursen och lärandediskursen, som diskuteras 

nedan.  

 

Två motioner tar upp mångkultur utanför invandring och språk. Båda motioner är lagda 

1996/97 och innehåller utsagor såsom att man ska "främja internationellt kulturutbyte 

och värna kulturell mångfald inom landet" (1996/97:Kr283) och att regeringen borde 

intensifiera "arbetet på det mångkulturella området" och att "varje kulturområde borde 

arbeta fram handlingsplaner för verksamhetens innehåll och invandrarnas deltagande" 

(1996/97:Kr20).  

 

Att erbjuda (eller inte erbjuda) litteratur på andra språk än majoritets- och 

minoritetsspråken är något som märks genom hela vår undersökta tidsperiod. Dock kan 

man märka skillnader i vilka ord som används. På 1980- och 1990-talet är det 

"invandrare", "invandrarlitteratur", "invandrarspråk" och "invandrarbarn" som är 

framträdande medan det på 2000-talet främst är "människor med annat modersmål" som 

används. En motion från 2005/06 använder sig visserligen av ordet invandrare, men 

refererar till litteratur på andra språk än svenska istället för invandrarlitteratur.  

 

I denna diskurs kan man se en konflikt mellan de två partierna som står utanför 

blockindelningen, alltså Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. På ena sidan ställer sig 

Sverigedemokraterna där de är väldigt smala i fråga om vilken litteratur som biblioteket 

ska erbjuda vilket ger en implikation vilka de anser att alla är: de som kan hantera det 

svenska språket (2012/13:Kr10). Miljöpartiet är betydligt bredare och anser att alla som 

vistas i Sverige ska ha tillgång till biblioteket, alltså även de som inte har 

uppehållstillstånd (2012/13:Kr11). Detta är den starkaste skillnaden som märks mellan 

partierna. De övriga partierna i blocken är dock överens när det kommer till denna 

fråga. En annan skillnad man kan finna mellan de två blocken är att FP anser att medel 

för inköp av litteratur på invandrar- och minoritetsspråk (1984/85:2995) ska tas från 

arbetsplatsbiblioteken, vilket traditionellt är en hjärtefråga för vänsterblocket. 

 

I denna diskurs finns det två huvudspår. Det ena är det språkliga spåret, där fokus ligger 

på att biblioteket ska (eller inte ska) erbjuda litteratur på andra språk än svenska. Det 

andra spåret är det som handlar om ett bredare arbete med mångkulturellt utbyte. Där 

tas inte läsning och språk upp alls, utan det är ett utbyte mellan olika kulturer som är 
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framträdande. Denna del är dock enbart närvarande i de motioner från tidssnittet 

1996/97. 

 
5.5.3 Läsdiskurs 

Vad vi valt att kalla läsdiskursen finns i 15 av 27 motioner. Den dyker först upp 

1996/97 och finns således inte alls i motionerna från 1984/85. Det är enbart partier från 

höger- och vänsterblocket som finns representerade i denna diskurs. Tonvikten i 

läsdiskursen ligger på framförallt barn och ungas läsning, deras läslust och deras 

läsförmåga. Genom alla tidssnitt från och med 1996/97 uttrycker de flesta motionärerna 

en stor oro för att läsförståelsen och läsningen minskar, då främst bland de unga. 

 

Oron över att unga läser mindre kommer i uttryck i ett flertal motioner med början i 

KDs motion från 1996/97 där de skriver att det är "[s]ärskilt viktigt att rikta 

uppmärksamhet åt läshandikappade barn och invandrarbarn för att främja deras 

språkutveckling" (1996/97:Kr13) i de senare motionerna är det dock en mer 

övergripande oro över barns och ungas läsvanor  (1996/97:Kr13; 2005/06:Kr381; 

2012/13:Kr8). Socialdemokraterna kopplar även ihop sjunkande antal bibliotekslån och 

minskat läsande hos barn och unga med sämre skolresultat (2012/13:Fi302). 

 

Centerpartiet anser att barn och ungdomar har ett stort behov av att få sitt läsande 

stimulerat och att de på grund av detta accepterar regeringens föreslagna riktade stöd till 

inköp av barn- och ungdomslitteratur (1996/97:Kr283). Det ges dock inga vidare förslag 

på hur biblioteket kan stimulera till läsning, förutom att erbjuda litteratur. Liknande 

skrivningar återfinns i motioner från Moderaterna som hävdar att ”[l]äsbefrämjande 

åtgärder är dessvärre behövliga för unga ” (1996/97:Kr260). I samma motion avvisar de 

dock regeringens förslag på ett riktat stöd till läsfrämjande åtgärder med hänvisning till 

att de inte anser att staten ska ta över kommunens ansvar för biblioteksverksamheten. 

Överlag är det är relativt generella skrivningar där till exempel FP anser att man måste 

"locka fler till läsning" (2005/06:Kr381), men de ger ej några konkreta förslag på hur 

detta kan ske. KD anser att biblioteken har en viktig roll i det läsfrämjande arbetet och 

att de i förlängningen en viktig resurs för det språkpolitiska arbetet (2005/06:Kr3). 

Vidare skriver KD i en annan motion från samma riksdagsår att  
 

Att främja barns läsande är en ovärderlig uppgift för biblioteken, och här spelar 

naturligtvis skol- och barnbiblioteken en särskilt viktig roll. Svenska folket är ett läsande 

folk, och antalet människor som nöjesläser böcker har ökat under de senaste åren. Inom 

en grupp har dock läsandet minskat och det är bland den yngsta gruppen i Kulturrådets 

mätning, 9–14-åringar. Det är en oroande trend, och bibliotekspersonal kan tillsammans 

med andra vuxna spela en viktig roll för att bryta den. Barn- och skolbibliotek kan locka 

barn till läsning, att visa barnen njutningen med att läsa. Genom att utgå från barnens eget 

intresse och nyfikenhet kan biblioteken fånga barnens intresse för läsning 

(2005/06:Kr416). 

 

Det framgår med tydlighet att de anser att biblioteket är en plats för läsfrämjande 

aktiviteter, men ger inte själva några konkreta förslag till dessa. 

 

Socialdemokraterna skriver om ett flertal läsfrämjande projekt i sina motioner från 

2012/13 såsom arbetsplats- och vägkrogsbibliotek, bokklubbar och bokprat, läs för mig 

pappa (där läsovana pappor läser för sina barn) och deras förslag om Läslyft (ett projekt 

som syftar till att öka läsandet bland både barn och vuxna) (2012/13:Fi302; 

2012/13:Kr8; 2012/13:Kr320). De pekar också på vikten av kompetent personal, vilket 

anknyter till vad vi identifierat som kvalitetsdiskursen som diskuteras nedan. De hävdar 

att det är bibliotekets uppgift att stimulera läslust och att det är ett bra komplement till 
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skolans lästräning. Vidare anser de att biblioteket fyller en funktion för barn och unga 

att möta läsande vuxna såsom utbildade bibliotekarier (2012/13:Kr320). Vidare anser S 

att personalen ska bidra till att främja läsande av skönlitteratur och att "[a]lla kan 

utvecklas som läsare och genom skönlitteraturen" (2012/13:Kr212).  

 

V trycker på vikten av att ha ett bra och inspirerande bibliotek för att skapa läslust hos 

barn och unga och att man genom att läsa får tillgång till en mycket större värld 

(2012/13:Kr9) och S hävdar att om biblioteket har bra resurser så utnyttjas det mer och 

lånen ökar (2012/13:Kr320). KD anser att det är viktigt med ett samarbete med förskola 

och skola för att kunna skapa bra läsvanor i en tidig ålder (1996/97:Kr13) och FP 

hävdar att läsandet spelar en stor roll för kunskapsutvecklingen under hela livet 

(2005/06:Kr381). 

 

Det är alltså en genomgående oro över minskat läsande genom åren och över 

blockgränserna. En rätt tydlig skillnad i tid är att det på 2000-talet fokuseras mer på 

olika insatser man kan göra för att råda bot på den sjunkande läsförmågan än vad det 

gjordes på 1990-talet. Det är även ett större fokus på vikten av kvalificerad personal.  

Det är S som har störst fokus på att biblioteket ska erbjuda läsfrämjande aktiviteter och 

har konkreta förslag på sådana, främst för barn och unga men även för vuxna. V 

kommer inte med några specifika åtgärdsförslag. Högerblockets skrivningar är mer 

generella och kopplas på tre ställen ihop med de riktade anslagen regeringen lagt förslag 

på. Det är dock ingen enighet som råder då C anser att de behövs (1996/97:Kr283) och 

M anser att de ska avvisas (1996/97:Kr260). 

 

På 1990-talet används uttrycken "läshandikappade barn" och "invandrarbarn" 

(1996/97:Kr13) vilket är något som ej återfinns i någon annan motion utan där uttrycker 

man en mer generell oro över barns och ungas läsning. Det används bara i en motion, så 

att se om det finns mönster och skillnader i språkbruk mellan partiblocken går ej att 

utläsa. 

 

Tre motioner kopplar även ihop läsandet med skola och kunskapsutveckling, alltså en 

koppling mellan läsdiskursen och lärandediskursen. Där kan man dock inte se nån 

skillnad eller utveckling åt något håll i tid då motionerna kommer från alla tre tidssnitt 

som finns representerade i diskursen. De tre motionerna har dessutom representanter i 

både höger- och vänsterblocket (1996/97:Kr13; 2005/06:Kr381; 2012/13:Fi302).  

 
5.5.4 Teknikdiskurs 

I teknikdiskursen ligger fokus på andra medier, som ett komplement till boken. Den 

återfinns i 15 av 27 motioner. En återkommande utsaga är att biblioteket är mer än bara 

böcker, att det finns andra medier där. Man märker även av den stora utveckling som 

har skett på teknikområdet under den tid motionerna är skrivna. 

 

Utsagan om att biblioteket är mer än böcker märks redan 1984/85 då V hävdar att låna 

ut böcker inte är folkbibliotekets enda uppgift utan man kan även bland annat få tillgång 

till databaser och att detta är en naturlig tjänst för biblioteken att tillhandahålla 

(1984/85:721). Förutom att tillhandahålla tjänster såsom databaser och senare internet 

och datorer framhävs att det redan finns andra medier på biblioteket såsom musik på 

band och cd och talböcker (1996/97:Kr17; 2005/06:Kr233; 2005/06:Kr381) och att 

många bibliotek redan 2005 erbjöd användare att ladda ner böcker på datorn 

(2005/06:Kr233). Folkpartiet hävdar även att det finns en oro över att biblioteket ska bli 

överflödigt med utsagan att det 
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finns de som tror att Internet kommer att göra bibliotek obehövliga. Vi tror inte det. Även 

om alla böcker som utgivits skulle finnas tillgängliga på nätet - vilket knappast lär bli 

fallet under överblickbar tid - kommer biblioteken som kulturell miljö med kvalificerad 

personal för direkt rådgivning öga mot öga att behövas (2005/06:Kr381). 

 

De skriver här fram en stor tilltro till biblioteket som institution och att den kommer 

fortsätta vara relevant trots samhällets teknikutveckling. Det uppstår också en koppling 

till både kulturdiskursen och kvalitetsdiskursen. 

 

Miljöpartiet skriver 2012/13 att "litteratur är inte bundet till ett specifikt tekniskt format, 

tvärtom kan den publiceras i såväl analoga som digitala medier" och hävdar att gängse 

språkbruk implicerar att litteratur betyder att det är en fysisk utgåva vilket de inte håller 

med om. De anser att det är viktigt att lagen ska vara tydlig om att litteratur är 

"teknikneutral" och kan således finnas i både analoga och digitala versioner 

(2012/13:Kr11). Vidare utsagor de skriver fram är att det inte enbart är litteratur som 

ska kunna lånas avgiftsfritt utan det är alla medier (såsom film, ljud, musik, spel och 

interaktiva och audiovisuella medier) och även internet- och datoranvändning. De anser 

att ”medier generellt bör ingå i vad som definieras som biblioteksväsendets samlade 

resurser" (a.a.) och att biblioteket bör dra nytta av den tekniska utveckling som skett och 

upplåta litteratur och medier till alla människor i landet genom samverkan biblioteken 

emellan. Den nya tekniken är det även fokus på i två motioner från Vänsterpartiet från 

samma år. De hävdar till exempel att "ny teknik ska vara ett hjälpmedel och en tillgång, 

inte ett hinder" och att det då krävs utbildade bibliotekarier för att kunna hjälpa 

användarna på ett tillfredsställande sätt (2012/13:Kr326). Vidare vill de även införa 

digitala bibliotek för att stävja fildelningen. De tror dock inte att den kan stoppas helt 

men att detta är ett sätt för upphovsmännen att få en ordentlig ersättning och ett steg på 

vägen i hur man kan hantera teknikutvecklingen och kulturens villkor på ett mer positivt 

sätt (2012/13:Kr9; 2013/13:Kr326). 

 

Att biblioteket skall tillhandahålla medier och böcker för personer med 

funktionsvariationer återfinns också smått i teknikdiskursen. Det är V som anser att 

biblioteken bör få resurser till att utveckla videogram (teckentolkade band/skivor med 

rörlig bild och ljud) för döva då de anser att det har ett stort värde för framförallt döva 

och hörselskadade barn (1984/85:2996). Folkpartiet hävdar att biblioteket behövs även i 

IT-åldern och tar då upp att de bland annat tillhandahåller litteratur på blindskrift som 

ett argument för detta (2005/06:Kr381). 

 

Vikten av att biblioteket tillhandahåller datorer och tillgång till internet och databaserad 

information återfinns även i andra motioner såsom i Miljöpartiets motion från 1996 där 

de trycker på vikten att landsbygden får behålla sina bibliotek så att dessa kan utrustas 

med "modern datakommunikation för att sprida tillgängligheten av datorer" 

(1996/97:A430). Att skolbiblioteken tillhandahåller datorer, internet och andra medier 

gör att eleverna får tillgång till information och läsupplevelser hävdar S i sin motion 

från 2012/13 och V anser att skolbiblioteken ska tillhandahålla "böcker, 

informationsteknik och andra medier anpassade till barns och ungdomars behov för att 

främja språkutveckling och stimulera till läsning" (2005/06:Kr306). Kristdemokraterna 

anser även att det är problematiskt att det statliga inköpsstödet är öronmärkt för barn- 

och ungdomslitteratur och inte kan användas till annat såsom till exempel IT och att 

detta kan ha negativa effekter (2005/06:Kr3). 
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Centerpartiet skriver i sin motion från 1996/97 att de anser att biblioteket ska spela en 

aktiv roll i medieutvecklingen (1996/97:Kr283) och det spåret är även 

Kristdemokraterna inne på 2005/06 då de skriver att biblioteket borde få möjlighet att 

utvecklas i samma takt som samhället runt omkring och ta sig an nya uppgifter i det 

förändrade samhället (2005/06:Kr416). Även Socialdemokraterna anser att biblioteket 

har en roll i samhällsutvecklingen med till exempel tillgången till databaserad litteratur 

och tillgång till internet (2012/13:Kr212).  Miljöpartiet skriver i sin motion från 2012/13 

att den snabba teknikutvecklingen gör så att människors medievanor ändras och hävdar 

att det "därför behövs en framåtsyftande och utvecklande politik som löper i takt med 

tiden, som följer och underlättar människors medievanor, en bibliotekspolitik för vår 

tid" (2012/13:Kr11). Denna snabba utveckling och digitalisering ger också nya krav på 

människors förmåga att sålla information och vara källkritiska och där anser 

Miljöpartiet att biblioteket och bibliotekarierna har en viktig roll (a.a.). 

 

Den största skillnad som går se är så klart den nya teknikens framfart. Den har 

förändrats markant sen de första motionerna 1984/85 och det är därför inte konstigt att 

det skiljer sig mellan åren. Något som är konstant är utsagan om att biblioteket inte bara 

är ett rum bestående av böcker. Vad mer biblioteket är förändras något under åren, men 

även det har mycket med teknikutvecklingen att göra.  

 

Man kan skönja ett större fokus på frågor som rör teknik och nya medier hos 

vänsterblocket och Miljöpartiet än hos högerblocket i denna diskurs. De anser att 

biblioteket ska tillhandahålla ny teknik, såsom datorer, internet, informationsteknik och 

både analoga och digitala medier. Högerblocket uttrycker mer generella åsikter 

angående vikten av att biblioteket måste hänga med i medie- och samhällsutvecklingen. 

De skriver även fram att riktat statligt stöd som är öronmärkt för barn- och 

ungdomslitteratur kan påverka utvecklingen negativt. Folkpartiet är det parti inom 

högerblocket som skriver fram flest utsagor bland högerblocket. Vänsterblocket 

tillsammans med Miljöpartiet är således starkast i denna diskurs. 

 

Man kan i denna diskurs även märka av kopplingar till ett flertal andra diskurser såsom 

kvalitetsdiskursen när det kommer till samverkan och utbildade bibliotekariers roll, 

informationsdiskursen när det kommer till tillhandahållande av information och 

källkritik och läsdiskurs när tekniken är sammankopplad med läsupplevelser. 

 

Vidare kan man skönja drag från Lindbergs (2012) teknikoptimistiska diskurs, som 

diskuteras kort i tidigare forskning. Tekniken styr utvecklingen och det anses självklart 

att den nya tekniken ska vara närvarande på biblioteket. Det problematiseras ej i någon 

större grad, förutom några skrivelser där bibliotekarien lyfts fram som den som kan 

hjälpa användarna.  

 
5.5.5 Informationsdiskurs 

I informationsdiskursen ses biblioteket som en informationsinstitution i den 

bemärkelsen att motionärerna ger uttryck för idéer om att biblioteket är bärare, 

hanterare och/eller förmedlare av information. I vissa motioner märks biblioteket i sig 

självt som förmedlare av informationen, i vissa andra märks de biblioteksanställda som 

förmedlare av informationen. Informationen som nämns i motionerna är också av olika 

slag och har olika syften. Informationsdiskursen märks i åtta av de 27 motioner vi läst. 

 

V skriver att en bibliotekslagstiftning behövs för att "säkerställa medborgarnas 

jämställdhet vad gäller tillgången till fri information" (1984/85:2996), alltså med en 



  
 

32 

implikation på att biblioteket är bärare av "fri information". I denna utsaga använder 

man begreppet "fri information" istället för att bara skriva "information". Begreppet fri 

kan ge olika associationer. Svenska akademiens ordlista har två definitioner av 

begreppet fri: (1) inte bunden, inte beroende, inte behäftad med och (2) gratis ("fri", 

u.å.). Utsagan kan alltså syfta både på informationen som gratis eller som oberoende. 

 Folkpartiet skriver i en motion att "Biblioteken är en unik resurs i kultur- och 

folkbildningsarbetet" (1996/97:Kr17) för att sedan räkna upp olika medier, såsom musik 

på band och cd, talböcker och böcker för olika målgrupper, som finns på biblioteket. 

Stycket avslutas sedan med "Den fria tillgången till information är en förutsättning för 

en öppen debatt och en fri opinionsbildning." (1996/97:Kr17) vilket indikerar att man 

tänker sig att biblioteket genom dessa medier är bärare av information. Här märks också 

att informationens syfte är att användas i "en öppen debatt och en fri opinionsbildning". 

Även Socialdemokraterna har en skrivning om fri "tillgång" (2012/13:Kr320) till 

information. Fri tillgång till information betonar mer att biblioteket är en institution som 

ska tillhandahålla information gratis. 

 

En annan komponent i informationsdiskursen är den att biblioteket ses som en 

förmedlare av information. V hävdar att folkbibliotekets huvudfunktioner är 

"bokutlåningen och informationstjänsten" (1984/85:2996) genom att  

 
Folkbiblioteken fungerar som en länk mellan den kunskapssökande och kunskapskällan, 

och i denna sin roll underlättar de för den enskilde att utnyttja sin grundlagsfästa 

informations- och yttrandefrihet. De är samhällets enda objektiva och neutrala institution 

med denna uppgift. 

 

I samma motion skriver de också att 
 

I kölvattnet på informationsexplosionen och datateknikens tunga inbrytande 

 även på det här området härjar ett vilt kommersiellt spekulerande. Det skall 

 kosta pengar att komma åt information, menar man. Redan är detta taget i 

 bruk på forskningsbibliotek, och redan gör många företag stora vinster på att 

 sälja det de har lagrat i sina informationsdatabaser. 

 

Här menar man alltså att det föreligger ett hot från kommersiella verksamheter som vill 

avgiftsbelägga information. Vänsterpartiet skriver att det är "nödvändigt att genom en 

lagstiftning säkerställa medborgarnas jämställdhet vad gäller tillgången till fri 

information" (1984/85:2996). Att denna mening är i direkt anslutning till en om 

biblioteket indikerar att det är på biblioteket denna fria information finns och att 

medborgarna på ett jämlikt sätt måste få ta del av den. S skriver att en av bibliotekets 

utmaningar är att "det finns hinder för hur biblioteken kan bidra till en effektiv 

informationsförsörjning, människors informationskompetens och fria tillgång till 

information" (2012/13:Kr8), alltså med implikationen att detta är ett uppdrag biblioteket 

har. Socialdemokraterna betonar dock inte vilken typ av hinder som skulle kunna finnas 

i bibliotekens informationsarbete. I båda motionerna är det dock inte fullt utrett vad för 

slags information man menar eller i vilket syfte den ska användas. Biblioteket som 

förmedlare av information är något Andersson och Skot-Hansen (1994) också märkte i 

bibliotekets fyra profilområden. De identifierade bland annat biblioteket som ett 

informationscentrum, där biblioteket var en förmedlare av information, vilket alltså 

också märks här. Informationsförmedlandet har även Hedemark (2009) märkt i hennes 

informationsförmedlande diskurs. 

 

Hos Socialdemokraterna och Vänsterpartiet märks även en kombination där biblioteket 

både är bärare och förmedlare av information i skrivningen  
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I ett samhälle där vi möter mer information än någonsin har välförsedda bibliotek och 

utbildade bibliotekarier en allt viktigare roll att spela som garanter för oberoende och 

relevant information (2012/13:Kr9; 2012/13:Kr326).  

 

Här märks också synen på biblioteket som hanterare av information. Information som 

biblioteket hanterar är dessutom "oberoende och relevant" (2012/13:Kr9; 

2012/13:Kr326).  

 

Socialdemokraterna skriver i en motion att "Skolbiblioteken har även stor betydelse för 

tillhandahållande av information" (2012/13:Ub450). Här märks en syn på biblioteket i 

sig självt som hanterare av information. I två andra motioner märks dock en syn på 

bibliotekarien som hanterare av information. Miljöpartiet skriver att "För att elevers 

lärande ska bli meningsfullt behövs personal som är specialiserad på 

informationshantering" (2012/13:Kr11), och (i samma motion) "i bibliotekariens roll 

ingår att genom informationsflödet handleda besökare i alla åldrar" (a.a.). 

Socialdemokraterna skriver att "Personalen ska även bidra till att man på biblioteken 

kan söka och hitta information" (2012/13:Kr212). Båda dessa utsagor ger uttryck för att 

bibliotekarien förmedlar verktyg för att hitta information.  

 

Informationsdiskursen är relativt marginell jämfört med andra diskurser. I 

förhållandevis få motioner märks föreställningen att biblioteket är en 

informationsinstitution. Informationsdiskursen är dock mest framträdande i de motioner 

från 2012/13. Merparten av de motioner som rör sig i en informationsdiskurs är från 

dessa år. Innan detta finns en motion från 1996/97 inom informationsdiskursen, och två 

stycken från 1984/85. Ingen motion från 2005/06 innehåller utsagor som kan relateras 

till informationsdiskursen. 1984/85 fokuseras informationsdiskursen främst i relation till 

demokratin eller jämlikheten, detta är möjligtvis till följd av att båda motionerna 

kommer från Vänsterpartiet. Detta innebär alltså också att inget annat parti under dessa 

år har motioner som betonar biblioteket som en informationsinstitution. I 

informationsdiskursen finns en tydligt övervägande majoritet vänsterblockspartier, en 

motion kommer från ett högerblocksparti och en från ett parti utanför höger- och 

vänsterblocken. Högerblocksmotionen sticker ut som den enda motion som tycker att 

informationens syfte på biblioteket är att skapa "öppen debatt och en fri 

opinionsbildning" (1996/97:Kr17). 

 

Utsagorna i informationsdiskursen betonar bibliotekets roll som informationsinstitution 

på olika sätt. Folkpartiet betonar en syn på information som viktig för "öppen debatt" 

och "fri opinionsbildning" (1996/97:Kr17). Detta indikerar en föreställning om att 

biblioteket är en institution med uppdraget att verka för en öppen samhällsdebatt. Detta 

kan relateras till demokratidiskursen. I en annan motion märks också att man 

konstruerar bibliotekets roll som bärare/förmedlare/hanterare av information som en 

demokratisk komponent. I en motion från Vänsterpartiet år 1984/85 står skrivet att "Att 

inte skydda informationstjänsten på folkbiblioteken från avgiftsbeläggning är att medge 

att jämlikheten inte längre ryms i dessa våra, jämte skolorna, mest spridda kultur- och 

bildningsinstitutioner" (1984/85:721). Här värderas tillgången till fri information i 

relation till jämlikheten på biblioteket. Demokratidiskursen märks också i de utsagor 

som handlar om en jämlik och fri tillgång till information. De utsagorna ger uttryck för 

en positiv syn på att alla ska kunna ta del av den information som finns på biblioteken. 

 

Informationsdiskursen kan också kopplas samman med kvalitetsdiskursen då vissa 

utsagor indikerar att bibliotekets roll som informationsinstitution är avhängig kompetent 
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personal. Till exempel har "utbildade bibliotekarier en allt viktigare roll att spela som 

garanter för oberoende och relevant information" (2012/13:Kr9 och 2012/13:Kr326). 

 
5.5.6 Demokratidiskurs 

I den demokratiska diskursen ses biblioteket som en institution med ett demokratiskt 

uppdrag, både genom att uttryckligen hävda att biblioteket är en demokratisk institution, 

men främst i den mening att man tänker sig att det finns ett värde i att alla går till 

biblioteket. Den demokratiska diskursen återfinns i 18 av 27 motioner.  

 

I den demokratiska diskursen ligger fokus på att biblioteket ska vara öppet för alla och 

att det är önskvärt att alla ska ha möjlighet att ta del av bibliotekets verksamhet. 

Sverigedemokraterna skriver i en motion att "Biblioteken är således tänkta att vara till 

för alla" (2012/13:Kr10). Deras motion är den enda motionen som yrkar på att man ska 

nedprioritera en grupp på biblioteket. Detta genom skrivningen om att "bibliotek i det 

allmänna biblioteksväsendet inte ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer som har 

annat modersmål än svenska" (2012/13:Kr10). Att biblioteket ska vara till för alla 

verkar i denna utsaga inte innebära exakt alla utan en utvald grupp. Det finns dock flera 

utsagor som uttryckligen hävdar att alla ska ha tillgång till biblioteket utan att 

specificera vilka dessa "alla" är. Miljöpartiet skriver att de "eftersträvar ett 

biblioteksväsen som är öppet och tillgängligt för alla" (2012/13:Kr11) och att det 

allmänna biblioteksväsendet "ska vara öppen för alla oavsett vem man är eller var i 

landet man befinner sig" (2012/13:Kr11). En motion har ett stycke med rubriken 

"Bibliotek som når alla" (2012/13:Kr326). Folkpartiet skriver att "Biblioteken ska vara 

lokala kunskaps- och kulturcentrum tillgängliga för alla" (2005/06:Kr381). 

Vänsterpartiet skriver att de vill "säkerställa medborgarnas jämställdhet vad gäller 

tillgången till fri information" (1984/85:2996) (här är alltså, som tidigare påtalat, 

biblioteket bärare av den fria informationen). "Medborgare" är, till skillnad från "alla", 

en exkluderande term där man utesluter alla som inte tillhör en särskild stat. 

 

En del motioner lägger specifikt fokus på vissa grupper som de önskar ska kunna ta sig 

till biblioteket. Miljöpartiet skriver att  

 
Det är mycket bra att regeringen formulerar att det allmänna biblioteksväsendet ska vara 

öppet för alla och att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 

funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än 

svenska (2012/13:Kr11).  

 

Vänsterpartiet skriver också att "En annan positiv skrivning är den om att biblioteken i 

stort ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning och olika 

språkliga minoriteter" (2012/13:Kr9). I samma motion skriver partiet att de "vill se ett 

förslag från regeringen som stoppar biblioteksnedläggningarna och ökar kvaliteten och 

tillgängligheten" (2012/13:Kr9). Även Socialdemokraterna skriver att "bibliotekens 

attraktion minskar på grund av. [sic!] sämre tillgänglighet till verksamheten" 

(2012/13:Kr8). Här ger båda partierna uttryck för att vilja skapa en större tillgänglighet 

till biblioteket, vilket alltså ger implikationen att biblioteket inte är tillgängligt eller är 

svårtillgängligt för vissa människor. En mer generell utsaga gör Kristdemokraterna när 

de skriver att "Biblioteken har en viktig uppgift att nå ut till alla, särskilt till barn och 

ungdomar." (1996/97:Kr13). 

 

Ibland märks även formuleringar som indikerar att vissa inte tar del av bibliotekets 

verksamhet, men att det är önskvärt att de ska göra det eller att anledningen till att de 

inte tar del av biblioteksverksamheten är för att det föreligger hinder för att de ska 
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kunna göra det. Till exempel i skrivningen "Biblioteken är fortfarande först och främst 

medelklassens hemborg, och det menar vi inte är tillräckligt. Särskilda insatser behövs 

för att alla medborgare ska använda biblioteken" (2012/13:Kr9). Miljöpartiet skriver att 

"Ett av problemen med nuvarande litterära, kulturella och mediala konsumtionsmönster 

är den bristande jämlikheten avseende tillgänglighet till medier och kultur" 

(2012/13:Kr11) och ger därefter uttryck för att bibliotekslagen kan motverka detta, 

vidare menar det att  

 
Vi kan också skönja en olikvärdighet grundat på socioekonomiska faktorer och 

könsskillnader; personer med högre utbildning konsumerar litteratur mer än personer utan 

högre utbildning, och flickor läser mer än pojkar (2012/13:Kr11).  

 

Kristdemokraterna skriver om de nyligen lagstadgade biblioteksplanerna att de kan 

möjliggöra för biblioteket att "nå nya målgrupper" (2005/06:Kr416). Vänsterpartiet 

skriver att "Vi kommer i vår budgetmotion i höst att föreslå ett särskilt statligt stöd till 

uppsökande biblioteksverksamhet" (2012/13:Kr9) Alla dessa utsagor ger indikationer på 

en föreställning om biblioteket som inte bara formellt öppet för alla, utan att biblioteket 

även har ett uppdrag att nå ut till de som inte frivilligt tar sig dit. Centerpartiet hävdar 

att det kan finnas "olika typer av barriärer-sociala, ekonomiska och geografiska - som 

måste övervinnas för att nå fler människor" (1984/85:2997). Vänsterpartiet skriver i en 

motion att staten måste "satsa på litteratur i de miljöer där kortutbildade föräldrar vistas" 

genom att ge ökat stöd till arbetsplatsbibliotek (1996/97:Kr20). Detta indikerar att det 

till och med krävs särskilda bibliotek för gruppen "kortutbildade" för att de ska ta del av 

litteratur. 

 

En återkommande skrivning i den demokratiska diskursen är att biblioteket ska vara 

avgiftsfritt. Avgiftsfriheten hör hemma i demokratidiskursen då den indikerar att det 

finns ett värde av att alla har möjlighet att komma till biblioteket, alltså att det skulle 

vara något önskvärt att biblioteket är öppet för alla. Huruvida man vill reglera 

avgiftsfriheten genom en lag eller inte varierar men i alla motioner som tar upp 

avgiftsfrihet uppvisar alla en positiv inställning till avgiftsfrihet. Detta märks i 

skrivningarna "Ett viktigt inslag [...] måste vara att skydda folkbibliotekens tjänster mot 

avgiftsbeläggning" (1984/85:2996), "Ett område där en lagstiftning i och för sig skulle 

kunna övervägas är ett stadfästande av principen om avgiftsfrihet för boklån" 

(1984/85:2995), "folkbiblioteket ska stå med alla sina tjänster fritt öppet för alla" 

(1984/85:721), "användarnas lån av litteratur på folkbiblioteken ska vara avgiftsfri" 

(2012/13:Kr8), "Det samhälleliga uppdraget som folkbiblioteken har sin kärna i bör 

naturligtvis också bäst drivas av det gemensamma och vara skattefinansierad" 

(2012/13:Kr212), "alla medier ska omfattas av folkbibliotekens avgiftsfrihet" 

(2012/13:Kr11. Centerpartiet hävdar i en motion att bibliotekslagen inte behövs 

eftersom att biblioteket inte kommer att bli avgiftsbelagt ändå (1996/97:Kr283). 

Folkpartiet skriver att "Vi slår vakt om alla människors möjlighet till kostnadsfria 

boklån" (2005/06:Kr381) och Socialdemokraterna skriver att "Viktigast att skärpa i 

lagförslaget är krav på en nationell biblioteksstrategi, kompetent bemanning samt att 

biblioteksverksamhet ska vara avgiftsfri" (2012/13:Kr8) och Miljöpartiet skriver att 

"inte endast litteratur ska kunna lånas utan avgift (2012/13:Kr11). De menar alltså att 

även tekniska medier ska vara lagstadgat avgiftsfria (a.a.).  

 

I de skrivningar som handlar om att alla bör ha möjlighet att ta del av bibliotekets 

tjänster märks det som Carlsson (2013) i sin avhandling benämner som ett av 

folkbibliotekens tre uppdrag: välfärdsstatens kollektivism (att alla ska få ta del av den 
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gemensamma välfärden). I motionerna märks en stark vilja att alla ska ta del av den 

gemensamma välfärden. 

 

Vissa motioner accentuerar behovet av en jämlik biblioteksstandard. Till exempel 

skriver Centerpartiet att "Statens roll i litteratur- och biblioteksfrågor bör vara att skapa 

likvärdiga förutsättningar över hela landet." (1984/85:2997). Detta ska enligt motionen 

ske genom statligt stöd till viss utgivning och statligt stöd till kommunerna för att de ska 

kunna förse samhället med en mångsidig bokförsörjning. Stödet ska främst komma de 

"ekonomiskt svaga kommunerna" (1984/85:2997) till del. Vänsterpartiet skriver i en 

motion att "biblioteksutvecklingen skall kunna främjas och standardskillnaderna 

utjämnas" (1984/85:2996).   

 

Slutligen finns det två motioner som uttryckligen beskriver biblioteket som en 

demokratisk institution. Miljöpartiet skriver i en motion att det allmänna 

biblioteksväsendet ska främja demokrati (2012/13:Kr11). I samma motion skriver de att 

"folkbiblioteken är en institution i demokratins tjänst" (a.a.) och att "Biblioteken ska 

också vara en arena för demokratisk utveckling" (a.a.). Utöver det märks meningar 

såsom: "folkbildningen och folkbiblioteken hör till fundamenten i ett demokratiskt 

samhälle" (2012/13:Kr9) i en motion från Vänsterpartiet. 

 

Det märks vissa olikheter mellan de olika åren vi undersökt. 1984/85 handlar 

motionerna ofta om avgiftsfrihet. Alla motioner från dessa år har utsagor som rör sig 

inom den demokratiska diskursen. Det är dock inte bara avgiftsfrihet som accentueras. 

Motionerna innehåller också andra utsagor som rör sig i den demokratiska diskursen då 

man accentuerar vikten av allas tillgång till biblioteket. Dessutom accentueras under 

denna period likvärdighet och standardutjämning. 

 

1996/97 har alla motioner utom en utsagor som relaterar till en demokratidiskurs. Dessa 

har dock inget särskilt mönster utan rör sig inom hela den demokratiska diskursen 

genom att både accentuera avgiftsfrihet, och att alla människor ska ha tillgång till 

bibliotek. 2005/06 finns bara en motion som rör sig i den demokratiska diskursen 

genom att accentuera att biblioteken bör vara tillgängliga för alla. 2012/13 märks ett 

skifte i den demokratiska diskursen där biblioteket i två motioner uttryckligen beskrivs 

som en demokratisk arena eller institution. Dessutom finns det under denna period flest 

utsagor som accentuerar att det skulle finnas en ojämlikhet i vilka som tar del av 

bibliotekets verksamhet och man måste arbeta aktivt för att denna ojämlikhet ska 

försvinna. 

 

Sex av de motioner som har utsagor som rör sig inom demokratidiskursen är från 

högerblocket, en är från Sverigedemokraterna, en från Miljöpartiet och nio är från 

vänsterblocket. Högerblockets motioner rör sig inom alla delar av demokratidiskursen, 

men har några färre motioner än vänsterblocket i demokratidiskursen. Fem av 

högerblockets motioner lyfter att biblioteket bör vara avgiftsfritt och avgiftsfritt ställa 

medier till förfogande för användarna (1984/85:2995; 1996/97:Kr17; 1996/97:Kr283; 

2005/06:Kr381). Två av motionerna har utsagor om att biblioteket bör vara öppet för 

alla (1996/97:Kr13; 2005/06:Kr381). Centerpartiets motion från 1984/85 hävdar att man 

vill "skapa lika förutsättningar över hela landet" i biblioteksfrågor (1984/85:2997) och 

två motioner har utsagor om att biblioteket har ett uppdrag att nå särskilda grupper 

(2005/06:Kr416; 1984/85:2997). Sverigedemokraternas motion finns med i 

demokratidiskursen då de har en mening som lyder "Biblioteken är således tänkta att 
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vara till för alla", dock poängterar de att de vill nedprioritera en grupp användare på 

biblioteket (2012/13:Kr10). 

 

Vänsterblockets och Miljöpartiets motioner rör sig också inom hela demokratidiskursen. 

De uttrycker explicita utsagor om biblioteket som en demokratisk institution 

(2012/13:Kr11; 2012/13:Kr9) och hävdar att biblioteket ska vara till för alla 

(1984/85:2996; 2012/13:Kr11; 2012/13:Kr326). Vänsterblocksmotionerna är i större 

utsträckning inriktade på biblioteket som en institution med ett uppdrag att nå ut till 

särskilda grupper (2012/13:Kr11; 2012/13:Kr9; 2012/13:Kr8), men kanske främst idén 

om att det skulle finnas hinder för vissa användare att ta sig till biblioteket och att dessa 

hinder måste övervinnas (2012/13:Kr9; 2012/13:Kr11; 1996/97:Kr20).  

 
5.5.7 Bokdiskurs 

I bokdiskursen läggs fokus på boken, både i form av den fysiska entiteten bok, 

bokutlåning och litteratur. Bokdiskursen skiljer sig från läsdiskursen då den inte primärt 

handlar om läsningen utan boken som artefakt. I bokdiskursen fokuserar utsagorna på 

biblioteket som en plats som innehar böcker, biblioteket som ett bokhus. Många utsagor 

handlar om biblioteket som en bokutlåningsinstitution, men vissa motioner lägger 

specifikt fokus på de fysiska böckerna och deras tänkta goda egenskaper. 16 av de 27 

undersökta motionerna innehåller bokdiskursen. 

 

Flera motioner innehåller utsagor som fokuserar på biblioteket som en 

bokutlåningsinstitution och lägger vikt vid möjligheten för användare att låna böcker. 

Folkpartiet skriver att "[e]tt område där en lagstiftning i och för sig skulle kunna 

övervägas är ett stadfästande av principen om avgiftsfrihet för boklån" (1984/85:2995). 

Kring statens roll i biblioteksfrågor skriver Centerpartiet att kommunerna bör ges 

"rimliga ekonomiska förutsättningar att ta sitt lokala ansvar för en allsidig 

bokförsörjning" (1984/85:2997). Kristdemokraterna skriver att "[b]iblioteken får aldrig 

förändras på ett sådant sätt att de förlorar sin identitet och ursprungliga uppgift att göra 

böcker tillgängliga för medborgarna" (2005/06:Kr416). Vänsterpartiet skriver att 

"[f]olkbiblioteken har två funktioner, båda lika unika för folkbiblioteken, båda lika 

viktiga, bokutlåningen och informationstjänsten" (1984/85:721). En motion har 

skrivningen "[i] ytmässigt stora kommuner kan exempelvis en samverkan med 

lanthandeln eller posten för att förmedla boklån utvecklas" (1984/85:2997). En annan 

motion relaterar till denna genom skrivningen "Vi ser positivt på möjligheten till boklån 

på flera platser, arbetsplatser och sjukhus är några exempel" (2005/06:Kr233). I en 

motion står det att "svenska barn lånar färre böcker på skolbiblioteket än barnen i 

grannländerna" (2012/13:Ub450). Miljöpartiet skriver att "[m]ånga folkbibliotek har 

avvecklat sin verksamhet, och boklånen minskar" (2012/13:Kr11). I en motion står 

skrivet att "[p]å folkbiblioteken minskar bokutlåningen för sjunde året i rad. Kanske 

som en följd av att antalet nyinköpta böcker på ett år minskade med 9 % och det totala 

bokbeståndet med 700 000 volymer" (2005/06:Kr416). 

 

Dessa utsagor fokuserar på biblioteket som bokutlåningsinstitution, vissa accentuerar att 

detta är bibliotekets viktigaste uppdrag, vissa nyanserar bilden och lyfter in andra 

aspekter av bibliotekets verksamhet. 

 

En del av bokdiskursen är den som innehåller utsagor som indikerar att biblioteken har 

ett uppdrag att fysiskt omge människor med böcker. Bland dessa märks till exempel 

Folkpartiets skrivning apropå att bibliotekarier gör hembesök: "Böckerna blir en 

naturlig del av vardagen" (1996/97:Kr13).  Folkpartiet skriver i en motion att "det gäller 
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att öppna dörrar till litteraturen för barn som inte växer upp i bokligt gynnade miljöer. 

Boken måste därför få en framträdande plats såväl i förskolan som på fritidshem och i 

skolan" (1996/97:Kr17). Även 2005/06 skriver de att "det gäller att öppna dörrar till 

litteraturen för barn som inte växer upp i bokligt gynnade miljöer" (2005/06:Kr381).  I 

en motion skriver Socialdemokraterna både att "Barn som talar ett annat språk än 

svenska hemma eller barn med få böcker hemma kan genom skolbiblioteken komma i 

kontakt med böcker och grundlägga sina läs- och studievanor och intresse för läsning 

för resten av livet" (2012/13:Ub450) och att det finns "få svenska elever som går i 

skolor med skolbibliotek med mer än 500 böcker" (a.a.) vilket alltså ger en implikation 

att det behövs fler böcker i skolbiblioteket. Vidare skriver Socialdemokraterna samma 

år att "Alla barn - oavsett kön, bostadsort, eller familjeförhållanden - ges tillgång till 

böcker och får möta läsande vuxna" (2012/13:Kr320). Dessa utsagor ger uttryck för att 

böckers fysiska entitet skulle ha en positiv påverkan på människor, att det viktigaste är 

att vara omgiven av böcker. 

  

Vissa utsagor ger uttryck för att boken i sig är viktig. Kristdemokraterna skriver i en 

motion angående IT och internet att "tekniken kan inte ersätta boken, bara komplettera 

den. Det är viktigt att böcker finns tillgängligt för alla människor, och biblioteket har 

här naturligtvis en central roll" (2005/06:Kr416). Här ger motionärerna uttryck för att 

boken har en särpräglad roll som till viss del står i motsats till tekniken. Angående 

kostnaden för en bibliotekslag skriver Vänsterpartiet att "Ledande socialdemokrater är 

beredda att satsa motsvarande summa på datorer åt barnen. Folkbiblioteken är en unik 

resurs i vårt land, och boken som medium måste få en stärkt ställning" (1984/85:721). 

Här ställs också till viss del boken i motsats till den nya tekniken. Folkpartiet skriver i 

en motion om biblioteksbranden i Alexandria och bokbålen i Nazityskland för att sedan 

avsluta med  

 
Också i Sverige, som inte tidigare varit utsatt för den typen av hot, kan vi nu tydligt se 

boksamlingarnas enorma betydelse. När biblioteket i Linköping brann gick 

linköpingsborna man ur huse för att visa sin avsky mot en anlagd brand som förstörde 

och därmed hotade det skrivna ordet och yttrandefriheten. (1996/97:Kr17) 

 

Denna utsaga laddar också den fysiska boken med värde. Boken ses som bärare av 

yttrandefrihet. 

 

Andra utsagor lägger tydlig vikt vid böcker utan att ställa dem i motsättning till 

tekniken. Vänsterpartiet skriver "dels de som vill använda sig av olika typer av nya 

medier, dels de som ‘bara’ vill låna en bok och känner sig obekväma med ny teknik. Ny 

teknik ska vara ett hjälpmedel och en tillgång, inte ett hinder" (2012/13:Kr326) och 

"Biblioteken ska erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier" 

(2005/06:Kr306). 

 

Vissa utsagor lägger fokus på att den litteratur biblioteket innehar är kvalitativ, detta 

relaterar bokdiskursen till kvalitetsdiskursen. Till exempel kan man läsa i motioner att 

"Det är viktigt att den unga generationen tidigt lär sig att uppskatta god litteratur" 

(1996/97:Kr11) och "Det är också angeläget att de kommunala folkbiblioteken inte 

tvekar att söka nya - ibland kanske okonventionella samarbetspartner för att nå ut med 

god litteratur till allt fler människor" (1984/85:2997).  

 

Vissa motionärer betonar en särskild slags böcker de vill se på biblioteket. Moderaterna 

skriver i en motion att  
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Det är också viktigt att biblioteken erbjuder litteratur som speglar det politiska fältet. En 

undersökning gjord av Johan Norberg och Björn Wallace, hösten 2004, visade att 

"vänsterböcker" - i meningen kritik mot ekonomisk liberalism - köps in i betydligt högre 

utsträckning än "högerlitteratur". (2005/06:Kr233)  
 

och "det är bra att staten stöder folkbibliotekens inköp av barn- och ungdomslitteratur" 

(2005/06:Kr381). 

 

Vänsterpartiet skriver i en motion om skolbibliotek. I denna skapar de en punktlista 

över hur ett skolbibliotek i deras tycke bör se ut. Denna lista innehåller punkterna "ha en 

tillräckligt stor budget för inköp av alla böcker elever behöver och har lust att läsa" 

(2005/06:Kr306), "ha som mål att personalen alltid ska ha tid att hitta just den rätta 

boken till varje elev", "stimulera eleverna att läsa genom bokpresentationer och 

boksamtal i större och mindre grupper", "vara en plats där eleverna själv samlar och 

visar upp sina bästa boktips i form av utställningar och bokrecensioner", "ha 

bokutställningar på olika teman som inspirerar till nya lån" (a.a.). Resten av punkterna 

handlar om skolbibliotekets öppettider, närhet, fackutbildad personal som är involverad 

i skolans pedagogiska arbete, bibliotekspersonalens insatthet i nyutkommen litteratur 

och att uppmärksamma de könsroller som redovisas i böckerna. I samma motion skriver 

partiet om förskolebibliotek. Här märks skrivningar såsom  

 
Vi vet idag vilken betydelse det har även för de mycket små barnen, deras kreativitet och 

fantasi och i förlängningen för deras framtida möjligheter i samhället, att de kommer i 

kontakt med böcker och litteratur på ett tidigt stadium, långt innan de själva kan läsa 

(2005/06:Kr306) 

 

och "Men ansvaret för förskolebarnens ständiga tillgång till böcker och löpande 

förnyade bokbestånd måste ligga på förskolans ledning" (2005/06:Kr306). 

Skrivningarna om förskolebiblioteket återkommer i nästan identisk form i två motioner 

från Vänsterpartiet riksdagsåret 2012/13 (2012/13:Kr9; 2012/13:Kr326). I dessa 

motioner märks alltså att Vänsterpartiet starkt betonar biblioteket som en plats för 

böcker. De allra flesta utsagorna om skolbiblioteket relateras till böckerna på biblioteket 

och vidare böckernas värde för eleverna. 

 

Vänsterpartiet har samma skrivning i två motioner som lyder "[s]pråk och språkkunskap 

utvecklas genom att tillgången till böcker är fri" (2012/13:Kr9; 2012/13:Kr326). Dessa 

utsagor markerar böckernas värde för språket och språkkunskapen. 

 

I en motion finns skrivningen  

 
[v]i tycker att det är otroligt viktigt att värna våra folkbibliotek som bedriver en värdefull 

och uppskattad verksamhet, det handlar om allt från biblioteksbussar, bokprat för barn till 

hjälp till äldre att få tillgång till böcker och talböcker (2012/13:Kr8).  

 

När motionärerna ska beskriva bibliotekets verksamhet väljer de alltså ändå att bara 

rikta in sig på den biblioteksverksamhet som handlar om böcker. 

 

Bokdiskursen ligger nära Hedemarks (2009) bokliga diskurs som innehåller tankar om 

att biblioteket bör syssla med god skönlitteratur och tryckta medier. I bokdiskursen 

märks ett uppvärderande av den goda litteraturen och boken som fysiskt medium. Dock 

märks också att motionärerna i bokdiskursen inte nödvändigtvis förhåller sig kritiska till 

det som inte är tryckta medier. 
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Både 1984/85 (1984/85:721) och 2005/06 (2005/06:Kr416) märks att motionärerna 

upplever en viss motsättning mellan teknik och böcker. Över hela den studerade 

tidsperioden märks utsagor som handlar om böckernas särställning på biblioteket. Detta 

kan vara ett sätt att betona bibliotekets arv och dess tradition. 1984/85 märks en 

betoning på biblioteket som en bokutlåningsinstitution (trots att Vänsterpartiet också 

accentuerar dess informationsuppdrag). 1996/97 märks en starkare betoning på själva 

bokens värde. 2005/06 befinner sig utsagorna inom hela diskursen. 2012/13 märks en 

starkare emfas på att vissa bibliotek har för få böcker.  

 

I bokdiskursen märks inte särskilt stora politiska konflikter. Utsagorna från höger- och 

vänsterblocket rör sig i hela diskursen. Dock märks en skillnad i Folkpartiets 

värdeladdning av boken som bärare av yttrandefrihet i kontrast mot Vänsterpartiets 

fokus på biblioteket som en plats för böcker. Den ena laddar boken i sig med värde, den 

andra laddar "bokhuset" med värde. 

 
5.5.8 Kvalitetsdiskurs 

Kvalitetsdiskursen lägger fokus på att biblioteket är beroende av en viss standard för att 

vara ett bibliotek. Denna standard kan till exempel bestå av krav på vissa öppettider, en 

viss grad utbildad personal eller biblioteksplaner som ritar upp ambitioner för det lokala 

eller nationella biblioteksväsendet. Motionärerna ger i motionerna uttryck för att ett 

bibliotek utan en viss standard inte har lika mycket värde som bibliotek med den 

standarden de efterfrågar. 20 av 27 motioner innehåller kvalitetsdiskursen, vilket gör 

den till den mest framträdande diskursen.  

 

Kvalitetsdiskursen innehåller utsagor om att biblioteket måste ha en nedskriven och 

genomarbetad plan för bibliotekets verksamhet, alltså att biblioteket bör ha 

biblioteksplaner. I en motion lyfts frågan om en "[p]lan för biblioteksverksamhet" där 

kvalitetsindikatorer märks i meningen "[i] planen skall framgå kommunens mål vad 

gäller personalens kompetens, bibliotekens öppettider, sortiment, verksamhet och 

tillgänglighet" (1996/97:Kr20). Vänsterpartiet skriver i en motion att "[v]i anser dock att 

lagen bör kompletteras med att kommuner och landsting åläggs kravet att ha en plan för 

sin biblioteksverksamhet" (1996/97:Kr20). Kristdemokraterna skriver angående 

biblioteksplaner att "[d]et är viktigt att inte folkbiblioteken tas för givna och att inte mål 

och visioner för biblioteken uteblir." (2005/06:Kr416). I alla dessa utsagor betonas 

vikten av kvalitet och visioner på biblioteket. Utsagorna ger indikationer på att 

biblioteket bör utvecklas. 

 

Flera andra motioner är inne på samma spår men talar inte uttryckligen om 

biblioteksplaner. Istället talas det om bibliotekets utveckling och värdet av denna. Dessa 

skrivningar märks i utsagor som när Vänsterpartiet hävdar att i regeringens proposition 

kan "beklagligtvis inte skönjas någon större framsynthet, än mindre något som 

påminner om visioner, eller någon ambition att stärka utvecklingen" (1984/85:2996). 

Centerpartiet skriver att "Länsbiblioteken spelar en betydelsefull roll för att utveckla 

den kommunala biblioteksverksamheten" (1984/85:2997).  

 

En del av kvalitetsdiskursen är den som accentuerar vikten av ett bemannat bibliotek. 

Oftast handlar dessa utsagor om att ett bibliotek ska ha utbildad personal, främst kring 

skolbiblioteken märks åsikter om att det viktigaste är att det finns personal som är 

fysiskt närvarande utan betoning på deras utbildning. Socialdemokraterna skriver till 

exempel i en motion att "Läsundersökningen visar dessutom att endast 6 procent av de 

svenska eleverna går i en skola med en heltidsanställd bibliotekarie" (2012/13:Ub450). 
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Motionärerna implicerar genom ordet "endast" (a.a.) att detta är för få. I en annan 

motion står skrivet att "Idag saknas till exempel skolbibliotek på var tredje skola. 

Många saknar skolbibliotekarie." (2005/06:Ub514). Ingen av dessa motioner betonar 

bibliotekariens utbildning. 

 

Kristdemokraterna en motion med rubriken "Skolbibliotek och barnbibliotek" 

(2005/06:Kr416). Under denna rubrik läggs stor vikt vid det bemannade skolbiblioteket 

och man skriver också att ""bristen på utbildade bibliotekarier innebär ofta att 

biblioteken inte utnyttjas på ett effektivt sätt" (a.a.). Motionärerna hävdar att "tillgången 

till bemannade skolbibliotek minskar. Skolbibliotekarier har blivit sällsynta och urvalet 

av böcker är ofta föråldrat" (a.a.). Motionärerna lyfter därefter ett numera borttaget 

stycke ur bibliotekslagen som stipulerar att "inom grundskolan och gymnasieskolan 

skall finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera elevernas intresse för 

läsning och litteratur och för att tillgodose deras behov av material för utbildning" (a.a.). 

Motionärerna skriver därefter att "När inte mer än hälften av grundskoleeleverna i 

Sverige i sin skola har tillgång till ett bibliotek som är bemannat minst sex timmar per 

vecka kan det ifrågasättas om lagen verkligen uppfylls" (a.a.). Tidigare samma år hade 

Kristdemokraterna lämnat in en annan motion med precis samma skrivningar om 

skolbiblioteken (2005/06:Kr3).  

 

Utanför skolkontexten skriver Vänsterpartiet 1984/85 i en motion att "Statsbidraget bör 

därför utformas som ett bidrag till kostnaderna för två bibliotekarietjänster i alla 

kommuner under 30 000 invånare, vilket skulle betyda utomordentligt mycket för 

standardutjämningen kommunerna emellan" (1984/85:2996). Här indikeras alltså att 

bibliotekspersonal är viktig, till och med ur ett jämlikhetsperspektiv. Tidigare samma år 

hade Vänsterpartiet skrivit att en bibliotekslag i deras tycke skulle förutsätta "ökad 

personalstyrka i form av barnbibliotiekarier [sic!]" (1984/85:721). I en motion har 

Vänsterpartiet ett avsnitt som heter "Bibliotekarierna" (2012/13:Kr9). Där skriver de att 

"Bibliotekens popularitet minskar naturligtvis om man inte kan få svar på sina frågor av 

en kunnig bibliotekarie" (a.a.) och "Bibliotekslagen bör alltså innehålla en passus om 

bibliotekariernas kompetens" (a.a.).  

 

I en motion står skrivet att "Även om alla böcker som utgivits skulle finnas tillgängliga 

på nätet [...] kommer biblioteken som kulturell miljö med kvalificerad personal för 

direkt rådgivning öga mot öga att behövas" (2005/06:Kr381). Det står även att 

"Bibliotekarierna är unika i sin förmåga att söka, samla och sålla informationsflödet. 

Det är ingen tvekan om att denna yrkesgrupp hör framtiden till" (a.a.). Miljöpartiet 

skriver angående bibliotekslagen att "Vi saknar också skrivningar om betydelsen av 

fackutbildad personal." (1996/97:Kr4), i en annan motion skriver de att ""den nya 

bibliotekslagen bör lyfta fram bibliotekariens roll och stipulera krav på att 

folkbiblioteken har utbildad personal" (2012/13:Kr11)..  

 

I en motion står att läsa under rubriken "Bemanning" att "För att biblioteken ska klara 

sitt uppdrag att bidra till läsfrämjande och som förmedlare av kunskap och förståelse 

krävs att biblioteken huserar välutbildade biblioteksanställda med en väl utvecklad 

förmåga till källkritik. Pedagogisk förmåga är också önskvärd" (2012/13:Kr11) och 

"Miljöpartiet anser därför att den nya bibliotekslagen bör lyfta fram bibliotekariernas 

roll och stipulera krav på att folkbiblioteken har utbildad personal" (a.a.) 

 

I en socialdemokratisk motion finns flera skrivningar om bemanningskrav. "Viktigast 

att skärpa i lagförslaget är krav på nationell biblioteksstrategi, kompetent bemanning 
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samt att biblioteksverksamheten ska vara avgiftsfri" (2012/13:Kr8), tidigare i samma 

motion under "Förslag till riksdagsbeslut" (a.a.) har motionärerna också skrivit 

"Biblioteksväsendet ska ha tillräckligt många anställda med relevant kompetens" (a.a.). 

Motionen har också skrivningarna "bibliotekens attraktion minskar på grund av sämre 

tillgänglighet till verksamheten och kunnig personal" (a.a.). Det finns även ett stycke 

med rubriken "Kompetent bemanning" (a.a.) som bland annat innehåller meningen "En 

bestämmelse om kompetens bör därför införas i bibliotekslagen." (a.a.). Motionen 

innehåller också en rubrik vid namn "Skolbibliotek" (a.a.) under vilken man kan läsa att 

"Det är centralt att alla elever har tillgång till bibliotek med utbildad personal" (a.a.), 

"Skolbibliotek bemannade med kompetenta bibliotekarier är en viktig resurs för elevers 

lärande och utveckling" (a.a.) och "Kungl. biblioteket bör också få i uppdrag att ta fram 

en strategi för att alla skolor ska ha bemannade skolbibliotek av hög kvalitet" (a.a.). I 

det sista citatet lägger man alltså också vikt vid att skolbiblioteken ska vara av "hög 

kvalitet" (a.a.).  

 

Vänsterpartiet skriver i en motion om skolbiblioteket att "Det kan vara alltifrån ett 

välutrustat sedvanligt bibliotek med pedagogiskt utbildad personal, till en bokbuss som 

kommer till skolan var fjärde vecka eller några undanskymda bokhyllor i ett 

uppehållsrum" (2005/06:Kr306). Motionärerna ger i denna utsaga uttryck för att 

"pedagogiskt utbildad personal" på ett naturligt sätt tillhör biblioteket. Biblioteket som 

alltså också ska vara "välutrustat" (a.a.). Partiet har också en annan motion med en 

passus som täcker en stor del av kvalitetsdiskursen i skrivningen 

 
Det ska finnas en tydlig definition av ett skolbibliotek, och i skollagen ska anges regler 

för tillgänglighet, kvalitet, öppettider, personalkrav m.m. Särskilt viktigt är att det finns 

bestämmelser om personalens utbildning och att dess arbete ska vara en integrerad del av 

pedagogiken (2012/13:Kr9). 

 

Här betonar partiet att personalen ska ha utbildning, men också att den ska vara delaktig 

i det pedagogiska arbetet. 

 

Ibland innehåller dessa motioner skrivelser som till och med indikerar att en utbildad 

bibliotekarie är en förutsättning för att ett bibliotek ens ska få vara ett bibliotek. I en 

motion skrivs till exempel att  "bibliotekariernas kompetens är av sådan vikt att deras 

närvaro i biblioteksmiljön är oundgänglig" (2012/13:Kr11). Detta indikerar att ett 

bibliotek utan utbildad personal inte kan existera, då är det inte längre ett bibliotek. I en 

motion nämns skolbiblioteket i utsagan "ett riktigt skolbibliotek med utbildad personal" 

(2012/13:Kr326). Här sätts likhetstecken mellan "riktigt skolbibliotek" och "utbildad 

personal". I en motion står att "Bibliotekens användare är beroende av 

biblioteksanställda med adekvat kompetens" (2012/13:Kr8). Denna mening skapar en 

bild av att bibliotekens användare är helt och hållet hjälplösa utan utbildade 

bibliotekarier. 

 

Motionerna som accentuerar personalens utbildning innehåller ibland också högre krav 

på bibliotekariernas kompetens än bara biblioteksutbildning. Vänsterpartiet skriver i en 

motion att skolbiblioteket bör "ha biblioteksutbildad personal som är integrerad i 

skolans pedagogiska arbete" (2005/06:Kr306) och "ha personal som är väl insatt i all 

nyutkommen litteratur och kan förmedla detta till lärare och elever" (a.a.). 

 

Andra utsagor om bibliotekariernas kompetens är "Den kompetens bibliotekarier har är 

oerhört värdefull" (1996/97:Kr13), "Skolbibliotek med kompetenta bibliotekarier är en 

viktig resurs för elevers lärande och utveckling" (2012/13:Kr329), "[i biblioteksplanen] 
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ska framgå kommunens mål vad gäller personalens kompetens" (1996/97:Kr20). I dessa 

utsagor lägger motionärerna inte emfas på vilken slags kompetens man menar att 

bibliotekarien borde ha. Man specificerar till exempel inte bibliotekariens utbildning, 

bara att denna ska vara "kompetent". 

 

Kvalitet accentueras i vissa motioner genom att man yrkar på ett kvalitativt 

mediebestånd. Miljöpartiet skriver att de håller  med regeringen i deras skrivning om att 

"folkbibliotekens utbud av litteratur, medier och tjänster ska präglas av allsidighet och 

kvalitet" (2012/13:Kr11). De tycker dock att även neutralitet ska ingå i 

kvalitetsbegreppet (a.a.). I en motion under stycket Ny bibliotekslag står att: "Det är 

viktigt att den unga generationen tidigt lär sig att uppskatta god litteratur. Föräldrar 

måste få hjälp att inse vikten av tidiga kontakter med goda barnböcker" (1996/97:Kr17) 

och "Det är också angeläget att de kommunala folkbiblioteken inte tvekar att söka nya - 

ibland kanske okonventionella samarbetspartner för att nå ut med god litteratur" 

(1984/85:2997), att det i biblioteksplanen "skall framgå kommunens mål vad gäller [...] 

sortiment" (1996/97:Kr20) 

 

Kvalitetsdiskursen innehåller också generella kvalitetsutsagor som inte närmare 

specificerar vari kvaliteten består. Bland dessa märks till exempel "Det aktuella 

förslaget [till bibliotekslag] är uddlöst och innebär inte någon form av kvalitetssäkring 

av biblioteksverksamheten" (1996/97:Kr207), en önskan om att regeringen ska "föra 

fram diskussionen om hur biblioteken bättre ska kunna främja ett kvalitetstänkande" 

(1996/97:Kr4), att skolbiblioteket bör "regleras med tillgänglighet, kvalitet, öppettider, 

personalkrav m.m." (2005/06:Kr306). Vänsterpartiet skriver i en motion att de "vill se 

ett förslag från regeringen som stoppar biblioteksnedläggningar och ökar kvaliteten och 

tillgängligheten" (2012/13:Kr9). I en motion står att läsa att "[Kungliga biblioteket] ska 

i samarbete med bibliotekshuvudmännen utarbeta och genomföra gemensamma 

nationella planer och strategier samt ange kvalitetsmått och indikatorer" (2012/13:Kr8) 

och "[Kungliga biblioteket] ska tillsammans med bibliotekshuvudmännen följa upp 

kvaliteten i biblioteksverksamheten" (2012/13:Kr8). Miljöpartiet skriver att 

"biblioteksväsendet ska präglas av allsidighet, kvalitet och neutralitet" (2012/13:Kr11). 

I en motion kan man även läsa att "vi tycker att regeringen skulle våga ta steget fullt ut 

och föra fram diskussionen om hur biblioteken bättre ska kunna främja ett 

kvalitetstänkande" (1996/97:Kr4). 

 

En motion ringar in vad kvalitet inte bara är. Det är Vänsterpartiet som skriver att 

"Sannolikheten är också stor att privat drivna bibliotek fokuserar på det mätbara, som 

antalet besökare eller utlån. Sådan statistik kan vara nog så viktig men fångar bara in en 

liten del av vad som avgör ett biblioteks kvalitet" (2012/13:Kr9). I denna utsaga 

indikeras en oro över att en New Public Management-modell ska mäta bibliotekets 

kvalitet. En oro över en New Public Management- inriktad bibliotekssektor märks också 

i följande utsaga från Socialdemokraterna  

 
"[i]dag uppenbaras på många håll fenomen som att man till hög grad vill låta 

folkbibliotekens berättigande styras av statistik i form av antal besökare och 

utlåningssiffror snarare än av dess roll som en grundpelare i demokratin" 

(2012/13:Kr212) 

 

Många motioner betonar biblioteket som en kvalitetsstyrd institution. Man tänker sig att 

biblioteket är beroende av en viss standard för att vara ett bra bibliotek, ibland för att 

ens kunna vara ett bibliotek. I de utsagor som bara accentuerar "kvalitet" beskrivs sällan 

vad kvalitet innebär. Den mest framträdande delen av kvalitetsdiskursen är den som 
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yrkar på kvalificerad personal. En majoritet av alla motioner i kvalitetsdiskursen har 

skrivningar om detta. Det är dock inte alltid klart vilken slags kompetens bibliotekarien 

bör besitta. Vissa yrkar på att bibliotekarien ska vara fackutbildad eller 

biblioteksutbildad samtidigt som vissa skrivningar bara yrkar på att det bör finnas en 

bibliotekarie. 

 

1984/85 rör sig tre av fyra motioner inom kvalitetsdiskursen. Främst rör sig 

skrivningarna om biblioteksutveckling där motionärerna lägger mer emfas på att 

biblioteket ska utvecklas i en önskvärd och positiv riktning. I två olika motioner finns 

utsagor om bibliotekens bemanning. Båda dessa är från Vänsterpartiet och accentuerar 

inte bibliotekariernas utbildning utan hävdar att små kommuner borde få bidrag för att 

ha två bibliotekarier (1984/85:2996) och att bibliotekslagen skulle medföra 

anställningen av "barnbibliotekarier" (1984/85:2997).  

 

Sex av sju motioner från 1996/97 innehåller utsagor som rör sig inom en 

kvalitetsdiskurs. I dessa märks en större emfas på allmänna kvalitetsutsagor som 

betonar att bibliotekets kvalitet bör säkras. Där märks också fler utsagor som 

accentuerar bibliotekariens kompetens. 

 

2005/06 handlar de flesta motioner som rör sig i kvalitetsdiskursen om skolbibliotekens 

kvalitet. Emfas ligger i dessa på att skolbiblioteken bör ha utbildade skolbibliotekarier. 

Det märks också en betoning av vikten av biblioteksplaner för att säkerställa 

bibliotekets kvalitet. Detta är antagligen till följd av den nya paragrafen i 

bibliotekslagen som just stipulerat krav på biblioteksplaner i kommuner. 

 

2012/13 rör sig sex av åtta motioner inom kvalitetsdiskursen, och även dessa år betonar 

flera motioner att skolbiblioteken bör ha kompetent personal. Detta är dock det första år 

då man lyfter att bibliotekspersonalen som arbetar på folkbibliotek också bör vara 

utbildade. Anledningen till att man tidigare inte lyft denna fråga kan vara att det tidigare 

inte varit ett problem, men det är också möjligt att man tidigare tagit 

folkbibliotekspersonalens utbildning för given, alltså inte märkt problemet. Dessa år 

märks också generella kvalitetsutsagor som yrkar på att man måste säkerställa 

bibliotekets påstådda "kvalitet". 

 
5.5.9 Lärandediskurs 

Lärandediskursen lägger fokus på biblioteket som en bildande och utbildande 

institution. Inom diskursen ses biblioteket som en institution i bräschen för det livslånga 

lärandet, både genom skolbiblioteken och folkbiblioteken. Man ser biblioteket både som 

en del av det etablerade utbildningsväsendet och som en del i det privata lärandet, eller 

folkbildandet. Till lärandediskursen hör också de utsagor som tar upp kunskap då detta 

begrepp också har sin plats i bildningen. I vår undersökning har vi identifierat 

lärandediskursen i 17 av de 27 motioner som analyserats. 

 

En stor del av lärandediskursen är den som rör skolbiblioteken. Dessa har en naturlig 

plats i lärandediskursen då skolbiblioteken är så tätt sammankopplade med skolväsendet 

och därför har en naturlig ingång till ett utbildande uppdrag. Alliansen skriver att 

"Skolbiblioteket har stora möjligheter att bli ett rum för lärande" (2005/06:Ub514) och 

Socialdemokraterna skriver att skolbiblioteket är "en viktig resurs för elevers lärande 

och utveckling" (2012/13:Kr320). Kristdemokraterna skriver att "Skolbiblioteken har en 

stor betydelse för lärandet" (2005/06:Kr416). En motion från Socialdemokraterna 

stipulerar att skolbiblioteket bland annat är ett verktyg för att förbättra elevernas 
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"förmåga att ta till sig olika skolkunskaper" (2005/06:Kr306). Nästan exakt samma 

utsaga har Vänsterpartiet i en motion från 2012/13, fast där är det inte specificerat till 

skolkunskaper utan kunskaper överlag (2012/13:Kr9). I en motion står att 

skolbibliotekens "betydelse för kunskapsinhämtandet i skolan är betydelsefullt" 

(2012/13:Ub450). I en annan motion märks skrivningen "I de fall skolbibliotek och 

folkbibliotek är gemensamma är det viktigt att ta hänsyn till de särskilda behov som 

skolelever har för sin kunskapsinhämtning" (2005/06:Kr381) 

 

Socialdemokraterna skriver i två motioner att "Skolbibliotek bemannade med 

kompetenta bibliotekarier är en viktig resurs för elevers lärande och utveckling" 

(2012/13:Kr8; 2012/13:Kr320). Här märks alltså att biblioteket i sig inte är ett verktyg 

för elevers lärande utan att biblioteket inrymmer personal som kan vara verktyg. 

Miljöpartiet vill ha krav på bemannade skolbibliotek med argumentet att de skulle göra 

elevers lärande meningsfullt (2012/13:Kr11). . 

 

I Socialdemokraternas motion Skolbibliotek (2005/06:Kr306) är det enbart det citat som 

nämns i stycket ovan, alltså att skolbiblioteket kan hjälpa elever med deras förmåga att 

ta till sig kunskap, och en utsaga om att det krävs att man har biblioteksutbildad 

personal "som är integrerad i skolans pedagogiska arbete" (a.a.) som hamnar i 

lärandediskursen. Resterande innehåll i denna nästan fem sidor långa motion kopplar 

istället samman skolbiblioteket med läs-, kvalitets- eller bokdiskursen. Detta att 

skolbiblioteket inte främst ses som ett ställe för utbildning och lärande utan snarare en 

plats för skönlitterära böcker och läsning går även finna i exempelvis utsagan "[e]tt gott 

samarbete med förskola och skola behövs för att skapa positiva läsvanor" 

(1996/97:Kr13).  

 

Vissa motioner har utsagor som sätter fokus på biblioteket som en folkbildande 

institution. Detta sker dock på olika sätt. Folkpartiet skriver i två motioner att 

biblioteken är en "unik resurs i kultur- och folkbildningsarbetet" (1996/97:Kr17; 

2005/06:Kr381) för att därefter räkna upp olika medier som finns på biblioteket. I båda 

motionerna accentuerar de i slutet av stycket värdet av avgiftsfria lån. I en motion 

relaterar de också denna utsaga till en fri opinionsbildning och öppen debatt. 

Moderaterna skriver att "[e]n av bibliotekens viktigaste roller är att agera folkbildare 

och därmed verka för utlåning även av den 'smalare' litteraturen" (2005/06:Kr233).  I en 

motion hävdar Centerpartiet att "[f]olkbiblioteken har utvecklats i samverkan mellan 

kommunala insatser och folkbildningen" (1984/85:2997). De hävdar även att det är av 

yttersta vikt att detta samarbete vidareutvecklas för att nå ut med god litteratur till fler 

människor (a.a.). I dessa fyra motioner märks böcker och andra medier som bärare av 

folkbildning. Alltså att folkbildning skulle innebära att låna och läsa böcker av hög 

kvalitet. Moderaterna insinuerar också att folkbildning skulle vara att läsa "smalare" 

litteratur. 

 

I en annan motion skriver dock Centerpartiet att de "vill uppmuntra till lokal samverkan 

med folkbildningens intressenter för att utveckla biblioteken" (1996/97:Kr283). Här 

kopplar man ihop folkbildning och bibliotek. Senare i motionen förklarar de också vad 

de menar med folkbildning: "[f]olkbildningen vill ge människor upplevelser och 

kunskaper som förändrar deras tänkande. Målet är att människor aktivt ska delta i 

samhällets förändring" (1996/97:Kr283). Socialdemokraterna yrkar i en motion på att 

bibliotekens demokratiska uppdrag måste stärkas. De hävdar att "[i] samband med att 

Sverige genomgick en demokratiseringsprocess i början av 1900-talet så uppstod de 

allmänna folkbiblioteken för att stödja den folkbildning som behövdes" 
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(2012/13:Kr212). De hävdar att en New Public Management-modell gör att bibliotekens 

inriktning går från "folkbildning till konsumtion" (a.a.). I båda dessa motioner märks en 

mer klassisk syn på folkbildning som betonar folkbildningens historia och 

folkbildningen som ett medel för att skapa aktiva samhällsmedborgare. 

 

Vänsterpartiet skriver angående New Public Management att "[d]etta riskerar att leda 

till urvattning av biblioteken och kan förvandla vår unika folkbildningstradition till ännu 

en kommersiell marknadsplats" (2012/13:Kr9). Samma citat finns med i en annan av 

Vänsterpartiets motioner (2012/13:Kr326). Här sätts alltså likhetstecken mellan 

biblioteken och folkbildningstraditionen. "[f]olkbildningen och folkbiblioteken hör till 

fundamenten i ett demokratiskt samhälle. Genom biblioteken kan alla i samhället få ett 

avgiftsfritt och allsidigt utbud av böcker, andra medier och kunskapskällor" 

(2012/13:Kr9).  

 

V skriver i en motion att "[folkbibliotekens] uppgifter är betydelsefulla för 

medborgarnas lika rättigheter till bildning och studier, till fri åsikts- och 

opinionsbildning" (1984/85:721). I nästa mening accentueras detta ytterligare av 

skrivningen att deras "uppgifter är sådana att de inte kan övertas av någon annan 

samhällelig instans" (a.a.). Miljöpartiet skriver att de vill att det allmänna 

biblioteksväsendet ska främja bildning (2012/13:Kr11). 

 

Vissa utsagor lägger fokus på kunskapen. Detta sker på olika sätt. V skriver i en motion 

att "[f]olkbiblioteken fungerar som en länk mellan den kunskapssökande och 

kunskapskällan" (1984/85:721). Här indikeras att biblioteket är mellanhanden mellan 

kunskap och kunskapssökande. Socialdemokraterna skriver att "[f]ör att nå målet att 

utveckla och förstärka kunskaps- och informationssamhället behövs biblioteken för att 

garantera allas rätt till fri tillgång till kunskap" (2012/13:Kr320). Här indikeras att 

biblioteket är bärare av "kunskap" och är viktiga i "kunskapssamhället". Även 

Kristdemokraterna kopplar biblioteket till kunskapssamhället i utsagan "[b]iblioteken är 

en viktig part i utvecklingen av kunskapssamhället" (2005/06:Kr416). De identifierar 

även biblioteket som bärare av kunskap i utsagan "[b]iblioteken är en naturlig plats att 

vända sig till för de allra flesta när de vill inhämta kunskap" (2005/06:Kr3). Kunskapen 

verkar i denna utsaga vara läsning och språkförmåga (a.a.). Folkpartiet skriver att 

biblioteket utgör "[v]id sidan om skolan, kärnan i det offentliga ansvaret för att ge 

människor goda möjligheter till ständig kunskapsinhämtning. Biblioteken ska vara 

lokala kunskaps- och kulturcentrum" (2005/06:Kr381). I samma motion skriver de 

också att biblioteket är en "kunskapsbank som har fortlevt genom årtusenden" (a.a.). 

Sverigedemokraterna skriver att "biblioteken fungerar bl.a. som bärare och förmedlare 

av idéer, kulturidentitet och kunskap" (2012/13:Kr10) och senare i samma motion om 

"den stora kunskapsbank som våra bibliotek utgör" (2012/13:Kr10). Miljöpartiet skriver 

på ett flertal ställen i en motion om att biblioteket är och bör vara förmedlare av 

kunskap (2012/13:Kr11). Socialdemokraterna skriver att folkbiblioteket måste ha en 

bredd av böcker och information "för att många ska hitta sin väg in i språkets och 

böckernas värld för en vidare resa till ökad kunskap och bildning" (2012/13:Kr212). Här 

indikeras att biblioteket är en ingång till bildningen.  

 

Kristdemokraterna har i en motion ett stycke med rubriken "Biblioteken och det 

livslånga lärandet" (2005/06:Kr416) där de alltså kopplar ihop biblioteket med det 

livslånga lärandet genom att de menar att studenter söker sig till biblioteken. Men de 

skriver också att  
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Biblioteken är en naturlig plats att vända sig till för de allra flesta när de vill inhämta 

kunskap, och med sin folkbildande tradition borde biblioteken ses som en självklar aktör i 

visionen om det livslånga lärandet. (2005/06:Kr416).  

 

På samma tema skriver Sverigedemokraterna att biblioteken "utgör en omistlig del av 

såväl barnets och högskolestudentens som den åldriges kunskapsbank" (2012/13:Kr10).  

 

När lärandediskursen är närvarande i motioner som handlar om skolbibliotek så kan 

man utröna tre olika sätt att se på skolbiblioteket. Det första är att själva skolbiblioteket 

i sig är ett verktyg för att skapa kunskap och att rummet i sig är en plats för lärande. Det 

är alltså själva närvaron av ett bibliotek i skolan som kan ge möjlighet till ökad 

kunskap. Det andra är att det är skolbibliotekarien som är verktyget. Vikten av 

kompetent personal skrivs fram som ett incitament för elevers lärande. Det tredje är att 

man främst ser skolbiblioteket som en plats för skönlitterär läsning, där läsförmåga och 

liknande kan tränas. Detta gör att dessa skrivningar istället hamnar i läsdiskursen. 

Denna del av diskursen är endast närvarande under de två tidssnitten under 2000-talet. 

Några skillnader på höger-vänsterskalan går ej att se då båda blocken har motioner med 

utsagor som hamnar i denna del. 

 

I övrigt ligger fokus i denna diskurs på utsagor som rör folkbildning, där biblioteket 

både är folkbildare och en samarbetspartner till folkbildningen. Här kan man upptäcka 

vissa skillnader i både tid och i partitillhörighet. Högerblocket har skrivit alla motioner 

med utsagor om folkbildning fram till och med 2005/06 och de fokuserar främst på 

biblioteket som en samarbetspartner. År 2005/06 anser de dock att biblioteket har en 

egen roll som folkbildare. Vänsterblocket träder in i denna del av diskursen först 

2012/13 med utsagor om biblioteket både som en folkbildande institution och som en 

samarbetspartner till folkbildningen. Till viss del märks olika syn på begreppet 

folkbildning där Moderaterna och Folkpartiet verkar ha en syn på folkbildning som 

snarare accentuerar folkets tillgång till god litteratur. Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Centerpartiet betonar mer folkbildningen som ett sätt att skapa 

medborgare som deltar i samhällsutvecklingen.    

 

Ett annat nyckelord i diskursen är kunskap. Dessa utsagor är helt uteslutna från 

motionerna från 1996/97 och nämns endast en gång 1984/85. Den är således mest 

framträdande på 2000-talet där den tar mest plats under 2012/13. Den har alltså blivit 

mer populär de senare åren.  Den motionen som inkom på 1980-talet är lagd av 

Vänsterpartiet och 2005 var det enbart partier från högerblocket som hade med utsagor 

om kunskap. 2012/13 är dock hela höger-vänsterskalan representerad och här kan man 

inte se några större skillnader mellan höger och vänster, förutom att Socialdemokraterna 

kopplar kunskap till demokrati. Kopplingen till demokratidiskursen kan man även finna 

på andra ställen i denna diskurs, såsom att alla människor har lika rättigheter till 

bildning och studier och att biblioteket är platsen för det. 

 

En utsaga som dyker upp först på 2000-talet är "det livslånga lärandet" där biblioteket 

ses som en naturlig plats att främja detta. Denna utsaga uttrycks endast av 

Kristdemokraterna, alltså ett parti från högerblocket.  

 

Lärandediskursen kan kopplas till Andersson och Skot-Hansens (1994) fyra 

profilområden där ett är biblioteket som kunskapscentrum. Där identifierade de 

biblioteket som en plats för utbildning och bildning vilket väl överensstämmer med vår 

lärandediskurs. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel ska vi diskutera de frågeställningar vi ställde i det inledande kapitlet, 

alltså vilka diskurser som märks i materialet, om det finns några skillnader mellan 

höger- och vänsterblocket och om det märks någon skillnad mellan de olika 

decennierna. Vi inleder dock kapitlet med att reflektera över både vår valda metod och 

vår teori.  Vi kommer också att se om våra resultat kan relateras till den tidigare 

forskning vi redogör för i kapitel 2. Avslutningsvis kommer vi diskutera vårt 

sammanställda resultat och svara på forskningsfrågorna.  

 

6.1 Metod- och teorikritik 

För att utföra vår undersökning valde vi ut 27 riksdagsmotioner från fyra olika årtal med 

ordet bibliotekslag i sig från hemsidan riksdagen.se. Utifrån dessa försökte vi sedan 

märka vilka föreställningar som fanns om biblioteket. Vår metod kan kritiseras på en 

rad olika punkter. Vårt syfte har varit att utröna föreställningar om biblioteket i 

riksdagsmotioner, trots detta har vi bara använt ett fåtal av de riksdagsmotioner som rör 

bibliotek. Vi har behövt ta ett beslut där vi vägt noggrannhet och kvantitet mot 

varandra. Vi har velat ha ett gediget forskningsunderlag, samtidigt som vi värderat en 

noggrann genomläsning av motionerna. 

 

Vår förförståelse och våra åsikter vägs i någon mån in i analysen även om vi har försökt 

att inta en neutral position. Även det faktum att vi som universitetsstudenter verkar 

inom en helt annan praktik än subjekten, alltså politikerna, i denna undersökning kan 

påverka hur vi analyserar resultatet. Att undersökningen är avhängig av oss som 

individer medför även att om samma undersökning hade gjorts av andra människor så 

kunde resultatet ha blivit ett helt annat, vilket gör att resultatet kanske ej kan ses som 

intersubjektivt. Frågan om intersubjektivitet är dock svår att uppnå helt i en tolkande 

uppsats (Bergström & Boréus, 2005). Det innebär dock inte att denna studie inte är 

reliabel, då vår empiri enbart består av en sorts källor, som vi på ett transparent sätt har 

redogjort för hur vi har funnit och bearbetat. Dessa källor är också fritt tillgängliga för 

alla. Vi har även motiverat våra tolkningar med både citat och referat från det empiriska 

materialet, i enlighet med vad Bergström och Boréus hävdar utmärker god forskning. 

 

Eftersom diskursanalys är så inriktad på språket så är det viktigt att ha en förståelse för 

det språk som brukas i den tid man undersöker. Det kan alltså skapas problem och 

misstolkningar om språket i det empiriska materialet är riktad till en mottagare i en 

annan tid eller kontext än den uttolkaren verkar i (Bergström & Boréus, 2005). Vi anser 

dock att vi har försökt undvika denna fälla genom att ge en kontext till de år vi har 

undersökt i kapitel 5.1 och att de undersökta åren ligger i relativ nutid där vi kan förstå i 

vilken värld de är skrivna i. Det hade krävts mer inläsning av historia och liknande om 

vi hade valt att undersöka äldre motioner.  

 

6.2 Tidigare forskning 

Den forskning vi har redogjort för i kapitel två är forskning som handlar om biblioteket 

i förhållande till den statliga politiken och föreställningar om biblioteket. Dessa två 

ingångar har vi försökt kombinera i vår undersökning då vi har studerat 

riksdagspolitikers föreställningar om biblioteket. Det finns ett antal kopplingar mellan 

resultaten i vår undersökning och resultaten i den tidigare forskningen. 

 

På samma sätt som Frenander (2012) har vi kunnat utläsa en överlag positiv syn på 

biblioteket från statens håll. I de motioner som finns med i vårt empiriska material 
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framkommer egentligen inga negativa skrivningar om biblioteket som institution. Dock 

finns en oro över minskade antal boklån, stängda filialer och på något ställe en irritation 

över vad för slags böcker som köps in. Oron för minskade antal boklån är något som 

även Frenander har funnit i sin studie, men han hävdar att det är mest framträdande efter 

2009. Detta stämmer inte riktigt överens med de resultat vi har kommit fram till, där 

återfinns det redan i motioner från 2005/06. Vidare har Frenander identifierat en önskan 

om att folkbiblioteken ska samverka för att få en effektivare verksamhet och för att 

utjämna skillnader mellan olika bibliotek. Även vi kan se detta i vårt resultat, då främst i 

kvalitetsdiskursen när det talas om biblioteksplaner och liknande. Dock hävdar 

Frenander att samverkan är det som är mest framträdande genom åren och så är inte 

fallet hos oss. I vår kvalitetsdiskurs ligger snarare fokus på vikten av kvalificerad 

personal. 

 

I Den nya stadens bibliotek hävdade Carlsson att folkbibliotekets uppdrag är format av 

tre komponenter. Dessa tre komponenter märks även i vår undersökning. Den första 

komponenten är modernitetens upplysningsideal och folkbildningstanke (främja 

bildning och samhällsutveckling). Denna komponent märks i vår undersökning i 

lärandediskursen där man betonar bildningen och värdet av lärande. Den andra 

komponenten är välfärdsstatens kollektivism (att alla ska få ta del av den gemensamma 

välfärden). Den komponenten märks i vår undersökning främst i demokratidiskursen 

som till stor del accentuerar möjligheten för alla att ta del av bibliotekets tjänster. 

Komponenten märks dock även i mångfaldsdiskursen, informationsdiskursen, 

lärandediskursen och teknikdiskursen då dessa diskurser också betonar möjligheten för 

alla att få ta del av bibliotekets tjänster. Den sista komponenten är boken som artefakt 

och privilegierat bildningsmedium (litteraturförmedling och tryckta medier). I vår 

undersökning märks denna komponent i bokdiskursen som betonar värdet av boken.  

 

Carlsson hävdar att biblioteket står inför en föreställd kris där biblioteket tvingas förnya 

sig självt för  att hävda sin relevans. Hon hävdar att detta gör att biblioteken blir mer 

"upplevelseinriktade" och rör sig således längre ifrån den traditionella rollen som 

bildningsinstitution. I det empiriska materialet märks knappast en föreställning om att 

biblioteket skulle vara inne i en kris. Många motionärer accentuerar istället hur populära 

och viktiga biblioteken är. De utsagor som ligger närmast föreställningen om att 

biblioteket skulle vara inne i en kris är de som ger uttryck för att bokutlåningen 

minskar, att barns läsning minskar och att skolbibliotek har en för låg standard. Dock 

betonas inte att biblioteket skulle vara inne i en identitetskris. Detta kan bero på att 

Carlssons avhandling utgår från bibliotekets egen självbild och att de motioner som 

utgör underlaget i denna undersökning är skrivna av riksdagsledamöter, som alltså inte 

arbetar på bibliotek och möjligtvis inte upplever bibliotekets identitetskris på samma 

sätt som de inom skrået. Trots att mycket fokus läggs på biblioteket som en 

bildningsinstitution även i vår undersökning märks också en tendens att accentuera 

biblioteket som en mer upplevelseinriktad institution i det vi valt att kalla 

kulturdiskursen.  

 

Andersson och Skot-Hansen (1994) har genom kvalitativa metoder identifierat fyra 

profilområden för det lokala folkbiblioteket: Kulturcentrum, kunskapscentrum, 

informationscentrum och socialt centrum. Dessa roller märks även i vår undersökning. 

Biblioteket som kulturcentrum märks i vår kulturdiskurs. Där är biblioteket en plats för 

kulturella och konstnärliga upplevelser och uttryck. Biblioteket som kunskapscentrum 

märks i vår lärandediskurs där biblioteket ses som en plats för utbildning och bildning. 

Biblioteket som informationscentrum märks i vår informationsdiskurs. Där märks 



  
 

50 

biblioteket som förmedlare av information. Biblioteket som socialt centrum märks i 

demokratidiskursen då det handlar om bibliotekets uppsökande verksamhet till utsatta 

grupper. Biblioteket som socialt centrum har dock fler komponenter som inte hittas i 

demokratidiskursen. 

 

I Folkebiblioteket under forandring - Modernitet, felt og diskurs har Jochumsen och 

Hvenegaard Rasmussen (2006) identifierat åtta diskurser som funnits kring det danska 

folkbiblioteket i biblioteksdebatt och massmedia sedan folkbibliotekets framväxt i 

början av 1900-talet. Dessa diskurser innehåller många olika komponenter. Ingen av de 

diskurser som märkts i denna undersökning stämmer helt överens med de diskurser 

Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen har identifierat men komponenter från deras 

diskurser kan märkas i vårt empiriska material. Betoning på bibliotekariens 

biblioteksfackliga kunskaper (modern upplysningsdiskurs och kulturförmedlardiskurs) 

märks i många av våra diskurser, men framför allt i kvalitetsdiskursen. Fokus på olika 

medier (kulturförmedlardiskurs) och fokus på IT och nya medier  (dynamiskt fokuserad 

diskurs) märks i vår teknikdiskurs och biblioteket som kulturcentrum 

(kulturförmedlardiskurs) märks i vår kulturdiskurs. Jochumsen och Hvenegaard 

Rasmussen betonar vilka roller användarna haft i de diskurser de märkt. I vår 

undersökning har dock användarna en marginell roll. 

 

I Det föreställda folkbiblioteket av Åse Hedemark har hon identifierat tre diskurser i 

debatten om folkbiblioteket: den bokliga diskursen, den informationsförmedlande 

diskursen och allaktivitetsdiskursen. I den bokliga diskursen finns en betoning på 

tryckta medier och god skönlitteratur. Detta finns till viss del i vår bokdiskurs. Många 

accentuerar bokens betydelse och värdet av "god litteratur". Dock är det få som verkar 

negativt inställda till nya medier. Den informationsförmedlande diskursen, som betonar 

bibliotekets roll som förmedlare av information, märks i vår informationsdiskurs. 

Informationsdiskursen är dock i vår empiri förhållandevis liten. Allaktivitetsdiskursen, 

som betonar biblioteket som en plats för aktiviteter som tidigare inte funnits på 

biblioteket, har ingen motsvarighet i vår empiri. 

 

6.3 Diskussion 

Vi har gjort en diskursanalys av 27 motioner från riksdagsåren 1984/85, 1996/97, 

2005/06 och 2012/13. I dessa har vi märkt nio olika diskurser: kulturdiskurs, 

mångkulturdiskurs, läsdiskurs, teknikdiskurs, informationsdiskurs, demokratidiskurs, 

bokdiskurs, kvalitetsdiskurs och lärandediskurs. Nedan diskuterar vi resultaten utifrån 

de frågeställningar vi svarat på.   

 

• Hur har förståelsen för biblioteket sett ut i de undersökta riksdagsmotionerna 

och vilken slags institution har man tänkt sig att den är? 

 

I den utförda undersökningen märktes en mängd olika föreställningar om vad 

biblioteket är för slags institution. I det empiriska materialet har vi identifierat nio 

diskurser som ovan redogjorts för: kulturdiskursen, mångkulturdiskursen, läsdiskursen, 

teknikdiskursen, demokratidiskursen, informationsdiskursen, bokdiskursen, 

kvalitetsdiskursen och lärandediskursen. I de flesta motioner finns en mängd olika 

diskurser representerade vilket innebär att en enskild motion kan innehålla en mängd 

olika tankar om vilken slags institution biblioteket är. Diskurserna kan delas i tre 

genomgående tankar om vad biblioteket är. Dessa är föreställningar om att biblioteket 

ska vara till för alla, att biblioteket är bärare av någonting och att biblioteket är en 

förmedlare av någonting. Att biblioteket ska vara till för alla var mest framträdande i 
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demokrati- och mångkultursdiskursen. Biblioteket som bärare av någonting märks 

främst i kultur-, informations-, teknik-, kvalitets- och bokdiskursen. Biblioteket som 

förmedlare märks främst i läs- och lärandediskursen.  

 

De flesta motionärer är överens om att biblioteket ska vara till för alla. Detta innebär att 

man anser att biblioteket ska vara öppet för alla, tillgängligt för alla och ha medier för 

alla människor. Att biblioteket ska vara tillgängligt för alla märks främst i demokrati- 

och mångkultursdiskursen, men i de flesta diskurser finns skrivningar om att 

bibliotekets olika tjänster ska vara till för alla. Många motioner accentuerar att 

biblioteket och dess tjänster ska vara gratis så att alla kan gå till biblioteket. Man 

betonar också att man ska riva ner påstådda hinder som människor möter när de ska 

använda sig av bibliotekets tjänster. Många motioner menar att biblioteket måste rikta 

särskild uppmärksamhet till vissa grupper. Till exempel flyktingar, papperslösa, 

invandrare, invandrarbarn, andra minoriteter, människor med annat modersmål, 

läshandikappade barn, barn, ungdomar, kortutbildade och barn som inte växer upp i 

bokligt gynnade miljöer.  

 

Att biblioteket är bärare av någonting märks i kultur-, informations-, teknik-, kvalitets- 

och bokdiskursen. I dessa diskurser märks en syn på biblioteket som en institution som 

innehar en entitet eller en egenskap som man värdesätter. Biblioteken ses i 

kulturdiskursen som bärare av kulturell verksamhet, i informationsdiskursen som bärare 

av information, i teknikdiskursen som bärare av nya medier eller teknik, i 

kvalitetsdiskursen som bärare av kvalitet och i bokdiskursen som bärare av böcker. 

Genom att vara bärare av dessa fenomen ges biblioteket existensberättigande då man 

anser det vara en viktig uppgift. Dock märks i vissa av dessa diskurser också att 

biblioteket skulle kunna vara förmedlare av någonting. I informationsdiskursen kan 

biblioteket ses som informationsförmedlare och i kulturdiskursen kan biblioteket ses 

som kulturförmedlare. 

 

Två diskurser innehåller idéer om att biblioteket är en institution som är förmedlare av 

någonting: läsdiskursen och lärandediskursen. I läsdiskursen har man föreställningen att 

biblioteket är förmedlare av läsfrämjande och i lärandediskursen har man 

föreställningen att biblioteket är förmedlare av kunskap eller lärande. 

 

I diskurserna märks vissa konflikter kring vilken institution biblioteket ska vara. Till 

exempel i teknikdiskursen och bokdiskursen märks både positiva och negativa tankar 

kring den nya teknikens roll på biblioteket. I bokdiskursen märks ett uppvärderande av 

boken, men flera motionärer påpekar samtidigt värdet av den nya tekniken och att dessa 

två inte står i dikotomi mot varandra. 

 

Informationsdiskursen märks i minst antal motioner i vår empiri vilket kan tyckas 

märkligt då till exempel bibliotekarieutbildningen på högskolenivå fokuserar till stora 

delar på bibliotekets informationstjänst. Dessutom finns i bibliotekslagen flera passager 

som betonar bibliotekets roll som informationsförmedlande institution. Det var därför 

anmärkningsvärt att informationstjänsten sällan accentueras i riksdagsmotionerna.  

 

• Vilka skillnader märks mellan det högra och vänstra blocket i förståelsen av 

biblioteket i de undersökta riksdagsmotionerna? 

 

I det empiriska materialet märks både konfliktytor och konsensus kring vad biblioteket 

är. Det märks konflikter mellan högerblocket och vänsterblocket, men också mellan de 
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enskilda partierna. I mångfaldsdiskursen märktes en konflikt där Sverigedemokraterna 

inte ville prioritera litteratur på invandrares modersmål samtidigt som Miljöpartiet 

särskilt ville verka för att papperslösa skulle ha möjlighet att ta sig till biblioteket. I 

bokdiskursen märktes att Folkpartiet laddade den fysiska boken med värde på ett typiskt 

liberalt sätt genom att koppla denna samman med "det fria ordet". I den demokratiska 

diskursen märktes att Socialdemokraterna Vänsterpartiet och Centerpartiet fokuserade 

på hur man skulle riva ner hinder som föreligger för att människor ska kunna ta sig till 

biblioteket, vilket andra partier inte betonade. Partierna verkade överens om att 

folkbildningen är viktig i bibliotekens verksamhet men det märktes olika syn på 

begreppet folkbildning från olika subjektspositioner. Högerblocket var i större 

utsträckning benägna att se på folkbildning som att förse människor med högkvalitativ 

litteratur, samtidigt som vänsterblocket (tillsammans med Centerpartiet) snarare 

betonade folkbildningens tradition och hur den skapar aktiva samhällsmedborgare. Från 

Moderaternas håll märks en syn på biblioteket som en av många kulturinstitutioner. 

Vänsterpartiet fokuserar på bibliotekets jämlikhetsuppdrag. Folkpartiet betonar bokens 

värde, biblioteket som en kunskaps- och kulturinstitution och hur biblioteket kan bidra 

till en öppen debatt och fri åsiktsbildning. Socialdemokraterna accentuerar framför allt 

ett strukturellt perspektiv på biblioteket där de betonar vikten av att även 

marginaliserade grupper får tillgång till biblioteket. Vänsterpartiet betonar också vikten 

av att marginaliserade grupper får tillgång till biblioteket, men också en rädsla för att 

biblioteket ska behöva marknadsanpassa sig, både genom kommersiell kultur och New 

Public Management. Miljöpartiet betonar i sina utsagor på biblioteket som en plats för 

ny teknik och där även de utan svenskt medborgarskap ska vara välkomna.  

 

Det råder dock mellan subjektspositionerna en viss konsensus om vissa frågor kring 

biblioteket som institution. En vanlig förståelse av diskurs är att det är vad som tillåts 

sägas i en viss tid, på en viss plats och i en viss kontext. Det som tillåts säga blir en 

gränsdragning mot det som inte kan sägas. Åsikter som det mellan subjektspositionerna 

rådde en relativ konsensus kring i det empiriska materialet var att biblioteket bör vara 

avgiftsfritt och att det bör vara till för alla. Det verkar dock inte helt klarlagt vilka ”alla” 

är, till exempel verkar Sverigedemokraterna och Miljöpartiet ha olika åsikter om vilka 

”alla” är. 

 

• Vilka skillnader finns över tid i förståelsen av biblioteket i de undersökta 

riksdagsmotionerna? 

 

I de flesta diskurser märks en skillnad över tid. I kulturdiskursen kan man märka att 

motionärerna oftare benämner biblioteket som en kulturinstitution på 2000-talet än de 

föregående decennierna. I mångkultursdiskursen är det främst en språklig utveckling 

som sker. Man går från att prata om invandrarlitteratur till att prata om litteratur på 

andra språk än svenska. Läsdiskursen är helt frånvarande i motionerna från 1980-talet 

och man kan se en utveckling där man ger förslag på mer konkreta åtgärder för 

läsfrämjande under 2000-talet. I teknikdiskursen faller det sig naturligt att man ser en 

skillnad över tid tack vare den tekniska utvecklingen. Informationsdiskursen är mest 

framträdande under riksdagsåret 2012/13. Den återfinns på några ställen i motionerna 

från 1984/85 och 1996/97, men är helt frånvarande under riksdagsåret 2005/06. Inom 

demokratidiskursen ligger fokus på olika saker de olika riksdagsåren. Till exempel är 

det främst avgiftsfriheten som lyfts fram i motionerna från 1984/85. Att biblioteket är 

en demokratisk arena skrivs fram först 2012/13 och då ligger fokus på att det finns en 

ojämlikhet inom biblioteksväsendet som måste arbetas bort. Bokdiskursen har även den 

olika fokus de olika riksdagsåren. 1984/85 är det att biblioteket är en 



  
 

53 

bokutlåningsinstitution, 1996/97 accentueras bokens värde och 2012/13 är det 

föreställningen att biblioteken har för få böcker som får mest fokus. 2005/06 rör sig 

inom hela diskursen. Utvecklingen är inte linjär i de olika diskurserna och det kan man 

till exempel se prov på i bokdiskursen där man kan skönja en motsättning mellan böcker 

och teknik både 1984/85 och 2005/06. I kvalitetsdiskursen kan man se att personalens 

kompetens är viktig under alla undersökta riksdagsår, men det är först på 2000-talet som 

vikten av utbildad personal lyfts fram. Lärandediskursens utveckling under tid kan 

märkas på flera håll. Biblioteket går från att ha varit en samarbetsparter till 

folkbildningen under 1980- och 1990-talen till att själva ses som en folkbildande 

institution på 2000-talet. Likaså blir utsagor om kunskap och kunskapssamhället eller 

skolbibliotek mer framträdande på 2000-talet. 

 

Det sker alltså en hel del förändringar i de olika diskurserna, men en hel del av dessa 

kan sammankopplas med teknik- och samhällsutvecklingen i stort. Den förstnämnda 

utvecklingen kan man, såklart, främst se i teknikdiskursen. Samhällsutvecklingen finner 

man spår av i exempelvis mångkultursdiskursen, där språkbruket förändras över den 

undersökta tidsperioden. Då ett flertal av de undersökta motionerna är svarsmotioner till 

lagda propositioner styr givetvis innehållet i dessa vad som lyfts i motionerna vilket gör 

att en viss fråga blir speciellt framträdande ett visst år. 

 

Sammanfattningsvis kan våra tre forskningsfrågor besvaras med att vi identifierat nio 

diskurser med tre övergripande teman, man kan se skillnader mellan höger- och 

vänsterblocken men också mellan partierna och utvecklingen som har skett över tid kan 

man härröra till teknik- och samhällsutvecklingen och lagda propositioner. 

 

6.4 Framtida forskning 

Relationen mellan den statliga politiken och biblioteket är något som Frenander (2012) 

hävdar är skralt utforskat. Vidare studier om relationen mellan dessa är således något 

som bör vara intressant.  

 

Det har gjorts flera diskursanalyser av biblioteksdebatter i massmedia och dylikt, men 

motioner som empiriskt underlag i diskursanalyser har inte rönt någon större 

uppmärksamhet från den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskarvärlden. 

Framtida forskning skulle kunna behandla fler motioner, under andra år än vi har gjort 

och med ett annat syfte för att utöka kunskapen om vilken syn på biblioteket som kan 

märkas i ett riksdagssammanhang. Framtida forskning kan även fokusera på andra idéer 

i motioner. Till exempel kan föreställningar om bibliotekariens roll i riksdagsmotioner 

undersökas. 

 

Framtida forskning kan ta ett större helhetsgrepp på riksdagskontexten, och inte bara 

utgå från motioner. Det finns möjlighet att få en mer heltäckande bild av vilka 

diskursiva föreställningar som finns bland riksdagsledamöter om man också undersöker 

statens offentliga utredningar, propositioner, utlåtanden och riksdagsdebatter. 
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Sammanfattning 
Bibliotekslagen har debatterats i Sverige sedan början av 1900-talet och inte sällan har 

det argumenterats både för och emot den i riksdagspolitikers motioner. I dessa motioner 

ryms även en mängd tankar om vad ett bibliotek är och vad det bör vara. Denna uppsats 

syfte är just att undersöka och belysa dessa tankar som riksdagspolitiker för fram 

rörande biblioteket. De forskningsfrågor vi har arbetat utifrån är:   

 

• Hur har förståelsen för biblioteket sett ut i de undersökta riksdagsmotionerna 

och vilken slags institution har man tänkt sig att den är? 

• Vilka skillnader märks mellan det högra och vänstra blocket i förståelsen av 

biblioteket i de undersökta riksdagsmotionerna? 

• Vilka skillnader finns över tid i förståelsen av biblioteket i de undersökta 

riksdagsmotionerna? 

 

Vi använder oss av en relativt förenklad version av diskursanalys där vi genom att 

identifiera kluster av liknande utsagor skapar diskurser. Vi utgår även från Hedemarks 

(2009) diskursanalytiska modell och använder oss av hennes diskursiva formation som 

består av objekt, subjektspositioner, strukturer och begrepp. På grund av vår 

undersöknings utformning har vi dock valt att inte använda oss av subjektspositioner av 

anledningen att det enbart finns en. 

 

Vårt empiriska material består av 27 riksdagsmotioner från olika partier i fyra 

tidsnedslag. I dessa motioner har vi identifierat nio diskurser: kulturdiskurs, 

mångkulturdiskurs, läsdiskurs, teknikdiskurs, informationsdiskurs, demokratidiskurs, 

bokdiskurs, kvalitetsdiskurs och lärandediskurs.  

 

Resultatet av vår undersökning visar att det finns en mängd åsikter om vad biblioteket 

är. De nio diskurserna kan även delas in i tre delar med genomgående tankar om vad 

biblioteket är. Dessa är föreställningar om att biblioteket ska vara till för alla, att 

biblioteket är bärare av någonting och att biblioteket är en förmedlare av något. Det 

visar att det finns skillnader mellan höger- och vänsterblocken såväl som mellan de 

enskilda partierna. När det kommer till tidsaspekten är det främst teknik- och 

samhällsutvecklingen som lyser igenom och språkbruket i motionerna ändras över tid. 
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