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Abstract 

The purpose of this paper is to investigate and increase the understanding of a 

present function of today´s public library in a societal context. My aim is to examine 

how the role of the public library is discussed in Swedish media between 2012 – 

2019. I want to get a broader understanding of the public library as a physical place 

and a space, through the theoretical frameworks of Raber´s ideological model. The 

theoretical frameworks are used in this study to examine these questions: 

• How is the public library as a room discussed in present Swedish media? 

• The functions of the public library of today is many, how is the different 

themes actualized in the library as a meeting place? 

• What consequences does the debate contribute regarded to the picture of 

the public library and is it connected to the work for the legitimacy of the 

public library? 

The research field within Library and Information Science (LIS) is interdisciplinary 

with many references to social science theories. My qualitative study of content 

analysis builds upon theories of generating social capital. The aspect of the library 

as a space for inclusiveness and belongingness is a subject that is clearly stated in 

my study. My conclusion is that Raber´s social strategy is the dominant curse in the 

debate of the functions of the Swedish public libraries in present media. The 

legitimacy within the function as the hegemonic literacy discourse meets the 

legitimacy of the library as an open meeting place in my study.  
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1.1 Inledning 
 
Det finns minst sagt ett stort intresse för det fysiska biblioteksrummet och det finns 

ett stort behov av att skapa arenor för mötesplatser i dagens mångkulturella samhälle 

(Audunson, 2005, s. 432). Folkbibliotekets existensberättigande har inte bara en 

statisk grund i bibliotekslagen och i interna styrdokument, utan är föränderligt och 

formas genom ett utifrån-perspektiv som möter ett inifrån-perspektiv. Perspektivet 

inifrån lutar sig mot biblioteksforskning, styrdokument, bibliotekslagen och hur 

personalen skapar en bild av biblioteket. Utifrån-perspektivet kan vara hur 

användarna ser på biblioteket och står i den här studien för hur bilden av biblioteket 

skapas i medierapportering. Olika mediedebatter har under de senaste åren tagit upp 

bibliotekets uppdrag utifrån förhållandet till bland annat privatisering, 

neddragningar, digitalisering och tysthetsnormen. Min studie kommer att fokusera 

på beskrivningar av biblioteksrummet i dagspress för att få en djupare förståelse av 

folkbibliotekets funktion och roll, samt i förlängningen legitimitet i dagens 

samhälle.  

 

Folkbibliotekets olika funktioner har varierat med tiden och har med 

samhällsförändringar att göra. Joacim Hansson (1998) gör en koppling mellan 

folkbibliotekets och samhällets generella ideologiska diskurser med förklaringen att 

bibliotek är politiska institutioner som fungerar i ett sammanhang som i många 

avseenden är ideologiskt styrt och deras karaktär påverkas av hur denna kontext ser 

ut (Hansson, 1998, s. 80). Kopplingen tyder på att folkbibliotek inte existerar i ett 

tomrum, utan förhåller sig till en övergripande samhällelig kontext. De danska 

forskarna Jochumsen et al. (2013) menar på att dagens folkbibliotek inte bara 

förändrar sina funktioner, sitt varumärke och sin design under den rådande 

samhällsutvecklingen, utan bidrar även till den (Jochumsen et al. 2013, s.9). Därför 

har folkbiblioteket hävdat sin rätt på olika sätt gentemot beslutsfattare genom 

historien. Legitimiteten utifrån bibliotekets skiftande roller kommer jag att ta upp i 

nästa kapitel.   
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Det tidiga bildningsidealet var legitimerande för folkbiblioteket under lång tid och 

legitimerar folkbiblioteket än i dag genom dess främsta uppdrag utifrån 

läsfrämjande verksamhet. Det är här vi placerar den konservativa strategin från 

Douglas Rabers ideologiska biblioteksstrategier (Raber, 1996, s. 226 - 228). Den 

konservativa strategin kan märkas som en helig motvikt i sammanhang när 

bibliotekets uppgifter diskuteras utifrån ”stök och bråk” i det fysiska 

biblioteksrummet eller utifrån beskrivningen av ”ett samhälle i förfall” och att axla 

”bibliotekets utökade arbetsuppgifter”. Den tas även upp när debatten går åt hållet 

där biblioteket som mötesplats ”tar över” bibliotekets ”primära uppgifter”. Det är i 

den här verkligheten vi finner det fysiska biblioteksrummets varande och det är även 

här vi finner den så kallade bokliga diskursen som Fredrik Qvist (2016) tar upp i sin 

magisteruppsats Tysthetsnormen – en diskursanalytisk studie av debatten om stökiga 

folkbibliotek i relation till historiska biblioteksdiskurser.  

 

I studien om tysthetsnormen görs en distinktion mellan den bokliga diskursen och 

allaktivitetsdiskursen när folkbibliotekets identitet beskrivs utifrån debatter i 

dagspress och kvällstidningar. Allaktivitetsdiskursen syftar till bibliotekets övriga 

roller som ofta nämns när det talas om biblioteket som mötesplats. Diskurserna är 

hämtade från Åse Hedemark (2009) som tar upp biblioteksdebatten genom liknande 

perspektiv i sin avhandling Det föreställda biblioteket. Både Qvist (2016) och 

Hedemark (2009) finner den bokliga diskursen som den mest dominerande 

diskursen inom debatten. Min avsikt är att se om det i nutida debatt om 

folkbiblioteket i dagspress fortfarande är mest fokus på Rabers konservativa 

strategi.  

 

Malin Iburg (2012) tolkar å andra sidan att det har skett en svängning inom debatten 

i sin kandidatuppsats Det öppna vardagsrummet. Det hon finner är en trend med 

större fokus på biblioteksrummet som mötesplats vilket går i linje med Rabers 

sociala strategi. Men hon betonar i sin slutsats även en stark marknadsanpassning, 

vilket snarare går i linje med Rabers populistiska strategi. Jag vill undersöka om det 

verkligen handlar om marknadsanpassning när hon drar en slutsats utifrån sina 

teman: mötesplats utifrån kravlöshet, inkludering/gemenskap och 

upplevelse/aktivitet.  
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Iburg (2012) undersöker debatten mellan åren 2006 – 2012 och hennes studie kan 

ses som en fortsättning på Frida Forsten och Sanna Fries (2006) magisteruppsats på 

samma område. Min studie tar i sin tur vid där Iburg (2012) avslutar eftersom även 

hon har samma fokus på biblioteksrummet och utgår från en innehållsanalys av 

dagspress. Alla delarna i Rabers strategier kommer att beskrivas i mitt teorikapitel 

(s. 17) och användas som ramverk i min innehållsanalys av debatten om 

biblioteksrummet i samtida dagspress. 

Många av de uppsatser och artiklar som jag kommer att ta upp i den här studien 

bygger på sociologen Ray Oldenburgs (1999) begrepp tredje rum. Marianne 

Andersson & Dorte Skot-Hansen (1994) beskriver biblioteksrummet som sociala 

rum, vilket påminner om Oldenburgs tredje rum, där biblioteksanvändarna använder 

biblioteksrummet utifrån ett kravlöst förhållningssätt (Andersson & Skot-Hansen, 

1994, s.245). Betydelsen av biblioteksrummet som en kravlös plats eller en slags 

frizon är också genomgående i Stigendals (2008) studie om utanförskapet (Stigendal 

2008, s.64 – 65) och kan även kopplas till Place-projektets teorier kring biblioteket 

som lågintensiv mötesplats (Aabø et al., 2010). 

 

För att förstå funktionen av biblioteksrummet i sin helhet är det värt att nämna två 

olika perspektiv; place-perspektivet, den teori som diskuterar den fysiska miljön 

som social mötesplats och space-perspektivet, den teori som handlar om det mentala 

och abstrakta utrymme som den fysiska miljön kan ge upphov till. Det sistnämnda 

perspektivet kan sägas vara själva syftet med mötesfunktionsplatsen, det vill säga 

biblioteket. Begreppet public place används bland annat av Ragnar Audunson 

(2005) jämte andra forskare inom PLACE-projektet, medan begreppet space 

används mera visionärt av Jochumsen et al (2012).  

 

Inom nordisk biblioteksforskning har, vid sidan av det norska PLACE-projektet, de 

danska biblioteksforskarna Marianne Andersson och Dorte Skot-Hanson (1994) 

varit tongivande och deras modell har använts flitigt för att diskutera vilka 

verksamheter som ska prioriteras och för att beskriva folkbibliotekets roller i 

samhället. I modellens profil socialt centrum utgör biblioteket en ram för vardagens 

sociala liv och har som funktion att utgöra en mötesplats, samt en funktion att 
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främja gemenskap och inkludering (Andersson & Skot-Hansen, 1994, s.179). 

Profilmodellen utvecklades så småningom till en annan modell, The four spaces-

model, som en slags vision över bibliotek i förändring (Jochumsen et al., 2012, 

s.589). Under kapitlet tidigare forskning kommer jag att utveckla dessa vidare.  

 

Forskningen som handlar om bibliotekets utvecklingsarbete är det som jag menar 

med ett inifrån-perspektiv. I artikeln The sociological turn av Blaise Cronin (2008) 

tas det upp att LIS-fältet är tvärvetenskapligt och länge har uppmärksammat det 

sociologiska tänkandet. Cronin tar upp Rosenbaums & Koupers innehållsanalys av 

tidskriften ARIST i sin artikel och deras studie visar på kopplingar till Bordieu 

(socialt- och kulturellt kapital), Giddens (struktureringsteori), Castell 

(nätverkssamhället) och Garfinkel (etnometodologi). Jag vill bara nämna dessa för 

att få en större förståelse för det sociokognitiva paradigmet, vilket har betydelse för 

forskningen som jag kommer att ta upp. Det sociokognitiva paradgmet handlar om 

delad kunskap inom diskursiva samhällen och beskrivs av Bawden & Robinson 

(2012) i boken Inroduction to information Science (Bawden & Robinson, 2012).  

 

Jag vill även nämna att det finns andra viktiga inriktningar med studier på 

biblioteksrummet som inte kommer med i min studie. Daniel Koch (2006) har 

exempelvis ett fokus på biblioteksrummet utifrån sin arkitektoniska utformning, 

vilket är intressant men lämpar sig inte för den här studiens omfång och 

begränsningar.  

 

Det är lätt att få en helhetsbild av bibliotekens mångsidighet i beskrivningen som 

görs i Demokratins skattkammare, förslaget till en nationell biblioteksstrategi. Men 

det måste också ses som visionärt tillspetsat. Förslaget är ett underlag för 

biblioteksutveckling och det belyser det visionära i hur bibliotek kan vara, vilket jag 

även vill lyfta fram i den här studien. Bibliotek för alla står som en stark ryggrad 

bakom orden och titeln på förslaget syftar på att bibliotekens innehåll och 

verksamhet är folkets skatter. Vårt kulturarv och kunskapsarv finns på biblioteket, 

den önskade och oväntade, den bekväma och den obekväma kunskapen finns här. 

Biblioteket beskrivs som samhällets öppna rum som ger alla individer möjligheter 
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att fungera i samhället. På biblioteket kan alla fritt ta del av världens samlade 

kunskap och litteratur för att kunna verka i det demokratiska samhället. På 

biblioteket finns källorna helt utan kostnad och är lättillgängliga för alla. De 

lågintensiva mötena sker här och på biblioteket är det tyst och lugn, men det finns 

också utrymme för diskussioner och samtal. Folkbiblioteken tillhör folket och 

speglar samhället, vilket innebär att dess roller och funktioner är föränderliga genom 

tiden (Demokratins skattkammare, förslag till nationell biblioteksstrategi, s.3). 

 

Sammantagningsvis formas folkbibliotekets identitet av historien, den samhälleliga 

strukturen, kulturpolitiken, bibliotekslagar och biblioteksplaner, forskning inom 

fältet och av tvärvetenskapliga kopplingar. Identiteten formas även genom hur 

legitimiteten och existensberättigandet uttrycks utifrån. Jag vill närma mig det som 

är legitimerande för biblioteket, det vill säga de roller som förstärks för att hävda 

existensberättigandet gentemot beslutsfattare, genom en innehållsanalys av ett så 

kallat utifrån-perspektiv. 

 

1.2 Legitimeringsgrunder för folkbiblioteket 
 

För att befästa folkbibliotekets roll och identitet är det relevant att titta närmare på 

folkbibliotekets legitimeringsgrunder. Vad är det som lyfts fram inför beslutsfattare 

och på vilket sätt? Bibliotekets funktioner har debatterats inom många olika forum 

av en rad olika aktörer, men det har inte gjorts många studier på biblioteksdebatten 

inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning (Hedemark, 2009, s. 9). 

Det är intressant att fundera på vilka uppgifter som tas för givet av tradition och 

vilka uppgifter som är mera flytande och föränderliga. Om det nu förhåller sig så att 

någonting tas för givet i en föränderlig värld. Vi har vissa parametrar att utgå ifrån 

när det handlar om folkbibliotekets funktion och identitet. Biblioteket har en stabil 

grund i biblioteksplanen och de interna biblioteksplanerna. De kulturpolitiska målen 

handlar om att möta de lokala styrdokumenten och den regionala bibliotekslagen 

genom ett cirkulärt tänkande kring uppgiften att utvärdera och revidera tidigare mål 

utifrån hur folket vill ha sina bibliotek och hur folkbiblioteket som en 

samhällsinstitution speglar samhället. Den här balansgången sker i möjligaste mån 
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utan att alltför mycket följa olika politiska svängningar. Bilden av biblioteket har ett 

tydligt inifrån perspektiv som håller samman kärnan. Synen på biblioteket förändras 

med forskning och annat förändringsarbete inifrån, men bilden påverkas också hur 

man ser på biblioteket utifrån. Jag kommer att börja med att titta närmare på 

legitimeringsarbetet för att se vad det är som har lyfts fram för beslutsfattare. 

 

Den folkbildande kärnan i folkbibliotekets verksamhet legitimerade biblioteket hos 

beslutsfattarna under lång tid (Frenander, 2012, s. 27). Detta är något som vi har 

tagit fasta på i inledningen och som jag kommer att fördjupa med en historisk 

tillbakablick.  

 

Ett nytt biblioteksideal spred sig så småningom från England och nordöstra USA 

och public library-idéerna kom till Sverige (Torstensson, 1996, s. 12). På så vis kom 

också tankar om folkbiblioteken som skolor för demokratin i en värld av konkurrens 

och framväxten av en teknisk utveckling (Torstensson, 1996, s. 43). Valfrid 

Palmgren, som var en pionjär på biblioteksområdet, hade en vision att biblioteken 

skulle vara offentliga, allmänna och kommunala (Nilsson, 2003, s. 169). Biblioteket 

skulle vara en plats där alla, unga som gamla, fattiga som rika kunde samlas i ett 

sammanhållande länk för samhället (Frenander, 2012, s. 28 - 29). Den samhälleliga 

aspekten och demokratiaspekten är en viktig del av biblioteket i dag och 

portalparagrafen från bibliotekslagen handlar om bibliotek för alla. Paragrafen visar 

på att biblioteket än i dag har en värdegrund som är baserad på människors lika 

värde, ett jämställdhetsideal och något som vi kan tolka som integrationsfrämjande 

eller socioekonomiskt utjämnande. Det går att se på den traditionella 

folkbildningsidén utifrån demokratiaspekten som härleds i en historisk tillbakablick 

att alla oavsett bakgrund eller tillhörighet skulle ha rätt till bildning och biblioteket 

har sedan dess haft en legitimitet i denna aspekt. I dag innefattar den även 

digitaliseringsuppdraget, eftersom ökad digitalisering av utbud och tjänster är en av 

vägarna mot ökad tillgänglighet. Tillgängligheten som uppdrag handlar framför allt 

om allas rätt att få ta del av den biblioteksverksamhet som de har behov av och att 

bibliotekens innehåll ska vara varierat, vilket uppnås genom samverkan och 

gemensamt ägande av resurserna (Demokratins skattkammare, nationell 

biblioteksstrategi, s. 6).  
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Folkbiblioteket utreddes både innan och efter andra världskriget. Under den första 

utredningen 1924 låg betoningen på att biblioteket skulle vara allmänt och inneha en 

viktig funktion inom folkbildningen. Den enskilde individen låg i fokus. När den 

senare utredningen gjordes 1946 formulerades grundläggande ståndpunkter som 

handlade om bibliotekets funktion ur ett samhälleligt perspektiv. Biblioteket skulle 

vara utbildande, demokratiskt och ge möjligheter till förströelse (Frenander, 2012, 

33, s.41 – 42). 

 

Begreppet demokrati är ett nyckelbegrepp både inom den bokliga diskursen och 

allaktivitetsdiskursen. I sin kandidatuppsats om tysthetsnormen hänvisar Fredrik 

Qvist (2016) till Frenander (1998) som hämtar en distinktion mellan beskyddande 

demokrati och en utvecklande demokrati av den brittiska statsvetaren David Held. 

Qvist kopplar ihop den beskyddande demokratin med den bokliga diskursen och den 

utvecklande demokratin med allaktivitetsdiskursen. Den beskyddande demokratin 

beskrivs som ett medel att forma användarna till ”goda samhällsmedborgare” och 

användes som ett medel för att uppnå vissa mål. Den utvecklande demokratin 

beskrivs med ”den enskildes rätt till utbildning utifrån självändamål” (Qvist, 2016, 

s. 28 – 29). I Qvists studie är den bokliga diskursen fortfarande den hegemoniska 

diskursen. 

 

På ett sätt finns det även en maktaspekt av den traditionella folkbildningsidén. Den 

visar sig bland annat i Dan Anderssons avhandling Folkbibliotek makt och 

disciplinering (2009), vilket Qvist (2016) nämner i sin kandidatuppsats. Qvist 

nämner att Andersson hämtar stöd i Foucault när han identifierar makttekniker som 

bidrar till att fostra medborgarna. Det som borgerligheten oroade sig för, enligt 

Andersson, var ”fattigdom, alkoholmissbruket, omoralen och den bristande 

solidariteten i samhället” och det skulle lösas genom det moderna folkbiblioteket 

(Andersson 2009, s. 177). Det är ett perspektiv som även Åse Hedemark (2005) 

skriver om i artikeln Mötet mellan folkbibliotek och användare. Hon nämner att 

Hansson (1998) och Talja (2001) även de ser maktaspekten i det demokratiska 

uppdraget hos biblioteket. Hon beskriver att de menar att det demokratiska 

uppdraget mera kunde ses som en slags illusion utifrån att folkbiblioteket skulle ha 



 

8(58) 

 

en kontrollerande och fostrande roll, snarare än en demokratisk. Den högkvalitativa 

kulturen skulle spridas genom bildning och förädling. Det här med att ge rätt kultur 

åt folket härleds till att folkbiblioteket kan hävdas ha en tradition av ett visst 

paternalistiskt förhållningssätt (Hedemark, 2005, s.12). Tankarna går till 

postkolonialistiska strukturer eller till missionärers arbete ute i världen även om det 

är helt fel att tala om det i det här sammanhanget. Maktstrukturer fanns det i vart fall 

i de svenska folkbibliotekens begynnelse. Frågan är om det lever kvar än i dag.  

 

Åse Hedemark (2005) skriver i samma artikel att folkbiblioteket tenderar att gå ifrån 

den traditionella folkbildningsidén för att alltmera förankra sig i olika 

systemintressen. Genom att resurser till biblioteken minskar så hamnar legitimiteten 

lätt i en verksamhet som försöker att möta individuella specialbehov snarare än att 

legitimera verksamheten gentemot kollektiva samhällsbehov. Det hänger ihop med 

tidens ekonomiska och politiska intressen och det kanske inte har initierats av själva 

folkbiblioteken. Det är i detta som Iburg (2012) landar i med sin studie av 

mediedebatten. Hedemark betonar i artikeln att den traditionella folkbildningstanken 

har trots allt ett starkt fäste, men att det eventuellt talas mindre om det. Trots allt så 

är folkbiblioteken underställd den kulturpolitik som råder och det är den som formar 

bibliotekspolitiken, samt har det övergripande ansvaret för de förändringar som har 

skett på biblioteken (Hedemark, 2005, s.9). Hon poängterar att om folkbiblioteket i 

alltför hög grad börjar att legitimera sig i förhållande till de tjänster som produceras, 

som exempelvis utlåningsstatistik, så skulle folkbiblioteket tappa betydelse som 

offentligt och demokratiskt forum (Hedemark, 2005, s. 12).  

 

Hennes konstaterande talar emot privatiseringar ganska tydligt. Geir Vestheim 

(1999) tar även upp detta i sin artikel Ideologi og folkbibliotekspolitikk – ett 

demokratispörsmål. Utifrån en central fråga ställer han sig frågan utifall 

folkbiblioteket, med sin roll som institution, ska ha en roll att spela som offentligt 

demokratiskt rum där medborgarna kan utvecklas till individer samtidigt som del av 

det civila samhället. Eller som redskap för att implementera kommunala eller 

statliga mål i form av exempelvis kulturturism och näringspolitik (Vestheim, 1999, 

s.191 – 193). Det här nämner även Stigendal (2008) när han diskuterar utifall att 
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folkbiblioteket, med grund i den svenska välfärdsmodellen, kanske i dag i viss mån 

kan tolkas som nyliberal eller anglosaxisk (Stigendal, 2008, s. 59).  

 

Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen (1994) talar om förskjutningen från 

den traditionella folkbildande legitimeringsgrunden som är mera ideologisk och 

holistisk, till att betona sin koppling till lokalsamhället (Andersson & Skot-Hansen, 

1994, s. 11). En koppling till lokalsamhället kan betyda många saker som är 

värdeladdade. Det kan betyda att vi vill åstadkomma ett demokratiskt rum i 

folkbiblioteket där användarna är medborgare av lokalsamhället utifrån en 

allaktivitetsdiskurs som legitimeringsgrund eller att nyliberala krafter som styrs av 

marknaden vill få bort biblioteket från statlig översyn som förespråkar privatisering, 

en populistisk strategi. Det är ett faktum att kulturpolitiken har en stor makt över 

biblioteken och det som kan påverka kulturpolitiska mål är på vilket sätt biblioteken 

hävdar sin egen rätt gentemot beslutsfattare. Därför är en tydlig legitimerande roll 

för biblioteket viktig. 

 

1.3 Mötesplatsen som legitimeringsgrund  
 
Folkbiblioteken som mötesplats har tidigare stått i bakgrunden för andra funktioner 

mera traditionella ideal, såsom kulturförmedling och folkbildning. Det råder trots 

allt i biblioteksvärlden en generell uppfattning om att biblioteket som mötesplats har 

fått en högre ställning i retoriken kring folkbibliotekens uppdrag (Iburg, 2012, s.1). 

Samhällsförändringar har placerat folkbiblioteket med nya uppgifter. De olika 

uppdragen baseras på bibliotekslagens tydliga mål om att vara öppet för alla. Vi har 

olika samhällsinstanser som har minskat sina resurser eller helt och hållet har 

försvunnit. På folkbiblioteket ska vi möta alla dessa nya roller vare sig vi vill eller 

inte vill. I podcasten Stormens utvecklings avsnitt Renande eld beskrivs biblioteket 

som ”en avlastningsplats för alla de som inte får plats i samhället” eftersom 

”medborgarkontor och fritidsgårdar stängs” (Söderholm, 2020, 33:46). 

 

I sin studie om tysthetsnormen lyfter Fredrik Qvist (2016) fram Valfrid Palmgrens 

vision om bibliotek där alla kan ägna sig åt tyst läsning under ”en lugn stund” 
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(Qvist, 2016, s. 5). En regel om tystnad som kanske nu i modern tid lever kvar mera 

informellt. I modern tid är den bokliga- och allaktivitetsdiskursen viktig när vi 

debatterar biblioteksrummet och bibliotek som mötesplats. Det är två diskurser som 

engagerar när det handlar om folkbibliotekets samhälleliga funktion och legitimitet 

och kanske inte är helt lätt att separera utifrån förhållningssätt. Det kan tyckas vara 

svårt att placera sig som anhängare av antingen den bokliga diskursen eller 

allaktivitetsdiskursen då det ena utesluter det andra.  

 

Allaktivitetsdiskursen härleds till den tidigare benämningen, kulturcentrum. Under 

1960- och 1970-talet låg fokus på biblioteken som kulturcentrum med inriktning 

mot kulturella aktiviteter och social biblioteksverksamhet. De ökade låne- och 

besökssiffror upprätthöll bibliotekens legitimitet hos beslutsfattarna (Nilsson, 2003, 

s. 172 - 173). Har vi en stark legitimeringsgrund i allaktivitetsdiskursen i dag? 

Bilden av biblioteket har alltid ett inifrånperspektiv av bibliotekspersonal eller 

forskare på området men skapas även av blicken utifrån, av användarna och i 

mediesammanhang. Hur bilden av folkbibliotek ser ut i dagspress vill jag undersöka 

närmare i min studie.  

 

Under 80-talet minskade medieanslagen och filialer lades ner på grund av minskade 

låne- och besökssiffror. Inflation pågick i samhället och eftersom politikerna under 

70-talet hade avfärdat en bibliotekslag hade folkbiblioteken inget mandat (Nilsson, 

2003, s. 172 - 173). Även nya tankar kom under 80-talet om folkbibliotekens roll 

och funktion som skulle följa det marknadstänk som var rådande i samhället. 

Bibliotekens ”användare” blev till ”kunder” och fokus på kulturförmedling drog åt 

hållet där informationsförmedling stod på agendan (Hansson, 2005, s.28 – 29). Det 

är här det går att applicera Stigendals (2008) funderingar kring bibliotekets 

kunskapssyn. Där den traditionella synen ger plats åt demokrati och öppenhet i en 

tid då det saknas en uttalad kunskapssyn, men att vi även har marknadskrafterna att 

ta hänsyn till (Stigendal, 2008, s.81). Bibliotekets uppdrag att möta sina användare 

ses som viktigt i dag och ses som en demokratisk fråga. Men det finns många 

aspekter av gränsdragningar här.  
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Då biblioteken ser till ”kundens” bästa eller att biblioteken existens legitimeras efter 

kvantitativa mått är att följa Rabers populistiska strategi. Popularitet är viktiga mått, 

enligt det populistiska synsättet. Men strategin förbiser målet om att vara till för alla 

(Raber, 1996, s. 227 – 228). Om 70-talets svängning berodde på att det saknades 

mandat i form av bibliotekslag, så ser det ju annorlunda ut i dag. Vi har legitimitet 

teoretiskt sätt i form av bibliotekslagens mål om att vara till för alla. Men hur ser 

det ut i praktiken?  

 

Den populistiska strategin framkommer av Iburg (2012) som den mest dominanta 

strategin i hennes studie (Iburg, 2012, s. 27. Men hon poängterar också vikten av 

mötesplatsfunktionen, vilket kan tolkas som en koppling till allaktivitetsdiskursen 

eller Rabers sociala strategi. Studiens starka fokus på mötesplatsfunktionen är 

relevant för min studie och jag vill undersöka om bilden av bibliotek har förändrats 

de senaste åren och tar därför vid 2012 där hon avslutar sin studie. Kanske är det så 

att den bokliga diskursen är fortfarande hegemonisk eller har vi en blandning av 

populistisk strategi och social strategi? 

 

En oro kring de fysiska bibliotekens varande kom i samband med 1990-talets 

internetvåg och den övergripande samhälleliga rollen kom att förändras i och med 

globaliseringen. Debatter har pågått om bibliotekens överlevnad i ett modernt 

digitaliserat samhälle, men vi har ju insett nu att biblioteket har överlevt. Enligt 

Jochumsen et al. (2012) så handlade mycket av förändringen om en övergång från 

en mer eller mindre passiv mediekollektion till en mer aktiv plats för inspiration och 

upplevelse. Folkbiblioteket beskrivs ofta i dag som en lokal mötesplats och 

collections har lämnat plats åt connections (Jochumsen et al., 2012, s. 587 – 588). 

Även här ser vi en mening i att lyfta fram allaktivitetsdiskursen eller Rabers sociala 

strategi. 

 

I Mikael Stigendals bok Biblioteket i samhället – en gränsöverskridande 

mötesplats? beskrivs syftet med att utveckla en förståelse för bibliotekets 

samhälleliga position i nytt sammanhang där det i lokalsamhället har uppstått 

gränser mellan innanförskap och utanförskap (Stigendal, 2008, s.14). Stigendals 

begrepp innanförskap och utanförskap är viktiga i beaktandet av folkbibliotekens 
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legitimitet som samhälleliga- och sociala rum. Begreppen kommer jag att beskriva 

mera i kapitel 3.3. När folkbiblioteket legitimerar sig utifrån paragrafen i 

bibliotekslagen om att vara öppet för alla är det viktigt att befästa begreppet 

utanförskapet. 

 

När folkbibliotekets identitet och funktion som rum tas upp nämns ofta kopplingen 

till demokrati, värdegrund, människosyn och kunskapssyn. Mikael Stigendal (2008) 

beskriver att den gamla kunskapssynen som grundades i att det fanns normer på 

biblioteket kring vad som ansågs vara kvalitet är förlegad eftersom det nu finns 

specifika inköpsgrupper som sköter inköpen av bibliotekets bestånd (Stigendal, 

2008, s.79). Demokrati och öppenhet har kommit in i en tid då det har saknats en 

uttalad kunskapssyn, men vi har också de rådande marknadskrafterna att beakta. 

Detta, menar Stigendal, betyder däremot inte att bibliotekens personal saknar 

kunskapssyn (Stigendal, 2008, s.81). Bibliotekets människosyn beskriver han i 

stället med tydlighet. Biblioteket visar på öppenhet och intresse för andra med så 

kallade låga barriärer, utan förutfattade meningar och med intresse av att vilja stötta 

och är inte är auktoritärt eller patriarkalt i jämförelse med andra institutioner. En 

människosyn som förmodligen får besökare att känna sig delaktiga i 

biblioteksrummet (Stigendal, 2008, s.77 – 78).  

 

Dessa normer och värden som Stigendal tar upp med ”den förlegade 

kunskapssynen” hänger ihop med det som Jochumsen et al. (2012) beskriver med 

”den mer traditionella värdegrunden”. När de lanserar the four space-model 

beskriver de att det har skett en förändring från collection to connection, samt 

collection to creation för att visa att de avviker från den tidigare och mer 

traditionella värdegrunden som biblioteket verkat inom (Jochumsen et al. 2012, s. 

588). Iburg (2012) nämner Skot-Hansen (2001) och hennes artikel Folkbiblioteket i 

civilsamfundet – civilsamfundet i folkbiblioteket. Den beskriver biblioteket som en 

moralisk plats där normer och värderingar som samhället bygger på förmedlas. 

Skot-Hansen beskriver att civilsamhället är en förutsättning för demokratin som 

samhällsform. Hon urskiljer tre aspekter av civilsamhället i sin analys: den 

moralfilosofiska, den politiska och sociologiska. Biblioteket har som roll, enligt 

Skot-Hansen, att verka som debattforum för den politiska sfären och som mötesplats 
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för informella sammankomster. Skot-Hansen betonar att det behövs platser där man 

kan känna gemenskap utan att behöva gå med i en förening eller gå på café (Iburg, 

2012, s.4). 

 

En viktig aspekt av mötesplatsfunktionen utifrån funktionen att biblioteket är till för 

alla är att när det debatteras utifrån ”social oro” i media från ett konservativt 

perspektiv så pekas ungdomarna eller utanförskapet ut som problem (se Qvist, 

2016). Detta är ett exempel på det som beskrivs som en nackdel i Rabers sociala 

strategi. Det är en svår balansgång när det handlar om att räcka till och att göra 

avgränsningar i biblioteksrummet som en plats för alla. Förespråkarna för 

allaktivitetsdiskursen i studien av Qvist (2016) utmålas som de som inte verkar bryr 

sig om det är ”stök och bråk” i biblioteksrummet eftersom biblioteksrummet är till 

för alla. I Stigendals intervjuer med bibliotekarierna, det vill säga ett inifrån 

perspektiv, så framkommer det istället att det är samhället och dess normer som 

pekas ut som problem, inte utanförskapet som sådant (Stigendal, 2008, s.37). 

Stigendal menar att vi med vår nordiska regim och i ett svenskt välfärdsperspektiv 

har folkbiblioteket sin förankring. Många betonar i intervjuerna att de vill värna om 

den generella välfärdspolitiken, en politik som är förknippad med demokrati och 

allas lika möjligheter (Stigendal, 2008, s.57). 

 

Sammanfattningsvis sträcker sig legitimeringsgrunderna från den traditionella rollen 

utifrån en konservativ hållning där det mer stabila läsfrämjande arbetet lyfts fram i 

en så kallad boklig diskurs och möter public management-idéerna genom bibliotek 

för alla vilket är än i dag också bärande inom bibliotekslagen. Att rikta sig till alla 

handlar delvis om en boklig diskurs som lyfter fram de tidiga idealen om 

läsfrämjande för alla, men det handlar även om allaktivitetsdiskursen som lyfter 

fram bibliotekets andra uppgifter i bibliotekets roll som mötesplats där alla har 

tillträde till biblioteksrummet. Demokratiaspekten är bärande inom båda, men tolkas 

olika. Inom allaktivitetsdiskursen tas bland annat vikten av att använda 

biblioteksrummet som mötesplats upp och legitimerar på så vis den demokratiska 

aspekten i bibliotekets uppdrag. Mycket av den forskning som jag kommer att ta 

upp bygger på bibliotekets funktion som mötesplats eftersom det är här jag finner 

mitt problemområde. Diskussionen om biblioteksrummet genom begrepp som 
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utanförskapet och tysthetsnormen visar på att antagandet om att bibliotek är till för 

alla är komplicerad och skapar olika åsikter om hur biblioteket bör vara. Ur ett 

svenskt perspektiv har biblioteket sin grund i välfärdssamhället och värnar än i dag 

om den generella välfärdspolitiken, vilket skiljer sig mot till exempel en anglosaxisk 

tradition med andra värden. Dock har det även i Sverige generellt sätt skett en 

glidning mot ett mer nyliberalistiskt samhälle. 

2 Syfte och frågeställningar 

 
I den här uppsatsen kommer jag att undersöka debatten om folkbibliotekens roller 

utifrån en innehållsanalys av artiklar från svenska dagstidningar 2012 - 2019. Mitt 

mål är att utröna den samtida biblioteksdebatten om de fysiska biblioteksrummen 

utifrån en samhällelig- och social funktion. Jag vill fånga biblioteksrummets 

betydelse i debattens utifrån-perspektiv och låta den möta forskningen som finns 

inifrån, samt en historisk syn som tar upp bibliotekets utveckling och legitimitet.  

Min frågeställning för studien är följande: 

 

1. Hur diskuteras folkbibliotekens rum i svensk samtida debatt utifrån dagspress?  

2. Folkbiblioteken tillskrivs olika funktioner, vilka ämnen och teman aktualiseras i 

biblioteken som mötesplats? 

3. Vad får debatten för konsekvenser för bilden av folkbiblioteket i dag och hänger 

det ihop med bibliotekets legitimeringsarbete? 

 

Frågeställningen handlar om att få en större förståelse av folkbibliotekets värde och 

formar om möjligt en bild av en offentlig diskurs för folkbiblioteket och möjligtvis 

påverkar detta i sin tur folkbibliotekens legitimeringsarbete. 
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3 Tidigare forskning 

 

I det här kapitlet tar jag upp publicerade texter som har fungerat som verktyg till 

mitt insamlade empiriska material för att förstå vilken rollbeskrivning 

folkbiblioteket får genom dagspress. Jag har funnit många artiklar på basis av 

empiriska undersökningar som från olika håll tar sig an ämnet biblioteken som 

mötesplatser eller sociala rum. Den väl citerade forskningen får stå som grund i min 

studie och jag kommer att ta upp begrepp och modeller för att öka förståelsen av 

teorin, samt för att samla en bild av hur rollbeskrivningen av folkbiblioteket får 

genom ett inifrån-perspektiv. Flera forskare har som sagt gjort tvärvetenskapliga 

studier kring biblioteket som mötesplats utifrån en sociologisk utgångspunkt. Ray 

Oldenburgs karaktäristiska begrepp det tredje rummet placeras med fördel in i 

bibliotekssammanhang av Jochumsen et al. och används flitigt i artiklar från det 

norska PLACE-projektet.  

 

Andra sociologer som många forskare citerar och bygger vidare på är exempelvis 

Habermas och Giddens med sina sociopolitiska teorier om civilsamhället. Habermas 

idéer från 1700-talets England behandlas av bland annat Vestheim (1997). 

Begreppet the public sphere som myntades av Habermas är en slags idealbild av ett 

rum som alla medborgare har tillgång till (Vestheim, 1997, s. 80). Filosofen 

Lefebvres spatiala dialektik tar upp rumsligheten (spatialitet) utifrån en marxistisk 

analys av begreppet som sätter begreppet i relation till det kapitalistiska systemet. 

Bland andra Leckie & Given (2010) tar upp biblioteksrummet utifrån detta synsätt. 

De vill framhäva vikten av hur olika space produceras i en kaotisk mångfald av 

kommersiella-, ekonomiska- och geografiska spaces där kunskap integreras (Leckie 

& Given, 2010).  

Med hänsyn till uppsatsens begränsning i omfång och tidsram kommer jag inte att 

gå in på de sociopolitiska teorierna på ett djupare plan. Jag kommer att titta på 

forskning som handlar om det fysiska biblioteksrummet, men även visioner kring 

dess funktion. 
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3.1 Biblioteksrummet som fysiskt rum 
 
Här placerar sig bland annat det norska forskningsprojektet PLACE: Public 

Libraries – Arenas for Citizenship som har finansierats av Vetenskapsrådet i Norge 

där flera forskare är inblandade från olika institutioner. Exempelvis har Audunson, 

Vårheim och Aabø genom empiriska studier undersökt om och hur folkbiblioteket 

kan generera socialt kapital och på så vis fungera som mötesplats för medborgare 

rent konkret i det fysiska biblioteksrummet. Forskningen för projektet har använt sig 

av flera sociologiska tänkare och dess teorier. Därför anses projektet ha en 

tvärvetenskaplig karaktär (Särg, 2009, s.27). Inom projektet myntades begreppen 

låg- och högintensiva mötesplatser och the otherness (Aabø & Audunson, 2012, 

s.3).  

 

3.1.1 Tredje rum  

 
Den amerikanska sociologen Ray Oldenburg myntade konceptet third places. 

Oldenburg beskriver i boken The great good place (1999) tre platser. Den första är 

hemmet, den andra är arbetsplatsen eller skolan och det tredje rummet står för 

neutrala, informella och inkluderande mötesplatser (Oldenburg, 1999, s. 21). Dessa 

rum som kallas tredje rum kan förekomma i form av bokhandeln, caféerna eller som 

i det här fallet folkbiblioteken. Den gemensamma nämnaren är att platserna främjar 

både individen och samhället (ibid., s. 14 – 16). Varje fungerande samhälle har 

behov av tredje rum för att fungera, inte minst för att de värnar om demokratin 

(Jochumsen et al., 2012, s. 592). Med den accepterande miljön främjar platsen 

individen. Det karakteristiska med platsen är att atmosfären bidrar till att 

sinnesstämningen höjs och att människor helt enkelt mår bra (Oldenburg, 1999, s. 

55). Besökarna erbjuds i tredje rummet gemenskap och mänsklig kontakt. 

Därigenom fås möjligheter att känna grupptillhörighet, att dela varandras lärdomar 

och erfarenheter, samt att det förser människor med perspektiv (ibid., s. 50). Denna 

stimulans som tredje rummet erbjuder består ofta av en slags stimulerande 

oförutsägbarhet och präglas ofta av ett mångkulturellt klientel. Människor kan 
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komma och gå som de vill och de ska känna sig välkomna oavsett vilken bakgrund 

eller tillhörighet de har, samt behandlas lika (ibid., s. 46). När människor möts under 

informella omständigheter kan det skapa en god lokal sammanhållning. Oldenburg 

beskriver det som att besökarna i de tredje rummen har en avsikt att upprätthålla en 

god stämning med gott uppförande, vilket medför ett mera städat samhälle (ibid., 

s.73). 

 

En slags förlängning av PLACE-projektet är Aabø och Audunsons artikel Use of 

library space and the library as a place (2012) där begreppen från tidigare artiklar 

samlas och tankar utvecklas om vad som egentligen sker i det fysiska 

biblioteksrummet ur en social vinkel. Detta komplexa område visar på att 

folkbiblioteken används på många olika sätt och de utgår från indelningen som 

Oldenburg gör. The first place som Oldenburg använde som begrepp för hemmet 

appliceras här även på biblioteket när användare befinner sig någonstans i en 

utsträckning av hemmet. Som exempel ges att användare befinner sig i 

biblioteksrummet och hjälper ett småsyskon med läxorna. Det framgår av artikeln 

att de flesta använder biblioteksrummet även som the second place, vilket står för en 

förlängning av arbete och skola. Biblioteksrummet förvandlas till ett slags kontor 

och tillhandahåller här olika hjälpmedel så som datorer, Wifi, utskriftsmöjligheter 

och så vidare. The third place eller tredje platsen ses som viktig i byggandet av 

socialt kapital (Aabø & Audunson, 2012, s.4). Tredje platsen beskrivs som en 

neutral plats för möten, vilka består av face to face och nätverksskapande. 

 

3.1.2 Lågintensiva mötesplatser 

 
I artikeln How do public library function as a meeting place? använder Aabø, 

Audunson och Vårheim (2010) begreppen låg-och högintensiva mötesplatser för att 

fördjupa Oldenburgs idéer om det tredje rummet i den publika sfären. De 

högintensiva mötesplatserna beskrivs genom att inkludera likriktning i form av 

intresse, politisk hållning, musiksmak och så vidare. De lågintensiva mötesplatserna 

öppnar istället upp för möten med det som författarna kallar the otherness.   
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I vårt mångkulturella samhälle är det viktigt att ha arenor för att bygga broar mellan 

socialt kapital på så vis att människor kan ta del av andra intressen och värderingar 

som inte automatiskt inte tillhör gruppen. The otherness används kort och gott för 

att förklara det viktiga i att kunna mötas trots skillnader. Artikelförfattarna beskriver 

det som en fara i att bara umgås med människor som är likasinnade. De menar på att 

det kan skapa en rädsla för det andra och det okända, vilket i sin tur kan leda till 

främlingsfientlighet. Därför lyfter de fram att bibliotek är som känt för att vara 

öppet för alla och att biblioteken står på så vis för lågintensiva möten. Här möts 

människor över gränserna och socialt kapital främjas. Författarna kommer fram till 

att det finns ett behov av social inkludering och ett länkande av socialt kapital. Då 

samhället har blivit mera fragmenterat och komplext menar de att behovet av 

mötesplatser nu är större. Vårt fragmenterade samhälle består i dag av 

socioekonomiska olikheter, en multikulturell diversitet, generationsglapp och det 

som rör digitaliseringen. 

 

På biblioteket sker både hög-och lågintensiva möten. De av högintensiv karaktär är 

mest tydlig och härleds ofta till organiserade programpunkter. Men det är framför 

allt en stor potential i att biblioteket är en plats för de lågintensiva mötena, vilket 

visar sig i författarnas empiriska studie. Genom de lågintensiva mötena främjas det 

sociala kapitalet på bästa sätt. Mötet med the otherness eller de ytliga kontakterna 

ökar förtroendet för samhället i stort och känslan av delaktighet höjs. I studien 

framkommer även skillnader av socioekonomisk karaktär. Biblioteket visade sig 

användas mer frekvent av människor med lägre utbildning. Biblioteket ses utifrån 

sin funktion som mötesplats inneha en potential att jämna ut dessa skillnader. Vilket 

pekar på att vissa av ekonomiska- eller utbildningsmässiga skäl kan bli aktiva 

medborgare med hjälp av bibliotekets stödstruktur.  

 

Med forskningen har författarna visat på ett glapp i forskningen som behöver fyllas 

igen. Glappet som de menar består i att det är viktigt att se på hur biblioteksrummet 

används rent praktiskt och inte bara i teorin. Författarna lyfter i den här rapporten 

den sociala aspekten och vilken betydelse det har i stort för vår samhällsutveckling. 

Demokratiaspekten lyfts fram utifrån integration, men även frågor av mera 

filosofisk karaktär som handlar om hur vi människor utvecklas genom möten. Den 
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empiriska studien visar på att bibliotek innehar många funktioner och att det sker 

många typer av möten där. Det visade sig i studien att folkbibliotek innehar en trygg 

miljö där människor kan utvecklas och ta del av en diversitet utifrån multikulturella 

variationer. De ser likheter med andra forskare och deras studier om 

biblioteksrummet, men påtalar ända att det inte räcker att förklara bibliotekets 

funktion med begrepp som tredje rummet (Oldenburg) eller som Habermas 

beskriver den publika sfären. Därför tillförde deras studie mycket genom att 

beskriva möten utifrån begrepp som the otherness (Aabø et al., (2010).  

 

En annan artikel som tar upp begreppet lågintensiva möten är The public library as 

a meeting-place in a multicultural and digital context – the necessitiy of low-intense 

meeting-places av Ragnar Audunson (2005). Den här studien kan ses som ett 

förarbete till den föregående studien av Aabø et al. (2010). Begreppen hög- och 

lågintensiva mötesplatser beskrivs mera ingående av Audunson och han tar mera 

avstamp i olika teoretiker som behandlar studier kopplade till biblioteksrummet, 

samt utvecklar dessa. Här nämns bland annat Habermas teorier om the public sphere 

vilket handlar om en rationell plats i sekulär mening med demokratisk diskurs som 

oberoende av både marknaden och staten. Audunson sammanför en sociologisk 

aspekt av civilsamhället i bibliotekskontext där den traditionella roll som 

folkbibliotek har haft ligger i den fristående publika sfär där demokratiska värden 

var ledande. Begreppet public sphere är nära förknippat med Giddens´s 

sociopolitiska teori om civilsamhället, vilket tas upp av Habermas som menade att 

civilsamhället tappade sin oberoende ställning i och med den fria marknadens 

påverkan. Oldenburgs teorier är viktiga i sammanhanget eftersom de tar upp möten 

vilka består av face to face och nätverksskapande genom tredje rummet. Dessa idéer 

kallar Audunson för sociala rum. Det var i detta som Audunson fann ett glapp i 

forskningen som behövde fyllas (Audunson, 2005). 
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3.1.3 Utanförskapet 

 

Biblioteket är som känt öppet för alla och öppnar på så vis upp ett tredje rum och 

sociala rum för lågintensiva möten och mötet med the otherness, vilket gynnar 

socialt kapital för individen, gruppen och samhället som sådant. I bibliotekets 

fysiska rum kan människor mötas över gränserna med olika normer, värden, etiska, 

kulturella, generationsbundna och sociala former. I vårt mångkulturella samhälle är 

det viktigt med arenor som bygger broar mellan socialt kapital.  

 

Stigendals (2008) bok Mikael Stigendals bok Biblioteket i samhället – en 

gränsöverskridande mötesplats? handlar om att utveckla en förståelse av 

bibliotekets samhällsbetydelse. Den bygger på en kvalitativ studie där 34 

biblioteksanställda har intervjuats om på vilket sätt biblioteket fungerar i mötet 

mellan utanförskap och innanförskap. Hans teorier om var gränserna går för 

utanförskap och innanförskap provas genom undersökningarna, begreppen 

analyseras och sätts i sammanhang utifrån den omvärld vi befinner oss i. 

Begreppens kraft beror på hur det refererar till verkligheten, men också på 

meningssammanhanget det ingår i. Bibliotekets samhälleliga position sätts i ett nytt 

sammanhang där det i lokalsamhället har uppstått gränser mellan innanförskapet 

och utanförskapet. Med stöd i samhällsvetenskaplig teoribildning menar han att 

begreppet utanförskap skiljer sig i betydelse mellan olika välfärdregimer och att den 

viktigaste skiljelinjen går mellan olika samhällsformer (Stigendal, 2008, s.14).  

 

Ur ett svenskt välfärdsperspektiv har det varit lite otydligare kring härkomsten av 

begreppets betydelse och det är inte helt lätt att anta vare sig ett konservativt eller 

liberalt perspektiv. Inom den nordiska kontexten i teorin om välfärdsregimer sätts 

välfärdsstaten högst och har till ansvar att skapa ekonomisk trygghet. Det 

socialdemokratiska välfärdssystemet tryggas genom skatter och inte försäkringar. Vi 

har medborgaren som bas i systemet och inte familjen som i den konservativa 

centraleuropeiska regimen och inte heller individen som i den liberala anglosaxiska 

regimen (Stigendal, 2008, s.57). I denna nordiska regim har de svenska 

folkbiblioteken sin förankring och många av de som blir intervjuade av Stigendal 

betonar att de vill värna om den generella välfärdspolitiken. En politik som är 
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förknippad med demokrati och allas lika möjligheter (Stigendal, 2008, s.58). Frågan 

som Stigendal sedan ställer sig är om huruvida den nordiska regimens principer 

fortfarande gäller i dagens Sverige. En undran som kan vara mera aktuell nu när vi 

går in i det tjugonde århundrades andra årtionde, lite drygt tio år senare än 

Stigendals skrivelse. I många fall går det nu, enligt Stigendal, att tolka det svenska 

trygghetssystemet som mera anglosaxisk där grundtryggheten ligger på minimala 

nivåer och behovsprövas, samt är selektiv (Stigendal, 2008, s. 59). Stigendal nämner 

sociologen Zygmund Bauman som tar upp den anglosaxiska regimen i boken 

Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen. Bauman beskriver att stora skillnader i 

generella- och selektiva principer skapar två modeller av välfärdsstater. Det 

generella trygghetssystemet, som ska gynna alla, skapar en känsla av gemenskap 

och lägger grunden för sammanhållning. Medan modellen med de selektiva 

principerna kan leda till kritik mot välfärdsstatliga satsningar eftersom alla inte får 

ta del av dem. Det folkliga stödet kan urholkas ytterligare om systemet leder till 

försämringar som följd av nedskärningar, vilket leder i sin tur till en nedåtgående 

spiral med försämringar i kvalitet och en urholkad finansiering. Bauman beskriver 

England som har hamnat i detta läge av politisk utarmning, färre valdeltagande och 

ett sjunkande politiskt intresse (Stigendal, 2008, s.60). De selektiva principerna går 

att koppla till en marknadsanpassad linje inom bibliotekssektorn där efterfrågan styr 

utbudet efter ofta kvantitativa mått på tillväxt och populism. Det här systemet tar 

inte hänsyn till marginaliserade grupper och gynnar inte samhällets mångfald. 

 

Utanförskapet har visat sig genom Stigendals intervjuer att det kan handla om 

hemlöshet, ensamhet, ofullständiga betyg, okunskap om ny teknik, okritisk 

inställning, brist på informell språkkompetens, maktlöshet, känsla, inlärda 

beteenden och brist på kunskaper för att hävda sig i samhället. Det vill säga att 

sakna någonting, att inte göra det som krävs eller att bete sig på fel sätt (Stigendal, 

2008, s.44 - 45). I Stigendals intervjuer lyfts besökarna fram som inte enbart har 

intresse av bibliotekets samlingar. Bibliotek beskrivs som en verklighet i form av 

hus, personal och samlingar, men det är inte bara böckerna och byggnaden som får 

människor att söka sig till biblioteket eftersom biblioteket symboliserar någonting 

annat som inte är materiellt. Betydelsen av allt som biblioteket är bärare av beror på 

hur betydelserna hänger ihop men också på vad biblioteket förknippas med 
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(Stigendal, 2008, s.23). Utifrån Stigendals frågeställning i sin undersökning till 

bibliotekspersonalen om definitionen av utanförskap framhålls på många ställen att 

det handlar om resurser vilka samhället inte förmår att ta vara på. I stället för som i 

ett konservativt perspektiv peka ut utanförskapet som problem, pekas samhället och 

dess normer ut som problem (Stigendal, 2008, s.37). Utanförskapet förutsätter alltså 

innanförskapet för att få ett sammanhang och för att bli begripligt, vilket ligger i 

linje med EU-definitionens ställningstagande för en relation (Stigendal, 2008, s.45). 

Inom sociologin är inte begreppen innanförskap och utanförskap etablerade därför 

anser Stigendal att begreppen måste kopplas till en teori om integration för att 

kompletteras ytterligare (Stigendal, 2008, s.15). Från teorin om integration hämtar 

han det som kallas det hårda- och det mjuka innanförskapet och skapar således en 

tolkningsram för sin analys. Latinets ord, integration, integra’tio, betyder 

helhetliggöra (Stigendal, 2008, s.49). 

 

3.1.4 Den bokliga diskursen 

 
Det föreställda biblioteket (2009) av Åse Hedemark är en avhandling som genom 

en diskursanalytisk studie tar upp biblioteksdebatter av svenska medier (1970 – 

2006). I studien tas tre diskurser upp; den bokliga, den informationsförmedlande 

och allaktivitetsdiskursen. Folkbiblioteket ses ur den bokliga diskursen främst som 

en kulturinstitution med uppgift att bevara kulturarvet. Bibliotekets främsta uppgift 

inom den informationsförmedlande diskursen är att förmedla information oavsett 

medieformat. Tekniska färdigheter och kunskapsorganisation ses som 

eftersträvansvärda mål hos bibliotekarierna. Allaktivitetsdiskursen kopplas samman 

med 70-talets breddade syn på bibliotekets uppgifter och aktiviteter, samt att vara en 

mötesplats i det lokala samhället (Hedemark, 2009, s. 161). Hedemark konstaterar 

att den bokliga diskursen är den mest långlivade och den mest dominerande 

diskursen i studien. 
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3.2 Biblioteket som visionär plats 
 
Biblioteksrummet beskrivs mera visionärt och abstrakt av de danska forskarna (som 

med vissa artiklar även de var knutna till PLACE-projektet). En modell togs fram av 

forskarna Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen, vilken har använts 

i många av de svenska uppsatser som jag har lutat mig emot. Begreppet space 

används här istället för place. En röd tråd i följande artiklar är att placera biblioteket 

med begreppet mötesplats och dess syfte i funktionen. Artiklarna visar på att 

biblioteket med sin mötesplatsfunktion spelar en stor roll i samhällsutvecklingen.  

 

3.2.1 The four spaces-model  

 

I artikeln The four spaces - a model for the public library (2012) beskrivs modellen 

av Jochumsen et al.  

Modellen skapades som en slags vision och belyser bibliotekens potential i en 

pågående samhällsutveckling. Visionen belyser de svårigheter som uppstår i ett 

föränderligt samhälle. The four spaces-model består av fyra övergripande mål: 

innovation, empowerment, involvement och experience (Jochumsen et al., 2012, 

s.589). Modellen är avsedd att användas som underlag vid både interna och externa 

diskussioner om folkbibliotekens identitet, syfte och legitimitet.  

 

De tar avstamp i förvirringen kring folkbibliotekens roller och nämner ”from 

collection to connection”, samt ”collection to creation” för att visa att de avviker 

från den tidigare och mer traditionella värdegrunden som biblioteket verkat inom 

(Jochumsen et al. 2012, s. 588). Genom att biblioteksverksamheten skapar rum för 

inspiration, kunskapsinlärning, skapande och möten ska målen kunna uppfyllas och 

detta anspelar på det som Stigendal nämner (s. 21): ”det är inte bara böckerna och 

byggnaden som får människor att söka sig till biblioteket eftersom biblioteket 

symboliserar någonting annat som inte är materiellt”.  

Mål och rum överlappar på sätt varandra och målen som tas upp kan mötas inom 

ramarna för två olika rum, som exempelvis kan involvement space hamna inom 

performative space och meeting space (ibid., s.589). 
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Modellen är inspirerad av en tidigare profilmodell av Andersson och Skot-Hansen 

(1994) som delar in folkbibliotekens huvuduppgifter efter olika funktioner. En 

modell som har många likheter med Rabers ideologiska strategier.  

 

3.2.2 Anderson och Skot-Hansens profilmodell  

 
Modellen över bibliotekens profiler delar in folkbibliotekens huvuduppgifter efter 

fyra funktioner: kunskapscentrum, informationscentrum, kulturcentrum och sociala 

centrum. De olika identitetsskapande funktionerna kan även överlappa varandra i 

viss mån och profilerna är tänkta att ses som underlag för diskussion och i funktion 

av ramverk. Inte som en exakt verklighet (Andersson & Skot-Hansen, 1994, s.245). 

 

1. Kunskapscentrum (Videcenter): Funktionen för folkbiblioteken ses här 

som en plats för utbildning och upplysning dit användare kommer för att 

öka sin kunskap oavsett om det är för formella utbildningar eller för eget 

lärande. Folkbibliotekens uppgift är att förse användarna med material och 

erbjuda studieplatser, samt att vara behjälplig vid informationssökning 

(Ibid., s. 14).  

 

2. Informationscentrum (Informationscenter): Profilen står för en 

marknads- och teknologanpassad roll med uppgift att ge referensservice, 

samhälls- och turistinformation. Eftersom samhällsutvecklingen har skapat 

dessa förväntningar på folkbiblioteken, så måste biblioteken följa med 

strömmen för att få politisk legitimitet (Ibid s. 12 - 13).  

 

3. Kulturcentrum (Kulturcenter): Den här funktionen innehåller 

verksamheter med kulturell prägel såsom utställningar, programverksamhet 

och olika arrangemang. Inriktningen tar bibliotekens identitet till plats för 

utveckling och rum för kulturella och konstnärliga upplevelser (Ibid s. 19). 

 

4. Sociala centrum (Socialcenter): Den här identiteten placerar 

folkbiblioteken i att vara rum för kravlöshet. Folkbiblioteken ses här som en 

plats för gemenskap där användarna kan ta en kopp kaffe, läsa någonting 
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och träffa andra. Men även den uppsökande verksamheten placerar sig här. 

Rollen förknippas lätt med biblioteken som mötesplatser och här ingår även 

att placera biblioteken som mångkulturella rum (Ibid s. 19). Författarna 

förklarar att funktionen är viktig särskilt för barn och arbetslösa vuxna som 

saknar en fast och trygg hållpunkt i vardagen (Andersson &  

Skot-Hansen, 1994, s. 250). 

 

3.2.3 Bibliotekets förändring genom den urbana samhällsutvecklingen 

 

Folkbibliotekens förändring tas även upp av författarna genom synen på den urbana 

samhällsutvecklingen i artikeln The role of public libraries in culture-led urban 

regeneration (2013). Dagens folkbibliotek förändrar inte bara sina funktioner, sin 

design och sitt varumärke under den rådande samhällsutvecklingen, utan bidrar även 

till den. Författarna nämner tre sätt som folkbiblioteken kan fungera som: ikoner, 

kulturella ankare och identitetsmarkörer, samt samhällelig vitalitet. Den 

förstnämnda funktionen, ikon-funktionen, fokuserar på bibliotekens arkitektur och 

kan knytas till tillgänglighet. Det vill säga på vilket sätt utformningen av 

biblioteksrummen upplevs av användarna (Jochumsen et al. 2013, s.9). Med sin 

utmärkande arkitektur kan biblioteken betraktas som symboliska för enskilda platser 

och på så sätt placera platsen på kartan och locka besökarna till sig. Den andra 

funktionen som beskriver biblioteken som kulturell ankare och identitetsmarkörer 

syftar till att knyta samman invånarna. Biblioteken kan här fungera som en slags 

upplevelsearena och locka till sig andra forum för möten. Författarna tar upp 

exemplet med caféer som syftar på att i och med nya inrättningar så expanderar 

biblioteken de egna mötesplatsfunktionerna ut i samhället bortanför de egna 

väggarna. Här betraktas biblioteken som medaktörer i formandet av 

lokalsamhällenas identitet på basis av sin sammanlänkande roll. Den samhälleliga 

vitaliteten som beskrivs bygger på bibliotekens förmåga att stärka den lokala 

identiteten och skapar en känsla av sammanhang utifrån lokal innovation och 

kreativitet. Det som även framkommer av författarna i detta sammanhang är även att 

sociala- och ekonomiska problem synliggörs (ibid., s. 12 - 13). 
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3.2.4 Litteraturöversikt 

 
Jag kommer att ta upp kandidatuppsatser och magisteruppsatser som grundar sina 

studier i den tidigare forskningen som har beskrivits med betoning på att 

uppsatserna i sig inte är forskning. Samtliga har gjort en analys om 

biblioteksrummet utifrån media, fackpress eller dagspress.  

 

I modern tid kommer ofta den bokliga- och allaktivitetsdiskursen på tal när vi 

debatterar biblioteksrummet och bibliotek som mötesplats, två diskurser som 

engagerar när det handlar om folkbibliotekets samhälleliga funktion och legitimitet. 

Den bokliga diskursen härstammar i det traditionella bildningsidealet och 

allaktivitetsdiskursen syftar till bibliotekets andra funktioner och kommer ifrån 70-

talets beskrivningar av bibliotekets roll. Demokratiaspekten finns i båda diskurserna 

men tolkningarna av begreppet demokrati skiljer sig åt. Några som tar upp 

diskurserna är exempelvis Hedemark (2009) med sin avhandling Det föreställda 

biblioteket och Qvist (2016) med kandidatuppsatsen Tysthetsnormen – en 

diskursanalytisk studie av debatten om stökiga folkbibliotek i relation till historiska 

biblioteksdiskurser. I min studie kommer jag inte att använda mig av en uttalad 

diskursanalys, men jag kommer att undersöka den och jag vill ta reda på om den i 

den nutida debatten i media är lika polariserad när det talas om biblioteksrummet 

som exempelvis Qvist (2016) tar upp. De övriga uppsatserna av Forsten & Fries, 

samt Iburg har andra slutsatser vilka jag kommer att jämföra med mina resultat. 

 

Folkbiblioteket som mötesplats i svensk biblioteksdebatt (2006) är en 

magisteruppsats skriven av Frida Forsten och Sanna Fries som analyserar begreppet 

mötesplats i den svenska biblioteksdebatten. De utgår från debattartiklar från 

tidskriften Biblioteksbladet under åren 1975, 1985, 1995 och 2005. De tar upp det 

som rör förhållanden och relationer mellan individer, grupper och samhälle (ibid., s. 

8). Begreppet mötesplats avgränsades till social mötesplats. Tre teman framgår i 

studien efter en hermeneutisk analys: fritid och rekreation, delaktighet och 

sammanhang, samt individens- och samhällets utveckling (2006, s. 56). Debatten 

om biblioteket som social mötesplats 1975 – 2005 handlade i huvudsak om att skapa 

tillhörighet vilket är kärnan i de tre tematiska indelningarna. Forsten & Fries betonar 
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att tillhörighetsaspekten är viktig att lyfta inför beslutsfattare eftersom det främjar 

både hälsa och demokrati. De menar att folkbiblioteket är ett uttalat place, genom 

sitt fysiska rum, personal, sitt medieutbud, aktiviteter, samt bibliotekets arbete i sin 

helhet. Att tillhöra detta place skapar genom en känsla av tillhörighet i samhället, ett 

space. Medborgare med stort socialt kapital har bättre förutsättningar för att utgöra 

en väl fungerande medborgare i samhället än de med lägre socialt kapital (Putnam, 

2001, 354 - 368). 

 

Det öppna vardagsrummet (2012) är en kandidatuppsats av Malin Iburg som kan 

ses som en slags fortsättning på Forsten & Fries (2006). Iburg gör i uppsatsen en 

innehållsanalys av svensk biblioteksdebatt mellan 2006 – 2012 i dagspressen och 

sammanfattar undersökningens syfte i slutsatsen med orden: inkludering, 

gemenskap och avkoppling. Hon gör efter detta en bedömning utifrån att biblioteken 

ses som en plats för upplevelser och aktiviteter att hennes tre begreppen uppnås. 

Samtliga begrepp kopplas till Andersons & Skot-Hansens modell och 

mötesplatsfunktionen placeras in i hennes tre egna teman. Hon utgår även från 

Rabers ideologiska indelning av bibliotekets funktioner. Biblioteken tillskrivs både 

sociala och demokratiska funktioner, vilket placerar den sociala strategin i 

sammanhanget (Iburg, 2012, s. 25 - 26). I debatten finner hon ett fokus på 

biblioteken som mötesplats utefter arrangemang och programverksamhet. Hon 

urskiljer en trend med större fokus på marknadsanpassning i en tid då 

utlåningsstatistiken dalar, vilket talar för en populistisk strategi. Hennes fokus på 

upplevelser och aktiviteter placerar bibliotekets roll inom Andersons och Skot-

Hansens (1994) kulturcentrum (Andersson & Skot-Hansen, 1994, s.19). Hon gör 

själv en bedömning att det i studien är ett fokus på marknadsanpassning, vilket i sin 

tur placerar sig tveksamt inom informationscentrum (Andersson & Skot-Hansen, 

1994, s.12 - 13). I hennes slutsats som handlar om teman inkludering och 

gemenskap kan kopplingar göras till Stigendals (2008) resonemang om integration 

(Stigendal, 2008, s.49). Det sista temat avkoppling tyder på att det finns en parallell 

till Oldenburgs (1999) tredje ställe, vilket många av forskarna använder sig av i mitt 

kapitel Tidigare forskning och som placerar sig under Andersons och Skot-Hansens 

sociala centrum (Andersson & Skot-Hansen, 1994, s.19).    
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Tysthetsnormen – en diskursanalytisk studie av debatten om stökiga folkbibliotek 

i relation till historiska biblioteksdiskurser (2016) är en magisteruppsats av Fredrik 

Qvist som ger en historisk överblick om folkbibliotekens identitet. Qvist analyserar 

debatter i både dagspress och kvällstidningar utifrån två diskurser, den bokliga- och 

allaktivitetsdiskursen. Han tar upp Hedemarks (2009) resonemang kring sina tre 

diskurser; den bokliga diskursen, den informationsförmedlande och 

allaktivitetsdiskursen (Hedemark, 2009, s.152). McDowell (2016) nämns även i 

studien som i sin masteruppsats Högljudda och tystade ungdomsgäng, tar upp två 

diskurser; tysthetsdiskursen och öppenhetsdiskursen (McDowell, 2016, s. 57). Qvist 

avslutar i sin slutsats att folkbiblioteken som domineras av den bokliga diskursen 

främst försvaras av liberala ledarskribenter, men även av vissa författare och 

bibliotekarier. Han beskriver den bokliga diskursen som hegemonisk och 

dominerande. Den bokliga diskursen placerar sig inom Andersons och Skot-

Hansens kunskapscentrum (Andersson & Skot-Hansen, 1994, s.245). Politikerna 

håller sig utanför debatten, vilket Qvist tolkar som att det inte är en politisk strid om 

bibliotekspolitiken. Ett centralt begrepp i båda diskurserna är demokrati, vilket har 

olika betydelser.  

 

 

3.2.5 Sammanfattning 

 
Sociologen Mikael Stigendal har en vision om att en uttalad kunskapssyn ska 

formuleras och att den generella välfärdens principer ska värnas och stå som grund 

i satsningarna som görs på bibliotek. Han önskar att biblioteket ska arbeta vidare 

med att synliggöra utanförskapets potentialer, samt att arbeta vidare med att hålla 

barriärerna låga (Stigendal, 2008, s. 5). På ett annat sätt beskriver han 

biblioteksrummets fysiska miljö. Hans studie visar på att besökarna inte enbart har 

intresse av bibliotekets samlingar. Han förklarar att bibliotek är en verklighet i form 

av hus, personal och samlingar, men att det inte är bara böckerna och byggnaden 

som får människor att söka sig till biblioteket. Biblioteket symboliserar någonting 

annat som inte är materiellt och betydelsen av det som biblioteket är bärare av beror 

på hur betydelserna hänger ihop men också på vad biblioteket förknippas med 

(Stigendal, 2008, s.23). Vilket tyder på en koppling till Hedemarks och Qvists 
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allaktivitetsdiskurs, samt forskningen av Jochumsen et al. (2012) som visar på en 

förändring. Visionen i The four spaces-model tar upp de svårigheter som uppstår i 

ett föränderligt samhälle och är avsedd att användas som underlag vid både interna 

och externa diskussioner om folkbibliotekens identitet, syfte och legitimitet. De tar 

grundar sin teori i förvirringen kring folkbibliotekens roller och nämner from 

collection to connection, samt collection to creation för att visa på förändringen av 

den tidigare och mer traditionella värdegrunden som biblioteket verkat inom 

(Jochumsen et al. 2012, s. 588). Modellen visar på att biblioteket har många olika 

viktiga funktioner förutom den mera traditionsenliga konservativa rollen. De roller 

eller mål som beskrivs är: innovation, empowerment, involvement och experience. 

Jochumsen et al. (2013) utkristalliserar och sammanflätar i en senare artikel tre sätt 

som folkbiblioteken kan fungera som: ikoner, kulturella ankare och 

identitetsmarkörer, samt samhällelig vitalitet. (Jochumsen et al. 2013, s.9). De 

menar att dagens folkbibliotek inte bara förändrar sina funktioner, sin design och sitt 

varumärke under den rådande samhällsutvecklingen, utan bidrar även till den. De 

skapade en vision, men som ändå är applicerbar i verkligheten med praktisk 

tillämpning. Alla delar av bibliotekets roller är representerade. 

 

Place-projektet tar upp vikten av mötesplatsfunktionen genom beskrivningen place. 

Forskarna tar avstamp i Oldenburgs beskrivning av tredje rummet i den publika 

sfären. Högintensiva mötesplatserna beskrivs genom att inkludera likriktning utifrån 

intresse, politisk hållning, musiksmak och så vidare. Lågintensiva mötesplatserna 

öppnar däremot upp för möten med det som författarna kallar the otherness.  De 

framhåller att det är viktigt i vårt mångkulturella samhälle att ha arenor för att bygga 

broar mellan socialt kapital på så vis att människor kan ta del av andra intressen och 

värderingar som inte automatiskt inte tillhör gruppen. The otherness används för att 

beskriva det viktiga i att kunna mötas trots skillnader. Stigendal (2008) beskriver att 

definitionen av utanförskap handlar om resurser vilka samhället inte förmår att ta 

vara på och att istället för som i ett konservativt perspektiv peka ut utanförskapet 

som problem så pekas samhället och dess normer ut som problem (Stigendal, 2008, 

s.37). 
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Andersson & Skot-Hansen (1994) delar in folkbibliotekens huvuduppgifter efter 

fyra funktioner: kunskapscentrum, informationscentrum, kulturcentrum och sociala 

centrum. Funktionerna som är identitetsskapande kan även överlappa varandra 

(Andersson & Skot-Hansen, 1994, s.245). Forskningen har använts mycket inom 

fältets biblioteksutvecklingsarbete och används av många i magister- och 

kandidatuppsatser, bland annat Iburg (2012) använde profilmodellen när hon delar 

in sitt empiriska material efter de olika profilerna (Iburg, 2012, s. 13 – 17). Hon 

skapade egna rubriker där biblioteket först beskrivs utifrån en kravlös mötesplats 

där kopplingar görs till Oldenburgs tredje rum och Place-projektets lågintensiva 

mötesplatser. Biblioteket beskrivs sedan i studien som en mötesplats utifrån en 

inkluderingsaspekt, vilket kopplar studien till Stigendal (2008) där alla får mötas på 

biblioteket med så kallade låga barriärer där innanförskapet möter utanförskapet. 

Anderson & Skot-Hansens sociala centrum placerar sig här. Sist tar hon upp 

hybridbiblioteket och placerar biblioteket i ett sammanhang av upplevelser och 

aktiviteter. Det sista temat förhåller sig till Andersons & Skot-Hansens 

kulturcentrum men även informationscentrum när kopplingar görs till så kallade 

idea stores och mötesplatser i lokalsamhället (Iburg, 2012, s. 18 - 22). Forsten & 

Fries betonar att tillhörighetsaspekten är viktig att lyfta inför beslutsfattare eftersom 

det främjar både hälsa och demokrati, vilket tyder på att de är på samma linje som 

Iburg (2012) när hon beskriver inkluderingsaspekten. De kopplar även sin studie till 

forskningen i PLACE-projektet och menar att folkbiblioteket är ett uttalat place, 

genom sitt fysiska rum, personal, sitt medieutbud, aktiviteter, samt bibliotekets 

arbete i sin helhet. Genom att tillhöra detta place i biblioteksrummet skapas, genom 

en känsla av tillhörighet i samhället, ett space (s.27). I studien tas även begreppet 

socialt kapital upp och de kopplar sin text till Putman (2001) som beskriver att 

medborgare med stort socialt kapital har bättre förutsättningar för att utgöra väl 

fungerande medborgare i samhället än de med lägre socialt kapital (Putnam, 2001, 

354 - 368). Detta tyder på att biblioteket ur denna aspekt har en viktig samhällelig 

funktion. 

 

Den röda tråden mellan ovanstående forskare och studenter inom fältet är 

placeringen av biblioteket med begreppet mötesplats och visar på att biblioteket 
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med sin mötesplatsfunktion spelar en stor roll i samhällsutvecklingen. Den 

samhälleliga aspekten antas ses som legitimerande. 

 

Anderson & Skot-Hansens mer traditionella rollbeskrivning, biblioteket som 

kunskapscentrum, tas upp i Qvists (2016) studie om tysthetsnormen. Det som 

uttrycks i studien är att ”stök och bråk” i biblioteksrummet problematiserar 

bibliotekets roll. Om biblioteket ska vara ett tyst rum och inte tolerera utsvävningar 

som hänger ihop med att biblioteket är öppet för alla, så hamnar man tillbaka på den 

mera traditionella rollen. Det tyder på att det är bibliotekets ansvar att bestämma 

vilken riktning som ska tas och att det inte är adresserat som just ett 

samhällsproblem där samhället i stort tar ansvar för ”stöket”. Hans studie pekade i 

samma riktning som Hedemark (2012) där den bokliga diskursen var den 

dominanta. Iburg (2012) ger med sin studie ett exempel på en annan tolkning. Trots 

att hon gör en bedömning att de undersökta debatterna i dagspressen går mot en 

mera populistisk strategi genom marknadsanpassning, så lyser intresset för 

bibliotekets mötesplatsfunktion tydligt. 

 

De svenska uppsatserna har varit en god grund i min empiriska studie. Texterna har 

knutit samman den tidigare forskningen och placerat sina studier i ett svenskt 

perspektiv. I nästa kapitel kommer jag att lägga en struktur i form av ramverk som 

min studie ska bygga på.  
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4 Teori  

 
I den tidigare forskningen och i de svenska uppsatserna, som tar upp forskning, 

används centrala teorier och begrepp. Biblioteket som plats beskrivs utifrån olika 

begrepp som place, sfär eller space. Det första begreppet place har visat sig vara 

synligt i det norska PLACE- projektet och här ryms även begreppet public sfär när 

det talas om biblioteket som neutral plats utifrån tredje rummet. Genom 

biblioteksrummets existens är tredje rummet en slags legitimerande del av 

bibliotekets legitimeringsarbete med sin positiva inverkan på individ och samhälle. 

Tredje rummet beskrivs som en arena där människor under informella 

omständigheter kan mötas och utveckla bekantskaper, samt forma en lokal 

sammanhållning (Jochumsen et al. 2012, s.73). Rummet öppnar upp för mänsklig 

kontakt och erbjuder besökarna möjligheter att ta del av varandras lärdomar och 

erfarenheter (ibid., s. 50). För att ta reda på om diskussionen i nutida dagspress om 

biblioteksrummet tar upp denna sociala och samhälleliga aspekt ska jag dela in 

artiklarna i mitt empiriska material efter Rabers ideologiska modell.  

 

Det finns många likheter i Rabers modell (1996) och Andersons & Skot-Hansens 

profilmodell (1994). Rabers konservativa strategi har en hel del likheter med 

Anderssons & Skot-Hansens kunskapscentrum eftersom båda har fokus på 

bibliotekets traditionella roll med fokus på bildning och kunskap. Rabers 

populistiska strategi har vissa likheter med Anderssons & Skot-Hansens 

informationscentrum och Rabers sociala strategi har i stort sätt samma innehåll som 

Anderssons & Skot-Hansens sociala centrum. Rabers ideologiska strategi är må 

hända mera applicerbar medan profilmodellen är mera visionär. 

 

Jag kommer att analysera mitt empiriska material utifrån hur biblioteken kan styras 

ideologiskt efter Rabers indelning, samt hur dessa sätts in i sammanhanget utifrån 

funktion. 
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4.1 Rabers modell  
 
Rabers modell över ideologiska biblioteksstrategier delas in i tre delar: den 

konservativa strategin, den sociala strategin och den populistiska strategin. 

Strategierna beskriver bibliotekens roller genom skilda inriktningar och innehåll. 

Raber förklarar dock att stor del av biblioteken använder samtliga strategier 

parallellt och att strategierna inte behöver utesluta varandra. 

 

1. Konservativ strategi: 

Strategin har sin tyngdpunkt i sitt fokus på förvaltandet av böcker och att 

främja läsning. Den huvudsakliga uppgiften innebär att biblioteken ska bistå 

besökarna med bildning och kunskap. Underhållning och sociala tjänster ses 

inte som viktiga, utan här har kvalitetstänkande den viktigaste rollen. Raber 

beskriver att den här strategin ska fungera som kontrast till en massmedial 

ytlighet. Styrkan i den konservativa och mera traditionella hållningen är att 

användarna genomgår en personlig utveckling genom sitt läsande. 

Svagheten, enligt Raber, är att strategin sviker bibliotekens demokratiska 

uppgift som handlar om att vara till för alla.  

 

2. Social strategi:  

Den här inriktningen är ideologisk i sin strategi och betonar bibliotekens 

sociala ansvar. Här är istället alla medborgare målgrupp för verksamheten. I 

Rabers sociala strategi är biblioteken är politiska instrument i det 

demokratiska samhället. Biblioteken som anammar den här strategin har 

prioritet att se till behoven hos de marginaliserade och de särskilt utsatta 

grupperna. Information ska vara tillgängligt för alla och fokus läggs vid läs- 

och skrivkurser, litteratur på olika språk samt uppsökande verksamhet. 

Svagheten i den sociala strategin är att biblioteken kan få orimliga 

förväntningar på sig. Raber beskriver de så kallade ickebesökarna som inte 

brukar bibliotekens tjänster. Det kan handla om faktorer som biblioteken i 

sig kanske inte kan påverka eftersom det finns många anledningar varför 

människor inte använder biblioteken. Styrkan i strategin beskriver Raber 
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som att biblioteken engagerar sig i sociala orättvisor och fyller en 

samhällsnyttig funktion (Raber, 1996, s. 225). 

 

 

3. Populistisk strategi:  

Bibliotekens existens ska inom den populistiska strategin vara 

marknadsanpassad och legitimeras genom kvantitativa mått. Här handlar det 

om nyttoaspekten och legitimiteten avgörs beroende på hög 

användningsgrad. Det vill säga utlån och besökssiffror. Bibliotekens 

bestånd styrs av efterfrågan. Vilket innebär att den populistiska strategin är 

en motvikt till den konservativa eftersom den sistnämnda ska erbjuda 

kvalitetslitteratur. Biblioteken ska fungera som informationscentraler och ge 

användarna god service. Det är med andra ord inte bibliotekariernas roll att 

avgöra vad användarna bör läsa. Popularitet är viktiga mått i det 

populistiska synsättet, men förbiser målet att vara till nytta för alla. 

Bibliotekens legitimitet avgörs genom dess roll att tjäna samhället (Ibid. 

s.227 – 228).  
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5 Metod   

Jag kommer att beskriva innehållsanalysen kortfattat i det här avsnittet utifrån 

metodval och sedan förklara hur jag har använt metoden i mitt empiriska material 

där folkbibliotekens olika roller beskrivs i den undersökta dagspressen. 

5.1 Innehållsanalys som metod 
 

Den kvalitativa innehållsanalysen passar bra för att göra kategoriseringar och 

jämförelser i ett större material (Bergström och Boréus, 2005, s. 84). En noggrann 

läsning av textens alla delar följs av att ta fram det väsentliga innehållet och 

synliggöra kontexten som textinnehållet verkar inom. Kvalitativ innehållsanalys kan 

även benämnas med kvalitativ textanalys. I den kvantitativa textanalysen mäts alla 

delar likvärdigt till skillnad från den kvalitativa som tar fram det väsentliga 

innehållet av textens helhet, det vill säga att vissa passager i textinnehållet anses 

vara mera viktiga än andra. Det är själva meningsskapandet som är det viktiga och 

det kan handla om att genom noggrann läsning analysera vad ett återkommande 

begrepp har för mening (Esaiasson et al., 2017, s. 211). I mediedebatter i 

dagstidningar, som i mitt fall, kan vissa begrepp dyka upp återkommande men ha 

olika betydelser beroende av tidsandan och den subjektiva tolkningen av 

artikelförfattaren. Det är därför viktigt att tänka på vem som skriver.  

 

Frågor som rör vad, vilka, hur och vilken sorts idéer som är rådande i en viss 

kontext är viktigare för en textanalytiker än kausala varför-frågor. I kontexten tas 

även som sagt hänsyn till hur eller på vilket sätt vissa idéer förändras över tid 

(Esaiasson et al., 2017, s. 212). När förekomsten av vissa företeelser i texten mäts 

systematiskt kan innehållsanalys ofta räknas till kvantitativt orienterade metoder. 

Men i innehållsanalyser där syftet är att göra tolkningar av större betydelser används 

metoden utifrån en kvalitativ hållning. Teman och upprepningar söks i texten som 

urskiljer det centrala innehållet och det som explicit uttalas i texten blir viktigt på 

samma sätt som det som latent uttalas för att utforska underliggande budskap (ibid., 

s.43 - 45). Eftersom omfånget i mitt empiriska undersökningsmaterial är stort och 

sträcker sig över många år passar det bra att göra en kvalitativ innehållsanalys av 

min studie för att få en bild av det som framkommer i det undersökta materialet.  
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Då jag har som mål att analysera materialets latenta uttryck passar den kvalitativa 

strukturen bättre än en kvantitativ. Min kategorisering av texten har inte kodats 

bokstavligen, utan jag har delat in de undersökta artiklarna allt eftersom i Rabers tre 

strategier; den konservativa-, den populistiska- och den sociala strategin. Dessa 

teman fångar upp olika beskrivningar av folkbibliotekets funktioner i ett utifrån-

perspektiv. På så vis möter den inre forskningen den yttre bilden av folkbiblioteket 

och skapar tillsammans en helhet. Många artiklar har haft samma teman och jag har, 

för att inte bli alltför långrandig, valt ut några exempel på varje strategi. 

 

5.2 Insamling av material 
 
Mitt empiriska material har jag inhämtat från svensk dagspress i databasen 

Mediearkivet (Retriever Research). Jag gjorde en avgränsning till att endast söka i 

de två största dagstidningarna, Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD) 

för att materialet inte skulle vara för stort. Eftersom dagstidningarna är rikstäckande 

valde jag dessa. Om jag hade tagit med lokaltidningar, kvällstidningar eller 

fackpress hade jag, kan hända, fått ett annat resultat. Många av skribenterna i mina 

undersökta artiklar verkar vara väl insatta i bibliotekssaken, vilket också är värt att 

nämna. Vissa av skribenterna är journalister som har följt den aktuella 

biblioteksdebatten under en längre tid.  

Jag följer Iburg (2012) delvis, eftersom hon inkluderade även kvällstidningar och 

lokaltidningar. Materialet i databasen Mediearkivet är indexerade i fulltext och ger 

träffar på innehållsnivå. Eftersom folkbibliotekens mötesplatsfunktion är vagt i sitt 

begrepp och kan omtalas på så många olika sätt, samt att söksträngen bibliotek och 

mötesplats är ganska så smal valde jag ett bredare sökord. Jag valde sökordet 

folkbibliotek för att på egen hand gå igenom texterna och söka efter beskrivningar 

om bibliotekens roll- och funktionsbeskrivning.  

 

I enlighet med Bergström och Boréus (2005) sökte jag efter teman och 

upprepningar, som exempelvis ”stök och bråk” eller annat som tar upp 

biblioteksrummets funktion med kopplingen till Qvist (2016) och Hedemark (2009) 

och den bokliga diskursen. Jag letade även efter beskrivningar av biblioteksrummet 

som Iburg (2012) fann med ett stort fokus på ”upplevelseorienterad” rollbeskrivning 
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eller annat som hon menar har med marknadsanpassning att göra, det vill säga en 

populistisk riktning.  

 

Min tanke var först att jag skulle avgränsa mig till Stockholms stadsbibliotek och 

debatten som har kretsat kring det under 2019 eftersom jag tidigt fann en het debatt 

utifrån det lokala perspektivet. Sedan valde jag ändå att bredda både område och 

tidsram till ett regionalt perspektiv under åren 2012 – 2019. Det kan tyckas mest 

intressant att ta vid där någon annan har avlutat sin studie och därför valde jag ut 

Iburg (2012) som även hon analyserade debatten om folkbibliotek i den svenska 

dagspressen. Jag tog vid där hon slutade 2012-04-25 och avslutade min studie 2019.  

Iburg i sin tur tog vid där Forsten & Fries (2006) avslutade sin studie. 

 

Alla träffar jag fick fram då blev 69 träffar i DN och 39 träffar i SvD. Jag uteslöt i 

min avgränsning artiklar som handlar om skolbibliotek, sjukhusbibliotek och 

biblioteket som webbplats, eftersom folkbiblioteket är den bibliotekstyp som jag har 

studerat. Även bibliotek som digital mötesplats ingår inte i min studie. Att söka 

generellt på just folkbibliotek ger många irrelevanta träffar, så innan jag letade efter 

möjliga kategoriseringar sållade jag bort de irrelevanta träffarna som exempelvis 

handlade om bibliotekets öppettider eller evenemang. Med den avgränsningen fick 

jag ner träffarna till 25 träffar i DN och 17 träffar i SvD.  

 

Genom att jag först gjorde några textläsningar skapade jag mig en överblick av 

helheten. Eftersom jag inte sökte specifikt efter ordet mötesplats eller biblioteksrum 

och så vidare, utan bara folkbibliotek generellt i texterna tog det en ganska lång tid 

att avgöra vad som var relevant för analysen och vilken riktning det skulle ta. Jag 

började därför med att analysera texterna efter hur biblioteket beskrevs för att se om 

det handlade om biblioteket som rum, samt innehåll och uppgift. De artiklar som 

saknade en rollbeskrivning av folkbibliotek tog jag bort när jag gjorde en 

avgränsning. Så småningom blev de bakomliggande teorierna med sina begrepp 

som jag har använt i teoridelen synliga och teman började växa fram som en röd 

tråd i texterna. Sedan delade jag in på vilket sätt biblioteksrummet omtalas efter 

studiens bakomliggande teori på ett bredare plan (allt från biblioteket i 
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beskrivningen som Oldenburgs tredje rum till Jochumsen, Rasmussens & Dorte 

Skot-Hansens modell över the four spaces).  

 

Till sist lät jag Rabers modell över ideologiska biblioteksstrategier skapa en ram av 

det empiriska materialet och stå som grund i min analys. Jag valde ut fem artiklar 

som fick representera ett tema var i Rabers tre strategier, det vill säga femton 

artiklar totalt sätt. Många av artiklarna beskrev samma tema och därför avgränsade 

jag mitt material till fem artiklar under vart tema. 

För att få en överblick över hela det empiriska materialet skapade jag ett schema. 

 

 

 
DN 2012: (7) 3 relevanta 

DN 2013: (9) 3 relevanta 

DN 2014: (12) 1 relevant 

DN 2015: (7) 2 relevanta 

DN 2016: (7) 1 relevant 

DN 2017: (6) 3 relevanta 

DN 2018: (10) 6 relevanta 

DN 2019: (11) 6 relevanta 

 

 
SvD 2012: (6) 2 relevanta 

SvD 2013: (5) 1 relevant 

SvD 2014: 0 träffar 

SvD 2015: (4) 2 relevanta 

SvD 2016: (5) 1 relevant+TT-notis 

SvD 2017: (4) 3 relevanta 

SvD 2018: (5) 2 relevanta 

SvD 2019: (10) 6 relevanta 

 

  
Ovanstående schemat visar på antalet träffar i Mediearkivet under respektive år för 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Antalet träffar totalt sätt har jag satt i 

parantes som sedan följs av de faktiska träffarna vilka var relevanta för studien. 25 

relevanta artiklar från DN och 17 relevanta artiklar från SvD. Av sammanlagt 42 

artiklar valde jag ut 15 till min strategiska indelning av Rabers ramverk. 
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6 Resultat och analys 

 
I följande kapitel ska jag redovisa och analysera mitt empiriska material utifrån det 

teoretiska ramverket, den ideologiska strategin från Raber. Artiklarna är många och 

jag har valt ut några exempel som passar den tematiska indelningen för att ge en 

bild av den aktuella debatten. Jag kommer efter indelningen av strategierna 

avslutningsvis försöka att finna svaren på mina frågor som jag har sammanställt i 

mitt syfte. Under temat för den konservativa strategin är det inte ett tydligt budskap 

att den förespråkas utifrån en hegemonisk roll.  

 

I artikeln av Andersson (2019) beskrivs bibliotekspersonalens utökade 

arbetsuppgifter, minskade bestånd och nedskärningarna i budgeten samtidigt som 

vikten av bibliotekets läsfrämjande roll lyfts fram. Vikten av att värdesätta 

biblioteket och bibliotekarierna tas upp och att bibliotekets status i form av byggnad 

bör belysas. Detta tas även upp av Olsson (2019). Besparingskraven och en minskad 

personalstyrka tas upp av Lindkvist (2019) som beskriver bibliotekariernas allsidiga 

uppgifter på liknande sätt som Lindberg (2013) och Svensson (2012) där 

läsfrämjande är en viktig del. Många av artiklarna beskriver bibliotekets 

samhälleliga förankring och mångsidiga roller. Det breda uppdraget inom Raber 

sociala strategi visar sig vara svår att tillämpa i och med en svag budget. Andersson 

(2017), Demirbag-Sten (2013), Persson (2018), Axelsson (2014), Ahlstrand (2015) 

beskriver bibliotekets stödstruktur som viktig i ett samhälle i förfall. Bibliotekets 

allsidiga uppdrag beskrivs i detta tema ännu mera tydligt än de som placerade sig 

under Rabers konservativa strategi. Bibliotekets samhällsansvar, klassutjämnande 

arbete och demokratiaspekten är tydligt inom den sociala strategin.  

Malm (2018), Söderling (2012), Mosesson (2018), Fichtelius (2018), Andersson 

(2017) beskriver alla bibliotek utifrån Rabers populistiska strategi, även om de inte 

förespråkar att bibliotekets existens legitimeras genom kvantitativa mått; 

nyttoaspekten och användningsgraden. Samtliga artikelförfattare nämner faran i om 

biblioteket blir marknadsanpassat och förlorar folkbildningstanken och den 

demokratiska grundtanken. Popularitet är ett viktigt mått inom det populistiska 

synsättet, men målet om att vara till nytta för alla förbises. Däremot så ska 
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biblioteket som i den populistiska strategin fungera som informationscentraler och 

ge användarna god service.  

6.1 Biblioteket utifrån Rabers konservativa strategi  
 
Den traditionella rollen som tydligast beskrivs genom Rabers konservativa strategi 

framhålls i mitt empiriska material sällan som bibliotekets enda roll. I nästan 

samtliga fall beskrivs den i kombination med övriga strategier, vilket korrelerar med 

Jochumsen et al. i The four spaces-model. 

Elisabeth Andersson (2019-09-24) skriver i artikeln ”Sluta deppa – gör som 

finländarna” om bibliotekets läsfrämjande roll och kopplingen till nedskärningarna i 

bibliotekens budget. Hon skriver om bibliotekspersonalens utökade arbetsuppgifter 

och bibliotekets minskade bestånd, samt att ”vi måste värdesätta biblioteken på ett 

nytt sätt”. Jag tolkar det som att hon ser till alla delarna i biblioteksrummet och att 

hon med förbittring jämför Sveriges skrala budget med grannländerna i Norden. 

Stadsbiblioteket i Stockholm är omdebatterat i mitt empiriska material och i vissa av 

artiklarna syns ikon-statusen i själva byggnaden (se s.16). Man vädjar till politikerna 

om att få nya ståtliga bibliotek som grannländerna i Norden har byggt på senare år, 

att Asplunds ståtliga ”boktempel” måste få finnas kvar men att det gärna får byggas 

modernare Stadsbibliotek. Detta är någonting som även tas upp Lotta Olsson (2019-

06-12), samtidigt som hon menar att ”bibliotek utan bibliotekarier bara är 

boksamlingar”.  

 

Detta resonemang rimmar illa med verkligheten då besparingar på bibliotek innebär 

färre personalstyrka, som Hugo Lindkvist (2019-01-24) tar upp i artikeln 

”Avgångsvederlag erbjuds till staden kulturarbetare”. På flera ställen tas Rabers 

konservativa strategi upp i kombination med övriga strategier, som exempelvis Olof 

Lindberg (2013-03-03) som lyfter synen på bibliotekarieyrket på följande sätt: ”att 

förmedla kunskap, skapa läsintresse, anordna föreläsningar, författarbesök och 

utställningar”. Detta uttrycker tydligt att många verksamheter sker i 

biblioteksrummet och att personalens uppgifter är många. För att knyta an till teorin 

så finns det, förutom Rabers konservativa strategi som visar på bibliotekets mera 

traditionella hållning och som får stöd i den bokliga diskursen, både inslag av en 
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tydlig allaktivitetsdiskurs som visar på ett aktivt biblioteksrum (s. 5 - 6) och 

exempel på högintensiva mötesplatser (s. 10). Rabers sociala- eller populistiska 

strategi är dock inte lika tydliga här som Anderson & Skot-Hansens kulturcenter, 

vilken tar upp bibliotekets programverksamhet och ger plats för kulturella 

upplevelser (s. 15). Julia Svensson (2012-07-30) ger också ett intryck av att syfta på 

det allsidiga uppdraget: ” Bibliotek är så mycket mera än bara bibliotek”.  

Citatet kan, förutom att verka inom den konservativa strategin, ha en plats inom 

populistisk strategi och varför inte inom den sociala strategin? 

Bibliotekariens roller nämns med positiva ordalag i många av artiklarna.  

 

Om jag jämför mitt empiriska material med Qvist (2016) och Hedemark (2009), så 

ser jag inte samma uttalade hegemoniska ställning inom den konservativa strategin. 

Snarare en syn som pekar i konservativ inriktning i kombination med andra av 

Rabers strategier, vilket tyder på ett kombinerat uppdrag av både den bokliga 

diskursen och allaktivitetsdiskursen. Jag upptäckte att det finns en svårighet att dela 

in efter dessa diskurser eftersom det ofta är en glidning mellan att värna de 

traditionella uppdragen och att samtidigt värna om bibliotekets andra viktiga roller. 

 

 

6.2 Biblioteket utifrån Rabers sociala strategi  
 
 

I princip alla relevanta artiklar under åren 2012 – 2019 går att placera under den 

sociala strategin på ett eller annat sätt. Det jag kan utläsa av mitt empiriska material 

är att ”stöket” benämns i högre grad med social oro (jmfr med ex. Qvist, 2016) och 

kopplas till ”ett samhälle i förfall”. Det uttrycks även tydligare att samhället 

gemensamt behöver ta krafttag för att förändra detta problem och att det tyder på att 

det inte är enbart bibliotekets ansvar. Detta tyder även på en mer nyanserad och en 

mindre polariserad debatt. I många av artiklarna benämns biblioteket med att ”ha ett 

bredare uppdrag än att bara förmedla böcker” och att bibliotekarierna axlar ”ett 

växande socialt ansvar”. Här går det att tyda att Rabers konservativa strategi och 

den bokliga diskursen fortfarande är stark, men att folkbiblioteket även innehar en 

annan roll.  
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Elisabeth Andersson (2017-12-17) skriver:” Bibliotek är mycket viktigare i 

samhället i dag än för tio år sedan genom uppdrag som att agera som skola, 

bibliotek och fritidsgård samtidigt”. Det är ganska talande att artikeln heter just ”Så 

blev biblioteket Sveriges mest laddade rum”. Det utökade ansvarsområdet hos 

bibliotekarierna beskrivs tydligt och uppdraget beskrivs som större än att ”bara” 

följa den konservativa strategin. Dilsa Demirbag-Sten (2013-12-15) är ett exempel 

på Rabers sociala strategi och Anderssons & Skot-Hansens sociala centrum (s. 15) 

där bibliotekariernas roll beskrivs som ”viktiga kuggar i samhällsbygget” och att 

bibliotekets uppgift är att ”ta ansvar för sina medmänniskor”, samt att biblioteket 

kan ”ge barnen redskap för att förändra sina liv”. Här syftas det på ”barn utan 

litteraturtradition” som kan bli hjälpta av bibliotekets stödstruktur. 

 

Rabers sociala strategi är tydligt uttryckt av Annika Persson (2018-10-23): ”att ha 

tillgängliga rum där vem som helst helt gratis kan få hjälp att ta reda på allt om 

världen” och ”de prioriterade grupperna hör dessutom ofta till de som är ekonomiskt 

svagare, barn och unga, personer med funktionsnedsättning, de nationella 

minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska”. Cecilia Axelsson 

(2014-07-14) tar upp innebörden av Oldenburgs tredje rum (s. 10) när hon beskriver 

bibliotekets roll utifrån just ”kravlösheten”. Iburg (2012) har biblioteket som 

mötesplats i form av kravlöshet som ett av tre teman i sin studie. I en av artiklarna 

under detta tema nämns forskaren Bosse Jonsson som i en avhandling om bibliotek 

konstaterar att en del av bibliotekets legitimitet ligger i att det är just en kravlös 

plats, ”ett samhällets vardagsrum” (Iburg, 2012, s. 13). Stigendal (2008) beskriver 

biblioteket med dess ”låga barriärer”, vilket även Iburg nämner i sin analys av temat 

på kravlösheten (Stigendal, 2008, s. 64 - 65). För att komma till biblioteket krävs 

ingenting och det är gratis, vilket är någonting som Raber beskriver under sin 

sociala strategi (Raber, 1996, s.225). Här placerar sig även Anderssons & Skot-

Hansens profil av biblioteket som socialt centrum (Jochumsen & Rasmussen, 2001, 

s. 129). 

 

Axelsson (2014) beskriver vidare att bibliotekets (pop up-bibliotekets) viktiga 

uppgift att ”öka tillgängligheten” och demokratiaspekten i att vara öppet för alla:  
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”viktigt att det lokala biblioteket är öppet”, ”framförallt i ytterstaden är många 

hemma på sommaren”. Hon visar på Rabers sociala strategi som syftar till att se till 

de marginaliserade.  

 

Nackdelen med Rabers sociala strategi kommer till uttryck hos bland annat Love 

Ahlstrand (2015): ”Bibliotekarier är inte utbildade för att hantera farliga situationer 

och det är inget man ska kräva eller förvänta sig”. Biblioteket ska vara öppet för 

alla, men innehar samtidigt orimliga förväntningar. Den svåra avvägningen uttrycks 

av Ahlstrand: ” Det är fel väg att gå om man stänger ute ungdomsgäng och andra 

grupper”/”inte är enligt med bibliotekets uppdrag”. Han uttrycker även att ” trygga 

bibliotek” spelar oerhört viktig roll då staden riskerar att präglas av skillnader och 

klyftor. Det här visar på bibliotekets samhällsansvar, klassutjämnande arbete och 

demokratiaspekten. 

 

I en jämförelse med studien av Forsten & Fries (2006) som utgick från en 

beskrivning av biblioteket som en social mötesplats så finns det flest likheter här i 

Rabers sociala strategi. Deras resultat handlade i huvudsak om att ”skapa 

tillhörighet”, vilket är kärnan i deras tre tematiska indelningar. De betonar att 

tillhörighetsaspekten är viktig att lyfta inför beslutsfattare på grund av att det 

främjar både hälsa och demokrati (Forsten & Fries, 2006, s.27). I studien av Iburg 

(2012) har hon ett tema som hon kallar ”mötesplatsen som ett rum för 

inkludering/gemenskap”. Här placerar hon kulturella evenemang och 

programpunkter, vilket kan passa både under Rabers sociala strategi och 

populistiska strategi. I en av artiklarna uttrycks det ”att biblioteket behöver utöka 

sin verksamhet för att överleva i tider då utlåningsstatistiken dalar ” och vikten av 

bibliotekets kulturella evenemang lyfts fram (Iburg, 2012, s.14). I det sista temat om 

”mötesplatsen för upplevelse- och aktivitetshus” beskrivs biblioteket utifrån 

konceptet idea-stores där gränserna mellan olika aktiviteter suddas ut (Iburg, 2012, 

s. 15 – 16). 
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6.3 Biblioteket utifrån Rabers populistiska strategi  
 

Den populistiska strategin uttrycks ofta med en negativ klang som för att citera 

artikelförfattaren Li Malm (2018-11-06) i artikeln Privatisering av biblioteken går 

inte ihop med folkbildning: ”på en del plan kan privata bibliotek på kort sikt verka 

bra eftersom den breda massan eller medelklassen får intellektuell förströelse. Men 

det är dessvärre inte bibliotekens uppdrag” och ”folkbildningstanken och den 

demokratiska grundtanken med bibliotek kan påverka uppdraget genom 

privatisering”.  

 

Fredrik Söderling (2012-04-28) rasar även han över privatiseringar och nämner att 

det rimmar illa med vad som tillskrivs folkbiblioteken ”som symbol för det fria 

ordet och demokrati”. Rabers populistiska strategi diskuteras i artikeln utifrån att 

bibliotekets existens legitimeras genom kvantitativa mått; nyttoaspekt och 

användningsgrad. På ett plan passar dessa artiklar in under den konservativa 

strategin eftersom den står i kontrast till en massmedial ytlighet, vilket påtalas i 

artiklarna. Men vilket brister i demokratiaspekten då svagheten i den konservativa 

strategin, enligt Raber, är att den sviker bibliotekens demokratiska uppgift som 

handlar om att vara till för alla. 

 

Den populistiska strategin i form av informationscentraler eller Anderssons & Skot-

Hansens informationscentrum som togs upp i bibliotekets utökade roll av Elisabeth 

Andersson 2017-12-17 (under rubriken Rabers sociala strategi), benämns också med 

självklarheter som till exempel av Måns Mosesson (2018-05-20) som beskriver ett 

samhälle i förfall i artikeln ”När byborna gömde böcker fick biblioteket i Ramsberg 

vara…”.  

 

Journalisten och nationell samordnare av biblioteksstrategi, Erik Fichtelius, (2018-

05-08) skriver i artikeln ”Stärk biblioteken och bygg nationella digitala bibliotek” 

följande: ”Vi behöver biblioteken och bibliotekarierna när användarna riskerar att 

fastna i filterbubblor av åsikter. För att behålla sin relevans och försvara sitt uppdrag 

måste biblioteken förmå att ställa om till det nya, samtidigt som man är förankrade i 
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sin tradition”. Detta antyder på bibliotekets utökade roll men som även har en tydlig 

förankring i det traditionella uppdraget i den konservativa strategin.  

Då Anderssons & Skot-Hansens informationscentrum nämns är det ofta ett uttryck 

för bibliotekets utökade ansvarområde och beskriver de facto att det är en del i 

vardagen på dagens folkbibliotek, samt syftar till att samhällets skyddsnät är i 

förfall.  

 

I samma artikel av Elisabeth Andersson 2017-12-17 som jag citerade tidigare står 

det följande: ”en mängd olika samhällsproblem tenderar att hamna under 

bibliotekens tak”/”då samhällsservice försvinner eller flyttar över till nätet blir 

biblioteken en plats att uträtta eller få hjälp med olika ärenden”.  

 

Om jag jämför med Iburgs (2012) studie, så ligger inte vikten av mitt empiriska 

material inom den populistiska strategin. Det var inte tydligt uttryckt i mitt 

empiriska material att möta användarna i form av evenemang och dylikt. I hennes 

studie hade hon den marknadsanpassade profilen som en röd tråd i artiklarna jämte 

ett fokus på biblioteket som en social mötesplats. 
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7 Diskussion och slutsatser  

 
I det här kapitlet ska jag diskutera resultatet i mitt empiriska underlag, dra slutsatser 

och försöka att svara på mina frågor. Jag kommer att väva in diskussionen i mina 

svar på frågorna, samt klargöra förslag på framtida forskning. Under arbetet med 

min studie väcktes många tankar kring framtida forskningsområden som ett led i att 

tydliggöra folkbibliotekets roller och legitimeringsgrunder. 

 

1. Hur diskuteras folkbibliotekens rum i svensk samtida debatt utifrån 

dagspress?  

I den undersökta debatten har det inte visat sig vara en polariserad debatt på samma 

sätt som i exempelvis diskussionen om den bokliga- och allaktivitetsdiskursen av 

Fredrik Qvist (2016). Men debatten är kvar om bibliotekets legitimitet utifrån 

boklig- eller allaktivitetsdiskurs. Det som märks är att skalan är glidande och det 

inte är helt tydligt var artikelförfattarna står i mediedebatten. Många uttryckte 

bibliotekets viktiga uppdrag i läsfrämjande verksamheter men framhöll samtidigt 

vikten av bibliotekets samhälleliga funktion, samt att biblioteket inte bara ska vara 

ett rum med bara böcker. Den sociala strategin diskuterades flitigt och vikten av 

både lågintensiva mötesplatser, samt biblioteksrummet som tredje rum, vilket 

kopplas till den tidigare forskningen. Det som Stigendal (2008) betonar ”att värna 

om den generella välfärdspolitiken” är tydlig i de flesta artiklar med fokus på social 

strategi. Politiken är närvarande, som i det här fallet då den är förknippad med 

demokrati och allas lika möjligheter (Stigendal, 2008, s.58).  

 

I några av artiklarna som finns med i mitt empiriska material, men som inte är med i 

exemplen tillhörande Rabers strategier, tas censurdebatten upp på ett polariserat sätt. 

I dessa artiklar/notiser står det att vissa böcker med tveksamt innehåll strider mot 

bibliotekets interkulturella handlingsplan och förvaltningens värdegrund (Lindqvist, 

2017). Janne Josefsson är en av de journalister som kritiserar biblioteken för att 

agera efter ”ideologiska skäl” (Thurfjell, 2017). Här tas även ”kvalitetsskäl” upp när 

vissa böcker har uteslutits i samlingen, vilket Stigendal tar upp som en förlegad roll 

(s.1). Debatten om bibliotekets värdegrund önskar jag se en fortsatt forskning om 
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eftersom jag tror att den debatten kommer att fördjupas. En av frågorna som 

aktualiseras är ifall samhället ska ge plats åt alla åsikter? I censurdebatten framgår 

det att urvalet inte kan vila på någon värdegrund eftersom det strider mot 

bibliotekslagens skrivelse om åsiktsfrihet. De flesta bibliotek av i dag bygger inte 

sina inköps- och urvalsprinciper på någon värdegrund. Men demokrati är inte per 

automatik att följa efterfrågan. Förr skulle bibliotekens utbud motverka 

kommersialismens negativa verkningar och erbjuda alternativ till trendsättande 

bokhandlar. Det tyder på att biblioteket bygger på ideologisk grund i demokratiska 

värden, inte radikala idéer. I Hedemarks & Hedmans (2002) magisteruppsats Vad 

sägs om användare? Folkbibliotekens användardiskurser i tre bibliotekstidskrifter 

tas kulturbegreppets koppling till folkbiblioteket upp med frågan om ”vad är 

kulturell demokrati?”. Folkbildningsdiskursen förutsätter att människor är behjälpta 

av att tillgodogöra sig det kulturella urval som folkbiblioteken erbjuder som statlig 

institution. Som exempel nämns bibliotekets urvalspolicy som speglar kultursynen 

och har haft tolkningsföreträde, samt legitimerats som norm. Hedemark & Hedman 

(2002) menar att den bilden är skenbart objektiv där det i diskursteori ofta sätts ett 

likhetstecken mellan objektivitet och ideologi. Då folkbibliotekens verksamhet 

framställs som politiskt oladdad skapas en ideologiskt konserverande institution 

(Hedemark & Hedman, 2002, s. 49). Även om själva urvalspolicyn inte sköts på 

samma sätt nu som förr, så anspelar diskussionen på vikten av att lyfta kultursynen. 

Vid en jämförelse med den marknadsekonomiska diskursens syn på användarna som 

viljestarka och myndigförklarade i stället för ”omyndiga och kulturellt 

outvecklade”, så kommer lätt en kritik mot folkbibliotekets demokratiska funktion. 

Kritiken som nämns är att ingen för de svaga gruppernas talan vid en 

marknadsanpassad inriktning (Hedemark & Hedman, 2002, s. 51 - 52). Detta är ett 

exempel på balansgången mellan att vara en institution som stävjar ett ”von oben-

perspektiv” samtidigt som att gå marknadsekonomin till mötes. Det är någonting 

som bör lyftas även i diskussioner om anti-demokratiska krafter och den så kallade 

censurdebatten som är minst sagt aktuell i dag. 
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2. Folkbiblioteken tillskrivs olika funktioner, vilka ämnen och teman 

aktualiseras i biblioteken som biblioteksrum? 

Sammantaget är biblioteksrummets funktion utifrån en mötesplats väl vedertaget i 

debatten, vilket även är tydligt i studien av Iburg (2012). Det tyder nog på att 

forskning om biblioteket som exempelvis tredje rum eller de lågintensiva mötena 

har implementerats även i ett utifrån perspektiv. Det vill säga att diskussionen inte 

enbart sker inom forskarfältet eller i biblioteksfältets fackpress. Folkbibliotekens 

rum diskuteras i min studie av debatten i dagspress om i princip bibliotekens alla 

roller. Det som det talades minst om var Rabers konservativa strategi utifrån en 

boklig diskurs. Kan hända att den roll som biblioteket har utifrån kunskapscentrum 

är så väl implementerat och är en tydlig legitimeringsgrund för biblioteket i än i dag. 

Biblioteket som informationscentrum uttrycks inte heller så ofta mer än utifrån den 

negativa aspekten i Rabers sociala strategi. Ett tema det talas mycket om är 

”biblioteket med utökade arbetsuppgifter” i ordalag som tolkas till att 

bibliotekarierna har ett komplicerat uppdrag med för många arbetsuppgifter och en 

alldeles för liten budget. I artiklarna om censurdebatten står det däremot explicit att 

det nämnda biblioteket står för en ganska ”icke-konservativ syn på vad biblioteken 

är och vi ser dess roll för att bygga ett hållbart och bra samhälle” (Lindqvist 2017). 

Rabers populistiska strategi talas det heller inte så mycket om, förutom i de fall det 

uttrycks en rädsla för att bibliotek ska privatiseras och sättas ut på entreprenad. Ett 

tema som inte i sig är nytt, men som verkar vara ihållande. 

 

I vissa fall var det svårt att avgöra hur artikelförfattarna egentligen vill att 

biblioteket ska vara när det diskuteras efter place-perspektivet. I vissa fall framkom 

en syn på biblioteket utifrån rollen som ikonfunktion, vilket visar på ett exempel av 

hur bilden av biblioteket beskrivs imaginärt (Jochumsen et al. 2013, s.9). Många 

som beskrev biblioteket utifrån begrepp som social oro och utifrån stök, bråk och 

nedskärningar är exempel på hur biblioteket beskrivs utifrån sina fysiska rum eller 

om man så vill, place-perspektivet. Temat biblioteksstöket verkar vara en slags 

projicering av ”ett samhälle i förfall, att biblioteket är ”ett öppet rum för alla, men 

inte för stökiga ungdomar. De flesta vill nog komma bort från det oönskade ”stöket” 

och det är nog inte en boklig diskurs som uttalas då, utan mera en riktning åt att 

kulturpolitiken och samhället måste ta ett gemensamt ansvar. Just för att biblioteket 
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ska kunna vara ett kulturcentrum, informationscentrum, socialt centrum och ett 

kunskapscentrum (Andersson & Skot-Hansen, 1994, s.245). Forsten &Fries (2006) 

menar att folkbiblioteket är ett uttalat place, genom sitt fysiska rum, sin personal, 

sitt medieutbud, sina aktiviteter, samt bibliotekets arbete i stort. Genom att tillhöra 

detta biblioteksrummets place skapar genom en känsla av tillhörighet i samhället, ett 

space (s. 27). Detta visar på vikten av båda perspektiven och sammanlänkar dem på 

ett bra sätt. 

 

De flesta uttryckte att den sociala strategin enligt Rabers ideologiska strategi är 

viktig i vårt mångkulturella samhälle. Att biblioteket upplevs som en plats att vara 

på utan krav beskrevs också i artiklarna, enligt Anderssons & Skot-Hansens sociala 

centrum och Oldenburgs tredje rum. Att biblioteket är viktig som en samhällelig 

funktion och är till för alla uttrycktes på många ställen, vilket betonar bibliotekets 

sociala ansvar. Det som Raber uttrycker som styrkan i den sociala strategin, att 

biblioteken engagerar sig i sociala orättvisor och fyller en samhällsnyttig funktion 

(Raber, 1996, s. 225).  

 

3. Vad får debatten för konsekvenser för bilden av folkbiblioteket i dag och 

hänger det ihop med bibliotekets legitimeringsarbete? 

Frågeställningen handlar om att få en större förståelse av folkbibliotekets värde och 

formar om möjligt en bild av en offentlig diskurs för folkbiblioteket. Eftersom 

många artiklar belyste den samhälleliga funktionen och att biblioteket som 

institution besitter ett viktigt samhälleligt uppdrag går det att skönja en önskan om 

att den samhälleliga rollen av folkbiblioteket får en större legitimitet. Många känner 

sig isolerade i vårt samhälle och utanförskapet är inte bara ett problem för 

biblioteket, utan för samhället i stort då samhällets stödstruktur krackelerar. 

Biblioteket är gratis och är klassutjämnande, samt står för en levande kultur i 

samhället. Det är bra att debatten lyfter den mångsidiga rollen, anser jag, för att 

befästa bibliotekets existensberättigande på många olika plan. Det är här jag ser en 

utmaning och önskar en fortsatt forskning.  

 

I mina undersökta artiklar lyste det som en röd tråd en frustration över 

kulturpolitiken. Det krävs helt enkelt mera resurser till biblioteket. Folkbibliotekets 
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uppdrag är mångfacetterat och det framgick även i de undersökta artiklarna i 

dagspressen 2012 - 2019. Legitimeringsgrunderna är flera och behöver bli tydligare 

för att hävda bibliotekets rätt mot beslutsfattare. Den traditionella bokförmedlande 

rollen, den så kallade bokliga diskursen, som räknas till Rabers konservativa 

strategi visade sig i studien inneha en fortsatt stark roll. Men den yttrades för det 

mesta i samspel med andra legitimeringsskapande roller. De andra samspelande 

rollerna som togs upp i dagspressens artiklar var ”biblioteket som mötesplats” eller 

allaktivitetsdiskursen.  

 

Mitt syfte som handlar om att utröna folkbibliotekets roll och identitet i ett 

”utifrånperspektiv” var tydliga i mitt empiriska material. Biblioteket beskrevs 

utifrån tydliga rollskapande beskrivningar och det var lätt att dela in artiklarna efter 

Rabers strategier. Även om mångsidigheten framgick så var det tydligt att Rabers 

sociala strategi var den mest dominerande. Den samhälleliga aspekten var tydlig. 

Detta går emot tidigare studiers slutsatser, bland andra Qvist (2016) och Hedemark 

(2009) vilka såg en hegemonisk boklig diskurs i sina studier. Att folkbiblioteket är 

öppet för alla togs upp av de flesta artikelförfattarna, men i de flesta fall uttrycktes 

det att uppdraget är komplicerat i och med att så många samhälleliga instanser har 

lagts på biblioteket. Istället för att anta en konservativ strategi talades det istället om 

den demokratiska rättigheten i att finnas till för alla, bibliotekets gemensamma 

värdegrund, det vill säga värden som folkbiblioteket står för som är och bör vara 

statiska. 

 

Även här ser jag ett framtida forskningsområde, att lyfta fram en gemensam 

värdegrund som inte kan förhandlas bort. Om vi har en starkare legitimitet i 

värdegrunden i att just vara till för alla, vilken syftar på den samhälleliga rollen, så 

är det enklare att hävda sin rätt mot beslutsfattare och i sin tur få rimliga resurser till 

verksamheten. Med detta kommer man även förbi en eventuell nyliberalistisk 

inriktning som kan vara förödande för folkbiblioteket, vilket ligger i linje med det 

som uttrycktes i många av artiklarna. Det kan, som det påpekades, innebära en 

inskränkning i det demokratiska arbetet om privatiseringar sker. Det är som det stod 

i en av artiklarna svårt att handla ideologiskt rätt när andra värden kommer in; som 

att ge bra utlåningsstatistik eller vara alltför användarvänliga. Det är också viktigt 
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att lyfta kunskapssynen som Stigendal (2008) ville med sin undersökning. Jag skulle 

även önska en studie med tydligare kulturpolitisk inriktning för framtida forskning.  

 

Det är viktigt att klargöra bibliotekets alla roller och funktioner inåt för ett praktiskt 

biblioteksarbete, men även utåt på ett retoriskt och teoretiskt plan för att kunna 

påverka beslutsfattare. Det som har varit tydligt i artiklarna genom de senaste åren 

har varit just den existensberättigande delen som handlar att det är viktigt att 

biblioteken finns och kanske inte lika viktigt på vilket sätt. Detta är tydligt framför 

allt i diskussionen om Stockholm Stadsbibliotek och flytten (nedläggningen) av 

Internationella Biblioteket under det senaste året. Det vill säga att behovet handlade 

om en reell plats. Legitimeringsgrunden utifrån den konservativa strategin, 

kunskapscentrum eller den bokliga diskursen har varit stark så länge och självklar i 

sin ställning som legitimerandet av folkbiblioteket. Därför är det en av 

anledningarna till att den inte har lyfts så mycket i mina undersökta artiklar. Men 

om man ser på förslaget från nationell biblioteksstrategi är det mycket fokus på 

tillgängliggörandet med betoning på digitaliseringen, samt demokratiaspekten lyfts 

fram så kan det ju, efter all kritik mot förslaget, må hända vara aktuellt att så 

småningom styrka den roll av biblioteket som just kunskapscentrum. Hansson 

(2005) påtalar vikten av kunskapsaspekten i Anderssons & Skot-Hansens modell då 

allt större fokus läggs vid vuxenstuderande och en ökning av samarbete med 

högskolebiblioteken (Hansson, 2005, s. 35 – 39). Bibliotekets bildningsuppdrag 

hänger ihop med kulturell demokrati utifrån en solidarisk tanke om att handla för 

samhällets bästa. Historiskt sätt är biblioteket en ideologiskt förankrad institution 

och demokratiseringsprocessen är en samhällelig angelägenhet. Här kan framtida 

forskning bredda kunskapen om ifall det fortfarande finns en bärande tanke om ”den 

bildande institutionen” och ”den obildade användaren” utifrån en maktaspekt i 

begreppen bildning, kulturelit och kultursyn. Maktaspekten öppnar många frågor 

kring om det finns en strävan efter social kontroll, politiskt och ekonomiskt. 

 

Det har varit intressant att koppla sociologen Stigendals (2008) tankar och förslag 

för fortsatt biblioteksarbete och kopplingen till den generella välfärden. Stigendal 

lyfter fram medmänniskor i bibliotekets besökare och att biblioteket är till för alla. 

Han uppmanar till att slå vakt om den ”svaga maktutövningen”, att fortsätta satsa på 
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biblioteket med ”låga barriärer” och att ”värna den generella välfärden”, samt att 

formulera en uttalad kunskapssyn. En retorisk sådan, för att stärka legitimerandet av 

biblioteket. Men även en praktisk och användbar (Stigendal, 2008, s. 103). Han 

lyfter även fram att biblioteket ska arbeta vidare med att synliggöra utanförskapets 

potentialer och vikten av att diskutera utifrån ett biblioteksperspektiv de 

gränsdragningar som innanförskapet och utanförskapet skapar (Stigendal, 2008, s. 

5). Detta tyder på vikten att sätta biblioteket ur ett sociologiskt perspektiv utifrån ett 

rum i civilsamhällelig positionering. Men även ur ett politiskt perspektiv där 

biblioteket utgör ett socialt rum i enlighet med Habermas. I detta kan man placera 

Rabers sociala strategi på en fruktbart vis och implementera det i den pågående 

biblioteksutvecklingen på ett praktiskt sätt. 

 

 

Ett citat från en artikel om ett konstprojekt Humans of Stadsbiblioteket av Ingrid 

Altino i tidskriften Vice (2019) får avsluta min studie:  

”Den viktigaste slutsatsen med projektet är att du inte kan slåss för något du 

inte förstår värdet av”.  

Detta citat tyder på att bibliotekets olika legitimeringsgrunder bör förtydligas för att 

bilden av biblioteket ska bli heltäckande. 
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Sammanfattning 

 

Den här studien tar upp forskning om biblioteksrummet som visionär och fysisk 

plats utifrån begrepp som utanförskapet, socialt kapital, place och space, tredje 

rum, samt lågintensiva- och högintensiva mötesplatser. Biblioteksforskningen lyfter 

fram bibliotekets övriga roller som inte handlar om det mer stabila och traditionella 

läsfrämjande uppdraget, det vill säga en mer konservativ rollbeskrivning. 

Inifrånperspektivet har uppmärksammat bibliotekets övriga roller i exempelvis 

vikten av biblioteket som mötesplats under de senaste åren. Utöver 

biblioteksforskning, intern biblioteksdebatt och lokala biblioteksplaner 

uppmärksammar Kungliga biblioteket bibliotekets roll som mötesplats i den 

nationella biblioteksstrategin. Min studie tar upp bibliotekets legitimeringsgrunder i 

en historisk tillbakablick och jag har utforskat debatten om folkbibliotekets roll och 

samhälleliga funktion genom diskussionen om biblioteksrummet i dagspress mellan 

åren 2012 - 2019. Syftet med studien var utöver att undersöka debatten i media även 

se om legitimeringsgrunderna för bibliotekets roll som mötesplats är implementerad 

i ett utifrånperspektiv. Det jag kunde tolka var att fokus på den mera traditionella 

och konservativa rollen inte var särskilt synlig. De undersökta tidningarna är 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter och undersökningsmetoden är en kvalitativ 

innehållsanalys. Det empiriska materialet, som inhämtades i Mediearkivet, 

kategoriserades i ett teoretiskt ramverk av Rabers ideologiska strategier; den 

konservativa strategin, den sociala strategin och den populistiska strategin.  

 

I min studie jämfördes data med några svenska uppsatser som har ett fokus på den 

så kallade boklig diskursen. Resultatet i min studie har en tydlig inriktning mot 

Rabers sociala strategi och även om den inte är diskursanalytisk så visade resultatet 

inte på att den bokliga diskursen skulle vara mera framträdande än den så kallade 

allaktivitetsdiskursen. Däremot utrycktes det i mitt empiriska material att 

bibliotekets roll i att vara till för alla, vilket syftar till den demokratiska rättigheten i 

dagens samhälle, är komplicerad och visar på nackdelen med Rabers sociala 

strategi. Hur ska biblioteket med sina knappa resurser räcka till? Bibliotekets 

uppgifter har blivit fler och i artiklarna uttrycktes ”ett samhälle i förfall” som ska 
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axlas av folkbiblioteket. När nu biblioteket står med en mångfasetterad 

rollbeskrivning är det viktigt att den når fram till beslutsfattare. Därför är 

bibliotekets olika legitimeringsgrunder viktiga att lyfta fram. 
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