
KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT 

2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakten på identiteten 
En diskursanalytisk studie i hur Göteborgs stadsbibliotek konstruerar 

sig i offentligheten 
 

 

 

 

NIKLAS RUTGERSSON 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Niklas Rutgersson 

Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  
– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande.



Svensk titel:  Jakten på identiteten – En diskursanalytisk studie i 

hur Göteborgs stadsbibliotek konstruerar sig i 

offentligheten 

Engelsk titel: The search for an identity – A discourse analytical 

study of how Göteborg city library constructs itself 

in the public sphere. 

Författare: Niklas Rutgersson 

Färdigställt: 2018 

Abstract: The institutional identity of libraries have been the 

subject of discussion for quite some time in the 

library community. With the renovation of several 

city libraries comes the opportunity to investigate 

the impact of this discussion on the practices of real 

public libraries.  This Bachelor thesis investigates 

the program guide of Göteborg city library since its 

reopening in 2014 with the goal of extracting some 

sort of library identity.  

The thesis uses a discourse analytical approach to 

investigate the various types of discourse present in 

the material to extract an identity. The most 

prominent discourses present in the material are the 

educational discourse and the discourse of 

cultivation where the discourse of cultivation is the 

most dominant one. The discourse of cultivation 

motivates its activities through recreational aspects 

while the discourse of education motivates its 

activities by highlighting the use-value of attending 

its activities. 

The study finds that Göteborg city library presents 

itself as a cultural institution that ―sells‖ the service 

of cultivation, this is, however, not without problems 

and occasionally clashes with either the missions 

given to the library or the perceptions of the public.  
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1 Inledning 

Under en längre tid har det pågått en diskussion kring folkbibliotekens identitet, både inom- 

och utanför professionen. Åse Hedemark, doktor i biblioteks och informationsvetenskap, 

skriver i avhandlingen det föreställda folkbiblioteket att bibliotekarieprofessionen har svårt att 

identifiera sin kärnverksamhet och får därigenom svårt att anpassa sig till de förändringar som 

verksamheten står inför (Hedemark, 2009, s. 10). Joacim Hansson, professor i biblioteks- och 

informationsvetenskap, kopplar samman denna identitetskris med de förändringar som 

offentlig förvaltning har genomgått de senaste decennierna, i synnerhet styrelseformen New 

Public Management som en av de värsta bovarna i dramat (se Hansson 2015 samt Hansson 

2010).  

2014 öppnade Göteborg Stadsbibliotek åter dörrarna efter en längre tids renovering. Det 

lanserades då som ett nytt sorts bibliotek som var ljust och öppet till skillnad från de gamla 

biblioteken som framställdes som mörka och omoderna. Med andra ord framställde de sig 

som ett nytt sorts folkbibliotek som frångått den gamla, utdaterade identiteten.  I denna 

uppsats vill jag undersöka hur det nya, ljusa, stadsbibliotek framställer sig i offentligheten. 

1.1  Bakgrund 

1993 inleddes GÖK-projektet på ett antal bibliotek runtom i landet, projektets mål var att 

genom bland annat ökat användarinflytande vid bokinköp vända minskningen av boklån 

(Hedemark, 2009, s. 143). Detta kan ses som ett ifrågasättande av bibliotekariers auktoritet 

och en spegling av tidens nyliberala tankeströmningar som motsatte sig statens (i bred 

mening) förmynderi och istället satte den rationelle individen i centrum. Samtidigt inleddes 

även en debatt om biblioteksprofessionens identitet. En debatt som Hedemark delat in i två 

sidor, den bokliga och den informationförmedlande diskursen.  

Enligt Hansson sammanfaller startskottet för identitetskrisen med tidpunkten då den politiska 

motiveringen för utbildning skiftade. Under 90-talet började till exempel Tony Blair 

argumentera för behovet av utbildning som ett sätt att säkra ekonomisk utveckling, istället för 

att se på utbildning som något som ger en individ ökade möjligheter att delta i den 

demokratiska processen- något som tidigare sågs som ett såpass starkt argument att det räckte 

för att finansiera institutioner som bibliotek. Hansson anser vidare att biblioteksprofessionen 

inte byggdes på dessa värderingar- vilket ledde till en identitetskris (Hansson, 2010 s. 31).   

I 2009 års kulturutredning gjordes ett försök att anpassa, och bredda, folkbibliotekens 

viktigaste funktioner, från två till fem. Det som tidigare hade varit folkbibliotekens två 

viktigaste funktioner var kulturuppgiften och informationsuppgiften, folkbibliotekets funktion 

hade mellan 1980-talet och 2009 förändrats till att ha dessa funktioner: ‖de var ‘resurser för 

lärande‘, ‘minnesinstitutioner‘, hade ‘en roll för demokratifrågor‘, försåg medborgarna med 

‘statlig och kommunal information‘, samt fungerade som ‘mötesplatser‘‖ (Frenander 2012, s. 

79). Förutom att uppgifterna och uppdragen breddats kan man även se att folkbibliotekens roll 

som kulturinstitution, i kulturutredningens ögon, minskat. 

Hanna Carlsson, doktor i biblioteks och informationsvetenskap, skriver i avhandlingen den 

nya stadens bibliotek: om teknik, förnuft och känsla i gestaltningen av kunskaps- och 

upplevelsestadens folkbibliotek att sättet Malmö och andra städer motiverar verksamheter som 

exempelvis folkbibliotek har förändrats. Tidigare såg staden det som att dess uppgift var att 

ge sina invånare tillgång till olika välfärdstjänster, att kompensera för den fria marknadens 
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brister och möjliggöra ett gott liv för sina invånare. Nu har istället staden skiftat perspektiv 

och anser istället att staden och dess institutioner ska användas för att ‖förutsättningar för 

välfärd genom främjandet av ekonomisk tillväxt‖(s.58) Detta kan även sammankopplas med 

Hanssons tidigare nämnda resonemang om vad som utlöste biblioteksprofessionens 

identitetskris, den skiftande motiveringen för tillhandahållandet av utbildning: föreställningen 

om att högre utbildade medborgare och arbetsstyrka säkrar ekonomisk utveckling. I denna 

uppsats är jag intresserad av att studera hur ett stadsbibliotek anpassar sig till dessa 

förändringar. Man kan även fråga sig hur väl denna förändring stämmer överens med 

folkbibliotekens historia, kultur, och uppdrag. I bibliotekslagen står det att: ‖Biblioteken i det 

allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att 

bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.‖ kan man göra detta samtidigt som ens 

verksamhetsmål består i att attrahera kapitalstarka människor?  

Hansson(2010) skriver om folkbibliotekens gemensamma historia, han poängterar då att även 

om exempelvis svenska och amerikanska folkbibliotek har skilda rötter så har de traditionellt 

sätt ändå haft en sak gemensamt: de riktade sig till fattiga(S.8). I dagens kontext där 

folkbiblioteksverksamhet motiveras utifrån en förhoppning om att de ska stimulera 

ekonomisk tillväxt ter sig dessa rötter ganska långt borta. De olika förändringar som 

folkbiblioteken har genomgått - allt från förändringar i styrning till förändringar i 

folkbiblioteksdiskursen - innebär ofrånkomligen att identiteten förändras vilket i sin tur 

påverkar verksamheten.  

I och med ombyggnaden av bland annat Malmö, Göteborg och Varberg stadsbibliotek kan 

man skönja ett försök till att etablera en ny biblioteksidentitet, de nya, ombyggda 

stadsbiblioteken delar många drag. I dessa drag kan man även skönja den bild de vill förmedla 

av sig själva: de nya, ombyggda biblioteken är ljusa, öppna mötesplatser med stora fönster 

som både släpper in ljus och låter besökaren beskåda världen utanför. Caféer låter folk ta en 

paus från studierna och signalerar även att den så kallade tysthetsnormen inte längre råder. På 

det här sättet framställer sig stadsbiblioteken inte som en antites till det gamla, omtyckta 

biblioteket utan som en syntes mellan nya och gamla biblioteksidéer. När Carlsson(2013) 

skriver om Malmö stadsbibliotek efter dess ombyggnad beskriver hon det som ett ett exempel 

på flaggskeppsarkitektur som är en del i en marknadsföringsstrategi vars syfte är att ‖stärka 

städers synlighet, image och identitet.‖(s. 59) Genom att anlita välrenommerade arkitekter till 

att rita byggnader tänker man sig att deras rykte ökar uppmärksamheten som byggnaden, och 

därigenom verksamheten, får. Detta går även att se på Göteborgs Stadsbibliotek,  

I mötet med offentligheten stötte Malmö stadsbiblioteks nya strategi på viss kritik. I en 

tillbakablickande artikel i Sydsvenskan skriver Rakel Chukri(2012) att besökarna reagerade 

på den extensiva gallringen av böcker och att arton författare protesterade mot den nya 

biblioteksstrategin. Det uttrycktes en oro för att ―biblioteket skulle omvandlas ‗till en 

kommersialiserad upplevelsepark‘‖.  Det sätt som stadsbiblioteket i Göteborg väljer att 

framställa sig på, och de diskurser som det knyter an till har alltså en avgörande betydelse för 

verksamheten.  

1.2 Problemformulering 

Det är i denna mylla av politisk styrning, offentlig debatt och professionens egna utsagor som 

diskursen om folkbiblioteken i slutändan formas. Det är i denna sociala verklighet och på 

dessa framställda villkor som ett samtida folkbibliotek måste argumentera för sin existens. 

Folkbiblioteken måste både kunna orientera sig bland politiska påbud såsom krav på höjda 

besökarantal samtidigt som verksamheten måste harmoniera med offentlighetens uppfattning 



3 

 

om folkbibliotekens uppgift. Detta skapar problem för ett nyöppnat stadsbibliotek då det 

begränsar dess möjlighet att återuppfinna sig själv - ett krav som är centralt i New Public 

Management-ideologin. När stadsbiblioteket i Göteborg på nytt öppnar sina dörrar för 

offentligheten ger det oss en chans att undersöka vilket sätt man väljer att framställa sig på.  

Det material som jag valt att undersöka, stadsbibliotekets programblad, innebär en 

kombination av information och marknadsföring som gör det möjligt att se på vilket sätt 

stadsbiblioteket motiverar sin verksamhet för offentligheten och vilka de riktar sig till. Genom 

att göra en diskursanalys av stadsbibliotekets programblad hoppas jag kunna tyda ut vilken 

sorts institution Göteborg Stadsbibliotek vill framstå som och därigenom utröna huruvida en 

ny identitet bildats.  

1.3 Syfte 

Jag vill, med hjälp av en diskursanalytisk metod undersöka hur denna nya identitet tar sig i 

uttryck genom att undersöka Göteborg stadsbiblioteks kommunikation med offentligheten. 

Syftet med detta är att skapa förståelse för hur ett samtida stadsbibliotek anpassar sig till de 

krav och förändringar som det ställs inför. 

1.4 Frågeställningar 

Finns det motsättningar mellan diskurserna och den bild som förmedlas? 

Hur konstruerar sig Göteborgs stadsbibliotek i offentligheten?  

2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

En viktig del för att förstå samtida kommunal verksamhet är alltid förvaltningsformen New 

Public Management (NPM) Anders Frenander har i sin text Statens förhållande till 

folkbiblioteket 1912-2012 i antalogin Styra eller stödja? Svensk folkbibliotekspolitik under 

hundra år bland annat beskrivit hur NPM påverkat svensk folkbiblioteksverksamhet. Han 

skriver att NPM är sprunget ur 1980-talets nyliberala tankegångar där den keynsianistiska 

politiken övergivits och staten och kommunens ägande ska begränsas. De verksamheter som 

trots allt stannade kvar under statlig eller kommunal kontroll skulle på olika sätt 

marknadsanpassas så att offentlig förvaltning liknade den privata sektorns styrning. Detta 

innebär bland annat att medborgarna alltmer betraktas som kunder, målstyrning istället för 

regelstyrning (s. 21), offentlig upphandling som bland annat innebär att exempelvis driften av 

verksamheten kan konkurrensutsättas och drivas på entreprenad (s. 71). Man kan anta att 

denna omläggning i förvaltningideologi har påverkat folkbibliotekens verksamhet, införandet 

av NPM öppnade exempelvis upp för att avgiftbelägga boklån vilket bibliotekslagen dock 

satte stopp för (s. 73).  Hursomhelst har New Public Management inneburit stora förändringar 

för inte bara driften av folkbibliotek, utan även de sätt som folkbiblioteken använder för att 

definiera framgång respektive motgång.  

I Hanna Carlssons avhandling Den nya stadens bibliotek: Om teknik, förnuft och känsla i 

gestaltningen av kunskaps- och upplevelsestadens folkbibliotek beskriver Carlsson hur 

omvandlingen av Malmö stadsbibliotek såg ut, både externt och internt. Carlsson redogör 

också för de resonemang som fördes för att motivera stadens nya fokus på kultur och 

bibliotekets nya roll som kulturhus. Hon beskriver bland annat hur man argumenterar för de 

förändringar som genomförts med ett slags välfärdsargument: för att upprätthålla 

välfärdssamhället måste vi locka fler, därför måste vi få staden att framstå som attraktiv, 
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ungefär (s. 58). Hon observerar även att biblioteket porträtterar kultur som en hel livsstil där 

en kulturkonsument är så mycket mer än bara en person som konsumerar kultur, det handlar 

om vissa specifika former av kultur och inbegriper även personens drömmar och viljor (s 

.119).  

I Joacim Hanssons bok libraries and identity får man en överblick över hur bibliotekets 

institutionella identitet utvecklats. Till skillnad från Åsa Hedemark fokuserar inte Hansson på 

olika diskurser utan knyter snarare an till olika förändringar inom samhället i stort. För denna 

uppsatsen är speciellt Hanssons analys över hur New Public Management och det nya, mer 

konkurrensstyrda synsättet som detta innebar har påverkat professionens självbild. Hansson 

gör även skillnad på den diskursiva sfären och den praktiska sfären där den diskursiva sfären 

kan sammanfattas som den interna biblioteksdebatt som förs på universitet, i branschpress, 

och så vidare. Den praktiska sfären består helt enkelt av det praktiska arbete som utförs på 

biblioteken. Hansson menar att dessa två sfärer roterar i olika hög hastighet och när dessa två 

kolliderar uppstår konflikter.  

I magisteruppsatsen Malmö stadsbibliotek och framtiden jämför författarna stadens (under 

studiens utförande) två senaste stadsbibliotekariers syn på framtiden för Malmö 

stadsbibliotek, deras diskurser, deras beröringspunkter och deras skillnader. Denna uppsats 

har givit mig en grund att stå på och har givit mig en historisk överblick när det kommer till 

Malmö stadsbiblioteks framtidsvisioner vilket ger mig något att jämföra mina egna resultat 

med. 

 

Åsa Hedemarks avhandling Det föreställda folkbiblioteket ger oss en överblick över den 

diskussion som förts om folkbiblioteket från 70-talet och framåt. Uppsatsen är värdefull dels 

då den visar på att diskussionen om biblioteket och dess roll i samhället knappast är ny utan är 

en diskussion som förts under lång tid och som formats av bibliotekets förutsättningar och den 

allmänna politiska situationen i samhället. För den här uppsatsen är 70-talets diskussion om 

bibliotekets roll synnerligen intressant då den i mångt och mycket påminner om den 

diskussion som pågår idag. Hedemark sätter allaktivitetsdiskursen mot den bokliga diskursen 

där företrädarna för allaktivitetsdiskursen argumenterar för ett bibliotek som rymmer så 

mycket mer än bara böcker, de vill se ett bibliotek där det hålls föreläsningar, utställningar 

och olika former av uppsökande verksamheter. Företrädarna för den bokliga diskursen anser 

att bibliotekariernas fokus bör ligga på att rekommendera kvalitativ litteratur och ger även 

uttryck för en oro om att bibliotekariernas (och i synnerhet företrädarna för 

allaktivitetsdiskursens) vänstervridning kommer stå i vägen för att ge biblioteksanvändarna 

den service de vill ha. Båda dessa diskurser går att spåra i dagens biblioteksdebatt. Det ter sig 

som att debatten tagit sig en ny vändning sen Jochumsen, Hvengard Rsmussen och Skot-

Hansen publicerade sin nya modell för folkbibliotek, the four space model, där den ena sidan, 

som till största del verkar bestå av bibliotekarier, argumenterar för att biblioteken ska bli mer 

som kulturhus, en mötesplats där man kan ta del av erfarenheter som man annars skulle missa. 

Den andra sidan består nu, precis som under 70-talet, till största del av författare som vill 

värna om bokens plats på biblioteket och  i samhället.  

 

Bosse Jonsson har i avhandlingen Medborgaren och marknaden gjort en diskursanalytisk 

studie med syftet att ‖belysa lokala beslutsfattares synsätt på folkbibliotek‖ (s. 17). I 

avhandlingen skriver han om hur framförallt chefer och politiker ser på och framställer 

folkbibliotekens självbild, förhoppningar med verksamheten, et cetera. För att komma fram 

till sitt resultat har han genomfört intervjuer som han senare bearbetat utifrån ett 

diskursanalytiskt synsätt. Jansson använder sig av begreppet ‖institutionell förvirring‖ för att 

beskriva den förändring och förskjutning som har skett inom både privat och offentlig sektor. 
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Begreppet används för att synliggöra en tendens där ‖företag politiseras och poltiska 

organisationer företagiseras.‖ (s. 186). Som exempel på detta pekar han på att ‖beslutsfattarna 

förhåller sig till bibliotekets besökare som kunder‖ (s. 186). Beslutsfattarns syn på 

folkbibliotekets roll i samhället kan sammanfattas med att folkbibliotekens uppgift är att göra 

om invånare till (aktiva) medborgare som själva tar ansvar för sitt lärande och 

samhällsdeltagande. Vidare pekar han även på beslutsfattarnas syn på folkbiblioteket som en 

institution för påverkan genom immanent pedagogik där lärandet sker indirekt genom 

pedagogiska handlingar vars explicita avsikt inte är påverkan, där individens påverkan 

‖smyger sig på‖ (s. 194). 

Förutom resultaten har denna avhandling även bidragit till många intressanta reflektioner 

kring diskursanalysen som metod, samt viktig information och insikt i de politiska 

förändringar bibliotek och offentlig verksamhet utsatts för under framförallt 90-talet. 

Masteruppsatsen samlingen plats av Linn Bech-Hansen och Kajsa Lunde är en av de få mer 

djupgående texter om Göteborgs stadsbibliotek som jag har hittat: uppsatsen analyserar hur 

Göteborgs stadsbibliotek omtalats i pressen under två specifika perioder: under byggnaden av 

stadsbiblioteket och under ombyggnaden av biblioteket. Båda perioder är givetvis intressanta 

men den mest relevanta perioden för den här uppsatsen är den senare. Författarna kommer 

fram till att den diskursiva kamp mellan boklig och informationsförmedlande diskurs som 

bland annat Hedemark (2009) skriver om i deras material framstår som uppluckrad. Denna 

uppsats visar också att många av de tankegångar som framträder i Carlssons (2013) 

avhandling även går att finna i Göteborg. Exempelvis dyker det även här upp en diskussion 

om bokens roll på biblioteket där ett stort bokbestånd ställs emot ett bibliotek med mycket 

programaktiviteter. En diskussion som förefaller vara någorlunda unik för Göteborgs 

stadsbibliotek berör bibliotekets plats i staden. Under ombyggnationen öppnades ett flertal 

mindre bibliotek runt om i staden, däribland 300m² i brunnsparken. Detta öppnade upp för en 

diskussion om stadsbibliotekets plats, 300m² låg nämligen betydligt mycket närmare den 

genomsnittlige göteborgarens dagliga färdväg. Röster lyftes därför för att flytta 

stadsbiblioteket till exempelvis Nordstan (s. 45), i slutändan fick dock 300m², som från början 

skulle stängas efter stadsbibliotekets ombyggnad, stanna kvar i Brunnsparken och 

stadsbiblioteket fick stanna på Götaplatsen.  

 

3 Teori och metod 

I min uppsats ska jag använda mig av diskursanalys både som teori och metod.  Att jag valde 

detta tillvägagångssätt beror på att uppsatsens fokus kommer ligga på Göteborgs 

stadsbibliotek, hur de ser på sig själva och hur de kommunicerar denna självbild med 

omvärlden. Diskursanalysen tillåter mig även att gräva djupare i bibliotekets språkbruk än vad 

till exempel en kvalitativ innehållsanalys skulle göra. Diskursanalysen står på en grund av 

socialkonstruktivism där man anser att den verklighet vi befinner oss i helt eller till stor del är 

socialt konstruerad. Den sociala världen, som enligt diskursanalysen manifesterar sig genom 

språket, påverkar både synen på oss själva och synen på vår omvärld. Det betyder dock inte 

nödvändigtvis att man anser att det inte finns någon slags objektiv verklighet att förhålla sig 

till. I textens mening och makt beskriver författarna denna verklighetssyn så här: ―att varje 

objekt ses som diskursivt bestämt betyder inte att man måste bli idealist och mena att stenen 

enbart finns inom en själv, däremot avvisas tanken att stenen har någon mening i sig själv‖ 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 379). Det är dels inte helt tydligt vad man menar när man 

använder ordet diskurs eftersom att det inte råder konsensus om hur bred eller smal ens 
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definition av diskurs bör vara. Definitionen som används är ofta knuten till det angreppssätt 

analytikern använder sig av eftersom att den innebörd man lägger i diskursbegreppet 

bestämmer vad man analyserar och vad som ska utelämnas.  Fairclough, som representerar 

den kritiska diskursanalysen definierar diskurs så här: 
 

My view is that ‗discourse‘ is use of language seen as a form of social practice, and discourse 

analysis is analysis of how texts work within sociocultural practice (Fairclough, Citerad i 

Bergström & Boréus 2012 s.375). 

 

Den kritiska diskursteorin ser inte all social praktik som diskurs (vilket till exempel Laclau 

och Mouffe gör) utan skiljer på diskursiva och icke-diskursiva sociala praktiker. Winther 

Jørgensen och Philips förklarar att vissa sociala fenomen fungerar med andra logiker än 

diskurser och måste därför analyseras med hjälp av andra redskap än de diskursanalytiska. 

Winther Jørgensen och Philips förklarar vidare att det är kombinationen av diskursiv och 

icke-diskursiv social praktik som konstituerar vår verklighet.  

Inom den kritiska diskursanalysen ser man på förhållandet mellan diskurs och andra sociala 

praktiker som ett dialektiskt förhållande där det sker ett utbyte mellan dem där diskursen å 

ena sidan är konstituerad samidigt som den är konstituerande. Detta är ett minst sagt 

paradoxalt förhållande som kräver lite förklaring. Fairclough exemplifierar med ett exempel 

på hur en modern stat fungerar. Fairclough erkänner att statens makt över medborgarna är 

delvis diskursiv, dock inte enbart.. Om diskursen skulle misslyckas med att upprätthålla staten 

och dess representanters legitimitet betyder inte detta att staten förlorar sin makt över 

medborgarna. Statens makt är nämligen även repressiv och inkluderar möjligheten att 

använda fysiskt våld för att möjliggöra sin fortsatta existens. Makt, menar Fairclough, är 

därför inte endast diskurs, diskurs och makt är olika 'element' i den sociala processen.  

Fairclough själv kallar den kritiska diskursanalysen för en måttlig form av diskursanalys just 

på grund av detta synsätt. Vidare beskriver han detta tillvägagångssätt som ett realistiskt 

tillvägagångssätt som anser att det finns en verklighet som existerar oberoende av hur väl den 

förstås (Fairclough, 2013).   

 

I den här uppsatsen har jag framförallt inspirerats av den kritiska diskursanalysens 

angreppssätt. Den kritiska diskursanalysen har sina rötter i den traditionella diskursanalysen, 

men hämtar också mycket inspiration från frankfurtskolan, strukturalismen och 

poststrukturalismen. Den kritiska diskursanalysen är inte neutral eller rent deskriptiv. Man 

säger att diskurs fungerar ideologiskt, med ideologi åsyftar man inte ideologi som det används 

i dagligt tal.  Fairclough beskriver ideologi som förklaringar och tolkningar som krävs för att 

upprätthålla ojämnlika maktstrukturer mellan sociala klasser, kvinnor och män, osv.(ibid.). 

Den kritiska diskursanalysens uppgift blir därför att  genom en kritisk granskning av 

diskursiva och sociala praktiker synliggöra ojämnlika maktförhållanden och därigenom bidra 

till att dessa jämnas ut.  

 

Därför analyseras inte bara diskursen i sig. Istället analyseras dels texten ur ren lingvistisk 

synpunkt, där fokus ligger på saker som grammatisk struktur och hur strukturen kan användas 

för att påverka hur texten uppfattas. Till exempel genom att titta på vilka processer eller 

händelser som kopplas samman med deras objekt och subjekt, samt vilka som inte gör det. 

Man analyserar även den diskursiva praktiken med avseende på hur texten producerats och 

konsumerats. Sist men inte minst placerar man in diskursen i ett bredare socialt sammanhang.  

Winther Jørgensen och Philips beskriver denna tredimensionella modell för 

(kritisk)diskursanalys som också fungerar som en generell mall för hur genomförandet av en 

kritisk diskursanalys kan genomföras.  
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Ytterliggare ett begrepp som kommer förekomma i texten är begreppet interpellation. 

Interpellation är ett Althusserianskt begrepp som används för att förklara hur ideologin 

rekryterar sina subjekt. Subjekt ska i den här kontexten förstås utifrån det franska och 

engelska ordets dubbla betydelse, nämligen den grammatiska betydelsen där subjektet är den 

som utför en handling, men också betydelsen subject, undersåte, den som är underställd en 

kung(eller liknande). Althusser menar att ideologin rekryterar subjekt genom interpellation. 

Detta beskrivs med ett exempel från vardagen: en polis ropar ‖Hallå! Du där!‖ mot en 

folksamling och personen som åsyftas vänder sig om. Hur kunde det ske? Jo, personen vände 

sig om eftersom att hen förstod, rent intuitivt, att det var hen som åsyftades. På samma sätt 

fungerar det när ideologin rekryterar sina subjekt (för en längre beskrivning och diskussion, se 

Ideology and Ideological State Apparatus i Althusser 2008). 

 

 

3.1 Metodbeskrivning 

Avslutningsvis vill jag komma med en anmärkning angående min användning av Faircloughs 

teorier och den diskursanalytiska metoden. Som författarna av Textens mening och makt 

påpekar så kännetecknas den kritiska diskursanalysen av öppenhet och bredd i studiet av 

diskurser. Författarna påpekar att Faircloughs förhållningssätt till metoden är minst sagt 

pragmatiskt och han frångår ibland sin egen, tredimensionella modell (s. 392), detta är ett 

angreppssätt som även jag valt att tillämpa då detta för med sig förmånen att kunna anpassa 

metoden och analysen till de förutsättningar som materialet ger en. 

Under analysen av materialet utarbetades en analysmetod som anpassats för det specifika 

material som skulle analyseras. Till en början delades alla programpunkter in i kategorier. 

Kategorierna utarbetades framförallt efter de ämnen som behandlades i programbladen men 

även efter de gemensamma drag som kunde spåras genom att analysera de ord och begrepp 

som användes för att beskriva programpunkter. Denna första, ytliga, analys resulterade till 

slut i fem kategorier: politik, kultur, teknologi, hälsa och hållbar utveckling, samt lärande. 

Efter detta inleddes en mer djupgående analys av varje enskild kategori för att sedan avsluta 

med jämförande analys och sammanfattning. Denna del av analysen tog sitt avstamp i 

Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys som kan beskrivas som att analysen rör 

sig inifrån och ut, från den konkreta texten till diskursiv praktik och sedan social praktik. I 

framställningen av resultatet har, ifall inget annat angetts, citat från materialet valts ut som 

identifierats som karaktäristiska för sin kategori.  

4 Material och urval 

I denna studie kommer jag analysera Göteborgs stadsbiblioteks programblad och kommer 

framförallt fokusera på två apsekter: för det första kommer jag studera vilken sorts aktiviteter 

stadsbiblioteket arrangerar. För det andra kommer jag titta på hur dessa aktiviteter 

presenteras, vilka grupper de riktar sig till, och så vidare. Göteborgs stadsbibliotek har två 

uppsättningar programblad, en av dem med aktiviteter som riktar sig mot barn, och ett annat 

programblad för vuxenaktiviteter (som också innehåller dynamos, ungdomsavdelningens, 

aktiviteter). I denna uppsats kommer endast de sistnämnda analyseras då omfånget skulle bli 

för stort om programbladen som riktar sig mot barn skulle inkluderas. 
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Materialet i uppsatsen utgörs av Göteborg Stadsbiblioteks programblad, dessa inkluderar 

alltså inte programpunkter från några av stadens filialbibliotek. Det ska dock klargöras att 

bibliotekets programblad från och med våren 2016 kompletteras av ett litet häfte som mer 

framstår som ett 73 sidor långt kulturmagasin som Djungeltrumman eller Svenska Dagbladets 

Perfect Guide än ett programblad från biblioteket. Denna förändring kan förvisso vara 

intressant att sätta i relation till uppsatsens frågeställning men påverkar materialets omfång 

såpass mycket att den kommer ignoreras i denna uppsats. Totalt omfattar materialet 38 A4-

sidor. 

Materialvalet för med sig en rad för- såväl som nackdelar. Fördelarna ligger framförallt i att 

materialvalet tillåter mig att någorlunda direkt studera hur stadsbibliotekets självbild 

manifesterar sig i dess praktik och kommunikation med biblioteksanvändarna medan 

nackdelen ligger i att möjligheten ‖se bakom kulisserna‖ och se hur stadsbibliotekets anställda 

och chefer tänker och reflekterar kring sin verksamhet. Tidigare forskning och studier har 

använts för att försöka kompensera för detta.   

4.1 Om Göteborgs stadsbibliotek 

Ombyggnaden av Göteborg stadsbibliotek inleddes i juni 2012 och stadsbiblioteket stod 

stängt fram till våren 2014 då det öppnades igen. Stadsbiblioteket ligger mycket centralt, 

högst upp på Avenyn i Göteborg. Biblioteket har legat där sedan dess invigning 1967. 

Tyvärr är forskningen kring göteborgs stadsbibliotek relativt begränsad. Jag har tittat i 

masteruppsatsen Samlingens Plats av Linn Bech-Hanssen och Kajsa Lunde för att orientera 

mig och sätta mig in i stadsbibliotekets egenheter, problem, dess relation till allmänheten, et 

cetera. 

5 Resultat och analys 

Nedan kommer jag presentera resultatet av min diskursanalytiska undersökning, därefter 

följer en avslutande diskussion. För att få en bättre översikt av materialet valde jag tidigt att 

dela in kalendariets poster i olika (grova) kategorier beroende på vilka ämnen de behandlade, 

kategorierna är inte exklusiva, tvärtom är de fall där olika ämnen relaterar till varandra extra 

intressanta att studera. Eftersom att detta var mitt ingångssätt finner jag det passande att till en 

början presentera resultatet utifrån dessa kategorier för att sedan avsluta med en övergripande 

sammanfattning. 

En liten anmärkning om textmassans genre kan vara i sin ordning. När man analyserar 

någonting utifrån ett KDA-inspirerat perspektiv är det alltid bra att i förväg ha en klar 

uppfattning om vilken genre som texten man analyserar tillhör, eftersom att man utifrån detta 

kan anpassa sin analys. Texten som kommer analyseras kan sägas vara en informationtext 

som riktar sig mot allmänheten med förhoppningen om att attrahera besökare, texten är alltså 

både informativ och, i brist på bättre ord, en slags säljtext. Avslutningsvis kan det även vara 

värt att anmärka på att textmassan fungerar som stadsbibliotekets samlade röst, det framstår 

alltså som att det är själva institutionen som talar med en, inte den individuella medarbetaren.  

5.1 Politik 

Ett övergripande tema inom dessa programpunkter är feminism. Faktum är att feminism är 

den enda politiska åskådning som nämns vid namn och tillåts tala för sig själv (nazismen 
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nämns, men endast i anknytning till andra världskriget), vidare knyts den ofta även till positivt 

laddade ord som rättvisa och jämlikhet. De politiska programpunkterna delar även många 

likheter med de som placerats in under kategorin kultur när det kommer till saker som 

språklig struktur, formuleringar, et cetera. På grund av att de inrikes- och utrikespolitiska 

programpunkterna omtalas i synnerligen olika ordalag kommer dessa till en början analyseras 

var för sig för att sedan jämföras.  

Inrikespolitik 

Programpunkten Internationella kvinnodagen 8/3 2016 ger en intressant insikt i 

stadsbibliotekets syn på feminism och politik. Dagens aktiviteter består av sju föreläsningar 

med representanter från olika institutioner som försäkringskassan, stadsdelsförvaltningen, 

länsstyrelsen, et cetera. Som ska föreläsa om jämställdhet ur olika synvinklar. Redan här finns 

det en  uppenbar maktproblematik/–dynamik. Vi har dels den maktdynamik som är 

närvarande i alla programpunkter, kedjan arrangör – publik men även, i det här fallet, kedjan 

stat/kommun – kvinnor.  Vidare framställs föreläsarna  som oberoende experter istället för 

representanter för institutioner med egna intressen som skulle kunna stå i konflikt med 

kvinnokollektivets intressen. Vad säger det oss? Inte så mycket hittils men om vi tittar 

närmare på meningarnas rent språkliga uppbyggnad kan vi få en lite bättre uppfattning. De 

olika föreläsningarna beskrivs allihop med en inledande fråga (hur/vilket/vem) men i övrigt 

saknas den språkliga enhetlighet som annars förekommer i programbladen. Till skillnad från 

andra programpunkter beskrivs dessa endast rent deskriptivt, istället för som prgrampunkter 

brukar beskrivas, vilket skulle kunna formulariseras på detta sätt: [‖objektiv‖ beskrivning + 

subjektiv beskrvning + redogörelse av arrangörerna]. Den ‖objektiva beskrivningen‖ utgörs 

av en beskrivning av den aktivitet som presenteras medan den subjektiva beskrivningen 

kompletterar den objektiva med värdeord eller positivt laddade adjektiv(exempelvis 

‖innovativ‖, ‖spännande‖, ‖intellektuell‖, och så vidare).  Detta gäller även i många av de 

mest kortfattade programpunkterna, där den subjektiva beskrivningen ofta kan bestå av bara 

ett adjektiv. Redogörelse för arrangörerna innebär helt enkelt en redogörelse över vilka, 

förutom stadsbiblioteket, som håller i arrangemanget. Här skiljer sig den här programpunkten 

från övriga genom att den subjektiva beskrviningen försvunnit, vilket gör att presentationen 

blir steril, den subjektiva beskrivningen av programpunkten är alltså det som ‖ger liv‖ åt 

programpunkten och engagerar läsaren. Hur kommer det sig? 

Överhuvudtaget framstår denna punkt som avvikande från övriga punkter i kategorin då 

språket präglas av en sterilitet och korthuggenhet som inte är närvarande vid andra punkter 

(vars språk, om än kortfattat, snarare kan beskrivas som måleriskt). Det blir dock lättare att 

förstå om man tittar på andra programpunkter som involverar liknande aktörer. Exempelvis 

medborgarträff: Ann-Sofie Hermansson, beskrivs på liknande sätt, likaså den stående 

programpunkten Drop-in för nyföretagare samt punkterna om läsecirklar på andra språk än 

svenska. Det verkar som att Stadsbiblioteket brottas med sin självbild i relation till sin tillvaro 

som kommunal institution, som att dessa programpunkter har ålagts dem uti- eller ovanifrån. 

Bech-Hanssen och Lunde skriver att ‖2014 framträder bilden av att det nyöppnade 

stadsbiblioteket i Göteborg vill vara en direkt representation av ett nytt biblioteksideal med 

ledord som upplevelse, flexibilitet, informationsförmedling och prestigebygge‖ (s. 65). Dessa 

programpunkter passar inte in i bilden utan fungerar snarare som en illustration av den andra, 

bilden av den oönskade. Soiciologiprofessorn Göran Therborn skriver om vad han kallar för 

alter- och egoideologier: ‖de dominerades alter-ideologi innefattar också en uppfattning och 

en värdering av skillnaden mellan ego och alter. Men den tenderar snarare till motstånd mot 

den andre än till att forma honom‖ (s.38). Motståndet tar sig här i uttryck genom ett implicit 

avvisande av dessa programaktiviteter. Avvisandet fungerar därigenom som ett sätt att 
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förstärka stadsbibliotekets självbild, ett skydd från de som inte passar in i självbilden. Detta 

ger oss en uppfattning av bibliotekets självbild, samt hur denna påverkar kommunikationen 

med allmänheten. Vi kommer senare titta närmare på vad det är som gör att dessa 

programpunkter döms ut på detta sätt men innan det är möjligt måste vi få en mer komplett 

bild av stadsbibliotekets identitet.  

En programpunkt som även den berör kommunal politik men som presenteras på ett 

annorlunda sätt är punkten Makten över staden där författarna Katarina Depsovic och 

Catharina Thörn ska tala om sin bok Den urbana fronten som handlar om omvandlingen av 

en stadsdel på Hisingen i Göteborg. Beskrivningen är till största delen hämtad från bokens 

baksidetext men det är ändå intressant att se hur en i alla fall implicit kritik av kommunal 

politik kan framföras på en kommunal plattform. Å ena sidan präglas texten av en hög grad av 

nominalisering då alla aktörer är frånvarande i texten, å andra sidan rymmer hela texten som 

sagt en implicit kritik som till slut formuleras i en avslutande fråga: ‖Men i vems intresse 

drivs egentligen den nya stadsomvandlingen och vad får den för konsekvenser för stadens 

invånare?”. En laddad, i grunden politisk frågeställning vars svar ofrånkomligen kommer 

diskutera konret politik och politiska åtgärder. En väsentlig skillnad i förhållningssätt om man 

jämför med de punkter som diksuterades i föregånde stycke. En annan väsentlig skillnad som 

man måste ha i åtanke är närvaron av en bok. Bokens närvaro öppnar upp nya dimensioner av 

vad som är möjligt att tala om, detta kan även ses i flera andra programpunkter, exempelvis 

Knark – En svensk historia där författaren och Journalisten Magnus Linton diskuterar svensk 

narkotikapolitik. I nästa avsnitt kommer intersektionen mellan politik och kultur analyseras 

närmare.  

Ibland kan det vara intressant att inte bara titta på det som inkluderats, utan även på det som 

exkluderats. Ett exempel på det är September 2014, då det var riksdagsval i Sverige, under 

denna period är politiken frånvarande i programmet. Detta skvallrar om de poltiskt laddade 

programpunkernas syfte. Syftet är inte, som man skulle kunna tro, att uppmuntra politisk 

debatt eller delaktighet i politiken. Syftet med dessa programpunkter är snarare att uppmuntra 

till bildning.  

Utrikespolitik 

När Journalisten Joakim Medin under programpunkten Striden om Kobane ska berätta om den 

de facto autonoma regionen Rojava i Syrien presenteras det på följande sätt:                                                  
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När Islamiska Staten, IS, attackerade den syriska staden Kobane lyckades kurderna mot 

alla odds besegra angriparna. Kurderna, ett statslöst folk som under decennier har utsatts 

för rasism och massakrer, vill nu bygga ett samhälle där självstyre och feminism är några 

av ledorden. Kan en kurdisk vår förändra situationen i ett framtida mellanöstern? 

Denna ganska korta(men i jämförelse med andra programprunkter långa) text rymmer flera 

intressanta trådar som är värda att diskuteras. Den första handlar om hur det kurdiska folket 

(och dess kamp för självständighet) porträtteras. Beskrivningen av det kurdiska folkets kamp 

kan kännas igen som den så kallade underdog-tropen (Keinan, Anat, Avery, Jill, & Paharia, 

Neeru, 2010) där en svag men sympatisk antagonist trots obeskrivligt dåliga odds till slut 

besegrar sin fiende. Underdog-tropen är mycket vanlig inom sport-journalistisken och 

actionfilmer men finns även djupt inbäddat i den västerländska kulturen genom bland annat 

David och Goliat-myten. Det är även vanligt att antagonisten görs sympatisk genom sin 

underlägsenhet vilket vi kan se när kurderna beskrivs som  ‖ett statslöst folk … som utsatts 

för rasism och massakrer‖. 

Det finns även en fundamental motsättning mellan de uttalade målen (självstyre) och sättet 

som det kurdiska folket konstrueras som goda eller dygdiga. Självstyre, i meningen att man 

har uppnått rätten att själv fatta beslut om de frågor som rör en själv (eller i det här fallet, sitt 

folk), utan inflytande från yttre makt, innebär ofrånkomligen också makten att fatta sina egna 

beslut, makten att stå emot inflytande från yttre makter, et cetera. Eftersom att kurdernas 

kamp inom diskursen konstrueras som rättfärdigad utifrån deras avsaknad av makt skulle ett 

uppfyllande av de uttalade målen (självstyre) också innebära att kurdernas kamp (för fortsatt 

självstyre) upphör att vara rättfärdigad.  

Att de politiska förändringar som regionen genomgått de senaste åren presenteras som i första 

hand feministiska är intressant ur flera synpunkter. Det parti, Demokratiska enhetspartiet 

(PYD), som Medin följer(Medin, 2017) beskriver förvisso sig själva som feminister och 

partiets närvaro har sannolikt förbättrat kvinnorna i regionens ställning en del. Feminism är 

dock inte partiets officiella ideologi, partiets officiella ideologi är demokratisk konfederalism, 

en gren av socialismen som grundats av den fängslade PKK-ledaren Abdullah Öcalan (Drott, 

2014). Det blir intressant eftersom att det säger något om vilka aspekter som lyfts fram för att 

konstruera aktörer som goda. Poängen här är inte att stadsbiblioteket ljuger eller försöker föra 

besökarna bakom ljuset, det vi ser här är snarare diskursens gräns. Gränsen för vad som är 

möjligt att säga. Denna logik kan man även se i många av de andra politiska programpunkter 

som berör politik, och i synnerhet utrikespolitik. 

Ett liknande förhållningssätt kan spåras i flera andra programpunkter som berör 

utrikespolitiska frågor, exempelvis punkten samtal med Liao Yiwu, ett samtal med en kinesisk 

författare som lever i exil i Berlin. Liao Yiwus författarskap beskrivs knappt utan fokus ligger 

på hans hans utsatthet: ‖han har torterats‖, ‖hans författarskap klassas som subversivt och alla 

hans böcker är förbjudna i Kina‖, med andra ord är det hans utsatthet och förtryck som 

används för att locka besökare till evenemanget, det antyds därigenom att det även är detta 

man kommer få lära sig mer om, inte författarskapet i sig. Detta kan man även se i punkterna 

ett land där HBTQ är tabu samt den efterföljande punkten Lagstiftning och HBTQ i Uganda 

som båda arrangeras tillsammans med  Stolta föräldrar till hbtq-personer där det istället är 

gruppen HBTQ-personer som får axla rollen som den förtryckta gruppen. 

Många av de politiska problemen förläggs här till en plats långt utanför den sfär eller de 

områden där subjekten har en reell möjlighet att förändra någonting. En möjlighet som 
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programpunkten inte heller utger sig för att ge eventuella besökare, det som utlovas är snarare 

information om omvärlden 

De programpunkter som kategoriserats som att handla om politik kan i stor utsträckning sägas 

följa en post-politisk diskurs. Med detta menar jag att det sätt som stadsbiblioteket ‖pratar‖ 

om politik kan härledas till de synsätt och perspektiv som etablerades av tänkare som bland 

andra Francis Fukuyama efter kalla krigets slut. Dessa ansåg att liberalismen, efter 

sovjetunionens fall, vunnit det ideologiska kriget.  Behovet av så kallade stora berättelser  

skulle därför ha försvunnit eftersom att liberalismen och kapitalismen, genom den historiska 

kamp som kalla kriget innebar, vunnit och därigenom bevisat sin överlägsenhet gentemot alla 

andra politiska system. Strand (2016) skriver:  

The triumph of the West, he [Fukuyama] continues, is evident in the exhaustion of 

alternatives to Western liberalism[…] Fukuyama describes human history as a 

teleological process in which the inevitable diffusion of liberalism—and more precisely 

the liberal values of liberty and equality—eventually materializes in a universal liberal 

democratic state.(Strand, 2016, s. 211) 

Samt 

By providing a solution to the underlying conflicts which have triggered all of previous 

history, liberal democracy constitutes a post-political order in which all human needs are 

satisfied and all visions of alternative societies have become superfluous (Strand, 2016, s. 

227). 

 

Detta fenomen diskuteras även av flera andra forskare och teoretiker. Bech-Hanssen  och 

Lunde(2015) pekar på Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen som skriver att: 

den nuvarande utvecklingen, sedan avtraditionaliseringen och de stora berättelsernas död 

förkunnades under postmodernismens 1980-tal, går mot ett mer splittrat, motsägelsefullt 

och riktningslöst samhälle. Frånvaron av övergripande ideologier leder till att samhällets 

institutioner inte är överens om vilken riktning utvecklingen ska gå åt (Bech-Hanssen, L, 

Lunde, K., 2015, s. 64). 

Politikens roll blir därför istället att ombesörja det politiska systemet. Denna utveckling har i 

dubbel bemärkelse visst släktskap med vad Fairclough kallar nominalisering, processen där 

objekt och upphovsmän försvinner bland annat med hjälp av att processer presenteras som 

entiteter istället för faktiska processer, Faircloughs klassiska exempel är Blairs tal om 

ekonomiska förändringrar i samhället beskrivs som ‖förändring‖, därigenom, menar 

Fairclough, försvinner människorna som initierat förändringen ur texten (Fairclough, 2003 s. 

13). Vi har dels det faktum att båda dessa fenomen uppkom och utvecklades under och efter 

sovjetunionens fall samt att de båda ämnar förklara den (politiska) värld som uppstod efter 

kalla kriget, även om de två teoretikerna angriper frågan från olika håll. De teorier som de 

båda lägger fram relaterar båda till en avpolitisering av det politiska fältet, antingen genom 

diskursiva processer som nominalisering eller genom att argumentera för en begränsning av 

politikens räckvidd. 

Med detta sagt skulle jag ändå säga att sättet programbladens sätt att diskutera politik i större 

utsträckning följer det jag valt att kalla bildningsdiskursen. det är dock viktigt att poängtera 

att dessa två diksurser inte står i motsättning till varandra, snarare framstår det som att dessa, i 

den här kontexten, verkar underbygga varandra. Detta kan ses som ett uttryck för 
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interdiskursivitet. Bildningsdiskursen skapar förutsättningar för den postpolitiska diskursens 

forlevnad utanför den kulturella sfären. De två diskurserna opererar på olika nivåer, den post-

politiska diskursen på en allmän samhällsnivå medan bildningsdiskursen opererar inom en 

snävare kultur- eller bibliotekssfär.  

 

5.2 Kultur 

Kategorin ‖kultur‖ är en av de kategorier som innefattar flest programpunkter.  Denna 

inkluderar dels punkter om bokcirklar och författarsamtal men även punkter om tv-spel och 

olika sorters föredrag. De föredrag som inkluderats i denna kategori(och inte kategorin 

Lärande) har inkluderats här på grund av sättet som de presenteras då det språk som används 

visar att dessa föredrags syfte inte är lärande i strikt mening (exempelvis att lära sig att tala ett 

språk, lära sig att söka i databaser) utan snarare bildning. 

Man kan dock uppfatta en tydlig skiljelinje mellan å ena sidan högborgerlig 'finkultur' som 

litteratur och 'populärkultur' som tv-spel å andra sidan. Där popkulturella programpunkter 

generellt sett beskrivs med slang och ungdomsspråk och även är utsatt för ett mer kritiskt öga 

än finkulturen. Detta skvallrar inte bara om att uppdelningen fin-/populärkultur fortfarande 

existerar och praktiseras utan visar även hur denna uppdelning tar sig i uttryck rent praktiskt. 

Ett exempel till att börja med:  

SPELKULTUR FÖR ALLA 

Spelar du tv- och dataspel? Tänker du på hur människor framställs i spelen? Dynamo 

presenterar i samarbete med Wang electronics första tillfället av Spelkultur för alla. En 

kväll/månad, januari-juni, bjuder vi in dig till att testa spel som tänker nytt, visning av 

dokumentärfilmer om spelkultur och diskussion om normer i spel. Utgångspunkten är att 

alla människor av alla kön, sexualiteter och identiteter ska vara välkomna i spelkulturen. 

Programpunkten illustreras sedan med en bild på en karaktär i ett tv-spel som höjer en knuten 

näve och har på sig en klänning med ett feministtecken på.  

Denna text rymmer en rad olika förgivettaganden som, förutom att visa på stadsbibliotekets 

syn på populär- och spelkultur, även visar på institutionens syn på finkultur genom den 

kontext som programbladen utgör. Den sorts problematisering av själva fältet 

populärkultur/spelkultur i sig existerar överhuvudtaget inte när finkultur diskuteras och 

presenteras. När frågor om (o-)jämställdhet kommer upp i den finkulturella kontexten 

behandlas dessa generellt sett genom historisering av problemen men även på andra sätt (mer 

om detta senare). Det som dock är centralt i programpunkten är (1) att spelkulturen är 

ojämställd och exkluderande av vissa grupper i samhället (titeln ‖spelkultur åt alla‖ är en 

uppmaning, vilket antyder att spelkulturen just nu inte är för alla, bildsättningen och punktens 

sista mening klargör sedan vilka som anses vara exkluderade) (2) att detta faktum inte 

behöver diskuteras eller beläggas, det vill säga; detta påstående är helt inom diskursens ramar.  

Utifrån detta(och efterföljande ‖spelkultur för alla‖-punkter) är det frestande att peka på att 

den konservativa ådra som Jonsson hittade hos folkbibliotekens pedagogiska diskurs 

fortfarande lever och verkar i stadsbibliotekets tankesfär (se Jonsson, 2003, s. 165). Detta 

synsätt kompliceras dock av den handling som programpunkten erbjuder: konsumtion av spel 

som ‖tänker nytt‖, konsumtion av dokumentärfilmer samt diskussion. I och med detta bryter 

de med kulturkonservativa uppfattningar om tv-spelen och populärkulturens inneboende 
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negativa egenskaper. Därmed kan man se att de istället tar ställning för det Hedemark kallar 

den informationsförmedlande diskursen där själva mediet anses vara förhållandevis neutralt 

och att fokuset istället borde ligga på innehåll.  

Samtidigt som de gör ett tydligt ställningstagande för ‖spelkultur för alla‖ är detta inte en 

agitatorisk text som ämnar utbilda de som ännu inte övertygade. Nej, denna punkt riktar sig 

mot de som redan håller med om deras utgångspunkter och erbjuder dessa förkovran och 

samhörighet. I althusserianska termer kan man säga att  det är dessa som interpelleras. För att 

återigen knyta an till Jonsson och den pedagogiska diskursen kan man se på detta som ett 

försök att, utföra vad han kallar påverkan genom immanent pedagogik: ‖pedagogiska 

handlingar vars explicita avsikt inte är påverkan‖ (s.194) som ska lära besökarna att bli 

medborgare genom att ta ansvar för sitt eget lärande. I detta fall sker detta genom att ta 

ställning för de tv-spel som anses vara bärare av positiva värderingar.  

Om vi nu vänder blicken tillbaka till vuxenprogrammet ser vi att den problematisering kring 

populärkultur som är så framträdande i Dynamos ungdomsprogram knappast kan sägas 

existera i vuxenprogrammet, framförallt för att denna, förutom ett anmärkningsvärt undantag, 

inte finns med. Det anmärkningsvärda undantaget är vuxenserier vars närvaro i programmet 

framställs som lika självklar som exempelvis klassikerprat. Det ska dock påpekas att det inte 

är de klassiska superhjälteserierna som presenteras utan serieböcker(serieböcker är det ord 

som generellt sätt används i programmet) som behandlar lite mer vuxna frågor som 

arbetsmarknad, graviditet och migration. Detta fungerar som en implicit gränsdragning från 

stadsbibliotekets sida där man både visar vad som hör och inte hör hemma i bibliotekets 

vuxenprogram men också vad som anses vara kultur. Ytterliggare exempel på detta går att se i 

den musik som omtalas. Jazz förekommer ett flertal gånger i programmet medan musik inom 

andra genrer förekommer tämligen sporadiskt. I de fallen benämns musiken som pop, 

kammarfolk och operera. I de två sistnämnda fallen ackompanjerar musiken poesi. Detta visar 

på att stadsbibliotekets kultursyn är förhållandevis konservativ, även om den blivit ifrågasatt. 

Inkluderingen av vuxenserier i programmet kan tolkas som en kompromiss mellan två 

(förmodade)falanger på stadsbiblioteket, den kulturkonservativa och en mer populärkulturellt 

inriktad falang. Denna analys skulle även kunna appliceras på tv-spelen på stadsbiblioteket, 

där tv-spelen släppts in men begränsas till ungdomsavdelningen. Vuxenseriernas intåg i 

programbladet kan dock också ses som en reflektion av samhällets skiftande syn på serier, 

vilket kan ses på tidningarnas kultursidor där recensioner av vuxenserier numer är en vanlig 

syn.  

Som tidigare skrivits är politiken närvarande även här och det är feminism, jämställdhet och 

hbtq-frågor i fokus, feministisk kritik av fältet (både implicit och explicit) i sig är dock 

frånvarande förutom i ett fåtal fall då kritiken historiseras genom att förlägga berättelser om 

förtryck till en svunnen tid. Ett exempel på detta är sättet som Moa Martinssons författarskap 

beskrivs i programmet där de avslutar en kort biografi med att skriva: ‖Efter att tidigare ha 

förbisetts i den litterära kanon återupprättades Martinsson av kvinnorörelsen på 1970-talet‖ 

utsagan i sig är  givetvis korrekt men skapar i den bredare diskursen en bild av att detta sorts 

förtryck tillhör det förgångna, precis som att utrikespolitiska problem har en tendens att 

förläggas till ett abstrakt yttre, bortom subjektens kontroll.  

Det finns även vissa likheter mellan det Malmö Stadsbiblitek som Hanna Carlsson har 

studerat och Göteborgs stadsbibliotek när det kommer till deras relation till tryckta böcker och 

finklutur. Carlsson skriver om synen på biblioteket som ett ‖bokhus‖:  
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Den tryckta boken utgör här den artefakt som materialiserar kulturens och bildningens 

värden, och den får således en priviligierad position. Boken måste därför både skyddas 

och förmedlas för att främja och bevara det civiliserade samhället (jfr Friis-Möller 2012), 

och detta blir bibliotekets uppgift (Carlsson, 2013, s. 119). 

Hon skriver vidare att Malmö stadsbiblioteks darling library-strategi innebar att försök att 

bryta med denna uppfattning. Samma sak kan inte sägas om Stadsbiblioteket i Göteborg. Här 

används snarare den tryckta boken som en ram som ger biblioteket en aura av legitimitet och 

upplysning. Boken kan även besrkivas som programmets kärna, den artefakt som bibliotekets 

verksamhet kretsar kring, medan de andra aktiviteterna(exempelvis dansföreställningar) 

framstår som något extra, utöver kärnverksamheten. Även om Malmö och Göteborg 

stadsbibliotek har lite olika förhållningssätt till boken tycks de båda biblioteken insett värdet 

av att använda boken som symbol för sin verksamhet, Carlsson skriver: 

Med boken som ett minnesobjekt är det av mindre betydelse hur användaren får tillgång 

till denna, den är ändå en påminnelse om stadsbiblioteket. Det är också ett positivt minne 

av biblioteket som väcks, vilket har potential att ersätta de ‖fina barndomsminnen‖ som 

Sara talar om i kapitlets inledning (Carlsson, 2013, s. 135). 

Detta resulterar i att programpunkter som inte har något direkt band till kultur men som dock 

presenteras av en författare som skrivit en bok om ämnet ges en större plats i 

programverksamheten.  

Detta går att knyta an till flera av de diskurser som finns närvarande i den tidigare 

forskningen, exempelvis diskursen om den självbildade besökaren (Ralsgård, Steen, Svensson 

Ney), där biblioteksbesökaren beskrivs så här: ‖Biblioteksbesökaren i Sven Nilssons 

framtidsbild är intresserad av att förkovra sig. Den är törstig på kunskap - och även på lite 

nöje - och sörjer gärna själv för att få sitt behov mättat‖ (s. 43), den pedagogiska diskrusen 

(Jonsson) där biblioteksbesökaren, som bekant, ska påverkas till att vilja lära sig nya saker 

samt den bokliga diskursen (Hedemark) där fritt bildningsarbete (genom god litteratur) 

betonas. Utifrån detta kan man se det som att bildningens arena har förflyttats från 

bokbeståndet (som den bokliga diskursen framförallt berör i Hedemarks avhandling) till 

programverksamheten. Efter att bokbeståndet har marknadsanpassats och blivit utsatt för 

användarinflytande så har terrängen förändrats och möjligheten att utöva inflytande över 

besökarnas val genom beståndet har minskat, programverksamheten är dock en arena där de 

gamla maktförhållanden fortfarande råder. En arena där användarstyrning fortfarande är 

möjlig. Denna användarstyrning är hela tiden närvarande men blir som tydligast i 

programpunkterna klassikerprat. En serie programpunkter som presenterar olika litterära 

klassiker som Mandarinerna av Simone De Beauvoir, Om icke vetekornet av Ngũgĩ wa 

Thiong'o, Postverket av Charles Bukowski och liknande. Punkterna följer en viss, förvisso 

förhållandevis abstrakt, struktur. Författaren presenteras, verket presenteras, föreläsaren 

presenteras, inbakat i detta förekommer generellt sätt en förklaring till varför verket och 

författaren är viktig(a), varför verket fortfarande är akuellt samt vilken inverkan författaren 

och verket haft på världen. Denna punkt kan ses som en ingång in i bildningen för den 

obildade biblioteksbesökaren. Stadsbiblioteket tar här på sig en auktoritetsroll genom att 

förkunna att vissa böcker är klassiker, ett begrepp som är nära besläktat med 

kvalitetsbegreppet. Med andra ord kan denna punkt ses som en bro mellan obildning och 

bildning. 

Som antytts tidigare i denna avdelning har många av punkterna i den här kategorin passats in i 

en bildningsdiskurs som på detta område kan sägas vara någorlunda förhärskande. Även om 
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den pedagogiska diskurs som Jonsson påvisar också gör sig gällande. Bildningsdiskursen tar 

sig främst i uttryck genom förgivettagande av en viss kunskapsnivå hos den föreställda 

besökaren, språket som används samt de ämnen som behandlas. Det som karaktäriserar 

språket inom bildningsdiskursen är framförallt sättet som de berörda programpunkterna 

beskrivs på: långa, färgrika och ibland akademiska beskrivningar av författare, böcker, musik, 

et cetera. Detta framgår som tydligast när det sätts i kontrast till de programpunkter som riktar 

sig till undomar, där språket är enkelt och gärna använder sig av slang (något som aldrig 

förekommer inom bildningsdiskursen) och lärandediskursen där språket är enkelt och direkt. 

Det är även på den språkliga nivån och den tidigare nämnda kontrasten som användarens 

förgivettagna kunskapsnivå börjar synas.  Bildningsdiskursen riktar sig mot besökare som 

känner sig bekväma med begrepp som psykoanalys, polyfon, militarisering, denna blir dock 

allt tydligare när man tittar på de personer som omtalsas i programmet, samt vilka av dessa 

som anses behöva en presentation. Författaren Boye, psykoanalytikern Lacan, och filosofen 

Marx, är alla namn som passerar i förbifarten utan vidare introduktion (även om 

programpunkterna handlar om dem).  

Utifrån detta kan man se en viss intern hierarki inom de programpunkter som placerats inom 

kulturkategorin. Vissa av dem riktar sig mot en mer generell publik som kan tänkas bestå av 

både oinvigda, och invigda besökare(det tydligaste exemplet är klassikerprat) medan andra 

endast riktar sig mot de redan invigda besökarna. Man kan alltså se en slags stege som kan 

klättras av den besökare som önskar gå från obildning till bildning, från de mer öppna 

programpunkter som lägger mycket tid och plats på att presentera ämnet och de relevanta 

aktörerna, till de mer slutna programpunkter som riktar sig till de som redan är införstådda på 

ämnet som behandlas. Besökaren förväntas alltså själv hitta sin nisch inom bildningens 

område.  

5.3 Teknologi 

Vi har nu tagit oss förbi de två mest omfångsrika kategorierna i programbladen och kommer 

därför ägna lite mindre tid åt nästkommande kategorier. Nästa kategori är teknologi. 

Stadsbibliotekets inställning till teknologi präglas av ambivalens som ibland slår över till 

negativitet. En stor andel av de programpunkter som inkluderats i den här kategorin riktar sig 

till de som på olika sätt eller av olika anledningar inte hängt med i teknikutvecklingen. Till 

dessa erbjuds kurser som exempelvis Ipad för nybörjare 55+, Teknikdrop-in med e-bokshjälp 

och Seniornet med datorhandledning 55+. Att vara en del av tekniksamhället är 

uppenbarligen viktigt och någonting stadsbiblioteket vill stötta folk att komma in i. Samtidigt 

verkar majoriteten av de övriga programpunkterna inom denna kategori problematisera kring 

tekniken och dess position i vårt samhälle. Exempelvis Paddnacke och sms-tummar, 

uppkopplad men aldrig avkopplad, Beroende av spel. Diskuterar alla nackdelarna med 

teknikens roll och dess utbredning i samhället. Detta aviga, ambivalenta förhållningssätt till 

teknik kan relateras till det Åse Hedemark skriver om den informationsförmedlande diskursen 

där politiker ofta framhåller bibliotekens ansvar i att både tillgängligöra infromationsteknik 

och utbilda i ett ansvarsfullt användande av den. Utifrån detta kan man se det som att 

stadsbiblioteket kommit att acceptera denna roll, samtidigt som den ämnar begränsa sin 

teknikorienterade verksamhet till denna mer eller mindre explicit pedagoiska roll.  

5.4 Hälsa och hållbar utveckling 

När det kommer till de programpunkter som jag placerat under kategorin  Hälsa och hållbar 

utveckling kan man i korthet säga att dessa passar in väl i den diskurs som dominerar i resten 
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av samhället. Att slå ihop dessa två till synes skilda ämnen kan kanske framstå som 

kontraintuitivt. Att jag gjort detta beror på att de två ämnena dels sammanbladas, men också 

omtalas på samma sätt i materialet. Ett exempel på detta är att programpunkter som i första 

hand handlar om hälsa ofta knyter an till begreppet hållbarhet. Dessa ämnen omtalas generellt 

sätt i individualistiska termer där individens möjligheter att förändra betonas, detta kan 

innefatta saker som kost och träning, men även psykisk hälsa och miljöförändringar. Exempel 

på punkter inom denna kategori är Hur lever man hållbart?, Måste vi verkligen träna? och 

Äta för att må bra. 

 

Till skillnad från i kultur- och politikkategorierna rymmer beskrivningarna både implicita och 

explicita uppmaningar till handling som sträcker sig bortom att närvara på programpunkten. I 

beskrivningen till Hur lever man hållbart? uppmanas exempelvis besökaren att ‖leva ett 

grönare, smartare och skönare liv‖ i det här fallet, som man också kan se på andra håll, 

föregås uppmaningen av att betona mottagarens fria vilja och agens genom satsen ‖för dig 

som vill‖. Att det i själva verket rör sig om en uppmaning och inte en öppen inbjudan förstås 

dels utifrån den bredare, samhälliliga kontexten där vi konstant uppmanas att leva hållbart, 

göra hållbara val, et cetera. Men även genom de värdeord som kopplas till hållbarhet 

(‖grönare, smartare, skönare‖). Denna diskurs, som betonar individuellt ansvar över hälsa och 

hållbarhet och i förlängningen miljö kan på alla sätt sägas vara den förhärskande, 

makroperspektiv som analyserar problemen från ett bredare samhällsperspektiv är i stort sätt 

frånvarande. I artikeln Governing through choice: Food labels and the confluence of food 

industry and public health discourse to create „healthy consumers‟ skriver Christopher Mayes 

om denna hälsodiskurs genom att analysera matetiketter. Författaren skriver att 

hälsodiskursens betoning av individuella val bidrar till föreställningen att de framförallt är 

individuella val som bestämmer individens hälsa, vidare skriver han att: 
 

The normalizing effect of governmentality identifies ‗healthy‘ homo œconomicus as a responsible 

chooser and distinguishes this subject from the ‗unhealthy‘ subject that poses a risk to the 

population through irresponsible choice (Mayes, 2014, s.386). 

Senare betonar han att denna subjektifiering bidrar till atomiseringen av sociala relationer 

eftersom att hälsa ses som ett individuellt val istället för ett kollektivt ansvar. Han fortsätter 

även med att konstatetera att detta inte endast kan ses som en konsekvens av märkningen av 

mat utan måste placeras in i en bredare kontext av styrning som fokuserar på konsumenter. 

För att knyta detta närmre till vårat ämne vill jag peka på likheterna kring detta resonemang 

och sättet som Jonsson resonerar kring den pedagogiska diskursen. Hälsodiskursens 

subjektifiering av den gode konsumenten kan kopplas till vad Jonsson kallar påverkan genom 

immanent pedagogik, genom att göra den gode konsumenten till subjekt ska medborgaren 

styras till att ta ett beslut om att leva ett hälsosamt, hållbart liv. Medborgarna ska styras till att 

bli goda medborgare genom att stadsbiblioteket använder sin roll som auktoritet till att visa 

upp vad detta innebär, hur en god medborgare agerar, vad den tar för sorts beslut, med mera.  

 

5.5 Lärande 

Som diskuterats tidigare framstår stadsbibliotekets inställning till lärande som att den präglas 

av ambivalens, även om stadsbiblioteket som institution förstår och accepterar sina uppgifter 

som en lärande institution möts dessa uppgifter även av visst motstånd. Man kan tänka sig att 

detta motstånd är sprunget ur en oro att deras lärandeuppgifter ska förvandlas från sekundär- 

till primäruppgift. Med andra ord att stadsbiblioteket ska göras om från en kulturinstitution 
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med mer immanent-pedagogiska uppgifter till en lärandeinstitution där de explicit 

pedagogiska uppgifterna ses som de viktigaste. Motståndet manifesterar sig framförallt i de 

korthuggna formuleringar som används för att beskriva den lärande verksamheten men även i 

dess placering och utforming i programmet där punkterna sällan placeras in i mottagarens 

fokus utan är generellt sätt placerade på programbladets kant, ofta i ett hörn. Därtill är de 

sällan illustrerade med bild. 

Stadsbiblioteket har, i egenskap av folkbibliotek en uppgift att understöda vad bibliotekslagen 

kallar prioriterade grupper, däribland personer med annat modersmål än svenska. I 

programverksamheten tar detta sig framförallt i uttryck genom läsecirklar på olika språk men 

även den stående programpunkten månadens språk. Inte bara verksamheten som riktar sig till 

personer vars modersmål är annat än svenska har inkluderats i denna kategori, utan även de 

programpunkter som riktar sig till äldre. Dessa är de två grupper som de programpunkter som 

studerats i den här kategorin generellt sätt riktar sig till. Att punkterna riktar sig till dessa 

grupper uttalas i beskrivningen.  

Lärandet riktar sig till de som ännu inte är goda medborgare och till de som slutat vara det. 

Målen med punkterna inom denna kategori förefaller vara att göra om de som behöver lära sig 

dessa färdigheter till goda medborgare, att ge dem möjligheten att vara aktiva, självågende 

medborgare som själva tar ansvar för sin (ut-)bildning, att ge dessa möjligheten att så att säga, 

bli som alla andra. De som berörs av dessa punkter kan alltså inte sägas utgöra 

stadsbibliotekets interpellerade subjekt.  

Lärandediskursen skiljer sig från pedagogisk diskurs, det begrepp Jonsson använder sig av, på 

det sätt att det finns mått av pedagogisk diskurs i både bildnings- och lärandediskursen, 

däremot närmar de sig det pedagogiska problemet(hur man gör en god medborgare) på olika 

sätt. Där lärandediskursen bemöter problemet direkt, genom att explicit säga vad man ska 

göra för att bli en god medborgare exempelvis ‖lär dig svenska‖, ‖lär dig använda datorer‖, 

och liknande, fungerar bildningsdirskursen genom immanent pedagogik. Bildningsdiskursen 

leder med exempel genom att visa vad goda medborgare gör och tycker om att göra, däremot 

förhåller den sig formellt sätt neutral till individens beslut. Dessa två huvuddiskurser ska i det 

här fallet inte förstås som två antagonistiska diskurser utan snarare två deler i en 

diskursordning. De två diskurserna riktar sig mot två olika skikt av den föreställda skaran 

besökare. Detta är dock inte alltid fallet, som vi sett tidigare framstår det ibland som att 

bildning och lärande står i opposition till varandra, detta sker generellt sätt när lärandet 

riskerar att inkräkta på bildningens territorium.  

5.6 Sammanfattning 

Stadsbiblioteket i Göteborgs självupplevda uppgift, som den upplevs genom dess praktik kan 

sammanfattas med bildning. Meningen med deras programverksamhet är att stimulera till 

bildning, att få besökarna att bli medborgare genom att staka ut en väg till bildningen. 

Samtidigt ska bildning inte förväxlas med lärande eller sökandet efter kunskap. Bildningen är 

ett mål i sig själv, medan lärande och sökandet efter kunskap är ett medel för att lösa ett 

problem, fylla ett visst behov, et cetera. Bildning präglas även av en viss grad av 

självständighet, en bildad person förväntas vilja förvärva ny kunskap, den behöver alltså inget 

motiv förutom bildningen själv för att vilja delta på ett evenemang. Denna egenskap är det 

som framförallt skiljer de programpunkter som omfattas av bildningsdiskursen från 

exempelvis punkterna om lärande, nämligen avsaknaden till motivering. Hedemark skriver:  
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En diskurs för med sig att möjligheterna till mångtydighet reduceras vilket också innebär 

att den karaktäriseras av vad den inte är – med andra ord vad en diskurs utesluter visar 

också samtidigt vad den inkluderar (Hedemark, 2009, s. 62). 

Som vi såg i punkten för Internationnella kvinnodagen framställs feminismen på ett relativt 

avpolitiserat sätt, ibland används det som en synonym till begreppet jämställdhet. Med andra 

ord beskrivs inte feminism som en politisk rörelse med egna politiska mål utan som en dygd 

eller egenskap som innehas av den den gode medborgaren. Detta förhållningssätt till politik är 

dock inte begränsat till feminismen utan kan även, med vissa anpassningar, generaliseras till 

stadsbibliotekets relation till politik i allmänhet. Där de programpunkter som berör politik inte 

kräver någon motivering, besökarens intresse för politik förutsetts. Detta intresse ska dock 

inte övergå till att besökaren försöker förändra samhället utifrån sina åsikter eller intressen, 

besökaren ska komma och bli informerad om politik, besökaren ska inte komma till 

biblioteket för att delta i det politiska samtalet. Med andra ord är besökarens relation till 

politik på stadsbiblioteket passiv istället för deltagande.  

Det finns en skillnad mellan bildningsdiskurs och boklig diskurs i det att bildningsdiskursen 

kan ses som ett försök att sammanfoga aspekter av de tidigare antagonistiska diskurserna 

allaktivitetsdiskursen och den bokliga diskursen (Hedemark 2009). Bildningsdiskursen har 

anammat vissa av allaktivitetsdiskursens element, medan den behållit eller ärvt den bokliga 

diskursens konservativa kultusyn. Bildningsdiskursen kan även ses som en anpassning till den 

informationsförmedlande diskursens allt större inflytande på den kulturpolitiska arenan.  

6 Slutsatser 

Finns det motsättningar mellan diskurserna och den bild som förmedlas? 

Stadsbiblioteket försöker hitta sin plats i en delvis förändrad värld, mellan å ena sidan påbud 

och politiska krav från exempelvis riksdag och kommun, och å andra marknadsanpassning, 

två saker som kan vara svåra att kombinera. Den bild av stadsbiblioteket man kan se i 

materialet är i korthet en kulturinstitution där bildningsdiskursen i stora drag vunnit 

hegemonin, detta betyder däremot inte att diskursen aldrig blir ifrågasatt. Det största hotet 

mot bildningsdiskursens hegemoni tycks, i alla fall internt, vara lärandediskursen. Även om 

dessa ibland tycks kunna samsas om sin plats på stadsbiblioteket, det framstår då som att de 

två diskurserna hanterar olika sfärer inne på stadsbiblioteket, dessa sfärer kan löst skisseras 

som den immanent-pedagogiska sfären som är den sfär bildningsdiskursen opererar inom och 

den explicit pedagogiska sfären som lärandediskursen opererar inom. I de flesta fall verkar 

dessa två diskurser acceptera sina positioner, där lärandediskursen är underställd 

bildningsdiskursen, lärandediskursen kan då till och med underbygga och bekräfta 

bildningsdiskursens dominans genom att lärandediskursen accepterar sin roll som alter i 

stadsbibliotekets alter-/egoideologi. Detta sker genom att de punkter som omfattas av 

lärandediskursen framställs och motiveras med instrumentella, nyttoinriktade, termer medan 

bildningsdiskursens programpunkter beskrivs i rekreativa termer där värdet av att delta i dess 

aktiviteter är självklara.  

På vissa platser i materialet framkommer det tillfällen där de två diskurserna tycks kollidera 

med varandra, tillfällen då lärandediskursen utmanar bildningsdiskursens hegemoni. Denna 

motsättning tar sig generellt sätt i uttryck när programbladen hanterar punkter som kan 

placeras in under båda de sfärer som diskurserna opererar inom. Det mest framträdande 

exemplet på detta är de punkter som handlar om lokalpolitik som har ett explicit-pedagogiskt 
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syfte att, som 2009 års kulturutredning uttrycker det: förse medborgarna med statlig och 

kommunal information (Frenander, 2012, s.79), samtidigt som ämnet politik kan placeras 

under den sfär som bildningsdiskursen opererar inom. 

Det är således lärandediskursen som står för huvudmotsättningen mot den bild 

stadsbiblioteket förmedlar; lärandediskursens närvaro minskar stadsbibliotekets möjligheter 

att till fullo konstruera sig som en kultur- och bildningsintstitution. En plats man kommer till 

för att man vill. Inom Lärandediskursen motiveras besökarens närvaro på en aktivitet genom 

att utlova fortbildning, något som går stick i stäv med de motiveringar som är centrala inom 

bildningsdiskursen och den ideologi som ligger till grund för stadsbibliotekets verksamhet. 

Grunden för stadsbibliotekets självbild är frivillighet och lustfylldhet. Frivillig- och 

lustfylldheten ska även ligga till grund för de beslut som besökarna fattar om att delta på de 

aktiviteter stadsbiblioteket erbjuder. Detta framgår inte bara av programbladen utan även i de 

formuleringar som stadsbibliotekets företrädare använder för att beskriva stadsbibliotekets 

aktiviter i media. Bech-Hansen och Lunde skriver: ‖2014 framträder bilden av att det 

nyöppnade stadsbiblioteket i Göteborg vill vara en direkt representation av ett nytt 

biblioteksideal med ledord som upplevelse, flexibilitet, informationsförmedling och 

prestigebygge.‖(s. 65) De programpunkter som omfattas av lärandediskursen kan inte 

formuleras utifrån sådana termer eftersom att det behov de fyller är sprunget ur en viss grad 

av samhälleligt tvång då de färdigheter som lärs ut är sådana som idag krävs för att en individ 

ska kunna vara en aktiv medborgare, exempelvis dator- och språkkunskaper. Om vi återigen 

jämför stadsbiblioteket med de andra kulturinstitutionerna kan vi se att även de rymmer vissa 

pedagogiska aktiviteter men de pedagogiska aktiveterna är då knutna till institutionens 

kärnverksamhet. Göteborgs konstmuseum anordnar exempelvis guidade turer för skolklasser. 

Detta är helt inom ramarna för den immanent-pedagogiska bildningsdiskursen då både syftet 

och verksamheten är starkt knuten till kulturen. Syftet kan exempelvis sägas vara att utbilda 

unga medborgare i kulturens värde genom att visa upp exempel på god kultur och även 

utbilda i tolkandet av denna. Här är den pedagogiska ansatsen både immanent (förhoppningen 

om att eleverna ska inse konstens inneboende värde) och explicit (den hjälp eleverna får i att 

tolka en vacker målning). Detsamma går inte att säga om exempelvis Ipad för nybörjare 55+ 

där verksamheten inte direkt går att koppla till kultur, bildning eller upplysningsideal. 

Däremot kan man, förvisso med viss svårighet, koppla denna till en immanent-pedagogisk 

ansats att få äldre att inse värdet av den teknologiska utvekling och dess roll i vårt samhälle.  

Motsättningen mellan själviblden och lärandediskursen tycks uppstå i relation med framförallt 

politiker som, enligt litteraturen, generellt sätt vill använda stadsbiblioteket som ett verktyg 

för att förverkliga den goda medborgaren, men även vill använda stadsbiblioteket som en 

arena för att kommunicera med och nå ut till allmänheten. Stadsbiblioteket verkar, utifrån 

materialet, acceptera denna roll samtidigt som det är tydligt att denna roll inte går att passa in 

i den dominerande bildningsdiskursen, vilket gör att dessa punkter framstår som aparta.  

Hur konstruerar sig Göteborgs stadsbibliotek i offentligheten? 

Det som framgår i studiet av stadsbibliotekets programblad är att stadsbiblioteket i alla fall 

försöker konstruera sig som en kulturinstitution. En plats som liknar de övriga 

kulturinrättningarna på Götaplatsen: Göteborgs Stadsteater, Göteborgs Konstmuseum, 

Göteborgs Konserthus, Biografen Göta: företrädare och förvaltare av finkultur. Samtidigt 

framstår det som att stadsbiblioteket har vissa problem med att mejsla ut sin plats i denna 

gemenskap. Där de andra kulturinstitutionerna har förhållandevis tydliga roller att spela i 

stadens kulturliv råder det fortfarande viss osäkerhet kring hur stadsbiblioteket ska positionera 

sig. Stadsbiblioteket hindras i vissa avseenden från att framstå som en renodlad 

kulturinstitution på grund av folkbibliotekens mångfacetterade uppdrag. Det största problemet 
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för denna ansats förefaller vara folkbibliotekens utbildande uppdrag vilket ger upphov till det 

dialektiska förhållande som obesrverats mellan lärande- och bildningsdiskursen som 

diskuterats tidigare. I korthet kan man dock säga att stadsbibliotekets utbildande uppdrag 

särskiljer denna institution från andra kulturinstitutioner då stadsbibliotekets utbildande 

uppdrag ofta är helt orelaterat till kultursektorn(till exempel datorkurser), något som inte 

skulle ske på exempelvis Göteborgs Konstmuseum.  

Det är anmärkningsvärt att en såpass stor del av de explicit politiska programpunkterna berör 

frågor långt bortom Sveriges gränser medan de få punkter som rör kommunal och nationell 

politik ofta beskrivs i tämligen korta, sterila ordalag. Det framstår därför som att poltiken 

utgör något av ett problem för stadsbiblioteket då poltiken är en ofrånkomlig del av vår 

vardag och även en viktig del i en persons bildning. Samtidigt verkar det finnas viss oro kring 

att släppa kontrollen över den politiska diskussionen då de politiska programpunkterna 

präglas av en tydlig maktordning mellan å ena sidan de experter som bjudits in för att föreläsa 

om sitt ämne och å andra sidan publiken som generellt sätt inte bjuds in att delta i en politisk 

dialog utan snarare förväntas vara passiv och ta emot den information som den inbjudne 

exprten presenterar. Denna oro kan även spåras i innehållet och dess beskrivningar. I resultat 

och analys-delen kopplades stadsbibliotekets politiska programpunkter till en bredare, post-

politisk diskurs, denna förhindrar i praktiken stadsbiblioteket från att, exempelvis, framställa 

politik som en kamp om resurser mellan parter som har fundamentalt olika intressen. I 

praktiken betyder detta att politiska ideologier töms på sitt innehåll. I en Intervju med 

Göteborgs-posten som gjordes år 2005 gav bibliotekschef Christina Persson uttryck för sina 

förhoppningar av stadsbibliotekets roll i stadens politiska liv där hon ville att stadsbiblioteket: 

‖ska vara en levande mötesplats och en samlingsplats för ett demokratiskt samhälle där 

motsatta åsikter möts‖ (Röshammar, 2005). Denna förhoppning kan, utifrån det studerade 

materialet inte sägas ha införlivats. De paternalistiska dragen som traditionellt sätt har rått på 

folkbiblioteken är i allra högsta grad kvar och den post-politiska diskursens inflytande på 

programverksamheten verkar snarare för att motsatta åsikter inte ska mötas.  

En taktik som används för att befästa stadsbibliotekets roll är att knyta en artefakt till sin 

verksamhet, i detta fall får den rollen spelas av boken. Detta kan också ses som en taktik för 

att skydda verksamheten från den kritik som både Malmö och Göteborg stadsbibliotek möttes 

av i och med biblitokens extensiva gallring av böcker. Som svar på kritiken, och möjligtvis 

även den marknadsanpassning som stadsbiblioteket utsatts för har boken blivit upphöjd till en 

symbol för biblioteket, detta sker inte bara i programverksamheten utan även i 

stadsbibliotekets logo – tre böcker där det står Stadsbiblioteket Göteborg på ryggarna – 

genom att göra boken till symbol för verksamheten knyter man dels dess associativa 

legitimitet till sin verksamhet, men även andra delar av den långa rad kulturella associationer  

som kopplas till boken. Den kanske främsta av dessa är bilden av boken som en källa till 

kunskap, bildning och upplysningsideal. En bild som man inte kan säga att stadsbiblioteket 

försöker motsäga, däremot framstår det som att stadsbiblioteket postitionerar sig mot 

ifrågasättandet av traditionella auktoriteter och deras anspråk på att företräda objektiva 

sanningar. Stadsbiblioteket i Göteborg kan därför även ses som ett skydd mot en värld som 

ses som osäker och föränderlig. Detta betyder däremot inte att stadsbiblioteket framställer sig 

som en företrädare för objektiva sanningar, snarare som en förmedlare av kunskap, ett nav 

som kopplar samman biblioteksbesökare och experter. 

Hansson skriver om folkbibliotekens problem att genomföra revolutionära förändringar:  

In whatever way we dissect this identity and categorise it, there is one thing which comes 

back to us and that is the idea of libraries as something ‘good‘. Perhaps this is why the 

stability is there, perhaps is why the change comes slowly, perhaps this is why we can 

clearly see the futility in arguing for revolutionary change in library management and 



22 

 

services – no one really wants to change a winning concept that has stood the test of time 

for longer than most others (Hansson, 2010, s.88). 

Detta citat är talande för det även jag funnit i mitt material. Även om stadsbiblioteket gärna 

framställer sig som nytt och fräscht kan man ifrågasätta hur stor del av verksamheten som 

faktiskt bryter med tidigare uppfattningar om ett stadsbiblioteks samhällsroll.  I stort sätt 

ingen av de programpunkter som studerats till denna uppsats kan egentligen sägas vara 

speciellt banbrytande verksamhet. I själva verket framstår det som att den mest 

revolutionerade förändringen i stadsbibliotekets verksamhet är New Public Management och 

marknadsanpassning, en förändring som enligt Hansson(2015) inneburit ett större fokus på 

användargrupper vars behov måste fyllas. Istället för en holistisk syn på samhället och dess 

behov.  

Det är därför i själva verket ett sorts ny-traditionellt stadsbibliotek som möter oss. Boken kan 

sägas utgöra en sorts abstrakt utgångspunkt för stadsbibliotekets identitet men det är 

fortfarande någorlunda oklart huruvida dess identitet kan definieras närmare än så. 

Stadsbiblioteket framstår snarare som en institution som kämpar för att hålla jämna steg med 

samhället i stort och formar sin verksamhet utifrån de förändringar som sker i samhället. Man 

kan därför, exempelvis, anta att det nuvarande fokuset på feminism och jämställdhet kommer 

minska om opinionen i samhället ändras. Detta har även observerats i litteraturen: Jonsson 

skriver, med stöd av bland annat Hansson, Vestheim och Sjösten att folkbiblioteken fungerar 

som ett ideologiskt rättesnöre som följer makten ‖snarare än att självständigt upprätthålla en 

politisk hållning‖(Jonsson, 2003, s. 165). Denna sköra självbild kan även vara en förklaring 

till stadsbibliotekets ambivalenta syn på teknologi. Teknologins utveckling har flera gånger 

under folkbibliotekets historia lett till omvälvningar i verksamheten – låneautomaternas och 

datorernas intåg på biblioteken är kanske de mest uppenbara – teknologin har också flera 

gånger i biblioteksdebatten lyfts fram som ett hot mot bibliotekets självbild, se exempelvis 

Hedemarks (2009) kapitel om den informationsförmedlande diskursen och Hanssons (2015) 

artikel documentality and legitimacy in future libraries – an analytical framework for 

initiated speculation. Identiteten är skör och har just lyckats återhämta sig från den attack mot 

bibliotekens professionella identitet som de användarstyrda bokbestånden innebar genom att 

abstrahera boken till symbolnivå. Vidare teknologisk förändring kan tvinga biblioteken att 

återigen söka efter ett nytt sätt att legitimera sig. 

För att besvara frågan vidare skulle jag även, för en stund, vilja rikta den en aning för att 

komma åt de svar som kan vara svåra att få fram i en generaliserad kontext. Den riktade 

frågan kan formuleras som vem är stadsbibliotekets interpellerade subjekt? Ur materialet kan 

man utvinna en slags stadsbiblioteksideologi som är det samlade resultatet av de diskurser, 

utsagor och värderingar som framkommit. Utifrån det kan man bland annat få ett grepp om 

vem stadsbiblioteket benämner som ‘den gode‘ besökaren, den personen som kan göras till 

bärare av de ideal stadsbiblioteket vill realisera. I stadsbibliotekets programblad framträder 

relativt snabbt den intresserade, självgående kulturkonsumenten som idealbesökaren. Den är 

intresserad av sin omvärld och redo att anstränga sig för att lära sig, den ser bildning som ett 

medel i sig. Samtidigt som detta kan det vara konstruktivt att reflektera över vilka som inte 

passar in i denna bild: Invandrare som inte kan språket, i viss utsträckning äldre, men också 

den långa rad människor som traditionellt sätt förnekats tillgång till de kulturinstitutioner som 

stadsbiblioteket försöker bli en del av, exempelvis lågutbildade. I själva verket skulle man 

kunna argumentera för att den egenkonstruerade bild de kommunicerar ut till allmänheten 

snarare förstärker uppfattningen om att dessa grupper inte hör hemma på stadsbiblioteket. 

De tydligaste motsättningarna syns mellan bildningsdiskursen och de diskurser som företräds 

av exempelvis politiker. Dessa är relativt frånvarande i materialet men kommer, vid några 
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fåtal tillfällen, till ytan. Detta sker oftast när stadsbibliotekets verksamhet inte kan placeras in 

i en bildningsdiskurs eller kultursammanhang. Dessa aktiviteter är också generellt sätt de som 

tydligast riktar sig mot så kallade prioriterade grupper. De som på ett eller annat sätt är utsatta 

eller utanför samhällets normer och regler. 

Det är naturligtvis tacksamt att knyta folkbibliotekets verksamhet till boken eftersom det 

harmoniserar väl med allmänhetens syn på bibliotekets samhällsroll men riskerar att skapa 

problem i längre fram, exempelvis förminskas folkbibliotekens möjlighet att själv definiera 

sin egen verksamhet, värderingar och framtidsvisioner, istället riskerar folkbiblioteken att 

falla offer för utomståendes – politiker och allmänhet – olika nycker.  

Det sätt som Göteborgs stadsbibliotek konstruerar sig i offentligheten kan alltså sägas ha 

formats av mötet med allmänheten och de debatter som försiggår i samhället. Den självbild 

och identitet som träder fram kan med andra ord liknas med Frankensteins monster – en 

självbild vars kropp består av olika mer eller mindre oberonde delar som sytts ihop för att i 

alla fall efterlikna en identitet. 

6.1 Göteborg Stadsbibliotek och New Public Management 

Det finns en glidning mellan professionens självbild och allmänhetens syn på folkbiblioteken. 

Denna glidning manifesteras tydligt i den offentliga diskussionen om biblioteken och deras 

roll i samhället. De starka reaktioner som Malmö stadsbiblioteks extensiva gallring under 

ombyggnaden av biblioteket genererade är ett exempel på där denna glidning syns tydligt. 

Lite närmare i tiden ligger den diskussion som fördes under hösten 2015 om den så kallade 

tysthetsnormen på biblioteken diskuterades. Båda dessa diskussioner är exempel på när 

biblioteken genomfört förändringar baserade på idéer som inom professionen är relativt 

accepterade och förhärskande men som ännu inte nått acceptans i den offentliga sfären. Denna 

glidning, tillsammans med politikers önskemål om folkbibliotekens verksamhet, tycks vara 

källan av många av de problem som Göteborgs stadsbibliotek ställs inför. Dessa har även 

diskuterats flera gånger i föregående avdelning. Det som däremot inte berörts vidare 

djupgående är stadsbibliotekets behov av att orientera sig på en marknad.  

Denna problematik har på sätt och vis alltid funnits, folkbiblioteken har alltid behövt tävla om 

besökarnas tid med andra aktiviteter eller verksamheter och har alltid behövt övertyga den 

potentiella besökaren att välja biblioteket över andra, potentiellt sätt roligare sysselsättningar, 

varelse det rört sig om att dricka öl på krogen, gå på fotbollsmatch eller vara med sin familj. 

New Public Management innebär dock en återaktualisering av denna problematik. När 

folkbiblioteken tvingas använda sig av liknande mått på framgång som används av 

kommersiella verksamheter leder detta också till förändringar i verksamheten, vilket direkt 

leder till en rad olika problem. Det mest uppenbara problemet som inte bara rör 

folkbiblioteken utan i princip alla verksamheter under offentlig styrning ligger i faktumet att 

folkbiblioteken inte producerar eller säljer varor, framgång kan därför självklart inte redovisas 

i sålda eller producerade enheter, vilket görs i kommersiell verksamhet. Varan måste alltså 

skapas artificiellt, inom biblioteksfären tycks den vara som säljs vara tjänsten ekonomisk 

tillväxt. Joacim Hansson skriver:  

NPM […] puts libraries in a position which relate them not to democratic or 

professional development, but to economic growth. Economic growth is an 

ideological framework dressed into a seemingly neutral assumption that there is 

equivalence between democratic political development and market values. This will continue to be 

a basic assumption when libraries are forced to legitimize their activities in relation to economic 

audit procedures rather than democratic integrity (Hansson, 2015, s. 11). 
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Vi kunde även se detta tidigare, i uppsatsens inledning, där detta exemplifierades med Tony 

Blairs likartade motivering till statligt finansierad utbildning. Detta kan även förklara hur och 

varför Richard Floridas teori om den kreativa klassen kunde populariseras inom 

folkbibliotekssfären. Genom att peka på Floridas teorier får folkbiblioteken inte bara ett tungt 

argument för att satsa på folkbiblioteken utan även viss internationell stjärnglans. Problemet 

är bara att dessa påstådda effekter sedan måste kunna redovisas. Att redovisa en korrelation 

mellan ökade anslag till folkbibliotek och ökad ekonomisk tillväxt är minst sagt svårt, det som 

däremot går att redovisa relativt enkelt är kvantitativa mått som besökarsiffror och 

cirkulationstal. 

Detta föder dock, i sin tur, en rad andra problem. Exempelvis tar en nyinvandrad person som 

knappt kan svenska mer tid i besittning än en biblioteksvan person som bott i Sverige hela sitt 

liv och kan språket flytande gör. Om vi tänker oss att båda ska låna en bok så kan vi tänka oss 

att den nyinvandrade personen behöver mer hjälp då den kanske inte hittar eller förstår hur 

biblioteket fungerar. Bibliotekarien måste kanske leda personen till hyllan, visa hur man 

lånar, och så vidare. En van biblioteksbesökare kommer å andra sidan antagligen inte behöva 

någon hjälp, utan söker, hittar och lånar själv. Med de kvantitativa mått som är vanliga inom 

New Public Management(besökarsiffror, cirkulationstal, et cetera.) är båda besökare lika 

mycket ‖värda‖, båda bidrar i lika stor utsträckning till statistiken men den nyinvandrade 

personen har kostat mer eftersom att hen har förbrukat bibliotekariens arbetstid för att utvinna 

samma ‖värde‖ som den vana biblioteksbesökaren. Utifrån detta perspektiv kan NPM 

motivera folkbiblioteken att uppmuntra och lära biblioteksbesökarna att bli mer självgående, 

vilket vi delvis sett i materialet. Det kan dock även leda till att folkbiblioteken i högre 

utsträckning väljer att rikta sig till de som redan är invigda och istället försöka få dem att 

besöka biblioteket oftare, låna fler böcker, et cetera. Denna trend ter sig vara mer 

framträdande än den förra i det studerade materialet och kan förklara stadsbibliotekets försök 

att framställa sig som en kulturinstitution. Programverksamhetens syfte blir från detta 

perspektiv att alstra fler besök. Carlsson (2013) skriver om den taktik som Malmö 

stadsbibliotek använder sig av för att locka fler besökare, taktiken går i korthet ut på att skapa 

varaktiga relationer mellan stadsbiblioteket och besökarna. Hon skriver: 

För att få den upplevelsesökande användaren att återkomma krävs något mer än bara ett 

kvalitativt utbud som användaren väljer att ta del av efter rationella överväganden. 

Relationen måste bygga på emotionella band (Carlsson, 2013, s. 127). 

Även denna taktik kan anas i programbladen: besökaren förväntas vilja bilda sig, tonen är 

professionell men vänlig, estetiken är snygg och stilren och framförallt framkommer en bild 

av en person som är lite av en renässansman, som är intresserad av lite av varje. Implikationen 

är då att besökaren kan, genom att närvara på dessa evenemang, själv bli denna renässansman. 

Även här finns det dock vissa problem. Framförallt att denna sorts relationsbildande 

marknadsföring kan sätta käppar i hjulet för det demokratiska samtalet då mötet med motsatta 

åsikter inte alltid är en trevlig erfarenhet och blir därför svårt att passa in i denna form av 

marknadsföring. Detta kan förklara stadsbibliotekets något aviga inställning till politik- de 

programpunkter som diskuterar politik bjuder sällan in till debatt. 
 

Det vore naivt att påstå att New Public Management inte varit med att forma stadsbibliotekets 

sätt att framställa sig i offentligheten, samtidigt är det utifrån materialet svårt att få grepp om 

hur denna påverkan har skett. New Public Management kan liknas vid ett spöke vars närvaro 

känns men är svår att fastställa. När man däremot försöker förklara de resultat som 

framkommit framstår ofta NPM som ett av de rimligare svaren.  
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7 Diskussion 

Det är ur denna djungel av krav och problem som stadsbibliotekets identitet har stöpts vilken 

manifesterar sig i det undersökta materialet. Allmänhetens bild av bibliotek och bibliotekarier 

är starkt knuten till biblioteket som plats. Allmänhetens uppfattning om vad en bibliotekarie 

är kan inte användas som grund för att bygga en yrkesidentitet eftersom att bibliotekarier, i 

allmänhetens ögon, bara är personer som arbetar på ett bibliotek. Lika lite kan politikernas 

bild av folkbiblioteket användas som grund, istället måste bibliotekarieprofessionen befästa 

sin egen identitet genom sin praktik.  

Att Stadsbiblioteket framställer sig som en kulturinstitution som erbjuder tjänsten bildning 

kan tolkas som ett resultat av detta marknadstänk. Bildningen är alltså den vara som 

stadsbiblioteket kan erbjuda, givet de förutsättningar som satts av utomstående faktorer som 

politiska beslut, offentlighetens uppfattning om bibliotekens samhällsuppgift, et cetera. Den 

‖identitet‖ som framträder i resultatet av denna studie bör snarare betraktas som en 

anpassning till rådande förhållanden. När Hansson (2010) i ett avslutande kapitel ska försöka 

beskriva bibliotekarieidentiteten beskrivs den i synnerligen abstrakta termer, bibliotek 

beskrivs som något som representerar ‖the public good‖ (s.88), han pekar dock ut två saker 

som varit relativt konstanta i bibliotekens historia: ‖Libraries are non-profit organizations” 

och ”Libraries are for the good of all” (s.90). Detta tyder på att anpassningen snarare är en 

del av bibliotekarieidentiteten. Professionens identitet kan därför anpassas till den rådande 

situationen så länge dessa grundläggande krav upprätthålls. Detta kan också ge en förklaring 

till hur det kan komma sig att, som Jonsson (2003) uttrycker det, ‖folkbiblioteken följer 

makten‖ (s.165).  Detta stämmer väl överens med vad som framkommit i denna uppsats. Det 

är möjligt att frågeställningen från första början är felaktig. Det framstår som att sökandet 

efter en konkret bibliotekarieidentitet är dömt att misslyckas eftersom att formbarheten är en 

av dess centrala egenskaper.  

Detta betyder dock inte att resultaten saknar relevans, de är snarare betydelsefulla för att få en 

uppfattning om hur Göteborg Stadsbibliotek framstället sig just nu. I arbetet med denna 

uppsats har det även framgått tydliga likheter med det Malmö Stadsbibliotek som Carlsson 

(2013) beskriver. Detta antyder att resultaten har viss generaliserbarhet, även om det är svårt 

att fastställa på grund av studiens begränsade omfattning. Det man däremot kan peka på är 

vissa tendenser. Tendenser såsom praktiken kring flaggskeppsarkitektur, tendensen att 

försöka bredda verksamheten och omvandla stadsbiblioteken till en mötesplats samt behovet 

att särskilja sig på en marknad av kulturverksamheter. Generaliserbarheten kan dock endast 

säga gälla större stadsbibliotek, och i synnerhet inte filialbibliotek då den sorts verksamhet 

som Göteborg och Malmö stadsbibliotek bedriver kräver en högre budget än vad de flesta 

folkbibliotek har. Generaliserbarheten hade dock kunnat höjas genom att genomföra liknande 

undersökningar på andra bibliotek. 

I slutet av sin avhandling försöker Åse Hedemark (2009) sia om framtiden och kopplar då 

ihop dagens folkbiblioteksdiskurs med 1970-talets allaktivitetsdiskurs. Utifrån det studerade 

materialet framstår det som en korrekt bedömning. Hedemark lyfter fram 

allaktivitetsdiskursens betoning på bibliotekens roll som mötesplats. Man kan se att detta 

realiserats på Göteborg stadsbibliotek bara genom den mängd programaktiviteter som 

stadsbiblioteket arrangerar. I materialet framkommer det dock vissa viktiga skillnader från 

1970-talets allaktivitetsdiskurs. Den mest framstående av dessa skillnader är kanske den 

konservativa kultursyn som stadsbiblioteket gör uttryck för men även relationen till besökarna 

ter sig annorlunda. Hedemark beskriver allaktivitetsdiskursen som en diskurs där besökarnas 

aktiva deltagande framhålls: ‖Utsagorna förmedlar också att biblioteken har potential att vara 
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kontroversiella, att de kan spela en aktiv roll för att få människor att delta i samhälleliga 

diskussioner‖ (s.51) som vi sett tidigare har företrädare för stadsbiblioteket gjort uttryck för 

denna vilja, men den har inte införlivats.  

Har vi i den här studien fått en bild av det moderna folkbiblioteks identitet? Nja, efter denna 

studie skulle det nog vara lämpligare att tala om stadsbiblioteksidentitet där de, stora, 

moderna stadsbiblioteken runt om i landet har mer gemensamt med varandra än vad de har 

med filialbiblioteken i sin egen stad. Förutsett att resterande stadsbibliotek (exempelvis 

Malmö) fungerar på samma sätt som Göteborg Stadsbibliotek. 

 

8 Vidare forskning 

Att använda diskursanalysen som metod har på många sätt varit fördelaktigt för att komma 

fram till de resultat som presenterats ovan, metoden har möjliggjort en djupdykning i hur 

stadsbiblioteket kommunicerar sin verksamhet till offentligheten, vilka aspekter de lyfter 

fram, med mera. Nackdelarna har bestått i att det varit svårt att besvara en del av de frågor 

som uppstått under arbetets gång. Mest markant är frågan om vilken inverkan New Public 

Management har haft på programbladen och -verksamheten.  

 

När det kommer till den vidare forksning som kan eller bör göras på området går det att 

komma med en rad olika förslag. Dels kan vidare, mer djupgående studier kring Göteborgs 

stadsbibliotek göras för att komplettera de resultat som redovisats här, exempelvis 

kompletterande intervjuer med bibliotekspersonal och besökare för att få en djupare 

uppfattning om hur stadsbiblioteket i Göteborgs självbild manifesterar sig i praktiken. Även 

kompletterande studier av andra stads- och filialbiblioteks programblad för att kunna jämföras 

med de resultat som presenterats i denna studie.  
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