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Abstrakt 
The question of the provision of electronic books in Swedish public libraries has lately 

evolved into a lively debate in Swedish media, where the public library‟s identity and its 

expected role as a democratic institution is an underlying topic. The aim of this bachelor 

thesis is to examine the idea of the public library‟s identity as expressed in newspaper 

and journal articles by writers connected to the library sector. The aim is achieved by 

examining the language-use and identifying discourses in the debate. We use a 

discourse analysis inspired by Norman Faircloughs critical discourse analysis, focusing 

on linguistic aspects of the text as well as the surrounding context which the texts both 

influence and are influenced by. By applying linguistic tools, two main discourses are 

identified on a superior level, of which one, the information technology discourse, is 

considerably more dominant than the other and has obtained a hegemonic position over 

a far less distinguishable, yet present counter-discourse. Furthermore, three internal 

discourses are identified on a subordinated level, as constituting the information 

technology discourse. These three discourses, the market discourse, the technological 

discourse and the provision discourse are not to be seen as contrary to each other but 

rather as three aspects together constructing the superior information technology 

discourse. 

 

 

Nyckelord 
Folkbibliotek, Folkbibliotekets roll, E-böcker, E-boksdebatten, Diskursanalys, 

Biblioteksverksamhet, Fairclough 
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1 Inledning och bakgrund 
 

Biblioteket har historiskt sett förknippats med en fysisk byggnad vars roll och uppdrag 

har ansetts höra samman med böcker som fysiska objekt. Boksamlingen har varit en del 

av bibliotekets självbild och att förmedla och bevara litteratur har alltid ansetts som 

viktiga delar av bibliotekets uppgifter. I och med inträdet i vad som kom att kallas 

informationssamhället uppstod nya tankar kring bibliotekets roll. Det faktum att allt mer 

information finns tillgänglig digitalt har skapat nya förutsättningar, möjligheter och 

problem för biblioteken, samtidigt som det reser frågor kring vad ett bibliotek är och vad 

dess roll i det demokratiska samhället är och bör vara. Litteraturens digitalisering har 

lett till tankar och visioner om bibliotekens digitalisering. 

 
I en bok med titeln Finns bibliotek om tjugo år?: en antologi om framtidens bibliotek 

(2011) utgiven av Kungliga Biblioteket, resonerar en rad skribenter om bibliotekens 

vara eller icke vara i framtiden, och vad tekniken och digitaliseringen kommer att leda 

till för bibliotekens del. Flera av skribenterna tänker sig att biblioteket radikalt kommer 

att förändras och att e-boken är en del av denna förändring. Birgitta Rydell, 

förbundsdirektör för DIK, skriver att biblioteken kommer att finnas kvar, men att de 

kommer att “fungera mer som kunskapsmäklare och mindre som fysiska mötesplatser!” 

(s. 47). Medan Björn Jordell, Riksarkivarie, i sin text tvärtom menar att biblioteket som 

mötesplats kommer att vara lika viktigt om tjugo år: “Vårt behov av publika rum, 

kravlösa tillflyktsorter, kommer snarare att öka.” Han beskriver biblioteket som en av de 

få platser där han “välkomnas i egenskap av medborgare. En plats där jag inte är 

konsument” (s. 34). Boken är utgiven 2011, ett år då e-boken debatterades livligt i 

media. Bakgrunden till debatten var att e-boksutlånen ökade stort i och med att boken 

om Zlatan Ibrahimovic blev populär. På grund av folkbibliotekens avtal med e- 

boksleverantören Elib, så ledde de ökade utlånen av e-boken “Jag är Zlatan” till stora 

kostnader för biblioteken, vilket föranledde debatten. 

 
Debatten om e-boken har till stor del handlat om vilka avtal mellan biblioteken och Elib 

som bör gälla. Skribenter med biblioteksanknytning har fört fram ståndpunkten att e- 

bokslånen blir otillåtligt dyra för biblioteken med nuvarande affärsmodell och 

förlagssidan i debatten har hävdat att detta är nödvändigt för att de ska få skäligt betalt. 

Trots förhandlingar och diskussioner har inga överrenskommelser uppnåtts som är 

tillfredsställande för alla parter. 

 
År 2011 presenterade Svensk biblioteksföreningen i samband med Kungliga Biblioteket 

utredningen När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett 

biblioteksperspektiv. Utredningen utgår från att det är ett problem att e-boken ännu inte 

fått något riktigt genomslag i Sverige, men att detta kommer ske. Då det konstaterats att 

de flesta − läsare, förlag och bibliotek − verkar motvilliga till e-boken eftersom de 

tycker att den fysiska boken fungerar bra menar utredningen att något måste göras för 

att “få bollen i rullning”; det måste skapas strukturer som möjliggör e-bokens 

genomslag. Utredningen fick stort inflytande och låg bland annat till grund för 

Litteraturutredningens förslag om att Kungliga Biblioteket bör få ett nytt nationellt 

uppdrag att göra e-böcker tillgängliga via sin hemsida. När kommer boomen? är både 

paradoxal och intressant i sina föreställningar om biblioteket och dess uppdrag. 

 

Texter uppstår inte i ett vakuum, det finns ett samband mellan debatter i media, 

utredningar och sedermera lagstiftning. Vi började intressera oss för de tankar som 



  
 

4 

framfördes i utredningen När kommer boomen? och beslöt oss för att undersöka den e- 

boksdebatt som föranlett och efterföljt den. Flera av de artiklar som vi kommer 

undersöka i denna uppsats har uttalade kopplingar till utredningen. Det finns även 

kopplingar på ett mer outtalat plan som har att göra med de föreställningar om 

biblioteket, boken och framtiden som skapas och reproduceras genom diskurser, det vill 

säga genom det sätt man väljer att tala om en viss företeelse. Det är dessa föreställningar 

som vi vill belysa i vår uppsats. 

 

1.1 Problemformulering 

 

E-boksfrågan handlar på ett ytligt plan om avtal och ekonomi, men berör samtidigt 

frågor som hör ihop med synen på biblioteket och dess roll. Debatten kretsar kring det 

som historiskt sett utgjort bibliotekens fundament, dess samling. I och med att e-boken 

(och annan digital teknik), inte så lätt låter sig samlas på samma sätt som tidigare 

medium har deras entré orsakat en het debatt inom biblioteksvärlden. Debatten har 

oundvikligen letts in på frågor om samlingens betydelse för dagens och framtidens 

bibliotek och därmed också på alternativa fundament för folkbiblioteket. Vi kommer 

inte att fokusera oss på den problematik som finns gällande upphovsrätt, 

biblioteksekonomi och avtal som e-boksdebatten kretsar kring. Istället vill vi 

uppmärksamma den grundläggande syn på folkbibliotekets roll och uppdrag som går att 

skönja i debatten. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur synen på folkbibliotekets identitet och roll i 

samhället framträder i e-boksdiskussionen. Vi vill genom att undersöka de sätt som 

skribenter med koppling till bibliotekssektorn uttrycker sig om folkbibliotekets uppdrag 

och dess relation till e-boken komma fram till vilka diskurser som finns och vilka av 

dessa som är rådande. Vi arbetar utifrån följande frågeställningar: 

 

 Hur uttrycker sig skribenterna när de talar om boken, e-boken och deras 

betydelse för biblioteket och dess roll? 

 Vilka diskurser går att utläsa i e-boksdebatten? 

 Vad utmärker diskurserna och vilka föreställningar om biblioteket framkommer 

i dem?  

 Hur ser förhållandena mellan diskurserna ut? 
 

1.3 Avgränsning 

 

Vi avgränsar vår undersökning till att beröra det svenska folkbiblioteket. Vi kommer 

endast att undersöka inlägg i debatten som är skrivna av personer med koppling till 

biblioteksverksamheten. Material skrivet från ett biblioteksperspektiv men av skribenter 

som inte hör till biblioteksfältet kommer därför att sållas bort i urvalsprocessen, vilket 

gör att den bild av biblioteket som journalister eller opinionsbildare inom andra fält ger 

uttryck för inte kommer att undersökas. Användarnas åsikter i frågan ligger också 

utanför vårt ämne. Det material som kommer analyseras är endast skriftligt, tryckt 

material. Vi undersöker alltså inte bloggar, TV eller radiodebatter. Materialet är 

begränsat till åren 2011-2012, eftersom debatten om e-boken var intensiv då. Det blir 

även en tydlig tidsavgränsning, samtidigt som materialet ger ett aktuellt perspektiv på 

debatten. 
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Vi kommer att göra en diskursanalys och fokusera på den syn på biblioteket och 

bibliotekets roll i samhället som förmedlas. Vår analys kommer därför inte att beröra 

vilka affärsmodeller eller lösningar som föreslås, utan undersöker i stället vad 

argumentationen från bibliotekssektorns sida säger om deras syn på biblioteket. 

 

1.4 Disposition 

 

Vi har nu introducerat uppsatsens utgångspunkt och bakgrund samt presenterat syfte och 

frågeställningar. Härefter fortsätter vi med att beskriva vårt empiriska material, den 

urvalsprocess och de urvalskriterier som ligger till grund för de artiklar som valts ut. 

Sedan sammanställer vi en översikt över Nordisk forskning kring folkbibliotekets roll i 

samhället generellt, och mer specifikt i förhållande till de senaste årens tekniska 

utveckling. Därefter beskrivs vår teori och metod där den diskursanalytiska teorins 

grundtankar och de diskursanalytiska begrepp som ligger till grund för uppsatsen tas 

upp. Här presenteras också den Fairclough-inspirerade metod som används för att utföra 

analysen och de analysverktyg som används. Då vi är färdiga med teori och metod 

kommer vi till uppsatsens kärna: resultatet av textanalysen. Här besvaras den första 

frågeställningen: Hur uttrycker sig skribenterna när de talar om boken, e-boken och 

deras betydelse för biblioteket och dess roll? Därefter kommer den minst lika viktiga 

analysdelen där vi genom att tolka och analysera vårt resultat, besvarar resterande tre 

frågeställningar: Vilka diskurser går att utläsa i e-boksdebatten? Vad utmärker 

diskurserna och vilka föreställningar om biblioteket framkommer i dem? Och:  Hur ser 

förhållandena mellan diskurserna ut? Därefter följer en slutdiskussion där uppstasen 

diskuteras i sin helhet. Slutligen sammanställer vi resultatet och svaren på de fyra 

frågeställningarna i sammanfattningen. 

 

2 Material 
 

2.1 Urvalskriterier 

 

För att kunna avgränsa ett hanterbart urval artiklar med relevans för uppsatsens syfte har 

följande urvalskriterier formulerats: 

 
Artiklarna ska: 

 

 vara skrivna under tidsperioden 2011-2012 

 behandla e-boksfrågan på folkbibliotek 

 ha e-boken i fokus 

 vara skrivna utifrån en svensk kontext 

 förmedla bibliotekets perspektiv 

 vara skrivna av någon med koppling till biblioteksfältet 

 vara av debatterande art och uttrycka tydliga åsikter 

 
Då vi som sagt intresserat oss för vilken syn biblioteksanknutna skribenter har på 

biblioteket har vi endast undersökt material som skrivits av personer kopplade till 

biblioteksverksamheten, vilket vi definierat som bibliotekschefer, bibliotekarier, ledare 

för biblioteksorganisationer eller organisationer med kopplingar till biblioteket. Med 

kravet “debatterande art” avser vi artiklar som inte i första hand rapporterar eller 



  
 

6 

sammanställer debatten utan direkt och tydligt förespråkar en viss åsikt i frågan om e- 

böcker på folkbibliotek. 

 

2.2 Urvalsprocessen 

 

Vi har sökt artiklar i artikeldatabasen “artikelsök”, med ämnesordet “e-böcker” 

begränsat till åren 2011-2012, vilket gav 127 träffar. Vi sållade därefter bort alla artiklar 

som inte var skrivna av personer med koppling till biblioteksfältet och fick då 23 artiklar 

kvar. Inlägg som skrivits av kulturjournalister men med ett biblioteksperspektiv sållades 

bort då dessa skribenter inte hör till biblioteksfältet. Vi räknade dock journalister som 

jobbar för bibliotekstidskrifter som hörande till bibliotekssektorn och därför 

inkluderades dessa. Däremot har vi inte tagit särskild hänsyn till vilken tidskrift som 

texterna publicerats i, då vi finner det irrelevant i förhållande till vårt syfte. Av de 23 

artiklar som återstod efter denna urvalsprocess valde vi bort alla som inte primärt 

handlade om e-boken och folkbiblioteket och de artiklar som hade en mer beskrivande, 

rapporterande karaktär samt intervjuer. Kvar blev då 14 stycken. 

 
Frågan om urval kan i en undersökning som denna alltid ifrågasättas, menar Bergström 

och Boréus (2012) och det finns ingen given urvalsmetod (s. 407). Valet att använda 

artikelsök grundas på en vilja att efterstäva en objektivitet och spridning i urvalet som vi 

menar hade varit svår att uppnå om vi handplockat materialet själva. Vi hoppas att 

urvalet med denna metod blir mer nyanserat. Att vi endast använt oss av sökmotorn 

“artikelsök” för att finna material gör att vi inte kan garantera att det material vi 

analyserar är heltäckande och utgör alla inlägg som förekommit i debatten. Vårt syfte är 

inte heller att undersöka debatten i sin helhet. Vi har därför valt att stanna vid detta 

urval, då vi betraktat det som en relativt opartisk urvalsmetod. 

 

2.3 Presentation av material 
 

Analysmaterialet består av 14 artiklar från olika tidningar som publicerades 2011-2012. 

Artiklarna är skrivna av personer med olika typer av anknytning till biblioteksvärlden. 

En del har mer inflytelserika poster, de sitter exempelvis i ledningen för föreningar och 

förbund, andra arbetar som bibliotekarier. Här följer en numrerad lista på artiklarna 

tillsammans med en kort presentation av författarna. Numret i listan överensstämmer 

med den referenssiffra som den aktuella källan betecknats med i resultatdelen och i 

källförteckningen. 

 
1. Inga Lundén ordförande i Svensk biblioteksförening har tillsammans med Niclas 

Lindberg, generalsekreterare i Svenskbiblioteksförening, Ullrika Domellöf Mattson, 

ledamot av de Nordiska biblioteksföreningarnas upphovsrättskommitté och Kjell 

Nilsson, ledamot i Expert Group of Information Law (EBLIDA) skrivit “Fri tillgång till 

information hotas” som publicerades i Östgöta Correspondenten 2011-01-18. 

 
2. Lundén har också tillsammans med Madeleine Sjöstedt fått artikeln “E-böcker en 

ödesfråga för bibliotek” publicerad i Svenska Dagbladet, 2011-01-25. Sjöstedt är 

politiker, folkpartist och sedan 2010 kultur- och fastighetsborgarråd i Stockholm. 

 
3. Lundén och Lindberg har också publicerat en artikel i Biblioteksbladet, nr. 1, 2011 

tillsammans: “E-boksfrågan måste få en lösning”. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Borgarr%C3%A5d
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_stad
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4. Åsa Ekström, redaktör för sociala medier och webb samt skribent på Biblioteksbladet 

publicerade artikeln “DRM-fritt på biblan” i Biblioteksbladet, nr. 4, 2011. 

 
5. Pelle Snickars är forskningschef på Kungliga biblioteket och författare till 

“Biblioteket sitter fast i en rävsax” i Svenska Dagbladet, 2011-09-22. 

 
6. Ekströms artikel “Boom för e-boken och ändå inte” som publicerades i 

Biblioteksbladet, nr. 9, 2011, är också med i undersökningen. 

 
7. Linder, Karin författare till “Bejaka möjligheterna” i Svenska Dagbladet, 2012-01-23, 

är ordförande i DIK-förbundet. 

 
8. Tobias Carlsson arbetar som IT- bibliotekarie och har skrivit “Det digitala 

folkbiblioteket - det fiktiva beståndet” i Biblioteksbladet, nr. 2, 2012. 

 
9. Linder är också författare till “E-boken har hamnat i ett ekonomiskt limbo” i Östgöta 

Correspondenten, 2012-05-08. 

 

10. “E-boksfrågan: en subjektiv summering” skrevs av Biblioteksbladets chefredaktör 

och ansvariga utgivare, Henriette Zorn i Biblioteksbladet, nr. 5, 2012. 

 
11. I Aftonbladet, 2012-07-05, publicerade Niclas Lindberg även “E-böcker åt alla”. 

 
12. Andrea Hoffman, bibliotekarie och Martin Persson, har publicerat “Vi måste prata 

om DRM” i Bibliotek i samhället, nr. 3, 2012. 
 

13. Christer Hermansson är författare, debattör och bibliotekarie. Är även verksam som 

kulturchef i Strängnäs. Han har skrivit “Pappersåtervinning” som publicerades i 

Expressen, 2012-11-08. 

 

14. Johanna Nord, är utbildad bibliotekarie och har publicerat “E-boken, nutiden och 

framtiden” i Bibliotek i samhället, nr. 4, 2012. 

 

3 Tidigare forskning 
 

Vi kommer här att ta upp forskning som gjorts både gällande folkbibliotekets roll och 

uppdrag generellt och specifikt i relation till de nya villkor som den tekniska 

utvecklingen innebär. Då vårt syfte är att undersöka hur synen på folkbibliotekets 

identitet och roll i samhället framträder i e-boksdiskussionen, så är forskning som berör 

kultursyner och uppfattningar om bibliotekets roll relevant även om den inte berör e-

boksfrågan. Då e-boksfrågans är relativt ny har det heller inte forskats kring e-boken 

och dess betydelse för biblioteket. Vi kommer därför endast att ta upp ett par uppsatser 

som gjorts gällande e-boksdebatten. Då det gäller forskning om bibliotekets roll 

koncentrerar vi oss framför allt på den forskning som bedrivits i Norden, då 

bibliotekens situation här kan antas vara relativt likartade. De teorier som vi tar upp här 

är dessutom välanvända inom biblioteksforskningen i Sverige och därför relevanta för 

vår studie. Det finns en hel del litteratur som behandlar det framväxande folkbiblioteket 

och dess identitet ur ett längre historiskt perspektiv. Även om en grundläggande 

förståelse för folkbibliotekets roll under 1900-talet är relevant, faller en historisk 
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översikt utanför ramarna för vår uppsats. Det är de senaste årens tillstånd som är 

uppsatsens fokus.  

 

3.1 Biblioteks- och kultursyner 
 

Geir Vestheim (1997) gör i sin avhandling Fornuft, kultur og velferd: ein historisk- 

sosiologisk studie av norsk folkebibliotekpolitikk, en sociologisk studie över norsk 

bibliotekspolitik från 1930-talet fram till 1990-talet. Han applicerar Jürgen Habermas 

teorier om den instrumentella målrationaliteten på bibliotekspolitiken. Målrationaliteten 

innebär en strävan efter effektivitet för att uppnå önskvärda mål, till skillnad från 

värderationalitet som betyder att vissa värden står överordnade allt annat. Enligt 

Habermas kan den sociala tillvaron ses som uppdelad mellan en livsvärld och en 

systemvärld, där livsvärlden utgör det civila samhället och systemvärlden utgör stat och 

marknad. Dessa teorier använder sig Vestheim av i sin studie och han menar att 

folkbiblioteket sedan 1980-talet stått inför ett dilemma, som handlar om ifall 

folkbiblioteket primärt ska vara en demokratisk institution för “kritisk offentlighet” och 

personlig utvecklig som betonar livsvärlden, eller om det ska vara ett redskap för 

systemvärdlen att uppnå sina mål inom exempelvis näringsliv och kulturturism. På 

senare år har den instrumentella målrationaliteten som präglas av en strävan efter tydliga 

mätbara effekter tagit över allt mer, menar han (s. 446).  

 
I artikeln ”Ideologi og folkebibliotekpolitikk – eit demokratispørsmål” (1999) 

vidareutvecklar han sina idéer om den norska biblioteksutvecklingen och enligt honom 

har den relevans för förhållandet på bibliotek i Norden över lag. Han tar upp fem 

dilemman som biblioteket står inför och som alla är knutna till det dilemma han talade 

om i nämnda avhandling gällande om bibliotekets primära uppgift ska vara förankrat i 

livsvärlden eller i systemvärlden; om det ska vara en kortsiktig instrumentell nyttosyn 

som styr, eller om det ska vara ett långsiktigt demokratiskt perspektiv. 

 
Dorte Skot-Hansen bygger i ”Biblioteket i kulturpolitiken: mellan instrumentell og 

ekspressiv logik” (2006) vidare på Vestheims tankar om den instrumentella 

målrationalitetens betydelse för bibliotekspolitiken. Hon lyfter fram hur den 

instrumentella synen på kultur generellt sett präglar dagens samhälle och hur detta syns 

på folkbiblioteket. En instrumentell kultursyn kan innebära att kulturen motiveras med 

ekonomiska skäl. Men den instrumentella kultursynen är inte unik för den ekonomiska 

logiken, menar Skot-Hansen (2006). Även bildnings och upplysningsidealen är exempel 

på en instrumentell kultursyn då de innebär att konst och kultur ses som ett medel att 

skapa bättre samhällsmedborgare (s. 26). 

 
Skot-Hansen (2006) har skapat en modell över fyra instrumentella logiska grunder, eller 

legitimeringar, som styr det kulturpolitiska fältet. Modellen ska ses som en 

analysmodell snarare än en bild av verkligheten och beskriver de fyra logiska grunderna 

Upplysning, Ekonomisk tillväxt, Social förändring och Underhållning. I den första 

logiska grunden Upplysning, vars idéer härstammar från upplysningstiden, är tanken att 

den demokratiska processen ska styrkas genom kännedom om konst, kultur och 

kulturarv. Även om den här upplysningstanken har nedtonats de senaste åren är den 

fortfarande en viktig grund i europeisk tradition, och debatter om urval, kvalitet, 

förmedling av god litteratur är tecken på detta. Med Social förändring som logisk grund 

för kulturpolitiken betonas kulturpolitikens roll för att skapa social förändring. Det som 

på engelska kallas empowerment och som rör medborgarens myndiggörelse, inkludering 

och gemenskap är i fokus. För biblioteket innebär det här att man i allt högre grad ser 
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samhällsutveckling och att stärka känslan av medborgarskap som en del av sitt uppdrag 

och fokuserar på frågor om integrering och minoriteter. Med den ekonomiska tillväxten 

som grund betonas sambandet mellan kultursatsningar och ekonomisk utveckling. Här 

betonas att kulturen kan användas för ekonomisk utveckling och synliggöra kommunen. 

Underhållning, är ytterligare ett instrumentellt synsätt, det är kanske inte direkt ett 

politiskt mål i sig utan hänger snarare ihop med marknadens kapitalisering av lek- och 

avslappningsbehoven (s. 27 ff.). 

 

Dessa fyra instrumentella kultursyner har det gemensamt att kulturen bedöms utifrån 

vad den kan göra för nytta för individen och samhället inte vad den har för egenvärde. 

Utöver dessa fyra instrumentella kultursyner finns en femte, expressiv kultursyn, där 

den estetiska upplevelsen av konsten är en legitimering i sig själv (Ibid., s. 27). En 

expressiv kultursyn betraktar kultur som något som är värdefullt is sig, med den 

estetiska upplevelsen i centrum.  Istället för att försöka mäta och värdera kulturens 

effekter bör kulturpolitiken fokusera på att se till att medborgarna har rik tillgång till 

mångfaldiga estetiska upplevelser, menar Skot-Hansen (s. 27 ff.). 

 
Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen (2006) gör i sin 

diskursanalytiska avhandling Folkebiblioteket under forandring: Modernitet, felt og, 

diskurs, en historisk översikt över de diskurser som uppstått och dominerat 

folkbiblioteket sedan dess etablering till idag. Utifrån sina resultat gör de upp ett schema 

över de diskurser de menat varit de dominerade under olika tidsperioder, dessa 

presenteras här i tidsföljd: civilssamhällesdiskursen, den moderna upplysningsdiskursen, 

den socialistiska diskursen, den användarorienterade diskursen, 

kulturförmedlardiskursen, mångfaldsiskursen, inkluderingsdiskursen och den dynamiskt 

fokuserade diskursen. Dessa diskurser skiljer författarna åt genom olika syner på 

kvalitet, bibliotekets funktion, medier, användarsyn och bibliotekskompetenser. I 

dagens bibliotek är kampen mellan diskurserna starkt avtagande menar Rasmussen och 

Jochumsen; från att ha präglats av ett mer dikotomiskt förhållande i modern tid har fältet 

rört sig mot mindre diskursmotsättningar Omvärlden och användarna har också fått ett 

större inflytande och i högre grad kommit att definiera biblioteket under den här 

perioden (s. 214 f.). 

 

3.2 Folkbibliotekets roll och uppdrag i samhället i relation till nya 
tekniska villkor 
 

Åse Hedemark (2009) gör i sin avhandling Det föreställda folkbiblioteket. En 

diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006 en 

diskursanalys av debatten om folkbiblioteket i media. Orsaken till att folkbibliotekets 

roll och uppdrag diskuterats mycket under 2000-talet är, menar Hedemark, att internet 

och IKT fått en större plats både i samhället och på biblioteken. Nya medieformat har 

även bidragit till diskussioner om bibliotekets roll i samhället (s. 10). Hedemark 

beskriver hur det från och med 1980-talet växer fram en diskurs som hon kallar 

informationsförmedlardiskursen, som betonar bibliotekets roll som 

informationsförmedlare. Inom denna diskurs finns tankar om att tryckta böcker är 

gammalmodiga och kommer att försvinna i framtiden. Man är framåtblickande och har 

en tro på att ny teknik och nya format i framtiden kommer att omforma bibliotekens 

verksamhet. Inom denna diskurs står inte skönlitteraturen i centrum, utan i stället 

fokuserar man på kunskapsorganisation och tekniskt kunnande (s. 15). 
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William F. Birdsall (2001) har i texten ”Folkebiblioteket på den politiska arena” 

undersökt hur biblioteket politiskt sett präglas av vad han kallar en 

informationsteknologisk ideologi som består av nyliberala tankar i förening med en syn 

på tekniken som grund för samhällsförändringar. Han diskuterar liberalismens 

prioritering av individens frihet och betydelsen det får för biblioteket. Texten är 

visserligen skriven ur ett kanadensiskt perspektiv men är ändå intressant då han tar upp 

genomgripande samhällsförändringar som också påverkat Norden. Han menar att 

informationsteknologin inneburit en fundamental förändring för bibliotekens politiska 

ställning. De liberala värdenas dominerande ställning framkommer framför allt genom 

bibliotekens inställning till individens rätt till fri tillgång till kunskap. Folkbibliotekets 

värderingar speglar även liberalismens tro på individens utveckling som ett fritt och 

rationellt väsen, menar han. 

 

3.3 Undersökningar om e-boken 

 

Det finns inte så mycket forskning om e-bokens betydelse för folkbiblioteket utifrån ett 

svenskt perspektiv. Kungliga Biblioteket och biblioteksföreningen presenterade dock 

2011 en utredning som heter När kommer boomen?: En kartläggning av e-boken i 

Sverige ur ett biblioteksperspektiv. I denna gör de en undersökning av e-bokens 

ställning på folkbiblioteken bland annat baserad på intervjuer. De tar upp problematiken 

med avtal mellan bibliotek och förlag och olika tänkbara modeller. Utredningen 

konstaterar att e-boken inte har slagit igenom på samma sätt som den gjort i exempelvis 

USA. I stället är den tryckta boken fortfarande populär inom alla användargrupper, även 

bland ungdomar. Utredningen menar vidare att detta är ett problem och att det bör 

skapas en struktur för att e-boken kan sprida sig och bli mer populär och att biblioteken 

bör ha en central roll i denna struktur. Utredningen konstaterar att e-boken innebär en 

rad problem gällande avtal mellan förlag och bibliotek, samtidigt som det ses som 

önskvärt att biblioteken är med och driver på utvecklingen av en svensk e-boksmarknad. 

 
Det har skrivits en hel del uppsatser på magisternivå om e-boken utifrån olika 

perspektiv. Merparten av har ett beståndsutvecklingsperspektiv, Anna Hallnäs (2005) 

magisteruppsats Elektroniskt publicerad litteratur: Beskrivningen av dess för-och 

nackdelar i svensk bibliotekspress 2000-2004 är dock mer inriktad på teman som 

anknyter till vår uppsats. Hon gör en diskursanalys över hur e-bokens för- och nackdelar 

beskrivs i svensk bibliotekspress 2000-2004. Hallnäs kommer bland annat fram till att 

de fördelar som främst betonas med e-boken är ökad tillgänglighet, sparade resurser, 

ökade sökmöjligheter och synliggörandende av minoriteter. Nackdelarna sägs vara 

problem i samband med tekniken, en ekonomisk problematik och juridiska problem. 

Men även att e-boken inte skapar samma upplevelse som en fysisk bok, att den hotas av 

den fysiska bokens existens och att det finns kvalitétsbrister gällande till exempel 

korrekturläsning tas upp som nackdelar. Hon urskiljer i sitt material följande diskurser: 

rationaliseringsdiskursen, diskursen om nya möjligheter, den tekniska diskursen, 

diskursen om den tryckta bokens förlorade kvalitéer och marknadsdiskursen. 

 
Karolina Karjalainen (2012) har skrivit en masteruppsats med titeln E-böcker och 

bibliotek: En kritisk diskursanalys av Biblioteksbladet 2005-2011, som har ett likartat 

syfte som vår uppsats, men med fokus på Biblioteksbladet. Hon gör en diskursanalytisk 

studie av hur e-boken beskrivs i förhållande till bibliotek i Biblioteksbladet. Hon 

använder sig av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som metod och hennes syfte 

är att undersöka e-boken som “sociokulturellt fenomen” (s.6). Hon kommer bland annat 

fram till att det finns en tendens att personifiera e-boken och framställa den som 
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agerande subjekt, samtidigt som bibliotekets roll och ansvar tonas ned. Hon urskiljer 

därutöver fyra diskurser i sitt material: den ekonomiska diskursen, som främst lyfter 

fram ekonomiska frågor, den serviceinriktade diskursen som fokuserar på användare 

och tillgänglighet, den kommersiella diskursen som har ett huvudsakligen kommersiellt 

perspektiv och den demokratiska diskursen som fokuserar på informationsfriheten. 

 

4 Teori och metod 
 

Vi vill undersöka hur synen på folkbibliotekets identitet och roll i samhället framträder i 

e-boksdiskussionen, därmed blir det viktigt att komma åt underliggande värderingar 

som inte alltid uttrycks i klartext. För att uppnå vårt syfte har vi valt att göra en kritisk 

diskursanalys med hjälp av Norman Faircloughs teori och metod. Som Winther och 

Phillips (2000) framhåller är diskursanalys inte bara en metod utan också en teori (s. 

10). Diskursanalytisk teori och metod är alltså sammanlänkade och går inte att skilja 

från varandra. Vi kommer därför att här redogöra för teori och metod under samma 

övergripande rubrik, då vi menar att de är oskiljaktiga. Vi börjar dock med det mer 

teoretiska och redogör därefter för vår metod på ett mer praktiskt och konkret plan. 

 

4.1 Teoretiska utgångspunkter 

 

Diskursanalys innebär i praktiken att man analyserar text med fokus på det sätt som 

texten är skriven. Den teoretiska premissen som ligger till grund för textanalysen är 

socialkonstruktivismen, som bland annat bygger på tanken att språket har betydelse för 

hur vi uppfattar verkligheten och att det ses som en del av våra sociala konstruktioner av 

världen. Den teoretiska utgångspunkten för diskursanalysen är även att språket inte är 

neutralt och därför inte kan sägas representera en given verklighet. Språket är även 

kopplat till makt och det formas i en social kontext (Winther & Phillips 2000, s. 10). 

 
Diskurs är ett komplext begrepp som kan definieras på väldigt många olika sätt. I 

vardagstal används begreppet diskurs ofta i betydelsen av “perspektiv” eller “synsätt” 

(Bergström & Boréus 2012, s. 355). I en diskursanalytisk undersökning krävs dock en 

mer detaljerad definition av begreppet. Winther och Phillips (2000) definierar diskurs 

som “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (s. 7). 

Vi ansluter oss till denna definition och betraktar diskurs som ett sätt att representera 

världen genom språket, och därmed också skapa föreställningar om världen genom det 

betydelsesystem som språket utgör. I ett diskursanalytiskt tänkande anses språket dock 

inte utgöra ett betydelsesystem, utan ses som strukturerat i flera olika mönster. 

Diskursanalysen syftar till att blottlägga dessa mönster och strukturer genom att 

analysera de beskrivningar av verkligheten som medvetet eller omedvetet väljs framför 

andra möjliga beskrivningar (Ibid., s. 15 ff.). I en diskursanalys tar man därför inte 

ställning till vilken beskrivning av världen som är mer eller mindre korrekt eller 

önskvärd, utan syftet är att lyfta fram och visa på vilka diskurser som finns. Det är inte 

heller diskursanalysens syfte att undersöka vad enskilda skribenter avser med sina texter 

utan i stället analyseras det sätt som texten är skrivna på och vad som underförstås i 

texten, för att på så vis komma åt de mönster, de diskurser som texterna är en del av 

(Sahlin 1999, s. 85). 
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4.2 Makt och hegemoni 
 

Diskursanalysens syfte är, utöver att ta ut och analysera diskurser, ofta att analysera 

makt och maktrelationer. Diskurser är kopplade till meningsskapande och styr delvis 

över vårt sätt att uppfatta världen (Bergström & Boréus 2012, s. 381). Fairclough (2001) 

definierar diskurs som språkbruk sedd såsom social praktik (s. 18). Detta innebär att han 

ser språket − det sätt som vi betecknar världen och ger den mening − som en social 

handling, som både formar och formas av omgivningen. Det sker alltså en ömsesidig 

påverkan mellan språket och den omgivande världen (Fairclough 1992, s. 37). Hur vi 

beskriver fenomen och händelser har även betydelse för hur vi handlar i en viss situation 

och därmed kan även hävdas att diskurser inte bara hänger samman med hur vi uppfattar 

världen utan också får konsekvenser för hur vi handlar och agerar i världen. Winther 

och Phillips (2000) har ett talande exempel på detta, nämligen hur en översvämning kan 

beskrivas antingen som ett meteorologiskt fenomen, som en konsekvens av politiska 

beslut (växthuseffekten) eller som Guds vrede över folkets synder. Hur verkligheten 

konstrueras genom språket kan få avgörande betydelse för hur vi sedan väljer att handla 

i relation till det (s. 15 f.). 

 
Centralt för förståelsen av den kritiska diskursanalysen är även begreppet ideologi och 

dess relation till begreppet diskurs. Fairclough (1992) definierar ideologi som 

“betydelsekonstruktioner av verkligheten som bidrar till produktion, reproduktion och 

transformation av maktrelationer” (s. 87). Enligt Fairclough ligger den ideologiska 

aspekten av diskursen i samspelet med omvärlden och samhället, det som han kallar för 

den diskursiva och den sociala praktiken. Det innebär inte att en diskurs alltid går att 

koppla direkt till en viss ideologi, men det innebär att det kan finnas en “ideologisk 

laddning”, som har att göra med det maktanspråk som ligger i betydelseskapandet 

(Sunnemark & Åberg 2004, s. 50). 

 

I nära anslutning till begreppet ideologi och diskurs är även begreppet hegemoni. 

Hegemoni kan definierats som dominans och ledande ställning och det uppnås genom 

att diskursens idéer fås att framstå som universell sanning (Fairclough 1992, s. 92). 

Hegemonibegreppet myntades av Antonio Gramsci (1891-1937) som en del i hans 

marxistiskt präglade samhällsteori. Han menade att de styrande grupperna i samhället 

bibehåller sin position inte bara i kraft av sin ekonomiska och politiska ställning utan 

också genom att skapa samtycke och få maktförhållandena att verka naturliga (Winther 

& Phillips 2000, s. 39). 

 
Inom Faircloughs kritiska diskursanalys är hegemonibegreppet centralt och han bygger 

vidare på Gramscis teorier. Fairclouch menar att hegemoni uppnås genom att bygga 

allianser och genom att uppnå samtycke och konsensus (1992, s. 92). Enligt honom 

finns det två olika sätt att utöva makt på, varav det ena är genom tvång av olika slag, till 

exempel genom fysiskt våld och det andra genom att skapa samtycke. Han påpekar att 

det i moderna samhällen är vanligare med maktutövning genom samtycke än genom 

våld, och ofta är det genom massmedia som diskurser styr genom samtycke (2001, s. 

30). 

 
Fairclough (1992) menar att det råder en kamp mellan olika diskurser och denna diskurs 

utspelar sig inom en diskursordning (s. 93). Det som står på spel är etablerandet eller 

vidmakthållandet av en viss diskurs som dominant. Därför eftersträvas att vissa 

ideologiska antaganden tas som en del av det givna, som common-sense. Han beskriver 

diskursers sätt att fungera ideologiskt på följande vis: om en diskurs är fullkomligt 
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dominant så upphör den att uppfattas som ett av flera möjliga sätt att betrakta världen 

på. I stället blir den rådande diskursen uppfattad som det naturliga sättet. Denna process 

kallar Fairclough för naturalisering. Paradoxalt nog innebär det att diskursen upphör att 

betraktas som ideologisk. Detta är i sig en ideologisk effekt, då ideologi endast är 

effektiv då den är dold (Fairclough 2001, s. 75 ff.).  

 

Enligt Fairclough är ett viktigt syfte med diskursanalys att skapa en medvetenhet kring 

common-sense och hur de uppfattningar som tas för givet är ideologiskt grundade. Som 

han påpekar är alla inte medvetna om de ideologiska dimensionerna i deras eget 

språkbruk, och ett viktigt syfte bakom diskursanalys är därför att skapa en kritisk 

medvetenhet om detta (2001, s. 3). 

 

4.3 Metod 

 

Det finns flera olika diskursteoretiska skolor och en mängd olika sätt att göra 

diskursanalys. Diskursteoretikerna erbjuder dock sällan färdiga modeller som går att 

använda sig av i alla situationer, det krävs ofta anpassning och tolkning av de 

diskursteoretiska metoderna (Fairclough 1992, s. 25). Vi har utformat vår metod efter 

Faircloughs kritiska diskursanalys och det finns flera skäl till varför vi föredragit hans 

variant. Dels är det, i anslutning till ovanstående resonemang om forskarens roll, viktigt 

att i en diskursanalys noggrant redovisa hur man metodologiskt går tillväga. Faircloughs 

lingvistiska inriktade metod tillhandahåller tydliga begrepp och analysverktyg som gör 

det möjligt att granska tillvägagångssättet och gör det mer “genomskinligt” (s. 405). 

Dessutom anser vi att Faircloughs syn på diskurser är tilltalande, då han menar att det 

även finns icke-diskursiva områden, vilket innebär att det läggs mycket fokus på 

språket. Metodologiskt innebär detta att en Fairclough- inspirerad diskursanalys 

inkluderar en detaljerad lingvistisk textanalys, vilket skiljer sig från diskursanalys inom 

till exempel den Foucault-inspirerade traditionen (Fairclough 2003, s. 215). 

 

 

 
 
 
 

 

Text 
 

 

 

Diskursiv praktik 
(Textens produktion, konsumtion 

 och distribution) 
 

 

 

Social praktik 
 

 

(Fairclough 1992, s. 73) 

 

Fairclough (2001) har utvecklat en analytisk modell som visar hur diskursanalysen görs 

i olika dimensioner och således kan resultatet av den lingvistiska analysen relateras till 

en diskursiv och social praktik. Den diskursiva praktiken utgörs av textens produktion 
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och konsumtion. Den diskursiva praktiken fungerar som en länk där interaktionen 

mellan text och sociala praktik sker. Den sociala praktiken är den kontext i vilken 

texten uppstått, den sociala domän den berör (s. 19 ff.).  

 

Uppsatsens resultat och analys kommer inte att struktureras efter denna modell då det 

inte går att dra några skarpa gränser mellan fyrkantens olika fält. Förhållandet mellan de 

olika nivåerna är komplext och tanken är att det sker en interaktion mellan de olika 

nivåerna vilket gör det svårt att helt separera dem. Vi kommer först göra en textanalys 

och därefter ta ut diskurser. Textanalysens resultat och de diskurser vi finner kommer 

sedan att sättas i relation till en diskursiv och social praktik. Detta innebär att vi 

diskuterar relationerna mellan texterna, diskurserna och den sociala praktiken, det vill 

säga folkbiblioteksfältet.  

 

Diskursanalysen börjar med en lingvistisk analys av de artiklar som valts, vilket innebär 

att språkets formmässiga egenskaper, såsom ordval, centrala begrepp och grammatik 

analyseras. Dessutom kommer försanthållanden och olika strategier som används för att 

legitimera en ståndpunkt vara föremål för analys. Dessa aspekter kan delvis sägas 

tangera den diskursiva praktiken (Fairlough 1992, s. 120). Därefter kommer vi att tolka 

resultatet, vilket innebär att vi tar ut diskurser och även sätter diskurserna i relation till 

vad andra forskare kommit fram till. Denna process innebär både att vi sätter texten i 

relation till andra diskurser och till en social praktik, folkbiblioteket. För att analysera 

förhållandena mellan diskurserna kommer vi att använda oss av hegemonibegreppet. 

Enligt Fairclough (1992) kan den diskursiva praktiken betraktas som del av den 

hegemoniska kampen och att studera diskursernas ideologiska strävan efter hegemoni är 

också ett sätt att undersöka hur diskurserna ingår i den sociala praktiken (s. 86). 

 

4.4 Analysverktyg 
 

Från ett diskursanalytiskt perspektiv är språkets form, det vill säga det sätt som en 

mening formuleras på, de ord som väljs och den grammatiska struktur som meningen 

uttrycks genom betydelsebärande element. Genom att studera formen och språkets 

struktur skapas en förståelse för diskursens innehåll. Diskursanalysen syftar till att 

komma åt det som inte uttryckligen sägs, men som ändå kan anas genom vissa språkliga 

markörer. För att komma åt detta som är delvis dolt och som finns inbyggt i språkets 

själva struktur, krävs konkreta metodologiska redskap, i varje fall om resultatet ska vara 

möjligt att granska. Nedan redogörs för de analysverktyg som kommer att användas i 

textanalysen. 
 

Analysverktygen används för att analysera texterna och hitta de mönster som utgör 

diskurserna och relationen mellan dem. De verktyg vi har använt oss av är hämtade från 

Fairclough. Vi kommer till att börja med undersöka ordvalet i texterna. Vid studiet av 

ordval så fokuseras det främst på nyckelord och centrala begrepp. Till de textanalytiska 

verktyg som vi har valt att använda oss av för att analysera texternas vokabulär hör 

metafor, rewording och overwording. Genom att undersöka ordval och metaforer kan 

man, menar Fairclough (1992) utläsa diskursiva och ideologiska tillhörigheter (s. 89). 

 

En metafor beskriver något bildligt med termer från ett annat område som det beskrivna 

inte är relaterat till. En metafor kan sägas fungera som en bildlig jämförelse mellan olika 

saker. Metaforer kan också, i en bredare betydelse, ses som tankesätt; ett sätt för 

människor att försöka förstå svårbegripliga och abstrakta fenomen. Ett exempel är att se 

livet som en väg. Dessa metaforiska tankesätt ligger ofta till grund för en hel hop med 
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relaterade språkliga metaforer (Dahllöf 1999, s. 149 ff.). Rewording innebär att ett 

accepterat och naturaliserat ord systematiskt ersätts med ett annat ord som exempelvis 

då ordet “kunder” ersätter "användare" eller "låntagare". Men rewording kan också 

innebära att begrepp hämtas från en annan diskurs och används metaforiskt. 

Overwording innebär att ett ord används mycket frekvent. Det kan röra sig både om 

direkt upprepning av ordet eller av ord som är synonymer eller nästan synonymer till 

det. Betydelserelationer mellan ord kan undersökas genom begreppet hyponym. 

Begreppet ligger nära synonym, men innebär att betydelsen av ett ord inkluderas i ett 

annat ord. Ett exempel på det kan vara hur begreppet totalitarism kopplas ihop med 

kommunism och fascism (Fairclough 2001 s. 94 ff.). 

 
Förutom ordval kan det vara av intresse att undersöka textens grammatiska struktur. 

Transitivitet är ett begrepp som används inom kritisk diskursanalys som ett redskap för 

att analysera hur relationen mellan skeenden, subjekt och objekt syntaxiskt framställs i 

texten (Winther & Phillips 2009, s. 87; Fowler 1998, s. 70). För att analysera 

transitiviteten finns det olika språkliga element som man kan undersöka. Transitiviteten 

utgörs av processer, deltagare och omständigheter och processerna kan i sin tur antingen 

framställas som handlingar eller skeenden. En handling är ett skeende som uppstår för 

att någon avsiktligt har handlat, medan en händelse inträffar utan att någon har kontroll 

över skeendet. Ibland används olika språkliga uttryck som leder till att den handlande 

agenten utesluts eller tonas ned. Det finns två sådana språkliga variationer som vi 

kommer att använda oss av i vår analys: passivering och nominalisering (Fowler 1998, 

s. 77). 

 
Nominalisering är ett språkligt grepp som innebär att en process förvandlas till ett 

substantiv, som sedan kan agera på egen hand, frikopplat från processen (Fairclough 

1995, s. 112). När en process blir nominaliserad så förvinner någon eller alla av de 

ursprungliga deltagarna i processen, i stället kan det nominaliserade ordet fungera som 

aktör. Fairclough nämner följande exempel på nominaliserade ord: “kris”, “fattigdom”, 

“hunger”. Dessa ord var från början är kopplade till de fattiga i Faircloughs 

analysexempel, men de fattiga har genom nominalisering uteslutits (Ibid., s. 112). 

Nominalisering innebär alltså att agenten tonas ned eller helt döljs (Fairclough 2001, 

s103). Ett annat språkligt grepp som suddar ut agenten från skeendet är passivering och 

det innebär att verbet skrivs i passiv form (Ibid., s. 105). Bergström och Boréus (2012) 

tar upp följande exempel: ”27-åringen jagades med kniv av polisen”. I en sådan mening 

går det rent språkligt att helt utesluta agenten, vilket inte går om samma mening 

formuleras med ett aktivt verb: “Polisen jagade 27-åringen med kniv” (Bergström & 

Boréus 2012, s. 284). 

 
Begreppet presuppositioner innebär påståenden i texten som tas för givet och som det 

antas att läsaren är överens om. Inom alla texter finns det presuppositioner, det vill säga 

antaganden som tas för givna, menar Fairclough (2003): “What is „said‟ in a text is 

„said‟ against a background of what is „unsaid‟, but taken as given” (s. 40). 

Presuppositioner är alltså något som är osagt, men som går att ana genom språkliga 

markörer. Fairclough (1992) tar till exempel upp bestämd artikel som en sådan markör 

som i uttrycket “det sovjetiska hotet”, som tar för givet att ett hot föreligger. Fairclough 

menar att presuppositioner är en form av intertextualitet, då det som förblir osagt knyter 

an till föreställningar om världen, som går att återfinna i andra texter. Det är de här 

kopplingarna mellan texter som kallas intertextuella. Att studera presuppositioner 

innebär alltså att man studerar vad texten mer eller mindre implicit antar. Att Fairclough 

betraktar presuppositioner som en form av intertextualitet, innebär dock inte att ett visst 
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antagande som tas för givet överensstämmer med en särskilt identifierbar text som det 

hänvisas till, det kan vara en allmänt utbredd åsikt (s. 120 f.). 

 
Presuppositioner är ett verktyg som används för att undersöka diskursernas relation till 

andra diskurser och dess hegemoniska strävan. Hegemoni uppnås genom att vissa 

uppfattningar görs till självklarheter som tas för givet. Att studera detta är att gå utanför 

texten, och att sätta den i relation till den sociala praktiken (Fairclough 2003, s. 58). 

Nära relaterat till presuppositioner är begreppet legitimeringsstrategi. Det finns flera 

olika strategier som används för att legitimera en viss ståndpunkt. Fairclough (2003) 

lyfter fram fyra huvudsakliga typer av legitimeringsstrategier. Legitimering genom att 

hänvisa till auktoritet, såsom lagtexter eller traditioner är en sådan strategi. Legitimering 

genom rationalisering är en annan vanlig strategi. En tredje är att hänvisa till värderingar 

eller moral och den sista typen han nämner kallas för legitimering genom mythopoesis 

som innebär att legitimeringen sker genom den egna framställningen. De olika typerna 

av legitimeringsstrategier kan sägas överlappa varandra och de flesta 

legitimeringsstrategier innebär samtidigt någon form av värde-antagande, det vill säga 

en presupposition som inbegriper moraliska värdeomdömen om vad som är gott eller 

önskvärt (s. 98 f.). 

 

Vi sammanställer här våra analysverktyg i en matris för att tydliggöra vår arbetsprocess. 

I de tomma rutorna har citat från artiklarna klippts in. Det dokument som bildades under 

den här processen är allt för omfattande för att presenteras i sin helhet. Vi kommer i 

resultatdelen istället att redogöra för vår lingvistiska analys i löpande text.  

 

 

4.5 Diskursnivåer 
 

Diskurser kan finnas på flera olika nivåer, vilket innebär ett problem då diskurser ska 

avgränsas och gränser mellan dem ska dras. Ibland talas det om att det finns flera olika 

diskurser i samma text medan begreppet diskurs i andra fall används för att skilja olika 

samhällsområden från varandra (Jochumsen & Rasmussen 2006, s. 58). Detta problem 

uppmärksammas också av Winther och Phillips (2000) som tar upp ett exempel från 

Faircloughs analyser, där han dels tagit ut en “militär diskurs” och dels en “diskurs om 

militärt angrepp” som i sin tur delas upp i de underordnade diskurserna “officiell diskurs 

om militärt angrepp” och “fiktionsdiskurs om militärt angrepp” (s. 137). För att undvika 

missförstånd och tydliggöra nivåskillnaderna mellan diskurserna har vi valt att dela upp 

dem i fyra olika nivåer: 

 
1.Den överordnade diskursen 

2.Diskursordningen 

3.Diskurser 

4.Interna diskurser 

Metafor    

Rewording    

Overwording    

Hyponym    

Nominalisering    

Passivering    

Presupposition    

Legitimeringsstrategi    



  
 

17 

 
Den övergripande diskursen utgörs av folkbiblioteket. Diskursordningen har vi valt att 

betrakta som folkbibliotekets identitet i diskussionen om e-böcker. Diskurserna och de 

interna diskurserna är de nivåer vår analys kommer att röra sig inom, medan 

diskursordningen är ramen och folkbiblioteket den övergripande kontexten.  

 

Begreppet diskursordning, som Fairclough också använder sig av, kan enligt Winther 

och Phillips definieras som “olika diskurser som delvis täcker samma terräng, som de 

kämpar om att ge innehåll åt var och en på sitt sätt” (2000, s. 134). Vi tänker oss alltså 

att den diskursordning som utgör ramen eller området för vår analys är folkbibliotekets 

identitet i diskussionen om e-böcker. Det innebär att det som de olika diskurserna 

“kämpar om”, det vill säga det de vill uppnå hegemoni över, är definitionen av vad 

folkbiblioteket är och ska vara i relation till e-böcker. Då vi i vår undersökning bortser 

från andra aspekter i denna debatt som inte har att göra med folkbibliotekets identitet 

och inte heller undersöker texter skrivna av skribenter som inte har någon koppling till 

bibliotekssektorn, så betraktar vi inte själva e-boksdebatten som diskursordning. Denna 

betraktar vi i stället som en kontext i vilken diskussionen om folkbibliotekets identitet i 

relation till e-böcker förekommer. Vi kommer att använda oss av diskursordningen 

främst som ett hjälpmedel för att besvara våra tre sista frågeställningar som handlar om 

vilka diskurser som går att utläsa i e-boksdebatten och hur förhållandet mellan dessa ser 

ut. Detta kommer vi att göra i vår analysdel. 

 

4.6 Forskarens roll 
 

Diskursanalysen bygger på ett socialkonstruktivistiskt synsätt som kunskapsteoretiskt 

innebär ett kritiskt förhållningssätt till människans förmåga att nå objektiv kunskap om 

världen. Bilden av verkligheten konstrueras genom människans sätt att kategorisera 

världen, vilket sker genom språket. Diskursanalysen vilar alltså på den epistemologiska 

premissen att det inte går att nå objektiv kunskap om världen och att den syn vi har på 

verkligheten är en konstruktion som sker genom språket. Detta innebär dels att språket 

tillmäts betydelsen av att konstruera vår uppfattning av verkligheten, samtidigt som det 

betyder att språket inte kan beskriva världen objektivt. Detta är viktigt att påpeka då det 

har betydelse för diskursanalysens syfte, som inte är att nå förståelse av verkligheten 

eller av ett visst fenomen, utan i stället att nå förståelse av hur synen på verkligheten 

konstrueras och reproduceras socialt, genom språket (Winther & Phillips 2010, s. 10 

ff.).  

 

En diskursanalys går delvis ut på att identifiera diskurser och beskriva dem, men då man 

inte anser att det går att beskriva världen på ett objektivt sätt, så kan det inte heller 

hävdas att de diskurser som tas ut i samband med analysen är en spegling av 

verkligheten. Som Ingrid Sahlin (1999) påpekar är det även viktigt att framhålla att de 

diskurser som tas ut i samband med analysen är att betrakta som en konstruktion och ett 

verktyg för att förstå de bakomliggande tankestrukturerna snarare än en objektiv 

beskrivning av en social verklighet (s. 88). 

 
Forskarens roll är i en diskursanalytisk studie tolkande, och som Fairclough (2001) 

framhåller så innebär tolkning alltid, till skillnad från observation, ett mer personligt 

engagemang, vilket ofrånkomligen gör det till en långt mer subjektiv process än i en 

empirisk, kvantitativ undersökning (s. 138). Forskarens roll kan i en studie som denna 

anses vara problematisk. Winther och Phillips (2000) menar att det är genom att 

konsekvent använda sig av teori och metod, som den diskursanalytiska forskaren kan 
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frångå det subjektiva och förhålla sig “främmande” för sig själv och sin egen vardagliga 

förståelse av världen (s. 30). Bergström och Boréus framhåller också vikten av att vara 

tydlig med att redovisa sitt tillvägagångssätt (2012, s. 405). Konsekvens och 

genomskinlighet när det kommer till teori och metod är därför viktiga för att resultatet 

ska bli uppnå kravet på vetenskaplighet. 

 

5 Resultat 
 

För att komma fram till vårt resultat har vi genomfört en textanalys med hjälp av de 

lingvistiska analysverktyg vi redovisat ovan. Vi har läst artiklarna noggrant och 

samanställt ord, meningar och fraser i en lista. Under denna process skapade vi ett 

dokument som endast bestod av citat från vårt empiriska material. Därefter påbörjades 

en sorteringsprocess, då vi sökte efter olika teman och likartade mönster mellan teman 

och begrepp. 

 
Här presenteras en text med exempel på citat från artiklarna, baserad på vårt 

ursprungliga analysdokument. Vi har sorterat citaten under olika teman och skapat 

rubriker som korresponderar med det tematiska innehållet. I denna del av uppsatsen 

besvaras vår första frågeställning: Hur uttrycker sig skribenterna när de talar om boken, 

e-boken och deras betydelse för biblioteket och dess roll? 

 

5.1 Boken, e-boken och biblioteket 
 

Ett begrepp som beskrivs med många synonymer i vårt analysmaterial är “boken”. 

“Träboken” (11), “den analoga boken” (5), “den traditionella boken” (8), “boken, denna 

urgamla medieform” (5), “fysisk, tryckt sak” (14), “pappersbok” (14), “bokmediet” (5) 

och “svunnen teknik” (9) är varianter på ordet som förekommer. Detta är en form av 

overwording, ett fenomen som enligt Fairclough (2001) tyder på att det finns en 

upptagenhet av en viss aspekt av verkligheten, vilket kan indikera att det är föremål för 

en ideologisk kamp (s. 96). Att boken inte endast benämns “bok” och att man ger 

“boken” ett tillägg, till exempel “pappersboken”, upprättar en uppfattning om att det 

finns flera varianter av böcker och att “pappersboken” bara är en variant, ett bokformat 

bland andra möjliga. Att kalla boken för en “medieform”, “svunnen teknik” eller för 

“den analoga boken” innebär även en analogi med andra medier. Musik till exempel, 

finns i analog och digital form. Att beskriva boken på samma sätt skapar en bild av 

boken som en sorts teknologi, samtidigt som det skapar en slags förväntning på att den 

därmed borde följa samma utvecklingslinje som till exempel musik gjort, och således gå 

in i ett digitalt stadium. 

 
Detta sätt att beskriva boken, hänger samman med en syn på formen som skild från 

innehållet; en tanke som är vanligt förekommande i analysmaterialet, som i följande 

uttalande: “Det är ju innehållet som är kärnan i information och kultur, inte 

paketeringen. Däremot kan paketeringen bidra till att olika grupper, troligen fler än idag, 

hittar fram till innehållet“ (2). Citatet speglar, genom att två motstridiga 

presuppositioner används, den tvetydiga roll som mediets betydelse tillskrivs i texterna. 

Mediet ses i det första påståendet som betydelselöst, eftersom det är innehållet som sägs 

ha betydelse, men i det andra påståendet hävdas det att mediet ändå har betydelse. 

Genom en ny form antas litteraturen kunna nå ut till nya grupper. Detta är ett argument 

som upprepas i andra artiklar: “Via datorer, surfplattor och smarta telefoner kan man 
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hitta nya läsare, även bland dem som aldrig tagit sig igenom en hel pappersbok” (11). 

Detta innebär att formen trots allt tillmäts betydelse. 

 
Tanken att det är “innehållet som är kärnan i information och kultur, inte paketeringen” 

(2), är ett genomgående drag i argumentationen. Detta presenteras som en självklar och 

lättsmält sanning, men är egentligen en ganska radikal syn på formens betydelse för 

kultur, konst och information. Vissa former av lyrik använder sig till exempel av bokens 

utformning på ett medvetet sätt, som skulle gå förlorat vid överföringen till e-format. 

Men den syn som framkommer i analysmaterialet är att innehållet oproblematiskt går att 

föra över mellan olika medier: “Innehållet är det samma, bara mediet är nytt” (14). I en 

artikel används även argument som bygger på analogi: “Det har gått när det gäller de 

fysiska böckerna, där även staten är med och tar sitt ansvar. Det måste gå även när det 

gäller e-böckerna. Allt annat är otänkbart” (3). 

 
I en artikel finns ett antagande om att all typ av kultur går mot “dematerialisering” (5) 

och att det finns en rädsla för denna “bokens eller konstverkets förlorade materialitet” 

(5). I nämnda artikel finns även en tanke om att medierna i den digitala världen “glidit 

samman och konvergerat på ett sådant sätt att de redan passerat igenom varandra – och 

ut igen på andra sidan, in i en lika yrvaken som gränslös kommunikationsplattform som 

ingen riktigt vet hur den skall användas, än mindre hanteras mediepolitiskt“ (5). I denna 

passage blir medierna personifierade och beskrivs som om de agerar på egen hand: de 

flyter samman i en närmast organisk process. Genom att formulera sig så blir 

“medierna” agenter och de verkliga agenterna, de som genomfört de tekniska 

förändringarna nämns inte. Transitiviteten uttrycks alltså som ett skeende istället för en 

handling. Medierna, närmare bestämt boken, beskrivs alltså som självutvecklande. 

Samtidigt kopplas boken till biblioteket, på ett sätt som får det att verka som om 

biblioteket därmed oundvikligen måste följa med i denna process. 

 

Begreppen “bok” och “bibliotek” nämns ofta som ett par. “Boken och biblioteket” sägs 

vara “två samhällskulturella fundament” (5) som också antas vara stadda i en gemensam 

förändring. En artikelförfattare menar att man inte behöver “vara lika slug som 

Odysseus för att inse att såväl „boken‟ som „biblioteket‟ inte längre är vad de en gång 

var” (5). Här finns en presupposition om att denna förändring redan har skett, genom 

påståendet att det inte krävs mycket slughet för att förstå att så är fallet. Det finns även 

andra uttalanden i samma artikel som tar för givet att denna förändring skett, såsom talet 
om “bokmediets och bibliotekets uppluckrade gränser” (5) och “förändringen av dessa 

institutionella (kommunikations) former, givet en lika snabb som oförutsägbar medial 

utveckling” (5). Det finns även tankar om att biblioteket kommer att försvinna som fysisk 

rum om också mediet upphör att vara fysiskt: “I Googles tidsålder har biblioteket förstås 

också stöpts om till ett slags distribuerad informationsnod, även om de fysiska platserna (än 

så länge) finns kvar” (5). Här finns en presupposition om att biblioteket förvandlats eller 

kommer att förvandlas (det är lite oklart, beroende på hur uttrycket “Googles tidsålder” bör 

tolkas) till en “informationsnod”. Orden “än så länge” satt i parentes innebär också ett 

antagande om att det bara är en tidsfråga innan biblioteket upphör att vara ett fysiskt rum. 

 

I flera artiklar finns en tendens att framställa bibliotekens situation som bortom all kontroll. 

I följande citat “Det är dock långt ifrån någon enkel fråga att greppa förändringen av dessa 

institutionella (kommunikations) former, givet en lika snabb som oförutsägbar medial 

utveckling” (5), sägs det rakt ut att förändringen är svår att “greppa” och “oförutsägbar”. I 

samma artikel används även metaforer som kopplas till naturkrafter. Biblioteket och boken 

sägs vara på “digital drift i okända vatten” (5). Detta skapar en bild av att ingen riktigt vet 

vart biblioteket och boken är på väg och att de styrs av krafter bortom människans makt och 
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kontroll, av ett “digitalt vatten”. Andra metaforer som anknyter till det obestämda och 

kopplas till naturfenomen och rentav till mytiska krafter är följande harang, som snarast är 

att betrakta som en allegori: “Möjligen är jungfrun en siren som lockar, eller kanhända en 

binär Skylla invid den digitala malströmmens Karybdis?” (5). Här kallas det digitala för 

“malström”, alltså en form av naturkraft och det som beskrivs som en lockande jungfru eller 

“binär Skylla” kan tolkas som “e-boksfrågan”. Här knyter skribenten an till grekisk 

mytologi (Odysseus nämns även uttryckligen) och använder sig av ett dunkelt språkbruk 

som får effekten att situationen uppfattas som bortom mänsklig konroll. Enligt Fairclough 

(2001) har metaforer inte endast en stilistisk funktion, utan bidrar till att konstruera 

verkligheten. Beroende på vilken metafor som används, så uttrycker det också vilka 

konsekvenser fenomenet antas ha och vilka åtgärder som krävs för att lösa problemet. 

Fairclough tar upp ett exempel då ett uppror beskrivits som en "cancer" som sprider sig. En 

sådan metafor skapar samtidigt föreställningen om att förhandlingar är lönlösa och upproret 

måste utrotas (s. 100). Metaforerna som anknyter till naturfenomen, malströmmar och 

grekisk mytologi skapar en bild av att de förändringar som sker inte är frukten av vissa 

medvetet fattade beslut, utan snarare något som sker av sig självt och utvecklas på egen 

hand. Bilden av den digitala utvecklingen som en “malström”, kan alltså sägas få 

konsekvenser för hur man anser att man bör agera i relation till det. 

 

Andra formuleringar som på ett liknande sätt anknyter till naturkrafter och okontrollerbarhet 

genom rewording är exempelvis “e-bokens ekosystem” (8) och när boken och biblioteket 

sägs ha “förändrats, ja rentav eroderat” (5). Där ord hämtade från naturvetenskaplig 

terminologi appliceras på den nya tekniken. I det senare citatet är även agenten utesluten, 

vilket förstärker intrycket av att ingen aktivt skapar, kontrollerar eller ansvarar för 

förändringen. En metafor, som inte anknyter just till naturkrafter, men som har liknande 

effekt är uttrycket “e-bokståget”, som sägs rulla på “med eller utan bibliotek” (6). Här finns 

inte heller något medvetet beslut utan e-boksutvecklingen beskrivs som ett tåg och 

biblioteken kan hoppa på eller inte, men tåget kommer ändå att rulla på, av sig självt.  

 

Grammatiska formuleringar samverkar med metaforerna för att skapa denna effekt av 

okontrollerbarhet. En mycket vanlig tendens, är att de förändringar som skett och sker inom 

biblioteket beskrivs som skeenden, snarare än konsekvenser av aktiva beslut. Detta 

språkliga grepp kan vara ett sätt att undvika att nämna vem som är ansvarig (Bergström & 

Boréus 2012, s. 283). Aktören utesluts bland annat genom användningen av passivering, 

som i den ovan citerade meningen där boken och biblioteket sägs ha “förändrats, ja rentav 

eroderat” (5) och uttryck som att biblioteket “stöpts om” (5). Det nämns inga aktörer, 

agenter eller handlande subjekt, utan förändringen framstår som självgående. 

Orsakssammanhanget blir på detta sätt dolt. Effekten av sådana språkliga grepp blir, menar 

Winther och Phillips (2000) att ett skeende uppfattas som ett naturfenomen snarare än 

resultatet av en medveten handling, vilket fråntar agenten ansvaret och betonar effekterna i 

stället för de processer som ledde fram dit (s. 87). I många artiklar förekommer också 

begreppen “utvecklingen” (5; 8) och “förändringen” (5), vilket är nominaliserade processer, 

alltså skeenden som blivit till substantiv. Effekten blir snarlik den som uppstår i och med 

passiviseringen, utvecklingen framställs som självgående: “Men medieutvecklingen backar 

inte” (5). Fairclough (2003) kallar nominalisering för en grammatisk metafor, som gör 

skeenden mer abstrakta (s. 220). Det gör också att agenten utesluts och att processerna kan 

agera på egen hand, som i följande uttryck: “om folkbiblioteket ska hänga med i 

utvecklingen” (8). 

 

I texterna framställs också vår tid på många sätt som en avgörande tid. Många olika begrepp 

används för att beskriva denna tid, exempelvis “Googles tidsålder” (5) och som en författare 

skriver: “Vi måste erkänna att vi lever i en brytningstid” (7). Skribenterna hänvisar till 

presuppositionen om att vi lever i en ny tid, för att motivera att det krävs någon form av 
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handling. Detta sker genom vad Fairclough (2003) kallar legitimering genom 

rationalisering. Genom att det hänvisas till vad som “är”, dras det också slutsatser om vad 

som “måste” göras. Han analyserar i sitt exempel hur uttrycket “The Learning Age” blir en 

legitimering för de åtgärder som föreslås (s. 99). I vårt analysmaterial hänvisas det på ett 

liknande sätt till ”den nya tiden” genom att den förvandlas till ett subjekt, vilket kallas 

nominalisering, som i följande mening: “Åtgärder måste vidtas för att möta den nya tidens 

vanor” (2). Att hänvisa till “den nya tiden” ger en annan effekt än att hänvisa till 

användarnas vanor. Det gör det mer tydligt att en anpassning måste ske, än om man till 

exempel skulle hänvisa till en viss användargrupp. I talet om “den nya tiden” finns även en 

presupposition, ett underförstått påstående om att vi lever i en ny tid och att denna nya tid 

som vi antas leva är kopplad till ny tekniken. Det är tekniken som definierar vår tid; vi lever 

i “Googles tidsålder” (5) och i “en brytningstid, när ny teknologi helt förändrar 

förutsättningarna att producera, distribuera och konsumera kultur” (7). Det som är i fokus är 

här tekniken och det är också den som antas driva utvecklingen framåt. Med uttryck som 

“att möta framtiden” (7) och “e-bokståget” (6), skapas även en bild av framtiden som 

förutbestämd. Det är här inte frågan om att skapa bästa möjliga framtid utan hur framtiden 

på bästa sätt ska mötas och hur man ska anpassa sig till den framtid som tekniken och 

utvecklingen redan skapat. 

 

I flera artiklar förekommer även tanken att den tekniska utvecklingen kommer att leda till 

att en ny roll för biblioteket: “Den nya tekniken innebär också att aktörernas traditionella 

roller måste förändras” (7). Det finns dock en avvikande åsikt i en av artiklarna som menar 

att e-boken inte alls är avgörande för bibliotekets framtid utan att detta är “en våldsam 

överdrift” (13), men denna åsikt är ett tydligt undantag. 

 

5.2 Demokrati 
 

I analysen av artiklarna visade det sig att vissa ord och begrepp förekommer i riklig 

mängd och med synonyma och snarlika uttryck genom overwording. “Tillgänglighet” 

(5) och varianter av det ordet är väldigt vanligt förekommande: “tillgänglig” (13), 

“tillgängliggöra” (4; 11), “tillgängligheten” (11; 14), “tillgång” och “tillhandahålla” 

(11). Även nära besläktade ord som “sprida” (11), “oberoende” (11) och uttryck som 

“obegränsade möjligheter för alla att när som helst och var som helst ta del av ett stort 

kulturutbud” (7). Tillgänglighet används som ett viktigt argument i många artiklar, som 

en legitimeringsstrategi. Bibliotekets främsta syfte framställs som att tillgängliggöra 

information och i vissa fall även tillgängliggöra kultur och kunskap. Tillgänglighet 

framställs som en mänsklig rättighet då den kopplas samman med informationsfrihet 

och demokrati: “demokratin och informationsfriheten” (11), “demokratiskt och fritt 

tillgängligt” (5). Biblioteken sägs ha “en central och unik roll i det demokratiska 

samhället för att tillgängliggöra information, kunskap och kultur till alla” (11). Därmed 

skapas vad Fairclough kallar en hyponym mellan begreppen demokrati och 

tillgänglighet. Många skribenter betonar också frihet genom overwording, man talar om 

“allmänhetens rätt att fritt låna böcker”, och om att “biblioteken kunde därmed fritt köpa 

in böcker” och “fritt låna ut den” (11). Flera artiklar hänvisar också för att legitimera sin 

ståndpunkt, till “informationsfriheten” (3) och i en artikel nämns 

folkbiblioteksmanisfestet (3) och “IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell 

frihet” och “principen om den oförhindrade tillgången till information” (3). En 

begränsad tillgång till e-boken, framställs som avgörande för informationsfriheten och 

därmed demokratin och hela samhället. Sambandet mellan demokrati- frihet- 

tillgänglighet- e-bok kan sägas utgöra en hyponymisk kedja. Det är med 

tillgängligheten, friheten och i förlängningen demokratin, som man motiverar e-

boksfrågans vikt. Relaterat till frihet, tillgänglighet och demokrati är också begreppet 
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kontroll. Det digitala förknippas med frihet och det analoga med kontroll: “I stället för 

att bejaka de möjligheter som den nya tekniken ger att möta läsarna, vill 

Författarförbundet låsa in den digitala friheten i ett analogt regelsystem” (7). Frihetens 

värde uttrycks bland annat genom negativa metaforer av kontroll som “låsa in” (11). Det 

finns exempel på rewording där man hämtat ord från psykvårds- och polisdiskurser. 

Lagar om upphovsrätt beskrivs metaforiskt som “tvångströjor” (7) och biblioteken sägs 

agera i sin nya roll som “fildelningspoliser” (5) och ”repressiv kontrollinstans” (5). Men 

kontroll beskrivs också som något önskvärt då det handlar om bibliotekets kontroll över 

medieurvalet. Det sägs att bibliotekens “oberoende inköp måste slås fast” (11) och att 

bibliotekarien “kan komma att förlora makten över delar av beståndet - på samma sätt 

som man förlorat makten över katalogen och katalogposterna ” (8). 

 
Genom att beskriva e-boksfrågan som en “ödesfråga” (2) och med metaforiska uttryck 

som att biblioteket sitter fast i en “rävsax” (5) skapas en hotfull bild av situationen. En 

artikel menar att det “hänger ett växande hot över Sveriges bibliotek” (2) och i en annan 

att “den fria informationstillgången via biblioteken hotas” (1). Detta hot mot 

tillgängligheten och informationsfriheten är, menar skribenterna, samtidigt ett hot mot 

bibliotekets nuvarande roll “som förmedlare av litteratur” (2) och som “nav i 

informationssamhället” (11). I en artikel sägs hotet bestå av “en monopolliknande 

distribution, storförlagens karenstider och medvetet införda tekniska hinder som 

minskar tillgängligheten” (11). Vissa menar också att förlagens distribution av e-boken i 

dagsläget hotar den sekretess som biblioteket värnar om: “DRM är en teknik som 

kontrollerar vad du gör med dina filer och begränsar dina friheter som användare” (12). 

“Dessutom måste användaren autentisera sig” (12). “Kan vi garantera sekretess för våra 

låntagare även om de lånar en e-bok?” (8). 

 
Hotet kopplas också samman med en rädsla för att användarna kommer sluta vända sig 

till biblioteket. I en artikel finns en presupposition om att ungdomarna kommer att 

tvingas vända sig till Pirate bay om inte e-boksfrågan får en lösning: “Ingen vågar göra 

en satsning på e-boken. Både förlag och bibliotek är rädda för sin respektive undergång. 

På sikt leder detta till att den unga generationen blir ofrivilliga pirater” (9). Att 

användarnas läsvanor kommer att förändras tas här för givet, och det blir en del av det 

hot som byggs upp kring frågan om e-boken. E-boksfrågan sägs vara avgörande för att 

bibliotekets roll ska förbli vad den varit, vilket hänger samman med ett underförstått 

påstående om användarnas förändrade vanor: “Om biblioteken ska fortsätta vara 

ryggraden i infrastrukturen för allas rätt till förkovran och bildning måste frågan om e- 

böcker lösas” (2). I samma artikel påstås det även följande: “Om biblioteken ska kunna 

utvecklas måste utredningen tillsättas skyndsamt och få ett tydligt uppdrag att arbeta 

fram ett förslag som ger medborgarna fri tillgång till litteratur och kunskap, genom en 

mångfald av medier” (2). I båda dessa uttalanden kopplas medborgarnas rättigheter 

samman med e-boksfrågans lösning. Att ha “rätt” till att bilda sig blir med denna logik 

detsamma som att ha rätt till e-böcker. Det uttrycks alltså ofta en syn på att tillgång till 

material i elektronisk form är en demokratisk rättighet för användarna. Fri tillgång till 

tryckta medier beskrivs inte på samma sätt som en rättighet, detta trots att man menar att 

den trycka boken är på väg att försvinna och betonar användarnas rätt till alla 

medieformer. Den enda motstridiga uppfattningen om e-boksfrågans betydelse för 

demokratin uttrycks av en artikel: “Folkbiblioteken har en given plats i samhället. Det är 

ett ständigt pågående arbete som handlar om demokrati, läsfrämjande, informations och 

yttrandefrihet med eller utan tillgång till de senaste utgivna e-böckerna som oftast finns 

tillgängliga i pappersform” (13) och i ett annat citat från samma artikel: “Pappersboken 

kommer fortsatt att vara basen i folkbiblioteken” (13). 
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Samtidigt som den nuvarande situationen beskrivs som hotfull, så finns en tendens att 

framställa de nya förändringar som tekniken förutsätts innebära som möjligheter. Det 

finns tankar om “den visionära övergången till ett demokratiskt och fritt tillgängligt 

digitalt bibliotek” (5) och i samma artikel talas om det “det framtida digitala biblioteket” 

(5). Begreppet digitalt bibliotek används i flera artiklar, utan att det får någon definition. 

I vissa fall beskrivs det som något som biblioteket ska “erbjuda” (2). 

 

5.3 Litteratur- och kulturförmedling 

 

Litteratur och kulturförmedling framkommer också som argument i debatten om än med 

mindre betoning än informationsförmedling. “Med e-boken öppnas nya fantastiska 

möjligheter att sprida läsning och kunskap” (11), heter det i en artikel och det talas om 

att “bejaka de möjligheter som den nya tekniken ger för att möta läsarna” (7). Här finns 

också en presupposition om att e-boken och läsning leder till kunskap. I ett annat citat 

beskrivs också litteratur som en informationskälla: ”litteratur eller andra 

informationskällor som krävs” (3). 

 
Citatet “ambitionen att öka läsandet” (1) innehåller en presupposition, ett antagande som 

inte legitimeras utan presenteras som en självklarhet. Skribenterna tar för givet att det 

råder enighet i frågan att ökad läsning är önskvärt och varför. I ett annat fall legitimeras 

bibliotekets läsfrämjande arbete med att det gagnar samhället, läsningen anses vara 

viktigt ur demokratisk synpunkt: “Det folkbiblioteket behöver idag är en uttalad önskan 

från befolkningen, de folkvalda och olika parter inom bokbranschen att biblioteken ska 

fortsätta att ha den roll som förmedlare av litteratur som de haft hittills, för att man anser 

att det är en roll som gagnar hela samhället“ (2). Samtidigt finns här en presupposition 

om att rollen som litteraturförmedlare är beroende av att biblioteken kan tillhandahålla 

e-böcker. Det finns här ett antagande om att användarna kommer att förändra sina 

vanor. Som i följande två citat: “Dagens låntagare vill allt oftare låna digitalt, via en 

dator, smarta telefoner eller läs- och surfplattor” (2), “Via datorer, surfplattor och 

smarta telefoner kan man hitta nya läsare, även bland dem som aldrig tagit sig igenom 

en hel pappersbok” (11). 

 

5.4 Beståndsutveckling 

 
Vid ett tillfälle nämns den något uppseendeväckande termen otillgänglig: “Ett aktivt val 

innebär att biblioteket kan välja att göra vissa titlar otillgängliga för sina låntagare” (8). 

Här framställs otillgängligheten som önskvärd. Bibliotekets traditionella uppgift att 

välja ut böcker åt sina användare framkommer. Att denna uppgift är viktig för 

bibliotekets identitet uttrycks på en rad olika sätt, till exempel: “Biblioteken gör ett 

kvalificerat urval av titlar” (2). I påståendet att ett “biblioteksbestånd utvalt av 

bibliotekarier, kan i sig vara rådgivande eftersom låntagaren får en uppfattning om vad 

som är viktigt och prioriterat” (14) ryms en presupposition om att biblioteket har en roll 

som rådgivare. Rollen legitimeras genom användarnas behov. Det antas därmed också 

att användarna inte utan bibliotekets hjälp kan avgöra vad som är viktigt och prioriterat. 

Ett liknande exempel är: “Med informationsfriheten som utgångspunkt är det inte 

hållbart med en ordning där någon annan än biblioteket själv avgör vad av utgivningen 

som ska köpas in eller där man tvingas sätta tak för hur många gånger en e-bok kan 

lånas ut“ (3). I ytterligare ett exempel beskrivs det som ett problem att det inte är ”de 

inköpsansvariga bibliotekarierna som väljer ut folkbibliotekens böcker” (14). Här talar 



  
 

24 

man också om att biblioteket ska välja ut material och utgår från att ett urval från 

bibliotekets sida inte är det samma som censur, utan snarare detsamma som 

informationsfrihet: “I grunden handlar det om människors rätt till informationsfrihet, 

genom bibliotek som utan censur, eller begränsningar fritt kan tillgängliggöra den 

litteratur eller andra informationskällor som krävs” (3). 

 
I debatten uttrycks också en mycket stark önskan om att tillgängliggöra allt, fritt, snabbt 

och enkelt för användarna, som i rubriken “Alla böcker åt alla” (11). I samma text 

används låntagarnas vilja som en legitimeringsstrategi: “de kanaler låntagarna själva 

väljer” (11). Bibliotekets roll förstås som att den ska erbjuda användarna vad de vill ha. 

Underförstått är det just e-boksformatet man menar att låntagarna väljer. 

 
I frågan om bibliotekets samling finns en liknande uppdelning mellan de som beskriver 

bibliotekens vilja att bygga samlingar tyder på en “unken samlarmentalitet” (5) och de 

som tvärtom menar att en förlorad samling är en förlust för biblioteket. Bibliotekens roll 

som samlare beskrivs alltså ibland i negativa termer. Det finns en rädsla för att 

biblioteket ska förvandlas till “museer över en svunnen teknik - den tryckta boken” (9), 

“museala institutioner” (2) och till “arkiv för papperskopior” (11), som associeras som 

något negativt, i jämförelse med bibliotekets roll som informationsförmedlare. 

Samlingen uttrycks som gammaldags och onödig i “vår nya tid”. Utöver “unken 

samlarmentalitet” (5) ger ord som, och “objektsfetischering” (5) och “Ängslan över 

bokens eller konstverkets förlorad materialitet” (5) uttryck för denna syn. Samtidigt 

uttrycks nödvändigheten av att bibliotekens roll som samlingsbyggare: ”En stor kostnad 

som skulle betala sig eftersom biblioteken då kan bygga sin egen digitala samling” (4) 

“När det gäller fysiska medier har biblioteket ett bestånd” (14). Genom att möjliggöra 

ett beståndsarbete menar man att biblioteket kan ta kontroll över e-boken och på så sätt 

få den makt över materialet som nu ligger i händerna på förlagen. 

 

5.5 Service 

 
I vissa artiklar talas det om biblioteket med ett vokabulär hämtat från en kommersiell 

diskurs. Det talas om bibliotekens “utbud” (11) och om att biblioteket ska “erbjuda ett 

attraktivt och tillgängligt digitalt bibliotek” (2) och det talas om “att kunna erbjuda e- 

böcker” (8). Det talas också om att “konsumera kultur” (7). Detta är att betrakta som en 

form av rewording, där man alltså hämtar ett ord som hör hemma i ett annat 

sammanhang eller domän och låter dessa ersätta andra tänkbara ord. I 

bibliotekssammanhang har dock ord som “utbud” till exempel blivit relativt naturaliserat 

och är så pass utspritt och använt att det inte längre är att betrakta som särskilt 

uppseendeväckande. Dock är det intressant i sitt sammanhang då det tyder på att det 

finns en sammanhängande syn på biblioteket som en form av serviceinstitution, som ska 

ha ett utbud och som ska “erbjuda” låntagarna detta utbud (som en butik erbjuder varor 

och tjänster). I en artikel sägs det följande: “Kostnaderna för e-böcker kan i längden bli 

så höga att vissa bibliotek inte har råd att erbjuda sina kommuninvånare denna service” 

(8). Här finns en presupposition om att bibliotekens uppgift är ett erbjuda service till 

invånarna, vilket är ett sätt att tala som är hämtat från kommersiella verksamheter. Så 

det finns ett sätt att tala om bibliotekets relation till användarna som är service-inriktat. 
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5.6 Marknadsföring 

 
Många förmedlar en framtida möjlig, självklar eller önskvärd bild av biblioteket som 

spridare av teknik. Tekniken tycks vara ett mål i sig även om det ibland motiveras med 

demokrati som i många fall framstår som synonymt, liktydigt med fri tillgänglighet, som 

i följande citat: “Genom utlåning av e-böcker hjälper biblioteken till att både öka 

tillgängligheten till nya och populära böcker, och introducera en ny teknik till nya 

grupper. Detta kommer att vara till nytta för förlagen i det långa loppet” (11). Detta 

uttalande innebär dels en presupposition om att e-böcker ökar tillgängligheten och dels 

om att det är önskvärt att introducera ny teknik och på detta sätt gagna förlagen. 

Ytterligare ett exempel finns i följande citat: “Genom marknadsföring introducerar vi 

också människor i den nya tekniken. Utlån av läsplattor ingår men också konsultation i 

hur man läser e-böcker på Samsungs och Apples surfplattor. Hur man än ser på det är 

detta en kostnad för biblioteken som kommer multinationella företag och stora förlag till 

gagn” (8). Det förekommer alltså i analysmaterialet tankar om att biblioteken möjligen 

har en ny roll i att introducera ny teknik. I vissa fall talar man om att biblioteket ägnar 

sig åt “teknisk support”(14) och att om ”folkbiblioteket ska hänga med i utvecklingen 

krävs det också att bibliotekspersonalen lär sig att svara på alla frågor som kan tänkas 

komma upp vid utlån av e-böcker” (8), medan man i andra fall menar att biblioteket ska 

bidra med den tekniska utvecklingen och bli “en viktig aktör när det gäller att göra e-

boksformatet bättre” (4) och undrar “hur ska man kunna påverka producenter av e-

böckerna att utveckla tekniken?” (8). 

 
I vissa artiklar finns en tendens att framhäva biblioteket som marknad: “Det stämmer att 

marknaden för e-böcker är liten och den marknaden utgörs för närvarande av just 

biblioteken” (10) och i samma artikel: i “kraft av att man faktiskt är den marknad som 

just nu finns för e-böcker” (10) och uttalandet: “Biblioteken är en marknad men ska stå 

med mössan i hand för att få vara det, för att man vill vara det.” (10). Det förekommer 

också argument som går ut på att biblioteken har en funktion som marknadsförare av e- 

boken: “förlagen ser biblioteken som ett hinder för ökad försäljning men borde se 

biblioteken som marknadsförare” (14). Och: “Som jag ser det vore ett alternativ att 

förlagen och Elib ser sin största kund som sin allra bästa reklam” (14). 

 
Bibliotekets roll som tillgängliggörare av elektroniskt material legitimeras alltså delvis 

genom marknadens förtjänst. I följande citat finns en presupposition om att 

tillgängliggörandet samtidigt är en form av marknadsföring: “Biblioteken tillgängliggör 

alla e-böcker, även de som inte har en marknad. I praktiken marknadsför alltså 

biblioteken e-bokstitlarna åt förlagen och betalar dessutom för sin insats” (11). Tanken 

ligger i linje med det som framkommer i en annan artikel: “biblioteken köper dem, 

marknadsför dem, utbildar sina besökare i tekniken att använda dem, användare som på 

sikt kan bli den kommersiella marknad förlagen drömmer om” (10). Här finns alltså 

tanken att biblioteken har en uppgift i att lära in ett nytt beteendemönster hos 

användarna, som alltså i framtiden kan komma att bli konsumenter åt förlagen. 

Marknadsföringen av e-boken hänger alltså ihop med en underliggande tanke om att 

användarna på sikt kommer att ändra sitt beteende, och att detta är något som 

biblioteken kommer att bidra med. På så viss sägs biblioteken fungera som ett stöd till 

den kommersiella marknaden. Inte bara som ett stöd åt förlagen, som producerar 

litteratur, utan också som ett stöd åt multinationella teknikföretag som producerar 

läsverktyg, såsom läsplattor och smartphones och surfplattor. 
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Samtidigt som bibliotekets betydelse legitimeras genom att artiklarna hänvisar till hur 

det kan gynna marknaden framställs marknaden också som en ond kraft som biblioteket 

tvingas kämpa mot: “Biblioteket är en viktig neutral och oberoende aktör […] men 

hindras alltså av kommersiella krafter” (4) och “[biblioteket] låter inte sitt urval och 

uppdrag styras av marknaden” (2). Man skrämmer läsaren med marknaden genom att 

framställa den som en motkraft till demokrati och frihet: “det fria ordets status i en 

digital värld där kommersiella intressen vill ta kontrollen över det” (10) och genom att 

beskriva hur de övervakar och utnyttjar läsare: “till exempel i reklamsyfte. Du och din 

loggade läsning är produkten!” (8). Man liknar marknadens och förlagens styrning och 

kontroll vid censur: ”godkänt för utlåning. Smaka på den formuleringen – godkänt för 

utlåning. Rimmar illa med informationsfrihet och hamnar obehagligt nära ordet censur“ 

(3). 

 

6 Analys och tolkning 
 

Här presenterar vi vår analys och tolkning av resultatet. Analysen innebär att vi tar ut 

diskurser som baserar sig på vår tolkning av textanalysen. Till skillnad från resultatdelen 

tar vi inte upp så många citat från texterna här, utan sammanfattar och tolkar de citat vi 

redan tagit upp i resultatdelen. Vi beskriver diskursernas innehåll och hur de relaterar 

till varandra och till den sociala praktiken. Således uppehåller vi oss i de två yttre 

dimensionerna i Faircloughs tredimensionella modell som presenterades ovan. Vi 

besvarar därmed våra tre sista frågeställningar: Vilka diskurser går att utläsa i e-

boksdebatten? Vad utmärker diskurserna och vilka föreställningar om biblioteket 

framkommer i dem? och Hur ser förhållandet mellan diskurserna ut? 

 
I vår metoddel talade vi om att diskurser kan förekomma på olika nivåer. Enligt vår 

nivåindelning finns det en övergripande diskursiv nivå, som vi kallade för 

folkbiblioteksdiskursen.  På nivå två finns diskursordningen, som vi valt att kalla 

folkbibliotekets identitet i diskussionen om e-böcker och som är det fält inom vilket 

diskurserna strävar efter hegemoni. På nivå tre och fyra finns de diskurser som vi 

identiferat genom vår analys. Dessa diskurser kommer här först att presenteras kortfattat 

för att sedan beskrivas mer utförligt. 

 

6.1 Sammanfattande översikt över diskurserna 
 

Vi har genom tolkning av textanalysens resultat kommit fram till att det finns en 

övergripande och dominerande diskurs inom diskursordningen, som vi har valt att kalla 

för den informationsteknologiska och en motdiskurs som är mindre synlig i materialet. 

Motdiskursen finns främst representerad i en artikel och av de andra artiklarnas 

hänsyftningar. Vi har även identifierat tre interna diskurser inom den 

informationsteknologiska diskursen. Dessa tre interna diskurser som utgör olika 

perspektiv med delvis olika legitimeringsstrategier, har vi valt att kalla 

tillgänglighetsdiskursen, marknadsdiskursen  och teknikdiskursen förhåller sig inte 

antagonistiskt till varandra. De är dock väldigt lika i sina grundläggande förutsättningar, 

så vi har valt att se dessa som tre interna diskurser inom en dominerande diskurs. Vi 

presenterar här en modell över dessa diskurser innan vi går vidare och beskriver dem 

mer utförigt:  
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Vi kommer i följande text att börja underifrån, med att beskriva de interna diskurserna 

och deras innehåll. Därefter beskriver vi den informationsteknologiska diskursen och 

motdiskursen. Nedan kommer vi också att beskriva relationerna mellan diskurserna och 

relatera vårt resultat till tidigare forskning. Vi menar att de två övergripande 

diskurserna, den informationsteknologiska diskursen och motdiskursen, till viss del kan 

motsvaras av de diskurser som Åse Hedemark (2006) baserar sin avhandling på och som 

hon kallar för “informationsförmedlardiskursen” och den “bokliga diskursen”. Hon 

skriver att informationsförmedlardiskursen betonar bibliotekets roll som förmedlare av 

information medan den bokliga diskursen främst framhäver bokens betydelse för 

biblioteket. Vi kommer i denna del att jämföra våra diskurser med drag som hon hittat i 

sin diskursanalys. 

         

6.2 Tillgänglighetsdiskursen 
 

Inom tillgänglighetsdiskursen finns en syn på folkbibliotekens viktigaste uppdrag som 

att tillgängliggöra material, så att informationsfriheten och demokratin säkras. Tillgång 

till kunskap har blivit lika centralt för biblioteksyrket som hälsa för läkarvetenskapen 

och rättvisa för juridiken, menar William F. Birdsall (2001, s. 29). Då artiklarna talar 

om fri tillgänglighet avses ofta fri tillgänglighet till information, även om det också talas 

om tillgång till kultur, läsning och bildning. Många gånger då vikten av tillgång till 

litteratur uttrycks kopplas litteraturen ihop med kunskap och beskrivs som en 

informationskälla. 

 
Det som i texterna främst fungerar som en legitimering för bibliotekets betydelse i 

samhället är som vi redan konstaterat alltså dess roll som tillgängliggörare av 

information. Tillgängligheten till information legitimerar man i sin tur med demokrati. 

Som vi tidigare varit inne på skapas det en hyponymisk meningsrelation mellan 

demokrati och fri tillgänglighet till information. Demokrati är ett mångfacetterat 

begrepp som kan tillskrivas flera olika betydelser, men i den här debatten är det framför 

allt denna aspekt av demokrati som framhävs. Andra tänkbara aspekter av 
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biblioteksverksamhetens demokratiska uppdrag är mångfald, jämlikhet, och sekretess 

och biblioteket som neutral mötesplats. 

 
I förlängningen blir också e-boken direkt kopplad till demokrati då den fria 

tillgängligheten till e-böcker anses vara en förutsättning för biblioteket som en 

demokratisk institution. Tillgängligheten till litteratur i e-boksformat sägs säkra 

informationsfriheten och demokratin. På samma sätt upplevs det som ett hot mot 

bibliotekets demokratiska roll om tillgången till e-boken begränsas. Uttryck som “den 

digitala friheten” visar tydligt på att man kopplar samman en digital värld med frihet. 

Hedemark (2009) påpekar att inom informationsförmedlardiskursen tror man på 

informations- och kommunikationsteknikens förmåga att göra informationen mer fri och 

neutral. Hedemark diskuterar även att den frihet som det talas om egentligen syftar mer 

till att beskriva det digitala mediets förmåga att röra sig fritt utan materiella hinder, än 

till medborgarnas rätt till fri information. Detta kopplar hon också till tankar om innehållet 

skilt från formen (s. 59 f.), vilket vi också uppmärksammar i vårt material. 

 

Birdsall (2001) menar att bibliotekets fokus på tillgänglighet, grundas på en liberal syn 

på individens rättigheter (s. 30). I den informationsförmedlande diskurs som Hedemark 

(2009) beskriver ses användarens valfrihet och möjlighet att påverka inköpen som ett 

villkor för demokrati. Till skillnad från den syn som representeras av den bokliga 

diskursen, där demokratin antas säkras just i och med bibliotekens urval (som möjliggör 

bildning åt så många samhällsgrupper som möjligt) (s. 141). I vår analys är båda dessa 

åsikter synliga. Å ena sidan uttrycks i debatten en mycket stark önskan om att 

tillgängliggöra allt fritt, snabbt och enkelt för användarna. Å andra sidan uttrycks 

samtidigt behovet av att biblioteket styr och väljer ut material för att underlätta för 

användarna och fungera som vägledare. I båda fallen är det användarnas rättigheter som 

framhävs. Skillnaden ligger i vem det är som ska ha fri tillgång, om det är biblioteket 

eller användarna. Detta stämmer överens med Hedemarks (2009) 

informationsförmedlardiskurs där individen har rätt att ställa krav på biblioteket (s. 

138). I Hedemarks bokliga diskurs är synen på användarna en annan, man menar där att 

de inte bör tillåtas välja helt fritt för om de gör det så väljer de den banala 

underhållningslitteraturen (s. 150). Här kan man alltså med bakgrund av Hedemarks 

uttalande, hävda att det finns spår av en motdiskurs som har något gemensamt med 

hennes bokliga diskurs. Synen på användarna kan också kopplas till resonemanget kring 

marknadsdiskursen nedan. 

 
Den fria tillgängligheten framhålls i vissa artiklar som ett överordnat demokratiskt 

värde. Det diskuteras aldrig för vem e-böcker är tillgängliga. Med tanke på att kontexten 

är folkbibliotek, skulle man kunna tänka sig användargrupper såsom äldre och 

invandrare som varken kan eller har möjlighet att lära sig den nya tekniken. Men även 

ekonomiskt utsatta grupper som inte har råd att införskaffa sig det verktyg som behövs, 

såsom läsplatta, dator eller smartphone. Denna aspekt av “tillgängligheten”, att den 

också har sina begränsningar (i varje fall för vissa, kanske utsatta grupper) tas inte med i 

den demokratiska ekvationen. Detta kan ses som ett tecken på att det som Hedemark 

(2009) kallar den bokliga diskursen inte är lika närvarande i debatten om e-böcker, då 

dennas användarsyn är mer inriktad på speciella, svagare, utsatta grupper. Dock är ett av 

argumenten inom tillgänglighetsdiskursen att man med hjälp av en lättare tillgänglighet 

via e- böcker, ska kunna nå nya användare och få fler att läsa. 

 
Tanken om biblioteket som en demokratisk institution som ska värna demokratin genom 

att fritt tillhandahålla information rymmer också en instrumentell syn på folkbiblioteket 
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och litteraturen. Med en instrumentell syn syftar vi här på Skot-Hansens användning av 

begreppet. Skot-Hansen ställer en instrumentell kultursyn, där kulturen värderas och 

motiveras utifrån vilken nytta den innebär för samhället och individen, mot en expressiv 

kultursyn där kulturen har ett värde i sig. Att argumentera för att bibliotekets viktigaste 

roll är att sprida information kan utifrån Skot-Hansens (2006) modell beskrivas som den 

instrumentella kultursyn som betecknas som upplysning. Tillgänglighetsdiskursen 

knyter exempelvis, genom att betona vikten av tillgång till litteratur och kunskap för det 

demokartiska samhällets skull, an till den instrumentella kultursyn som upplysning står 

för i modellen. Den instrumentella synen i tillgänglighetsdiskursen centreras kring det 

demokratiska värdet av att genom kunskap, information och kultur skapa goda 

samhällsmedborgare och därmed ett gott samhälle. Samma idé ligger kanhända också 

bakom den betoning av information, och användarnas rätt till information som 

förekommer i artiklarna. Här utesluts ett alternativt argument som skulle kunna ha varit 

användarnas rätt till kultur. Att böcker (skönlitteratur) är en källa till information och 

kunskap, är ett sätt att legitimera deras betydelse för samhället. Om den expressiva 

kultursyn som Skot-Hansen talar om i sin modell hade tillämpats istället hade 

litteraturen inte behövt legitimeras genom dess nytta för samhället. Att böcker 

förknippas med information i det här sammanhanget är också intressant då det ofta rör 

sig om tillgänglighet till skönlitteratur. En möjlig förklaring är att människors estetiska 

upplevelse kanske inte är att betrakta som ett lika framgångsrikt argument när det gäller 

att rättfärdiga boken och bibliotekets betydelse i vårt samhälle. Det kan tyda på att den 

expressiva kultursynen inte är lika allmänt vedertagen och accepterad. 
 

 

6.3 Marknadsdiskursen 

 

Den andra interna diskursen har vi valt att kalla för marknadsdiskursen. Den kan sägas 

vara präglad av flera olika perspektiv. Dels finns det en tendens att framhålla biblioteket 

som marknad för e-boken och användarna som kunder, dels finns även tendensen att 

argumentera för bibliotekets roll som marknadsförare av e-boken och som introduktör 

av ny teknik. Att biblioteken använder sig av ordet “marknadsföring” för att beskriva 

utåtriktad verksamhet är idag vanligt förekommande. Det som beskrivs i artiklarna är 

dock en ny typ av marknadsföring, för det handlar om att hjälpa till att lansera en ny 

produkt. Flera artiklar använder sig av antaganden som går ut på att användarna genom 

bibliotekets förmedling kommer att lära sig att använda den nya tekniken, och tanken 

finns också att de därefter kommer att förvandlas till konsumenter. Flera skribenter 

understryker därför att förlagen bör se biblioteken som “reklam” och som något positivt 

och som en nytta för förlagen. Detta tänkande överensstämmer med Geir Vestheims 

(1999) teorier om att bibliotekets roll i det senmoderna samhället kommit att allt mer 

motiveras utifrån ett systemperspektiv, som betonar den nytta biblioteket har för 

samhälle och marknad (s. 192 f.). Detta är också ett tecken på en instrumentell syn på 

bibliotekets roll.  

 
Att artikelförfattarna talar om biblioteket som marknadsförare kan ses som ett sätt att få 

över motståndaren i debatten på sin sida, men det finns samtidigt en tanke om att detta 

är en viktig och ny roll för biblioteken. Det går att jämföras med de idéer som 

presenteras i Kungliga bibliotekets och Biblioteksföreningens utredning När kommer 

boomen? (2011), där det dels konstateras att e-boken ännu inte slagit igenom, och dels 

finns en underliggande tanke om att detta är negativt och att biblioteken bör hjälpa till 

och driva marknaden, som i följande citat: 
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Utredningen menar vidare att det saknas en struktur som gör att 

marknaden för e-boken kan utvecklas. Exempel på hur en struktur 

byggts upp är försäljningen av e-böcker i USA, där Amazon stått 

för lanseringen av en läsare och erbjudanden kring e-böcker via 

sin webbutik som lyft fram e- boken. [...] Utredningen menar att 

biblioteken också har en viktig del i strukturen. Den tryckta boken 

är väldigt populär och fungerar bra för alla aktörer, inklusive 

läsaren. Det får till följd att ingen egentligen är motiverad att driva 

marknaden. Aktörerna saknar än så länge tillräckliga incitament. 

(Kungliga biblioteket & Svensk biblioteksförening 2011, s. 21) 

 
Biblioteken bör alltså enligt denna utredning vara med och hjälpa till så att e- 

boksmarknaden ska kunna utvecklas. Att e-boksmarknaden inte har utvecklas på samma 

sätt som i USA underförstås som det problem som utredningen vill finna lösningar på 

och att biblioteken bör vara en del av dessa lösningar, trots att det konstateras att det i 

USA främst är Amazon som drivit e-boksutvecklingen. Det talas i utredningen om att 

folkbiblioteket behöver “omstruktureras och hitta en ny roll i det digitala samhället” (s. 

24) och att “biblioteken har en roll i e-bokens struktur och att den delvis är ny och måste 

utformas” (s. 23). En lösning som utredningen föreslår på problemet med e-bokens 

inpopularitet är att skolbiblioteken ska vara med och introducera e-boken som 

läromedel, vilket på sikt antas leda till att e-boken blir det naturliga sättet att läsa. 

Läromedel framhävs även som en lukrativ marknad för förlagen att satsa på: 

“Läromedel online för grund- och gymnasieskola blir en ny affärsmöjlighet för förlagen 

och gymnasieungdomar blir på längre sikt vana vid att tillgodogöra sig läromedel i 

elektronisk form. Det blir sedan självklart för dem att fråga efter och att använda e- 

böcker inom alla områden” (s. 23). 

 
Liknande idéer om en ny roll för biblioteket finns även i analysmaterialet, där det finns 

en tanke om att biblioteken genom inlärning av nya användarmönster marknadsför och 

är med och lanserar en ny produkt. Vissa nämner även att biblioteket genom 

påtryckningar kan vara med och utforma tekniken och därmed driva utvecklingen av de 

tekniska produkterna, vilket också är att betrakta som en ny roll för folkbiblioteket. 

Tanken att biblioteken ska marknadsföra e-boken och introducera ny teknik till 

användarna och marknadsföra genom att inlärning skiljer sig från den argumentation 

som används inom tillgänglighetsdiskursen. Inom denna diskurs finns tankar om att 

användarna redan har, eller kommer att förändra sitt läsbeteende och sina vanor, vilket i 

förlängningen kommer att leda till att e-boken i framtiden kommer att ersätta den 

tryckta boken. Detta blir ett argument för att biblioteken av denna orsak måste satsa på 

e-boken i stor skala. I en artikel sägs det att man “kan hitta nya läsare” med hjälp av 

“datorer, surfplattor och smarta telefoner” (11). Om man hittar läsare med ny teknik, så 

innebär det att dessa latenta läsare redan är vana vid den nya tekniken. Att de känner sig 

mer bekväma med elektronik än med papper tas här för givet, det är en underliggande 

presupposition som kontrasterar mot tankarna som framkommer inom 

marknadsdiskursen som i stället bygger på tanken att vanan att läsa på e-bok inte är vida 

utspridd, utan att den måste läras in, och att det är biblioteket som bör fungera som 

introduktör av detta läsbeteende. 

 
I likhet med tillgänglighetsdiskursen visar marknadsdiskursen, genom att legitimera sin 

utgångspunkt med teknikutveckling och marknadsgynnande effekter, på en 

instrumentell syn. Till skillnad från tillgänglighetsdiskursen är den instrumentella synen 

här kopplad till det som Skot-Hansen (2006) kallar ekonomisk tillväxt och som innebär 

att man argumenterar för kultursatsningar genom att hänvisa till deras positiva 
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ekonomiska verkningar. I det här fallet menar man att biblioteket marknadsför och 

introducerar ny teknik till användare som också är blivande konsumenter på e-

boksmarknaden.  

 

Det finns även ett sätt att tala om tillgängliggörandet av information med ett 

kommersiellt språkbruk. Det talas om att biblioteken ska kunna “erbjuda ett attraktivt 

och tillgängligt digitalt bibliotek” (2) och det kunna “erbjuda e-böcker” (8). I detta sätt 

att uttrycka sig finns tecken på ett förhållande till användaren som kund. Ett tänkande 

som vi betraktar som hörande till marknadsdiskursen. Synen på informationen som 

något som biblioteket ska erbjuda användarna i form av ett utbud, nästan som en sorts 

vara eller produkt är en tendens som Vestheim (1997) också uppmärksammar i sin 

avhandling. Detta förhållningssätt leder till en instrumentell relation mellan användare 

och bibliotek, menar han. Vestheim kallar det för ”det instrumentella misstaget”, och 

med det syftar han på att man inte skiljer på att handla i social relation med en 

medmänniska och att handla instrumentellt, vilket innebär att användaren reduceras till 

kund. Relationen blir enligt Vestheims synsätt instrumentell, i och med att den fungerar 

som ett verktyg för att uppnå ett visst mål och inte har något egenvärde. Detta leder 

enligt Vestheim, till att relationen mellan användaren och bibliotekarien avhumaniseras 

(s. 448). 

 

6.4 Teknikdiskursen 
 

Den tredje interna diskurs som vi identifierat inom informationsteknologiska diskursen 

har vi valt att kalla teknikdiskursen. Det som kan sägas ligga till grund för de argument 

och tankar som presenteras inom denna diskurs är synen på teknikens och mediernas 

utveckling, som automatiskt knyts till bibliotekets utveckling. I artiklarna förekommer 

flera hänvisningar till att vi lever i en ny teknikpräglad tid, vilket blir en viktig 

legitimeringsstrategi för att visa att biblioteken måste anpassa sig därefter. I detta finns 

ett drag av teknikdeterminism. Determinism är en filosofisk tanke om att alla händelser 

och handlingar styrs av tidigare handlingar och händelser, och således är de 

förutbestämda. Teknikdeterminism är tesen att teknologin orsakar alla andra aspekter av 

samhället och kulturen och att därmed förändringar i samhället styrs av teknologiska 

förändringar (Scharff & Dusek 2003, s. 384). Uttalanden om att bibliotekets 

traditionella roll är på väg att förändras, med hänvisning till att vi lever i “googles 

tidsålder”, är tydliga tecken på att tankar om att framtidens förändringar är beroende av 

tekniska förändringar. Dessa förändringar förutspås och tas för givna. 

Teknikdeterminism är en ganska radikal filosofisk ståndpunkt. En av de största 

förespråkarna för denna tanke, Jacques Ellul menar att tekniken är autonom och agerar 

på egen hand och han säger att den måste betraktas som en “organism” (Ibid., s. 286). 

Dessa tankar liknar i hög grad de tankar som förekommer i debatten om e-boken, även 

om det måhända inte ligger en medveten filosofi bakom. Medierna och tekniken 

beskrivs som att de utvecklas på egen hand eller under påverkan av naturkrafter; de har 

“eroderat”, “glidit samman och konvergerat”. Boken och biblioteket sägs också vara på 

drift i “digitala vatten” och beskrivs därmed som hjälplösa offer för det “digitala”, som 

alltså representerar tekniken. Utvecklingen beskrivs som “snabb” och “oförutsägbar” 

(5). 

 
Ibland byts ordet “teknik” ut mot “medier”, men det deterministiska draget är 

detsamma; medierna och tekniken utvecklas och förändras bortom mänsklig kontroll, 

vilket i sin tur leder till att biblioteket obevekligen förändras. Förändringen beskrivs inte 

som frukten av politiska och medvetna beslut och det är inte heller möjligt att veta vart 
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utvecklingen är på väg. Kopplingar till grekisk mytologi ger det hela ett inslag av 

mystik, och skapar en bild av att det inte riktigt går att genomskåda hur utvecklingen 

kommer att se ut. Trots detta, finns en klar uppfattning om att utvecklingen kommer att 

ske och att utveckling i bibliotekssammanhang är detsamma som teknisk utveckling. 

Hedemark (2009) uppmärksammar också i sin analys av biblioteksdebatter att det 

förekommer idéer om att “tekniken leder till en ofrånkomlig samhällsutveckling som 

biblioteken bara har att ansluta sig till” (s. 59). Det talas i de artiklar vi analyserat om 

“e-bokståget” (6) som rullar på med eller utan biblioteket och om att folkbiblioteket 

måste ”hänga med” (8) i utvecklingen, eftersom “medieutvecklingen” inte “backar” (5). 

I enlighet med detta antas i vissa artiklar att biblioteket kanske kommer att försvinna 

som fysiskt rum i takt med att medierna dematerialiseras. Biblioteket flyttar ut i 

cyberspace. Denna tanke är samtidigt nära kopplad till synen på bibliotekets främsta 

uppgift som informationsförmedlare. Att betrakta biblioteket som en “distribuerad 

informationsnod” (5) som ska sprida och tillgängliggöra information, tonar samtidigt 

ner andra aspekter av bibliotekets demokratiska uppdrag, såsom att vägleda till relevant 

information, eller biblioteket som offentligt rum och mötesplats. Eftersom dessa 

aspekter inte anses vara lika viktiga, så kan man också hävda att det mest logiska då 

mediet blir digitalt är att också biblioteket blir det. 

 
Tanken om att tekniken utvecklas automatiskt, ligger även till grund för den rädsla och 

det hot som man i vissa artiklar anspelar på. För om e-boken ersätter boken och 

biblioteken inte har tillgång till e-boken så uppstår ett problem. Eller som Hedemark 

(2009) uttrycker det: “De teknologiska visionärerna, som i debatten representeras av 

flera bibliotekarier, blir således ett slags företrädare för framtiden genom att framföra 

argument som innebär att ‟om vi inte hoppar på det „digitala tåget‟ nu kommer vi att 

vara hopplöst ifrånkörda och förlorade senare‟ ” (s. 155).  

 

6.5 Den informationsteknologiska diskursen 
 

Tillgänglighetsdiskursen, teknikdiskursen och marknadsdiskursen kan, som vi 

förklarade ovan, betraktas som tre interna diskurser i en övergripande diskurs som vi 

valt att kalla den informationsteknologiska diskursen. Bibliotekets roll som 

informationsförmedlare i kombination med en betoning av teknik och utveckling är 

grundläggande drag i den informationsteknologiska diskursen. Det är möjligt att se det 

på annat vis, men vi har valt att betrakta tillgänglighetsdiskursen, teknikdiskursen och 

marknadsdiskursen som interna diskurser, då vi menar att de hänger ihop i sina 

grundläggande premisser och föreställningar om biblioteket och alltså inte står 

motsättning till varandra. Tillgängliggörandet av information ses som den viktigaste 

aspekten av folkbibliotekets demokratiska uppdrag. Teknikdeterminismen och tanken 

om att bibliotekens utveckling automatiskt följer den informationsteknologiska 

utvecklingen är en grundläggande idé, som förenar sig med tillgänglighetsdiskursens 

syn på bibliotekets uppdrag. Tanken att biblioteket i framtiden kan komma att 

förvandlas till en “informationsnod” hänger dels ihop med att bibliotekets utveckling 

antas följa den tekniska utvecklingen, och dels med synen på informationsförmedling 

som den viktigaste demokratiska aspekten. 

 
Karolina Karjalainen (2012) har som vi nämnde i forskningsöversikten gjort en liknande 

undersökning som vi. Hon kommer fram till några diskurser som delvis  

överensstämmer med de vi har urskiljt i vårt analysmaterial. Karjalainen har valt att 

kalla en diskurs för “den serviceinriktade diskursen” (s. 49). Denna betonar 

tillgänglighet, och överensstämmer till viss del med det vi valt att kalla för 
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tillgänglighetsdiskursen. Karjalainen urskiljer även en diskurs som hon kallar för “den 

demokratiska diskursen” som betonar informationsfriheten. Denna överensstämmer 

också till stora delar med den diskurs vi valt att kalla för tillgänglighetsdiskursen. 

Karjalainen skiljer alltså på tillgänglighet som en form av service och tillgänglighet i 

form av informationsfrihet (s. 58 ff.), medan vi ser det som två sidor av samma mynt 

Även Hallnäs (2005), som undersöker hur e-bokens för- och nackdelar framställs 

kommer fram till att tillgängligheten är en av de fördelar som betonas, men också att e- 

böcker möjliggör rationalisering av verksamheten och därmed är resurssparande (s. 38). 

Hallnäs kommer till den slutsatsen att det råder konsensus i hennes material, något som 

överensstämmer med vårt resultat (s. 45). 

 
Vi menar att det finns en viss skillnad i vad som betonas mest inom de interna 

diskurserna, men att det inte råder några egentliga motsägelser mellan dem, vilket är 

orsaken till att vi betraktat dem som inneslutna i en övergripande diskurs. Det finns en 

logisk koppling mellan tillgänglighetsdiskursens betoning av informationsförmedling 

som det viktigaste värdet och marknadsdiskursens betoning av bibliotekens värde och 

nytta för marknaden. I enlighet med Geir Vestheims (1999) resonemang skulle båda 

dessa tankar kunna kopplas samman med vad han kallar systemvärldens instrumentella 

målrationalitet. Där systemvärlden förknippas med effektivisering och nyttotänkande, 

vilket har sin grund i ett instrumentellt tänkande (s. 191 ff.). 

 

Bibliotekets relation till ett marknadsekonomiskt tänkande hänger också samman med 

synen på informationsteknologin och utvecklingen då de, som William F. Birdsall 

(2001) påpekat, ideologiskt hänger samman med ett nyliberalt tänkande. Han menar att i 

och med liberalismens politiska återkomst i form av nyliberalismen, så smälte nyliberal 

ekonomi och politik samman med teknologisk determinism till vad han kallar för en 

informationsteknologisk ideologi (s. 29). Han beskriver hur denna 

informationsteknologiska ideologi växer fram, och att den grundar sig på tanken att vi 

gått från ett industrisamhälle till ett informationssamhälle, där den viktigaste råvaran är 

information (s. 32). 

 
De tankar som genomsyrar marknadsdiskursen, det vill säga det positiva i att 

biblioteket är med och hjälper marknaden genom marknadsföring och genom att 

introducera ny teknik, hänger alltså samman med ideologiska förändringar i samhället 

och inom biblioteket. Den positiva synen på tekniken och teknikdeterminismen är i 

enlighet med denna analys också något som kan knytas till marknadsdiskursen. 

 
Birdsall (2001) menar även att den informationsteknologiska ideologin bygger på 

liberalismens tankar om individens rätt till personlig utveckling och prioritering av den 

individuella friheten. Detta blir, menar han tydligt i hur biblioteken prioriterar 

individens rätt till fri tillgång till kunskap och i synen på människan som ett fritt 

agerande och rationellt väsen, med förmåga att fatta förnuftiga beslut (s. 25 ff.). 

Begreppet “tillgänglighet”, som är så centralt i vårt material, grundas enligt Birdsall på 

en liberal syn på individens rättigheter (s. 30). I enlighet med Birdsalls teori menar vi att 

den diskurs som vi kallar tillgänglighetsdiskursen, vars viktigaste legitimeringsstrategi 

är tillgängligheten till fri information, förenar sig med teknikdiskursen och den 

teknikdeterminismistiska tanken samt med marknadsdiskursen, som lyfter fram 

biblioteket som marknadsförare och introducerare av ny teknik. Alla dessa element finns 

med i den övergripande informationsteknologiska diskursen. Betoningen av individen är 

något som genomgående är tydligt i vårt material, dels inom tillgänglighetsdiskursen där 
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demokrati betraktades som individens rätt till fri information och dels inom det 

marknadsbetonade service-tänkandet där individens rätt till service betonas.  

 
Inom den informationsteknologiska diskursen lyfts tillgängliggörandet av information 

fram som den viktigaste demokratiska rättigheten och detta överskuggar andra aspekter 

av folkbibliotekets roll i det demokratiska samhället, såsom biblioteket som ett 

offentligt rum och neutral mötesplats. Om biblioteket lika väl kan bli digitalt, så innebär 

ju det att mötesplats-funktionen inte anses som lika viktig, eller som ens som viktig alls. 

En dominerande informationsteknologisk diskurs skulle i förlängningen kunna leda till 

att bibliotekets roll som fysiskt rum förminskas eller försvinner. Jochumsen & 

Rasmussens (2006) studie visar på en tendens inom biblioteksverksamheten som går 

emot denna eventuella utveckling. I deras diskursanalytiska avhandling, 

Folkebiblioteket under forandring: Modernitet, feldt og diskurs, finner de belägg för att 

biblioteket som rum och mötesplats får allt större betydelse, trots ett större fokus på 

internet och digitala medier (213 ff.). 

 

6.6 Relationer mellan diskurserna 
 

I vår undersökning har vi som ett ramverk för diskurserna fört in begreppet 

diskursordning och definierar denna som folkbibliotekets identitet i diskussionen om e-

böcker. Diskursordningen är det fält inom vilket diskurserna strävar efter att bli rådande 

och uppnå hegemoni. Inom denna diskursordning har vi funnit en tydlig och överordnad 

diskurs, som genomsyrar näst intill alla texter vi analyserat och som vi kallar för den 

informationsteknologiska diskursen och vagt anat spåret av alternativ till denna diskurs. 

Det är svårt att avgöra om dessa spår av motsatta tankar är att betrakta som en enhetlig 

diskurs, eller som flera olika diskurser, vi har dock för enkelhets skull valt att betrakta 

det som en diskurs, som vi valt att endast benämna motdiskursen, då dess drag inte är 

tydligt framträdande. 

 
Ingrid Sahlin (1999) menar att det går att tala om hegemoniska diskurser och 

motdiskurser, där de hegemoniska diskurserna är de som för närvarande är identiskt 

med den allmänt rådande uppfattningen och får utrymme i media. Motdiskurser är 

diskurser som står i opposition till den rådande diskursen och består ofta av samtal 

utanför offentligheten (s. 86 f.). Uppfattningen att e-boksfrågan inte alls är avgörande 

för bibliotekets framtida roll i samhället förekommer bara i en artikel, där det sägs att 

“Pappersboken kommer fortsatt att vara basen i folkbiblioteken” (13), men det finns 

även vissa antydningar i de andra artiklarna om att det finns en annan diskurs. Vissa 

artiklar förhåller sig nämligen till en motsatt åsikt genom att hänvisa till vad andra 

tycker och känner i frågan om e-boken. Det hänvisas i artiklarna till en misstro mot 

digitaliseringen (5) och en rädsla för “(bok)kulturens dematerialisering” (5). Följande 

uttalande syftar uttryckligen på ett tänkande inom bibliotekssektorn som sägs vara 

utbrett: “Inom biblioteks- och kulturarvssektorn finns en lika utspridd 

objektsfetischering som unken samlarmentalitet, vilken dragen till sin spets inte handlar 

om något annat än att placera det unika konstverket på piedestal. För bokromantikern är 

det otänkbart att läsa annat än på papper” (5). Vi menar att dessa uttalanden kan tyda på 

att det finns en diskurs som har andra uppfattningar om e-bokens betydelse och roll för 

biblioteket, än de som framkommer i vår analys. Dessa uppfattningar kan sägas vara 

präglade av att de fysiska medierna värderas högt, varav epitetet “bokromantiker” får 

sin förklaring. Det tycks också finnas en syn på själva den fysiska boksamlingen som 

betydelsefull för biblioteket. Denna uppfattning finns som sagt bara representerad direkt 

i en artikel, där det sägs att pappersboken kommer att förbli bibliotekets bas. Att det 
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hänvisas till att det inom bibliotekssektorn finns en sådan här så kallad 

“objektsfetischering” kan tyda på att sådana uppfattningar om böckernas betydelse för 

biblioteket är utbredda till exempel hos verksamma bibliotekarier och att diskursen finns 

representerad i de interna diskussionerna om folkbibliotekets identitet och roll. Det 

faktum att denna uppfattning är så svag i e-boksdebatten tyder dock på att denna diskurs 

är i underläge och att den informationsteknologiska diskursen här uppnått hegemoni. 

 
Vi har inte tillräckligt med material för att beskriva motdiskursen mer utförligt, men vi 

anar genom de få antydningar som finns, att den kan överensstämma med den diskurs 

som Hedemark (2009) i sin avhandling kallar för den bokliga diskursen. Denna präglas 

av en betoning av tryckta medier, skönlitteratur och läsning. Bibliotekets roll för 

kulturarvet betonas och bibliotekets roll som bevarare är ett nyckelord för förståelsen av 

den bokliga diskursens innehåll menar Hedemark (s. 149 f.). Detta går att knyta an till 

att det i vårt analysmaterial hänvisas till en “unken samlarmentalitet” (5). 

 
Inom den hegemoniska informationsteknologiska diskursen har vi alltså urskiljt tre 

interna diskurser som förenas på flera avgörande sätt; de strävar åt samma håll och står 

inte i motsättning till varandra. Det som ändå gör att vi skiljer på dessa tre diskurser är 

att vi vill lyfta fram dem som tre aspekter och sätt att tala inom den övergripande 

diskursen. De interna diskurserna utgörs alltså av olika sätt att beskriva världen på och 

av olika legetemeringsstrategier. Legitimeringsstrategier kan dels innebära olika 

argument, men även olika saker som tas för givet och betraktas som allmänna sanningar. 

 
Diskurser uppnår hegemoni då de ståndpunkter som ligger till grund för dem upphör att 

betraktas som ideologiska och istället tas för givna; de blir en del av det naturliga sättet 

att se på saker och ting. Fairclough kallar denna process för naturalisering (Fairclough 

2001, s. 76). Diskursernas hegemoniska strävan går att undersöka bland annat genom att 

analysera presuppositioner i texten. Ett tecken på att det finns en hegemonisk strävan 

inom diskursen är, som Fairclough (1992) påpekar att antaganden betraktas som 

självklara sanningar (s. 92 f.). De tre interna diskurser som vi tagit upp kretsar kring 

olika legitimeringsstrategier, som även innebär antaganden, presuppositioner, som 

upphöjs som allmänna sanningar. Tillgänglighetsdiskursen använder sig av begreppet 

demokrati som sin viktigaste legitimeringsstrategi. Detta sker som vi sett genom att 

begreppet genomgående kopplas samman till informationsfrihet och tillgänglighet till 

information. Att använda sig av begreppet demokrati för att legitimera sig, är en strategi 

som i enlighet med Faircloughs terminologi är att betrakta som legitimering genom 

värdeantaganden. Genom att hänvisa till ett värde som de flesta i vårt samhälle skulle 

skriva under på, och samtidigt knyta an detta värdeladdade begrepp till begreppen 

“tillgänglighet” och “informationsfrihet”, så kan en viss beskrivning av världen (att 

demokrati är det samma som informationsfrihet och tillgänglighet eller att dessa 

aspekter av demokratin är de viktigaste och att dessa aspekter har att göra med e- 

boksfrågan) verka som den enda naturliga. Argumentationen upprepas som vi sett 

genomgående i artiklarna och blir till slut som en allmän sanning: e-boksfrågan blir ett 

hot mot demokratin. 

 
Teknikdiskursen har som viktigaste legitimeringsstrategi antagandet om att samhällets 

utveckling styrs av den teknologiska utvecklingen. Utvecklingen beskrivs vara bortom 

kontroll, och pågå mer eller mindre av sig självt. Biblioteken antas följa denna utvecklig 

och har inget annat val än att “hänga med”. Utveckling är härmed synonymt med 

teknisk utveckling. Utveckling av bibliotekssektorn kan inte tänkas innebära annat än ett 
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utvecklande kopplat till teknikens utvecklande; blir boken digital så blir biblioteket 

också digitalt. 

 
Marknadsdiskursens viktigaste legitimeringsstrategi för biblioteket är att det kan vara 

med och stödja e-boksmarknaden. Detta kan, med Faircloughs terminologi, betraktas 

som en legitimering genom att hänvisa till rationaliteten. Att introducera nya användare 

i den nya tekniken och lära in vanan att läsa e-bok i stället för vanlig bok, tas för givet 

som något positivt eftersom värdet i rationaliteten underförstås som ett viktigt och 

positivt värde. Biblioteken bör i enlighet med denna syn vara med och marknadsföra 

och utveckla marknaden för e-boken och detta är ett viktigt argument i debatten. Då 

stödjandet av marknaden kan betraktas som en ideologisk ståndpunkt kan 

legitimeringsstrategin också sägas innehålla en värdelegitimering. 

 
De olika diskurserna använder sig således av olika strategier för att legitimera sin 

ståndpunkt och på så vis uppnå eller upprätthålla en hegemonisk ställning. Att uppnå 

hegemoni innebär i detta fall att få makten över beskrivningen eller definitionen av 

folkbibliotekets identitet i diskussionen om e-böcker, det vill säga makten över 

diskursordningen. 

 
De tre diskurserna bygger sina legitimeringsstrategier på antaganden och 

försanthållande om verkligheten, det vill säga presuppositioner. 

Tillgänglighetsdiskursen bygger på antaganden om vad begreppet demokrati är. 

Teknikdiskursen bygger på antaganden om vad framtiden kommer att innebära. 

Marknadsdiskursen bygger på antaganden om att rationalitet och stödjandet av 

marknaden är önskvärt. Fairclough (2003) menar att all form av social gemenskap 

bygger på att vissa uppfattningar tas för givet och att social kommunikation och 

interaktion inte är möjlig utan någon slags gemensam utgångspunkt (s. 55). Men han 

påpekar också att formandet av denna gemensamma utgångspunkts innehåll och natur 

oundvikligen innebär ett uttövande av social makt. Att eftersträva hegemoni handlar om 

att göra ett antagande till en universell sanning och därmed uppnå och behålla 

dominansen. Texter gör ett ideologiskt arbete i och med att de behandlar antaganden 

som självklara sanningar som inte går att ifrågasätta (s. 58). 

 
Inom den diskursordning som vi valt som ramverk för vår analys har den 

informationsteknologiska diskursen uppnått hegemoni och kan betraktas som den 

rådande diskursen. Det är dess dominans i debatten ett tydligt tecken på. Den 

informationsteknologiska diskursen byggs som sagt upp av dessa tre interna diskurser 

och upprätthåller sin hegemoniska status genom antagandet om att tillgänglighet till 

information är demokratins grundpelare och bibliotekets viktigaste uppdrag, genom 

antagandet att teknologin styr utvecklingen av biblioteket utan mänsklig eller politisk 

inblandning och slutligen även genom att hänvisa till den nytta som biblioteket kan göra 

för marknaden. I detta ligger även en ideologisk legitimering. Dessa grundläggande 

antaganden eller presuppositioner tas för givna och framstår som så självklara och 

naturliga att det inte krävs någon argumentering för dessa ståndpunkter, vilket också är 

ett tecken på diskursens hegemoniska status. 

 
Hedemark (2009) kopplar samman den konflikt mellan tryckta böcker och informations- 

och kommunikationsteknik som hon funnit i sitt material med en övergripande 

samhällsförändring där samhället gått från modernitet till senmodernitet (s. 155). Hon 

menar att den bokliga diskursen uppkom på 70-talet och stod då i motsättning med en 

diskurs hon kallar “allaktivitetsdiskursen” och hade då en underordnad hegemonisk 
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ställning. På 80-talet uppkom den informationsförmedlande diskursen, vilket hon sätter i 

samband med det framväxande informationssamhället och ett ökat marknadstänkande, 

vilket slog igenom under 80-talet i biblioteken (s. 58). Den bokliga diskursen hade dock 

ett överordnat inflytande på 80- och 90-talen. Under 00- talet var dessa diskurser enligt 

Hedemarks undersökning lika starka i debatterna (s. 153). I vår undersökning av e-

boksdebatten har det visat sig att den informationsteknologiska diskursen, som delvis 

överensstämmer med Hedemarks informationsförmedlardiskurs uppnått hegemoni och 

att motdiskursen, som skulle kunna motsvaras av Hedemarks bokliga diskurs näst intill 

helt försvunnit från den offentliga debatten.   

 

7 Slutdiskussion 
 

Vi har utfört en diskursanalytisk studie med hjälp av den tredimensionella modell som 

skapats av Norman Fairclough och som presenterades i uppsatsens teori- och 

metodavsnitt. Modellen har inte tillämpats praktiskt, på så vis att arbetsmetod och text 

strukturerats efter den, men den har utgjort en teoretisk och metodologisk grund för 

uppsatsen. Vi rör oss alltså i diskursanalysens tre dimensioner och analyserar diskurs 

som text, som samspel och som social praktik. Vi vill dock inte göra anspråk att 

applicera denna modell till fullo, då Fairclough har fler begrepp och fler aspekter av 

dessa dimensioner i sin modell som skulle innebära en allt för omfattande undersökning 

för denna undersöknings ramar och syften. Vi har också använt oss av Faircloughs 

begrepp diskursordning som analytisk ram för att lättare kunna avgränsa diskurser och 

sätta dem i relation till varandra. 

 
Genom att göra en diskursanalys av e-boksdebatten med hjälp av Faircloughs 

analysverktyg och metod har vi kunnat lyfta fram och analysera ordval och grammatik, 

och visa på hur sättet att uttrycka sig blir betydelsebärande element i texten. Vi har även 

analyserat sådana uttalanden och språkliga uttryck som naturaliserats och som blivit en 

del av det rådande sunda förnuftet eller common sense. Genom att sedan sätta denna 

språkliga analys i relation till den diskursiva och sociala praktiken har vi kunnat visa 

vilka diskurser som i debatten har betydelse för skapandet av folkbibliotekets självbild 

och vilka som är rådande inom den diskursordning vi valt att kalla för folkbibliotekets 

identitet i diskussionen om e-böcker. 

 
Resultatet av textanalysen visade på flera uppfattningar som är delvis paradoxala i 

materialet. Den första paradoxen handlar om förändringarna i bibliotekets roll, där man 

å ena sidan menar att en förändring är nödvändig på grund av den nya tekniken och å 

andra sidan menar att ett bevarande av bibliotekets traditionella roll är önskvärd, men 

hotat på grund av den nya tekniken. Den andra paradoxen handlar om synen på 

användarna, där det dels hävdas att användarna efterfrågar den nya tekniken och dels att 

den nya tekniken måste introduceras för att få ett genomslag. Den tredje paradoxen 

handlar om synen på marknaden där det finns en negativ syn på marknaden som 

odemokratisk och hotfull, samtidigt som man legitimerar bibliotekets betydelse genom 

att lyfta fram dess goda inverkan på marknaden. Den fjärde paradoxen handlar om 

formens betydelse för innehållet, som man dels menar vara avgörande, samtidigt som 

man menar att den inte förändrar innehållet. Trots dessa paradoxer och skillnader mellan 

olika legitimeringsstrategier, så finns en gemensam grund som består av föreställningen 

om e-bokens avgörande betydelse för bibliotekets roll i samhället. Denna föreställning 

bygger i sin tur på uppfattningen att bibliotekets främsta roll är att förmedla information 
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och synen på att bibliotekets utveckling med nödvändighet följer den tekniska 

utvecklingen. 

 
Analysen av resultatet visade på en del en starkt dominerande diskurs, den 

informationsteknologiska diskursen. Inom denna övergripande diskurs kunde vi urskilja 

tre interna diskurser som inte står i motsatsförhållande till varandra utan snarare är tre 

olika aspekter av den övergripande. Vi fann alltså genom analysen av materialet att det 

rådde konsensus mellan de interna diskurserna. Vi fann dock vissa spår av en mindre 

synlig diskurs, som vi valt att kalla motdiskursen. Denna diskurs (om vi ens kan tala om 

en diskurs), var mycket svagt representerad i materialet men var ändå märkbar. 

Motdiskursen anades genom att en artikel uttryckte en motsatt ståndpunkt samt att vissa 

artikelförfattare i sin argumentation förhåller sig till ett annat synsätt som de menar 

finns representerad i bibliotekssektorn. Dessa drag framstår som motsatta till de drag 

som vi urskiljt som karaktäristiska för den informationsteknologiska diskursen. På 

grund av att alternativa perspektiv inte mer tydligt framkommit i materialet har det dock 

inte varit möjligt för oss att närmare undersöka denna eller dessa perspektivs karaktär 

och med säkerhet säga om de utgör en eller flera diskurser. Vi har dock valt att för 

enkelhets skull betrakta det som en motdiskurs, som antas stå i opposition till den 

informationsteknologiska diskursen. Vi anar dock, av det som framgår av 

analysmaterialet, att denna diskurs inte är enig med den inforamtionsteknologiska 

diskursens vision av framtidens bibliotek och e-boksfrågans relevans. Detta stöds av de 

diskurser som Hedemark (2009) kommer fram till i sin avhandling Det föreställda 

folkbiblioteket, där en informationsförmedlande diskurs står i motsättning med vad hon 

kallar den bokliga diskursen. Att jämföra med Hedemarks diskurser var intressant och 

det faktum att hon kommit fram till liknande drag i de debatter hon analyserat kan sägas 

stärka vårt resultat. Den intressanta skillnaden är just att den bokliga diskursen i hennes 

studie innehar en likvärdig hegemonisk ställning gentemot den 

inforamtionsförmedlande diskursen. I vårt analysmaterial var de tendenser som kan 

sägas motsvara Hedemarks informationsförmedlardiskurs, och som utgör det vi kallar 

den informationsteknologiska diskursen i stället helt dominerande, medan det som kan 

tänkas motsvara Hedemarks bokliga diskurs, och som vi i brist på belägg, valt att kalla 

för motdiskursen, knappt var synlig. Det faktum att den informationsteknologiska 

diskursen är så överskuggande dominant i vårt material skulle kunna tyda på att denna 

diskurs etablerats och blivit mer dominerande än den enligt Hedemark var i början av 

2000-talet, medan det som hon kallar den bokliga diskursen trängts tillbaka från den 

offentliga debatten och blivit en knappt synlig motdiskurs.  

 
De skribenter som skrivit artiklarna som utgör vårt analysmaterial är i flera fall personer 

som innehar maktpositioner inom biblioteksvärlden och således har de ett visst 

inflytande över biblioteksverksamheten på ett nationellt plan. Detta kan vara värt att 

uppmärksamma då de diskurser som återfinns i studien mycket väl kan tänkas spegla en 

mer generell inställning hos dessa personer och därmed ligga till grund för 

beslutsfattande inom andra delar av biblioteksverksamheten. Den biblioteksforskning 

som vi tagit upp stödjer uppfattningen att den informationsteknologiska diskursen kan 

kopplas till övergripande tendenser inom dagens biblioteksverksamhet. Vårt syfte är 

dock avgränsat till att undersöka e-boksdebatten och vi avser inte att säga något om 

biblioteksfältet som helhet. 

 
Vi har också reflekterat över e-boksdebattens karaktär och hur denna eventuellt kan ha 

inverkat på resultatet. Att debatten kretsar kring avtal där två parter argumenterar mot 

varandra, kan innebära att argumenten innehåller legitimeringar som anpassas efter 
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motparten. Skribenternas kan i första hand antas fokusera på att plocka poäng i debatten 

och att ”tala motpartens språk”. Det är också rimligt att anta att e-boken, i sig, 

förutsätter att vissa aspekter av biblioteksverksamheten diskuteras. Det är naturligtvis 

möjligt, men faller sig kanske inte naturligt att diskutera biblioteket som rum, då det 

talas om en icke-rumslig aspekt av verksamheten. Vi menar dock att en möjlig 

överbetoning på tekniska aspekter och marknadsfördelar inte medför någon nämnvärd 

vinkling av resultatet. Alla debatter och därmed de diskurser som återfinns i dem kan 

sägas präglas av debattens kärnfråga. Det ingår inte heller i en diskursanalytisk studie 

att spekulera kring bakomliggande motiv utan det intressanta är att uppmärksamma vad 

som faktiskt uttrycks och hur. Detta gör att de diskurser som vi funnit i e-boksdebatten 

kan sägas bidra med konstruktionen av folkbibliotekets identitet och hur synen på 

folkbiblioteket kommer utvecklas i framtiden. 

 

8 Förslag till vidare forskning 
 

Vi har gjort en diskursanalys av e-boksdebatten i media 2011-2012 och kommit fram till 

att det finns en rådande diskurs, den informationsteknologiska diskursen, som uppnått 

hegemonisk ställning och en till stora delar dold diskurs som vi kallar för motdiskursen. 

I jämförelsen av vår analys med Hedemarks studie visade det sig att den 

informationsteknologiska diskursen, som till stora delar motsvarar Hedemarks 

informationsförmedlande diskurs, har uppnått hegemoni. I Hedemarks undersökning 

höll sig den bokliga diskursen och den informationsförmedlande diskursen på en 

likvärdig nivå. Det vore intressant att genomföra diskursanalytiska studier av andra 

mediedebatter som rör biblioteken och dess roll för att se om de diskurser som vi 

kommit fram till är framträdande även inom andra områden och om den 

informationsteknologiska diskursen, eller motsvarande, uppnått hegemoni även inom 

andra diskursordningar. Det vore även intressant att undersöka om motdiskursen, som är 

näst intill obefintlig i vårt material, är mer synlig i debatter som rör andra aspekter av 

biblioteksverksamheten. Man skulle också kunna undersöka mer informella 

debattforum, till exempel bloggar för att undersöka alternativa synsätt och perspektiv. 

För att komma åt åsikter som inte är framträdande i media hade också intervjuer med 

bibliotekarier kunnat utgöra materialet i en diskursanalytisk studie. Man skulle också 

kunna undersöka mer formella texter, såsom utredningar, biblioteksplaner eller liknande 

för att se vilka diskurser och ideologiska perspektiv som är framträdande där. 

 

9 Sammanfattning 
 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur synen på folkbibliotekets identitet och 

roll i samhället framträder i e-boksdiskussionen. Studien baseras på ett material 

bestående av 14 artiklar publicerade i olika svenska dagstidningar och tidskrifter under 

2011 och 2012. Endast artiklar skrivna av personer med koppling till 

biblioteksverksamheten ingick i vårt urval då vi intresserat oss för hur bibliotekets roll i 

samhället diskuteras ur ett biblioteksperspektiv. Aritklarna har undersökts med en 

diskursanalys baserad på Norman Faircloughs teori och metod, vilket inneburit att vi 

genomfört en textanalys, där lingvistiska verktyg används för att identifiera diskurser 

som sedan sats i relation till en större kontext genom jämförelse med tidigare forskning 

om folkbibliotekets identitet. Faircloughs tredimensionella metod har således tillämpats 

på en abstrakt nivå som ett sätt att tänka kring diskursanalysens delar snarare än som ett 

praktiskt redskap. Här presenterar vi uppsatsens huvudsakliga slutsatser genom att 

upprepa frågeställningarna och mycket kortfattat återge de svar studien lett fram till: 



  
 

40 

 

 Hur uttrycker sig skribenterna när de talar om boken, e-boken och deras 

betydelse för biblioteket och dess roll? 

 
Det råder, med undantag av en artikel, enighet om att e-boksfrågan är avgörande för 

bibliotekets framtid då e-boken antas ersätta eller bli ett viktigt alternativ till boken. Då 

skribenterna talar om den utveckling eller förändring, som e-boken antas innebära, 

beskrivs denna som självgående och förutbestämd. Genom att grammatiskt utesluta 

agenten och göra om handlingar till processer framställs de förändring som sker och 

skett på biblioteken som styrda av en naturkraft. Biblioteket anses ha förlorat all kontroll 

över situationen. I förlängningen innebär detta ett hot mot biblioteket som en 

demokratisk institution eftersom man anser att dess främsta uppdrag utgörs av att fritt 

tillhandahålla information till sina användare. Biblioteket anses också ha en viktig 

funktion som marknadsförare och spridare av ny teknik. Biblioteket beskrivs dessutom 

som en serviceinstitution som ska erbjuda användarna det de antas vilja ha. Urvals- och 

beståndsutvecklande arbete beskrivs i artiklarna dels som gammalmodigt, dels som 

mycket viktigt. 

 

 Vilka diskurser går att utläsa i e-boksdebatten? 

 
På en övergripande nivå består diskursordningen av den informationsteknologiska 

diskursen och en motdiskurs. Den informationsteknologiska diskursen byggs i sin tur 

upp av tre interna diskurser: teknikdiskursen, marknadsdiskursen och 

tillgänglighetsdiskursen.  

 

 Vad utmärker diskurserna och vilka föreställningar om biblioteket framkommer 

i dem?  

 

Teknikdiskursen präglas av en deterministisk syn där den tekniska utvecklingen är 

förutbestämd och något biblioteket måste anpassa sig till. Marknadsdiskursen betonar 

bibliotekens roll som teknikspridare, teknikutvecklare och marknadsförare, samt dess 

roll som serviceinstitution. I tillgänglighetsdiskursen är det bibliotekets uppdrag att 

tillgängliggöra information och på så vis värna demokratin och informationsfriheten 

som är i centrum. Den informationsteknologiska diskursen utgörs av dessa tre diskurser 

och de uppfattningar som de innefattar. Motdiskursen är så vagt formulerad att det inte 

varit möjligt att identifiera dess huvudsakliga drag eller avgöra om det överhuvudtaget 

rör sig om en enhetlig diskurs. Av det vi har kunnat ana framgår dock att den inte är 

enig med den informationsteknologiska diskursens föreställning om att e-bokens vikt 

för folkbiblioteket och dess roll. 

 

 Hur ser förhållandet mellan diskurserna ut? 

 

Den informationsteknologiska diskursen är tydligt dominerande och genomsyrar näst 

intill alla texter vi analyserat. Inom den har vi urskilt tre interna diskurser: 

tillgänglighetsdiskursen, teknikdiskursen, marknadsdiskursen. Dessa tre interna 

diskurser som delvis överlappar varandra sammanfaller i och karaktäriserar den 

övergripande informationsteknologiska diskursen. Dessa tre betraktar vi som interna på 

grund av att de är likartade i sina föreställningar om biblioteket. Vi urskiljer också en 

alternativ diskurs, som vi valt att kalla för motdiskursen, då den har en underordnad 

ställning och inte är framträdande i debatten. Motdiskursen är inte tillräckligt 

framträdande i materialet för att interna diskurser ska kunna identifieras på ett liknande 
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sätt som inom den informationsteknologiska diskursen. Vi har därför valt att inte 

benämna denna diskurs. Den informationsteknologiska diskursen har således uppnått 

hegemoni och kan betraktas som den rådande diskursen inom diskursordningen. 
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