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Abstract 
 
The main issue of this master is to investigate what influence the phenomenon of postmodernity has on the 
Swedish public library. Is it possible to talk about the Swedish public library as postmodern, and if so, is it 
expressed by a postmodern discourse? The concept of postmodernity is defined as an open and inclusive 
value system where all kind of opinions and preferences take place. According to a postmodern point of 
view there is no such thing as an objective or general truth. A postmodern ideology does not talk about 
reality but about realities. Everything humans are able to perceive is considered subjective and contextual. 
Relativity is the main and fundamental characteristic of postmodernity. The author has studied how the 
debate about the contemporary public library takes place in DIK Forum, one of the branch papers in the 
field of library- and information science. The text analysis is done with help of posing three questions: 
 1) How does one look at the public library as a social institution? 2) How does one look at the target 
groups that the public library is supposed to serve?  3) How does one look at the financing of the public 
library? The methodology used is hermeneutic. The author finds that the public library discourse in the 
debate in DIK Forum is characterised mainly by modern features. Though threatened by postmodern 
influences , the modernistic belief in progression, that society is moving forward in a more or less 
imperative way, is still very vivid. 
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1. Inledning 
 
Ett biblioteks eller annat informationsförmedlande företags eller organisations 
huvudsakliga uppgift är att välja och samla ett bestånd av olika dokument, organisera 
dessa dokument och utarbeta söksystem, så att dokumenten går att återvinna. Ett 
folkbibliotek är en politisk institution skapat för vissa mål och syften. Dokument- 
samlingar på folkbibliotek kan sägas återspegla och representera vissa idéer, värden och 
föreställningar av verkligheten och framtiden som finns i ett samhälle vid en given 
tidpunkt. Folkbiblioteket riktar sig till hela befolkningen och finansieras med statliga 
och kommunala medel; vilken typ av offentligt finansierad information och kultur 
medborgarna ska ha tillgång till kan aldrig bli en neutral eller självklar fråga utan är 
istället ett uttryck för hur man ser på grundläggande rättigheter av olika slag. Rätten till 
fri information och kunskap har värnats av det moderna folkbiblioteket för att 
människor oavsett ekonomisk, social eller etnisk bakgrund ska ha möjlighet att skaffa 
sig bildning och kunna delta i den demokratiska processen. Begreppet bildning är dock 
inte okontroversiellt och tanken att en enda organisation, folkbiblioteket, ska kunna 
avgöra och formulera vilken typ av information och kultur människor vill ha och 
behöver har fått utstå mycket kritik. Den svenska bibliotekslagen och kriterier för 
folkbibliotekets verksamhet har formulerats med ambitionen att tillgodose vad man 
ansåg vara den breda allmänhetens informationsbehov i ett modernt industrisamhälle. 
 
Den informationstekniska revolutionen har gjort att många idag ifrågasätter om vi 
fortfarande lever i modern miljö eller om det är så att vi håller på att bilda en ny slags 
omgivning. Det råder delade meningar om hur pass genomgripande dessa förändringar 
är och vilka konsekvenser de kommer att få. Vissa menar att övergången från 
industrisamhälle till informationssamhälle kommer att få lika djupgående konsekvenser 
som då agrarsamhället gav plats för den industriella revolutionen. Klart är att med nya 
kommunikationsformer förändras människors livsvillkor. Den nya miljön har många 
namn: informationssamhälle, kunskapssamhälle, högmodernitet, postkapitalism för att 
nämna några. En ytterligare benämning på vår aktuella tidsepok är postmodernitet. En 
del menar t. o. m. att postmoderniteten är över och ytterligare en ny samhällsform håller 
på att bildas. Folkbiblioteket blir i postmodern miljö ett av de sista offentliga rummen 
öppna och till för alla, där man inte behöver någon annan tillhörighet än den som 
medborgare, för att kunna bli medlem. Hur ska folkbiblioteket förvalta det ansvaret och 
förhålla sig till en postmodern omgivning? Idag måste man återigen ställa sig frågan 
varför biblioteken finns och vad de ska bestå av. 
 
Hur folkbibliotekets form och innehåll kommer att utformas i framtiden kommer att 
bero på politiska, ekonomiska, tekniska och ideologiska förutsättningar. Folk-
bibliotekets framtid ligger öppen och i händerna på politiker, professionella 
bibliotekarier och allmänheten. Jag hoppas att dessa i ett samspel kan forma och 
utveckla en organisation som, utan att vara elitistisk, kan tillgodose människors behov 
av information och kultur fri från kommersiella intressen. Min förhoppning är att denna 
studie kan tillföra någon pusselbit till diskussionen om folkbibliotekets fortsatta 
verksamhet och utveckling. 
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1.1 Val av ämne 
 
Jag var sedan tidigare intresserad av litteratur och resonemang kring begreppet 
postmodernitet och bestämde mig när det blev dags att skriva magisteruppsats för att 
undersöka detta fenomens påverkan på det svenska folkbiblioteket. Det finns ingen 
entydig definition av termen postmodernitet och varje försök till sammanfattning av ett 
så pass komplext begrepp blir med nödvändighet en förenkling där man blir tvungen att 
framhålla vissa drag och bortse från andra. Med postmodernitet menar jag i det följande 
ett visst synsätt vad gäller att se på och förhålla sig till människan, naturen och 
samhället med dess olika institutioner såsom jag redogör för i kapitel 5.  
 
Folkbiblioteket och bibliotekarieprofessionen är i förändring då dessa som tidigare stått 
på en relativt stadig grund där man klart och tydligt formulerat vad man ansett vara 
kvalitativ och icke kvalitativ, bättre och sämre kultur, nu alltmer försöker hävda sig i 
konkurrensen från andra informations- förmedlande organisationer och företag. Ett led i 
denna utveckling är bl.a. att kalla bibliotekarier för informationsspecialister och 
folkbibliotek för informationscentraler, detta för att möta marknadens krav på 
specialisering och effektivisering. Man skulle kunna tala om ett byte av diskurs, ett byte 
av språkspel bestående av termer och begrepp man använder sig av för att beskriva 
händelser och fenomen av olika slag. Jonsson (2003) menar att " Diskurser är inte 
bestående. De kan inte betraktas som givna en gång för alla. De förändras genom 
språklig aktivitet eller som en följd av att den praktik de relaterar till förändras." 
(Jonsson, 2003, s. 54) Begreppet diskurs redogör jag vidare för i avsnitt 3.2.2. 
 
Som blivande bibliotekarie tycker jag att det är intressant att studera hur man väljer att  
tala om folkbibliotekens prioritering av verksamheter och urvalsfilosofi, d.v.s. syften 
och ambitioner för hur man väljer, organiserar och förmedlar dokumentsamlingar. 
Forskarens förförståelse är en viktig komponent i forskningsprocessen. Ingen 
vetenskaplig forskningsfråga kan få ett en gång för alla fullständigt och absolut sant 
svar. Varje forskningsresultat beror på de val man gjort under undersökningens gång. 
Vetenskapliga studier ger underlag för att ställa nya frågor. Göran Bergstrand frågar sig 
i En själasörjares dilemma (2002) ”Är det förmätet av mig att tro att det jag skrivit i den 
här boken är sant? Är det historiskt sant? Är det psykologiskt sant? Hur förhåller jag 
mig till det historiska underlaget? Jag är förvånad över hur lite jag varit intresserad av 
det.” (Bergstrand, 2002, s. 11) Författaren till boken om Anna Månsdotter och Malte 
Hasselqvist frågar sig vidare: ”Är mina tolkningar rimliga? Jag vet inte. De är mina 
tolkningar, mina sanningar. Man kan göra sådana tolkningar och tro att det finns 
sanning i dem”. (Bergstrand, 2002, s. 11) Bergstrand fortsätter: ”Jag lät den ena 
händelsen belysa den andra, jag ställde samman det jag läst med sådant jag hört i många 
samtal med andra människor. Jag lyssnade till vad det väckte till liv i mig. Jag har alltså 
använt mig av mina kunskaper om människor. Av allt detta har jag skapat bilder. De är 
mina tolkningar. Jag tror att de rymmer sanning. Men någon slutgiltig sanning om andra 
människor kan ingen finna. Mina bilder är min sanning om Anna Månsdotter och Malte 
Hasselqvist. Den som vill kan söka sina egna associationer och sina egna sanningar i 
samma material om dem.” (Bergstrand, 2002, s. 13) 
 
Min förförståelse är främst den som humanist och tydligt hemmahörande i den moderna 
folkbibliotekstanken där man värnar om demokrati, jämlikhet och de s.k. svagare 
gruppernas intressen. Jag ser med skepsis på den postmoderna diskursen som 
förespråkar ytterligare ekonomisering av alla samhällets sfärer, även de offentliga 
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institutionerna som t.ex. folkbiblioteket.  Jag värnar om folkbiblioteket såsom ett av de 
sista offentliga rummen i ett alltmer hårdnande samhällsklimat dit alla människor har 
tillträde oavsett social, etnisk eller ekonomisk tillhörighet. Denna min förförståelse har 
med all säkerhet haft inverkan på hur jag tolkat folkbibliotekssituationen innan den 
empiriska undersökningen genomfördes. Min verklighetsuppfattning påverkar 
naturligtvis även min tolkning av uppsatsens empiriska material. Jonsson anser att: 
"Världen är för oss så som vi upplever den. Det är den världen vi talar om och 
benämner. Det är också den världen vi upplever att vi handlar i." (Jonsson, 2003, s. 60) 
Jag menar, liksom Bosse Jonsson, att mitt förhållningssätt till omvärlden bestäms av 
min världsbild. Jag delar även Göran Bergstrands uppfattning att det är möjligt att se, 
skapa och tolka många sanningar ur ett och samma material. Således är det fullt möjligt 
att beskriva folkbibliotekets förhållande till det omkringliggande samhället på ett annat 
sätt än jag gjort. 
 
1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
 
Uppsatsen är en hermeneutisk studie som syftar till att undersöka och analysera vilken 
typ av diskurs (se 3.2.2) man använder sig av i folkbiblioteksdebatten. Jag vill studera 
hur man talar om det svenska folkbibliotekets förhållande till det omkringliggande 
samhället. Som jag tidigare nämnt i inledningen är ett biblioteks huvudsakliga uppgift  
att välja och samla ett bestånd av olika dokument, organisera dessa dokument och 
utarbeta söksystem så att dokumenten går att återvinna. Uppsatsens frågeställning utgår 
från antagandet att ett folkbiblioteks dokumentsamling eller bestånd och övriga 
verksamhet återspeglar och representerar vissa idéer, värderingar och föreställningar om 
verkligheten som finns i ett samhälle vid en given tidpunkt. Hur man uttrycker dessa 
återspeglingar av värden är uppsatsens centrala fokus. Den empiriska undersökningen 
utfördes genom att utifrån teorier kring det postmoderna samhället studera hur debatten 
om folkbibliotekens verksamhet under en femårsperiod, 1998-2002, förs i en av 
biblioteks- och informationsvetenskapens branschtidningar, DIK Forum. Jonsson menar 
i Medborgaren och marknaden (2003) att:  
 

Pågående samhällsförändringar ställer frågor om funktionen hos de institutioner, bland andra, 
folkbiblioteket, som burits fram av och varit ett uttryck för ett tidigare samhällskede. Från en 
diskursanalytisk utgångspunkt skulle mitt vetenskapliga problem således även vara uttryck för 
ett behov att ordna folkbibliotekens förändring i en ny klassificerande terminologi, då den 
tidigare terminologin tjänat ut sitt syfte. Det behövs nya ord för den nya ordning där orden kan 
relateras till en ny materiell verklighet. Den gamla klassificerande ordningen räcker inte längre 
till för att benämna den nya ordningen. Ett annat sätt att begripa avhandlingens syfte vore att 
läsa den som ett försök att begripa den nya tiden genom att ställa de hävdvunna frågorna. Att 
inte vilja se det nya med dess egna förtecken, utan att pröva dess giltighet med de medel som 
tidigare visat sig gångbara. Begäret att förstå det nya driver oss att erövra en ny diskurs. 
(Jonsson, 2003, s. 51) 

 
Huvudfrågan som uppsatsen ska söka svar på formulerar jag så här:  
 
”Kan det sägas existera en postmodern folkbiblioteksdiskurs?” 
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Enligt Francis Miksa, biblioteks- och informationsforskare, kan man studera relationen 
mellan samhället och biblioteket genom att ställa tre frågor: Hur ser man på biblioteket 
som social organisation, hur ser man på den målgrupp som biblioteket är tänkt att tjäna 
och hur ser man på finansieringen av biblioteket. Miksa, Francis, 
http://www.gslis.utexas.edu/~miksa/ (2003-03-16) “The Cultural legacy of the “Modern 
Library” for the Future.” 1996. Journal of Education for Library and Information 
Science 37, no 2 (Spring): 100-119  
 
De moderna svenska folkbiblioteken hade klara svar på dessa frågor och menade att 
folkbiblioteket främst var en social institution som skulle finnas till för alla men 
framförallt rikta in sig på s.k. svagare grupper i samhället. Finansieringen skulle komma 
från det offentliga och därmed vara neutral. 
 
När jag ska undersöka om den postmoderna folkbiblioteksdiskursen existerar gör jag det 
genom att utifrån teorier om det moderna och det moderna och det postmoderna 
samhället studera om man svarar annorlunda på dessa frågor. Jag vill alltså studera hur 
man utrycker de idéer som är relaterade till det svenska folkbiblioteket, idéer som skulle 
kunna kallas för postmoderna. Säger man sig idag vilja prioritera andra dokumenttyper 
och verksamheter på folkbiblioteken än tidigare, vilket skulle tyda på en 
värdeförskjutning? Den övergripande frågan uppsatsen ska söka svar på blir om denna 
värdeförskjutning i så fall är tillräckligt stor för att man ska kunna tala om ett en 
postmodern folkbiblioteksdiskurs.  
 
Jag lånar Miksas tre frågor och kompletterar min huvudfråga med dessa:  
 

1) Hur ser man i DIK Forum på folkbiblioteket som social institut ion? 
2) Hur ser man i DIK Forum på den målgrupp folkbiblioteket är tänkt att 

tjäna? 
3) Hur ser man i DIK Forum på finansieringen av folkbiblioteket? 

 
Studiens empiriska undersökning innebär att jag utifrån den teoretiska ramen försöker 
analysera och tolka vad som uttrycks i textmaterialet, både det manifesta som går att 
utläsa direkt, och det latenta som innebär att man måste läsa mellan raderna. Att jag valt 
att använda mig av en hermeneutisk ansats, en tolkande ansats, tycker jag föll sig 
naturligt, då mitt problemområde är så pass komplext att resultatet av undersökningen 
med nödvändighet måste bli av en resonerande och uttolkande karaktär. Jag vill med 
hjälp av min metod visa på ett sätt att betrakta och tala om folkbibliotekets roll, funktion 
och målsättning. Mitt sätt att se på och tolka folkbibliotekets förhållande till fenomenet 
postmodernitet är en av flera möjliga tolkningar. Andra tolkningar är således möjliga. 
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2. Bakgrund 
 
Människor har i alla tider ordnat sina liv kring olika föreställningar om vad som är rätt 
och fel, bra och dåligt, moraliskt och omoraliskt o.s.v. Föreställningar som människor 
har om sakernas tillstånd blir till olika system som kallas för bl.a. samhällen, kulturer 
eller värdesystem. Den sammansättning synliga och osynliga regler som utgör en kultur, 
ett samhälle eller ett värdesystem förefaller för de individer som ingår i dem såsom 
naturliga och självklara, det sker en naturalisering av förhållanden.  
 
Skillnader mellan begreppen beror på hur man väljer att se på dessa. Ett samhälle 
definieras av Anthony Giddens, sociolog, såsom ”ett distinkt system av sociala 
relationer” (Giddens, 1996, s. 22) Eagleton sammanfattar begreppet kultur såsom ”den 
uppsättning värden, seder, övertygelser och praktiker som konstituerar en specifik 
grupps levnadssätt.”  (Eagleton, 2000, s. 47) Enligt Gibbins & Reimer är ett 
värdesystem ”…more or less regular patterns of value preferences over time.” (Gibbins 
& Reimer, 1999, s. 97) 
 
Jag har valt att koncentrera mig på det sistnämnda då jag tycker att termen värdesystem 
har en vagare nyans än de två andra och alltså passar bäst för att beskriva fenomenet 
postmodernitet. Postmoderniteten är ju fortfarande ett kontroversiellt begrepp som inte 
av alla godtas som en realitet. 
 
2.1 Värdesystem 
 
Värderingar är de föreställningar vi har om vad som är rätt och fel, bra och dåligt. Alla 
värderingar ingår som en del i ett större värdesystem som man lär sig under 
socialiseringen och som sedan förefaller vara naturliga och sanna för individen. För att 
kunna förstå och relatera till sin omgivning behöver människan ha en viss förförståelse 
för hur värdesystemet fungerar. Detta lär sig barn som växer upp i en viss social grupp 
automatiskt, s.k. socialisering. Det handlar om att känna till det som anses självklart i en 
kultur eller social gruppering och inte i en annan. Exempel på sådana uppfattningar om 
självklarheter är hur man anser att världen, naturen, samhället, kulturen, människan eller 
jaget är beskaffade. Detta brukar som nämnts tidigare kallas för naturalisering, det man 
anser vara naturligt och alltså självklart. Dessa värdesystem, eller kulturer, har i de 
flesta fall varit exkluderande och krävt av sina medlemmar att man tänker, känner och 
agerar enligt vissa bestämda mönster. Som anhängare av ett visst värdesys tem särskiljer 
man sig från alla andra som inte delar samma uppfattning och det finns ofta en önskan 
om att andra ska ansluta sig till det egna systemet så att detta genom fler anhängare 
stärks.  
 
Människor söker information för att skapa mening och för att förstå den tid de lever i. 
Värde- och tolkningssytem skapas för att individen ska kunna förstå hur hon ska 
förhålla sig till verkligheten. Kuhlthau menar att ”Information seeking is a primary 
activity of life. People seek information to deepen and broaden their understanding of 
the world around them”. (Kuhlthau, 1993, s. 14) Varje människas frihet och det sätt som 
hon uppfattar friheten på bestäms av de villkor hon lever under och det fria valet sker 
inom de kulturella, sociala och ekonomiska ramar som va rje tid visar upp. De olika 
sociala institutionerna såsom t.ex. utbildningssystem och biblioteksväsende, hjälper 
människan i hennes sökande men begränsar och formar henne samtidigt. Om samhället 
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förändras gör så även människors informationsbehov det. Emin Tengström, 
humanekolog, menar att det är människors uppfattning om vad som konstituerar ”det 
goda livet” som ytterst styr vårt handlande som individer och samhällsmedborgare. 
Värderingsförändringar kan komma till stånd först när människor ser bättre alternativ 
framför sig än de nuvarande. (Tengström, 1998, s. 116) 
 
De moderna västerländska värdesystemen består alla av mer eller mindre 
sammanhängande och övergripande ideologier såsom t.ex. marxismen, konservatismen 
eller liberalismen. Gibbins & Reimer menar att ” modern societies have become social 
formations, societies with a definitive structure and a welldefined set of social relations” 
(Gibbins & Reimer, 1999, s. 21) Dessa ideologier innehåller alla både manifesta och 
latenta element. De manifesta elementen består av olika uttalade och nedskrivna 
politiska program där man konkret uttrycker hur man ser på världen och hur man bör 
förhålla sig till denna. De latenta elementen är de normer och värderingar som kan 
utläsas mellan raderna i en nedskriven text. Alla värdesystem innehåller latenta element 
i form av outtalade och oskrivna regler och koder för hur man beter sig inom ett visst 
värdesystem. Det behöver däremot inte finnas manifesta element inom olika gruppers 
värdesystem, som t.ex. inom olika ickepolitiska rörelser och subkulturer.  
 
Det postmoderna värdesystemet är olikt alla sammanhängande värdesystem genom att 
det är extremt generellt, man kan tala om en inklusiv kultur där i princip alla 
åsiktsriktningar ryms. Black & Muddiman menar att: 
 

 ”The age of the grand ideas appears to have passed. In its place has arrived a multifarious 
array of socio-political groupings each with its own agenda which at times, may connect with 
the agenda of others but rarely in a way that constitutes an ideological platform of universal 
ideas” (Black & Muddiman, 1997, s. 43) 

 
Alltings relativitet är postmodernitetens främsta fundament. Det finns inga smak- eller 
åsiktshierarkier, allting beror på. Det enda man håller för absolut sant är att varje individ 
har rätt att leva på det sätt hon önskar och anser vara riktigt. Det postmoderna 
värdesystemet är i ständig förändring och innehåller oändligt många kombinationer av 
etniska, kulturella och religiösa sätt att betrakta världen på. Individen i en postmodern 
omgivning skapar sitt eget subjektiva värdesystem genom att kombinera attityder, 
förhållningssätt, moral och preferenser. Den postmoderna individen sätter ingen prestige 
i att leva på ett sätt utan uttrycker istället en vilja att ständigt experimentera, utveckla 
och välja nya förhållningssätt. Detta sätt att förhålla sig till världen kallas av Gibbins & 
Reimer för  expressivism. Författarna skriver att: “By expressivism we mean the desire 
and capacity to actualize self-constructions or identities.“(Gibbins& Reimer, 1999, s.58)  
Författarna menar vidare att: “The production, reproduction and consumtion of self-
narratives has blossomed in a way that was previousely unimaginable“. (Gibbins & 
Reimer, 1999, s. 57)  
 
Olika slags värderingar inom ett värdesystem har olika värde för systemet. 
Förstahandsvärderingar är direkta imperativ. Ett exempel på förstahandsvärderingar är 
de tio budorden. Andrahandsvärderingar handlar om saker vi bör uppmuntra såsom 
frihet och rättigheter av olika slag. Det postmoderna värdesystemet har minsta möjliga 
antal förstahandsvärderingar. Man överlåter åt individen att själv ta ställning till vilka 
dessa bör vara. (Gibbins & Reimer, 1999, s. 102) Detta innebär stora friheter med 
många möjligheter men också fara och risk för kaos. Socialiseringen i en postmodern 
miljö är kontinuerlig och i ständig förändring. Ingenting är säkert, utan alla skeenden, 
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fenomen och sammanhang beror på tid, rum, omständigheter samt individuella 
tolkningar av dessa. Allting är alltid subjektivt och kontextuellt. Det postmoderna 
värdesystemet rymmer på så vis ett oändligt antal sätt att tolka världen på. (Gibbins & 
Reimer, 1999, s. 28) Trots att allting betraktas som relativt erkänner postmoderniteten 
ändå att det finns vissa säkra värden. Dessa är i stort sett alltid intuitiva och kan ofta inte 
uttryckas verbalt. Exempelvis vet varje människa inom sig skillnaden mellan gott och 
ont. (Lyon, 1994, s. 83) 
 
Det är med utgångspunkt i detta värdesystem, en kultur som kan kallas inklusiv eller 
postmodern, som jag ska studera folkbibliotekets relation till det omkringliggande 
samhället och hur man uttrycker denna relation. Jag studerar vilken diskurs (se.3.2.2) 
man använder sig av då man talar om folkbiblioteket och om den är så beskaffad att 
man kan tala om en postmodern folkbiblioteksdiskurs. 
 
2.2  Idé och ideologi 
 
En ideologi kan betraktas som en föreställning om hur något är och en vision om hur 
detta något bör bli. Jonsson menar att "Ideologibegreppet förutsätter att det existerar en 
samhällelig verklighet som kan återges i medvetandet "(Jonsson, 2003, s. 57)  
 
Liedman och Olausson definierar ideologi som: 

 
…ett implicit eller explicit och ofta motsägesefullt system av idéer, ritualer och /eller 
handlingsberedskaper, ett system som får sin innebörd och mening i ett bestämt samhälle med 
dess klasser, grupper, institutioner, traditioner och motsättningar. Ideologin utgör den form vari 
människor utkämpar de konflikter som råder i samhället och kan, betraktad som ett idesystem, 
sägas bestå av tre delar: försanthållanden, värderingar och normer. Ideologins sätt att fungera är 
beroende av hur dess bärare binder samman dessa beståndsdelar, vilket sällan sker på ett enkelt 
och harmoniskt utan snarare motsägesefullt sätt.” (Liedman & Olausson, 1988, s. 8) 

 
En ideologi kan sammanfattningsvis sägas va ra ett idésystem som har en viss funktion, 
ett idésystem som utgörs av försanthållanden, normer och värderingar som styr 
människors handlingar. Då man talar om exempelvis postmodernitetens ideologi menar 
man att det finns vissa föreställningar om hur man värderar olika saker. Om man ser 
texter som ett resultat av en språklig handling, kan man därför i dokument, i mitt fall 
artiklar i DIK Forum, söka efter de försanthållanden, normer och värderingar som styr 
folkbibliotekets verksamhet. Dessa synliggörs genom analys av diskursen (3.2.2) man 
använder sig av för att beskriva de idémönster som ideologierna består av.  
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3. Metod 
 
3.1 Hermeneutik 
 
Hermeneutik är läran om tolkningskonsten, den riktning inom forskningen som har en 
ambition att förstå och tolka mänskliga relationer och samhälleliga skeenden. Vanligtvis 
utgår hermeneutiken från text av olika slag, d.v.s. beskrivningar och reproduktioner av 
olika fenomen. En text kan sägas vara en språklig produkt och är alltid uttryck för vad 
människor medvetet eller omedvetet tycker och tänker om olika fenomen. Att studera 
språk och hur människor och grupper av människor använder sig av dessa är en viktig 
del i all humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Sociala fenomen som 
identiteter, relationer och olika moral- och trosuppfattningar formas och styrs till stor 
del genom språket. Språket formas i en social kontext och är en social aktivitet. Språket 
är en högst väsentlig och avgörande faktor för det vi tänker och för det vi gör. Bengt 
Knutsson (1990) menar att:  
 

Varje djupare förståelse för ett folk, en kultur, ett land, förutsätter kunskaper i det folkets, den 
kulturens, det landets språk. Ett språk är nämligen inte bara en form- symboler -utan bärare av 
ett innehåll- kvintessensen av en materiell och andlig odling. Varje språk kan sägas vara ett 
slutet kommunikationssystem, vars element- ord, uttryck, meningar och sammanhang- endast 
partiellt låter sig överflyttas till ett annat språk- och aldrig utan betydelse- och 
associationsglidningar. Därför innebär varje språk öppningen till en specifik värld, enligt det 
arabiska ordspråk som säger: …varje språk betyder en människa, d.v.s. en särskild identitet.  
(Knutsson, 1990, s. 59) 

 
Att analysera en text innebär att man bestämmer sig för att betrakta texten på ett visst 
sätt, ur ett visst perspektiv. Nilsson menar att texter skiljer sig från godtyckliga 
sammanställningar av bokstäver genom att vara koherenta och kommunikativa. Att 
texter är koherenta innebär att de hålls ihop av ett visst ämne, de har en röd tråd. Att de 
är kommunikativa innebär att de har ett budskap att förmedla: de får betydelse. 
(Nilsson, 1999, s. 17) Texter är alltid skapade i sammanhang, i kontexter. Bergström & 
Boréus hävdar att en text har en föränderlig betydelse eftersom olika subjekt ger den 
olika tolkningar i olika historiska situationer. Det är omöjligt att rekonstruera exakt vad 
författaren velat säga med texten eller hur en mottagare förstått den. Det viktiga blir då 
texten som den är och vi själva som socialt och historiskt betingade uttolkare. 
Uttolkaren försöker inte i första hand återskapa en sändares eller andra mottagares 
mening. Uttolkaren använder sin samtida kunskap och hennes erfarenheter samspelar 
med de erfarenheter som den ursprungliga texten bygger på. Texten får en ny innebörd. 
(Bergström & Boréus, 2001, s. 26)  
 
Alla texter är kontextuella, d.v.s. de måste tolkas med förståelse för den tid vari de blev 
till. Läsaren av en text kan inte passivt ta emot de konkreta orden, utan måste själv tyda, 
reflektera och tolka texten och sätta den i relation till sig själv för att läsningen ska bli 
meningsfull. Uttolkaren försöker med hjälp av hermeneutiken tyda de tankar, idéer, 
meningar, avsikter, värderingar och attityder som uttrycks i texten. Helenius menar att 
vi tolkar texter i olika syften. Tolkning kan vara projektiv, när den riktas på framtida 
förhoppningar, restaurerande, när den åsyftar att bevara traditioner, eller reducerande, 
när den avser att rasera värden och institutioner. (Helenius, 1990, s. 65)  
 
I all forskning spelar förförståelsen en väsentlig roll. Varje människa förstår alltid något 
specifikt i ett visst sammanhang utifrån vissa givna förutsättningar eller kontexter. 
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Förförståelsen är all den tidigare erfarenhet forskaren bär med sig. Det är viktigt att vara 
medveten om förförståelsens inverkan på det sätt vi tänker, reagerar och agerar. Den 
hermeneutiska tolkningen utger sig aldrig för att vara den enda möjliga. Hermeneutiken 
ger ett alternativ till hur en händelse eller ett fenomen kan tolkas.  
 
3.2 Idé- och ideologianalys och diskursanalys 
 
3.2.1 Idé- och ideologianalys 
 
Då man ska ta sig an och analysera ett textmaterial behöver man någon slags struktur 
som hjälper till att dela upp, sortera och avgränsa omfånget av analysen. Man måste 
klart och tydligt definiera exakt vad det är man söker efter, speciellt om forsknings-
frågan som i mitt fall mycket lätt kan leda en in på sidospår och alternativa sätt att 
besvara frågeställningen på. Jag bestämde mig för att besvara min frågeställning med 
textanalytiska verktyg. Ett textanalytiskt verktyg är just en sådan struktur efter vilken 
man kan bringa ordning i textmaterialet. Bergström & Boréus tar upp ett antal 
textanalytiska inriktningar. Jag valde först att använda mig av en textorienterad idé- och 
ideologianalys. Den tillämpas på utredningar, organisationers policymaterial, 
partiprogram eller debatter när man vill undersöka förekomsten av vissa typer av idéer 
eller ideologier. Idé- och ideologianalysen fokuserar på textens innebördsaspekt; de 
idéer som uttrycks i texten. Någon given utvecklad mall för idé- och ideologianalysen 
finns inte. Forskaren har därmed stor frihet att utveckla analysinstrument som passar det 
övergripande syftet. Forskningsfrågan avgör vilka verktyg som är lämpliga. Bakgrunden 
till idé och ideologianalysen är de sätt att se på vad idé och ideologi är, vilket jag 
redogör för i avsnitt 2.2. Vid den ideologiska analysen börjar man med att definiera vad 
som är idé och vad som är ideologi. Sedan sammanställer man kriterier för vad som ska 
ingå i ideologin/ideologierna som utgångspunkt för analys av materialet. På så vis 
konstrueras idealtyper. Genom att identifiera ord, begrepp, liknelser, jämförelser och 
kontraster i texten pressas den in i idealtyperna. (Bergström & Boréus 2000, s. 1-21)  
 
Som en naturlig start på arbetet började jag med att läsa in mig på den litteratur jag 
avgjorde var relevant för uppsatsens frågeställning. Jag skapade genom litteraturstudier 
en bild av folkbibliotekets förhållande till fenomenen modernitet respektive 
postmodernitet. Genom arbetet med uppsatsens teoretiska del konstruerade jag två 
mallar, två idealtypiska föreställningar om folkbiblioteket i en modern respektive 
postmodern omgivning. Allteftersom arbetet med uppsatsen fortgick började jag förstå 
att det inte var den egentliga ideologin jag var ute efter att belysa utan snarare hur man 
talade om och framställde denna ideologi. Jag ville ta reda på vilka synsätt eller vilka 
idéer man hade på utvecklingen av folkbiblioteket samt hur man valde att uttrycka 
dessa. Jag ville studera hur människor talade om folkbibliotekets relation till samhället 
snarare än hur denna i praktiken såg ut. Jag beslöt mig då för att delvis byta perspektiv 
på problemområdet och som textanalytiskt verktyg istället för idé- och ideologianalys 
använda mig av diskursanalys. Frågeställningen fick i det här läget modifieras något då 
metod och analys inte längre försöker avgöra om ideologin bakom folkbibliotekets 
verksamhet främst kan kallas modern respektive postmodern, utan nu snarare hur man 
talar om denna ideologi. Om man främst använder sig av en modern eller postmodern 
diskurs. Gränserna mellan de två angreppssätten är inte helt tydliga utan de kan sägas 
delvis gå in i och vara beroende av varandra. På så vis tyckte jag att jag haft god nytta 
av förarbetet som gjordes med hjälp av idé- och ideologianalysen då jag skulle läsa och 
analysera källorna med diskursanalytiska verktyg.   
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3.2.2 Diskursanalys 
 
Som tidigare nämnts är studiet av språket centralt i humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning. Vissa forskare ser det som att vi för att kunna säga 
något om vårt sätt att tänka och våra handlingar måste studera språket. Språket är ett 
socialt system som innehåller olika delar, hur man väljer att tala om olika fenomen är 
högst väsentligt då ord inte enbart innehåller ett sakinnehåll utan ofta värderande inslag. 
Det finns ingen kort, enkel och koncis förklaring av vad en diskurs är för något. 
Hansson menar att: 
 

”Den samlande punkten för alla typer av hermeneutiskt orienterade ansatser är språkets 
centrala betydelse. Språket är inte bara de ord som speglar eller begreppsliggör en objektivt 
existerande verklighet, utan det består av ett flertal språkspel, diskurser, som lever sida vid 
sida eller konkurrerar med varandra och som aktivt bidrar till att skapa en dynamisk 
verklighet. En diskurs kan ses som en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och 
begrepp. Denna helhet är inte sällan kopplad till någon bestämd aktivitet eller plats. Man talar 
inte på samma sätt i riksdagen som i det vetenskapliga seminariet eller på fotbollsläktaren. 
Man kan då skilja på en politisk diskurs och en vetenskaplig, vilka är förhållandevis hårt 
styrda och tydligt avgränsade och en mer informell ”fotbollsdiskurs”, som ock är möjlig att 
identifiera genom en bestämd relation till spelandet i eller betraktandet av en fotbollsmatch. 
Det är studiet av diskurser som dessa och relationerna mellan dem som står i centrum för det 
hermeneutiska studiet inom samhällsvetenskapen. Att definiera diskursen som ett språkspel, d. 
v. s. det sätt på vilket man i olika sammanhang talar om en sak, är ett praktiskt sätt att omfatta 
en rad definitioner om används och om inte sällan endast skiljer sig åt på mycket subtila 
grunder.” (Hansson, 1998, s.15-16)  

 
Ord och begrepp som används på vissa sätt får konkurrens från andra ordgrupper, från 
andra diskurser. På så vis sker en värdeförskjutning och en destabilisering av vissa 
termgruppers innehåll. Som exempel kan nämnas att bibliotekarier nu av vissa kallas för 
informationsspecialister och bibliotek för informationscentraler. Dessa termer är enligt 
min mening inte synonymer även om de används som sådana. Att byta term på ett visst 
fenomen eller verksamhet kan också innebära att man byter fokus, att man värderar 
fenomenet eller verksamheten annorlunda än tidigare. Då en förändring i ett samhälle 
håller på att ske förändras även språket. En ökad kommersialisering och ett ökat 
marknadstänkande nu på 2000-talet har gjort att språket ekonomiserats. Marknaden med 
dess vokabulär har fått en alltmer framträdande plats inom alla samhällsgrupper och i 
alla sammanhang.  
 
Inom idé- och ideologianalys är det synsätt dominerande som menar att våra 
föreställningar återspeglar yttre materiella förhållanden. Dessa föreställningar 
synliggörs genom analys av diskursen som används för att beskriva de idémönster som 
ideologierna består av. En ideologi är en konkret tankekonstruktion där man har en 
föreställning om hur världen ser ut och vad som händer med den världen om man gör 
med den på vissa sätt. Denna ideologiska värld är rationell och man kan med tillräckligt 
mycket kunskap om denna analysera vad som tidigare hänt, och likaså förutse vad som 
kommer att hända och ske härnäst. De moderna västerländska värdesystemen och 
kulturerna var alla sådana idémönster och tankekonstruktioner om en förklarbar värld 
där människans handlande fick avgörande konsekvenser för hur världen formade sig. 
Den diskursanalytiska ansatsen kan ses som en reaktion på ett sådant synsätt och tar 
avstånd från en syn som utgår från att språket skulle kunna representera en given 
verklighet. Istället menar man att olika språkspel, eller diskurser, hela tiden kämpar om 
utrymme och plats och på så vis formar den verklighet vi tror oss uppfatta. Utan språket 
finns det ingen verklighet vi kan relatera till. Den diskursanalytiska  ansatsen intresserar 



 12 

sig inte för orsaksförklaringar, den hävdar inte någon sanning eller någon icke-sanning. 
Detta innebär att en diskursanalys inte går att falsifiera. Vad den diskursanalytiska 
ansatsen gör är att den visar på hur olika grupperingar av människor väljer att tala om 
olika fenomen, inte att berätta om dessa är sanna eller falska. Bergström & Boréus 
menar att: ”Oavsett inriktning av diskursanalys har den ett alldeles bestämt sätt att se på 
språk och språkanvändning. Språket återger inte verkligheten utan bidrar till att forma 
den.” (Bergström & Boréus, 2000,  s. 221) 
 
Diskursen kan sägas vara textens språkliga sammanhang medan kontexten är det vidare 
sammanhang som texten återfinns i. Diskursen är en uppsättning utsagor, talade eller 
nedskrivna i ett bestämt socialt sammanhang, liksom de mer eller mindre uttalade regler 
som styr vad som kan och inte kan sägas eller skrivas i sammanhanget. Kontexten är 
den miljö i vilken diskursen finns. Kontexten består av språk, handlingar, händelser, 
praktiker och teknologier. Kontexten innehåller aspekter som gäller texten både vid dess 
tillkomst och vid dess mottagande. (Nilsson, 1999, s. 12-19)  
 
Genom att använda vissa uppsättningar termer, begrepp och formuleringar placerar man 
sig i en diskurs. En tänkande och reflekterande människa ingår alltid i någon form av 
diskurs då det sätt som hon i tal eller skrift uttrycker sig på innebär att hon medvetet 
eller omedvetet gör vissa ordval och väljer bort andra. En och samma individ kan också 
välja att använda sig av olika diskurser beroende av var man befinner sig. Vi talar ofta 
informellt och ledigt i familjesammanhang eller tillsammans med människor vi känner 
väl. Vi talar på ett annat sätt i formella sammanhang och på ytterligare andra sätt då vi 
rör oss mellan olika sociala världar. Diskursen speglar vad vi tycker och tänker om olika 
saker. En diskurs fungerar alltid i förhållande och i relation till andra diskurser där de 
tävlar och konkurrerar om utrymmet. Hansson (1998) ger sin syn på relationen mellan 
diskurs och ideologi i Om folkbibliotekets ideologiska identitet: En diskursanalys: 
 

Diskursiva förklaringar kan bidra till att förklara ideologisk förändring genom att dels analysera 
det sätt på vilket det talas eller skrivs om olika företeelser i samhället, dels genom att analysera 
de argument som bidrar till att förändra existerande institutioner eller de motiv och behov som 
kan ligga till grund för skapande av nya. De kan dock aldrig fungera ensamma, utan måste ses 
som en del i en process jämte några av de mer materialistiskt grundande förklaringstyper som 
Liedman & Olausson anför. Diskursiva förklaringar kan ges när det går att åskådliggöra en 
utveckling av en diskurs begreppsanvändning i förhållande till det eller de objekt runt vilka 
diskursen kretsar och där denna utveckling har fått genomslag på ett sätt som förskjuter de 
normer och värderingar som ligger till grund för den ideologiska strukturen. Ett exempel på när 
en diskursiv förklaring kan vara till nytta är när en centralt etablerad maktelit får tillfälle att 
etablera ett nytt språkbruk eller fylla redan etablerade begrepp med nya innebörder.  
(Hansson, 1998, s. 55) 

 
Jonsson menar att:  
 

Sammanfattningsvis kastar diskursanalys ljus över det närvarande samhällstillståndet där 
globaliseringen och den därmed sammanhängande produktionsformen, produktionen av 
information och symboler, förlägger möjligheterna till vår aktualisering och relativa 
subjektivering till vardagen och det lokala. Där finner vi de privata och offentliga rum där vi 
kan samordna våra handlingar, men också låta dem löpa fritt. (Jonsson, 2003, s. 50) 

 
3.2.3 Praktiskt genomförande  
 
Jag har hittills koncentrerat mig på metodkapitlets teoretiska del. Nedan följer så en kort 
beskrivning av hur jag praktiskt går tillväga för att genomföra den empiriska 
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undersökningen. Då jag vill undersöka om man i det empiriska materialet främst kan 
urskilja en modern eller postmodern diskurs börjar jag med att bekanta mig med 
teoretiska begrepp och teorier kring moderniteten respektive postmoderniteten. Jag 
försöker sedan skapa mig en bild av hur folkbiblioteket påverkats av dessa båda 
värdesystem genom att placera folkbiblioteket i de två omgivningarna, den moderna och 
den postmoderna. Jag skapar på så sätt två kategorier. Dessa två kategorier använder jag 
mig sedan av för att analysera textmaterialet. Jag lägger de två kategorierna som ett 
raster över texterna för att sortera formuleringar, termer och begrepp till en modern 
respektive postmodern diskurs. Jag analyserar så av mig valda artiklar som får tjäna 
som ”goda exempel” ur DIK Forum under perioden 1998-2002. Genom närläsning och 
genomgång av artiklarna studerar och analyserar jag hur debatten ser ut vad gäller 
prioriteringar av verksamheter, de idéer som ligger bakom dessa och om det anses 
existera ett postmodernt folkbibliotek vilket i så fall skulle uttryckas genom en 
postmodern diskurs. 
 
Jag har genom min metod och genom valet av källor valt att ta mig an forskningsfrågan 
och det empiriska materialet på ett visst sätt. Andra sätt har varit möjliga. Denscombe 
menar att ”Det finns ingen väg som är den enda rätta. Bra samhällsvetenskaplig 
forskning är i praktiken en fråga om rätt sak på rätt plats, där man väljer vissa 
tillvägagångssätt därför att de är lämpliga för speciella undersökningsaspekter och 
speciella problemtyper. Man väljer dem eftersom de lämpar sig för ändamålet.”  
(Denscombe, 1999, s. 9) 
  
Metoden går sammanfattningsvis ut på att utifrån de två kategorierna eller 
omgivningarna vari jag placerat folkbiblioteket studera vilka diskurser man använder 
sig av gällande folkbibliotekets relation till det omkringliggande samhället. Jag avser att 
som ett resultat av undersökningen föra ett resonemang och presentera ett sätt att se på 
ett eventuellt postmodernt folkbibliotek och en postmodern folkbiblioteksdiskurs. 
 
3.3 Litteratur  
 
Det finns en enorm mängd litteratur som behandlar begreppen modernitet och 
postmodernitet. Däremot finns det mig veterligen i princip ingen litteratur alls som tar 
upp frågan om det svenska folkbibliotekets förhå llande till ett postmodernt samhälle, 
medan det finns ett stort antal böcker, utredningar, uppsatser, artiklar och andra inlägg i 
debatten om vilka medier och dokument som ska finnas på folkbiblioteken. Den 
diskussionen har alltid funnits, då bibliotekariens arbete består av att välja, organisera 
och tillhandahålla dokumentsamlingar vilket automatiskt innebär att man också väljer 
bort. Vilka mediebestånd bestående av olika typer av dokument man väljer att 
tillhandahålla på folkbiblioteken är högst relevant för vilka idéer och värderingar man 
genom institutionen vill stå för och förmedla. Jag har använt mig av den litteratur som 
behandlar det moderna respektive postmoderna samhället som jag för uppsatsen bedömt 
vara mest relevant, samt litteratur inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Jag 
har med hjälp av denna litteratur försökt skapa mig en egen bild av hur folkbibliotekens 
relation till fenomenet postmodernitet skulle kunna se ut.  
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3.4 Källor 
 
Urvalet av källorna bedöms utifrån innehållsmässiga kvaliteter av information och 
idéer. (Denscombe, 2000, s 194) Forskning baserad på skriftliga källor använder sig av 
följande kriterier för utvärdering av källorna; autencitet, vilket innebär att man 
undersöker dokumentets äkthet; trovärdighet som handlar om bedömning av vem 
författaren är, källans syfte och sociala kontext samt representativitet. (Denscombe, 
2000, s. 198) Den empiriska undersökningen utfördes genom att utifrån teorier kring det 
moderna och det postmoderna samhället studera hur debatten om folkbibliotekens 
mediaprioriteringar förs i en av biblioteks- och informationsvetenskapens 
branschtidningar, DIK Forum. Folkbiblioteken utgör en viktig del av de teman som 
behandlas i DIK Forum men är inte det enda, även muséer, arkiv och större frågor 
såsom mänskliga rättigheter, tryckfrihetsfrågor och den allmänna samhällsutvecklingen 
debatteras också i de flesta nummer. Man ger plats åt ett antal personreportage där man 
får lära känna människorna bakom titlarna och ett stort utrymme lämnas även åt 
diskussioner och resonemang kring den allmänna kulturpolitiken vilken folkbiblioteket 
utgör en del av. DIK Forum är en viktig mötesplats för verksamma inom 
biblioteksbranschen som vill diskutera folkbibliotekets historia och framtid. Jag anser 
därför att DIK Forum är ett riktigt val av källa för att kunna ge ett rimligt svar på 
uppsatsens frågeställning. 
 
Ett antal texter valdes ur DIK Forum under fem årgångar, 1998-2002. Texterna 
behandlar alla på ett eller annat sätt folkbibliotekens förhållande till det 
omkringliggande samhället. Tanken var sedan att genom analys av de valda texterna 
avgöra om mina teorier stämmer överens med debatten i DIK Forum. Jag ville 
undersöka om man anser att det finns någon motsättning mellan gamla och nya medier 
och verksamheter på folkbiblioteken och hur man prioriterar mellan dessa. Hur ser man 
i debatten på folkbibliotekets två traditionella huvuduppgifter; informationsuppgiften 
och kulturuppgiften? Talar man överhuvudtaget om en värdeförskjutning och övergång 
från ett modernt folkbibliotek till något annat, till ett postmodernt folkbibliotek? 
 
Jag gjorde urvalet av källorna med hjälp av två kategorier som består av den teoretiska 
ramen som jag redogör för i kapitel 4 och 5.  Kategorierna fungerar som ett raster att 
lägga över texterna, jag identifierar och strukturerar ord, begrepp, liknelser, jämförelser 
och kontraster i texterna och sorterar på så vis ut de artiklar som stämmer överens och 
passar ihop med den teoretiska ramen.  
 
Urvalet av texterna skedde i tre steg:  
 

1) Jag läste samtliga artiklar i DIK Forum under perioden 1998-2002. De artiklar 
som på något sätt kunde associeras till de två kategorierna kopierades och 
strukturerades efter årgång. 

 
2) Jag gick så igenom de valda texterna, denna gång mer noggrant med hjälp av de 

två kategorierna. Ett antal texter sorteras bort då efter en andra genomgång 
associationerna framstod som alltför vaga och ledde bort från frågeställningen. 
Artiklar som använder sig av termen bibliotek sorteras bort då de i de flesta fall 
inte specifikt talar om folkbibliotekens verksamhet utan om bibliotek i allmänhet 
d.v.s. även universitetsbibliotek och skolbibliotek. Artiklar som enbart använder 
termer såsom kulturpolitik, ABM verksamhet (arkiv, bibliotek och muséer), 
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bibliotekariens roll och dylikt sorteras även de bort även om folkbibliotekens 
verksamhet kan ingå i de resonemangen, då frågeställningen vill fokusera på just 
folkbibliotekets relation till ett postmodernt samhälle. Artiklar som behandlar 
teman såsom informationssamhälle, kunskapssamhälle och dylikt men utan att 
koppla detta till folkbiblioteket sorteras även de bort.  

 
3) Jag valde ut ett antal artiklar av de återstående texterna och sorterade in dessa i 

två huvudfack efter de två kategorierna, detta för att göra materialet överskådligt 
och hanterbart. De utvalda artiklarna får tjäna som ”goda exempel” och 
innehåller alla termen folkbibliotek/stadsbibliotek samt något/några av de termer 
som jag kategoriserat såsom ingående i ett modernt respektive postmodernt 
språkbruk eller diskurs. De bortsorterade artiklarna kan sägas ingå i analysen av 
källorna även om detta inte sker med direkta citat och hänvisningar. Eftersom 
jag läst alla artiklar som jag anser på något sätt knyter an till frågeställningen 
måste resonemang, åsikter och argument som uttrycks i de texterna sägas ingå i 
min förförståelse av ämnet och blir per automatik en del av analysen som leder 
till resultat och slutsatser. 

 
3.5 Avgränsningar 
 
Mitt syfte är inte att förklara folkbibliotekens förändring utan hur man talar om och 
uttrycker denna. Diskursen bidrar till att ge en bild av hur verkligheten, ser ut. Vad som 
sker när man gör en diskursanalys är att institutionens oskrivna regler för vad man gör 
och inte gör, för vad man säger och inte säger, förs upp till ytan och synliggörs, i detta 
fall de idéer som ligger till grund för debatten i DIK Forum. Jag studerar hur debatten 
förs bland människor som kommer till tals offentligt, inte hur den praktiska verkligheten 
på folkbiblioteken ser ut, detta dels för att en avgränsning måste göras någons tans och 
dels för att det är på den formella nivån som riktlinjer och politiska beslut fattas, vilka 
sedan ligger till grund för det praktiska arbetet. Jag vill studera folkbiblioteksdebattens 
diskurs, det sätt på vilket man talar om folkbibliotekets relation till samhället. På ett 
enkelt sätt kan studiens syfte formuleras såsom att beskriva och analysera synsätt på 
folkbibliotek såsom de framställs i DIK Forum. Hansson menar att:   
 

De värderingar som förmedlas genom institutioner är beroende av de värderingar som på en 
diskursiv nivå formuleras i sättet att tala om institutionen i fråga. Det sätt som man talar om 
folkbiblioteket på i den diskussion som avser att definiera institutionens funktion i samhället 
eller formulera den plats i en viss social ordning är möjlig att läsa som en bas där institutionens 
värderingar formuleras. Därmed är det också där som det är möjligt att upptäcka institutionen 
folkbibliotekets ideologiska identitet. (Hansson, 1998, s. 128)  

 
Jag valde att begränsa mig till att studera hur debatten om folkbiblioteket förs i DIK 
Forum under fem årgångar, 1998-2002. Jag ansåg att detta var en rimligt lång tidsperiod 
för att kunna avgöra om det skett någon avgörande förändring i argumentationen, om 
diskursen förändrats på något sätt, ett större textmaterial ansåg jag hade blivit svårt att 
strukturera. Med andra avgränsningar hade studien sett annorlunda ut. Kvalitativ 
forskning erbjuder och presenterar ett alternativ eller ett perspektiv av flera möjliga att 
se på och betrakta en viss företeelse. Jag tycker att mina avgränsningar är riktigt gjorda 
för att studien ska kunna genomföras på ett rimligt sätt inom ramen för ett 
magisterarbete. 



 16 

4. Moderniteten och det moderna folkbiblioteket 
 
4.1 Modernitet 
 
Med begreppet modernitet menar man vanligen en viss social, politisk och ekonomisk 
organisation av samhället, ett system präglat av ett rationellt, logiskt sätt att tänka och 
handla. Termen definieras av Gibbins & Reimer (1999) såsom: “a particular historical 
phase- as opposed to the traditional”. (Gibbins & Reimer, 1999, s. 9)  Georg Henrik von 
Wright, filosof och författare till bl.a. två böcker Vetenskapen och förnuftet  (1986) och 
Myten om framsteget (1993) skriver i den förra:  
 

Begreppet modernitet har varit centralt i 1980-talets kulturdebatt. Med det klassiskt moderna 
kommer jag framdeles att mena en tidsanda om blev rådande i Europa på1700-talet och början 
av 1800-talet. Den är till sitt ursprung besläktad med den rörelse som blivit känd som 
upplysningen- men också med dess efterföljare, ro mantiken. Dess inflytande bestod i en 
gradvis frigörelse av mänsklighetens från auktoritetens och traditionens bojor, samt i 
motsvarande förändringar av människors seder och av sociala och politiska livsmönster. Två 
av dess nyckelbegrepp var frihet och förnuft. (Wright, 1993, s.24) 

 
Den moderna tiden tar i västerlandet sin början i tidigt 1500-tal men framväxten av den 
tidsanda som ledde fram till denna epok är en process som går tillbaka långt tidigare. 
Riktigt genomslag fick tanken om det moderna samhället under upplysningen, den 
kulturströmning som präglade 1700- och 1800-talen. Denna strömning utmärktes av en 
tro på att rationellt tänkande och handlande automatiskt leder till utveckling och en 
förbättring av människans livsvillkor. Upplysningens strävan var att genom utbildning 
och kunskap få människor att överge de religiösa metaberättelserna för att istället med 
vetenskapens och förnuftets hjälp frigöra dem. Bergstrand (2002) menar att:   
 

Under 500 år har tänkandet i västerlandet alltmer bestämts av upplysningens idéer. De idéer 
och de värderingar som de bygger på har mer och mer kommit att genomsyra hela vår kultur. 
Det har tagit lång tid och gått stegvis. Hastigheten har varit olika i olika sociala och kulturella 
grupper. Det har gått fortast bland de människor som kallas bildade, de som varit ekonomiskt 
framgångsrika och de som levt i kontakt med den kulturella utvecklingen genom de ständigt 
förbättrade kommunikationsmedlen. (Bergstrand, 2002, s. 102-103) 

 
Det mest karakteristiska hos den optimistiska moderna synen på människans existens 
och framtid på jorden var tron på evolution och framsteg. Det moderna samhället 
präglas av en sekulariserad tidsanda där människans tro på sig själv är stark. Den 
moderna människan är övertygad om att hon med tillräckligt mycket kunskap, 
rationalitet och utveckling kan behärska naturen och styra och forma 
samhällsutvecklingen såsom hon själv vill. Försynen, vissheten om att det är gudomliga 
och andliga ingripanden som styr utvecklingen och historien på jorden och människors 
liv, ersätts med en modern vetenskaplig världsuppfattning där människan sätter stor 
tilltro till sina egna sinnen och förmåga att ta rationella beslut. ”Upplysningen skulle 
skapa en ny tid. Den skulle befria människorna från allt som höll dem fångna. Främst 
skulle de befrias från okunnigheten som gjorde att de inte kunde utnyttja sina 
möjligheter.” (Bergstrand, 2002, s. 97)  Humanismen växte sig stark, man trodde på att 
utveckling och bättre ekonomiska och sociala levnadsvillkor kunde skapa goda, starka 
och empatiska människor som tillsammans skulle bygga och upprätthålla det 
demokratiska samhället. 
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I Vetenskapen och förnuftet  (1986) redogör Wright för moderniteten och dess påverkan 
på natur, människa och samhälle samt framför en kritik av densamma. ”O m man vill 
jämföra den industriella revolutionen med den tidigare agrara, bör man inte bara tänka 
på de tekniska innovationer, som utmärkte dem, utan också på de sociala följder som de 
hade. Livet blev annorlunda.” (Wright, 1986, s. 75)  
 
Vidare menar Wright i Myten om framsteget att (1993) att en av de viktigaste 
strömningarna under 1800-talet var darwinismen, idén om utveckling eller evolution, 
som fick återverkningar inom alla områden inom kultur och vetenskap: Darwins Om 
arternas uppkomst hade stor del i att moderniteten kännetecknades av 
utvecklingsoptimism och att de moderna människorna kunde hoppas på en framtida 
värld präglad av frihet och jämlikhet. (Wright, 1993, s. 40) 
 
Den moderna framstegstanken uppvisarenligt Wright två huvudfåror. Den ena är idén 
om framsteget genom accumulation av kunskap samt landvinningar för vetenskap och 
teknik, den andra förknippar framsteg med fullkomnande av människan och 
samhällsordningen. ( Wright, 1993, s. 47-49)  
 
Människan har tack vare en mer och mer utvecklad teknologisk vetenskap lyckats 
bemästra naturen på ett sätt som tidigare varit omöjligt, industrialiseringen har lett till 
ekonomisk tillväxt och en allt högre levnadsstandard i västländerna. Det produktionssätt 
den moderna industrin använde sig av brukar kallas för fordism vilket följer det 
moderna mönstret av rationalitet, effektivitet och standardisering. Produktionen 
präglades av storskalighet tänkt för stora homogena grupper konsumenter. Gibbins & 
Reimer (1999) definierar termen fordism som: “The production of products on a large 
scale as cheaply as possible for a large groupe of consumers. The products have to be 
highly standardized and the planning of products has to be centralized.” (Gibbins & 
Reimer, 1999, s. 25) Centralisering av fabriker och industrie r var en förutsättning för att 
detta skulle kunna genomföras. Den fordistiska formen för produktion av varor hade 
även stor inverkan på hur samhället organiserade de offentliga institutionerna såsom 
t.ex. skola, sjukvård och bibliotekväsende. Alliansen mellan vetenskap, teknik och 
industri kallar Wright för ett teknosystem. Wright skriver att :  
 

Det (teknosystemet) tenderar att bli globalt och transnationellt. Därmed blir det också alltmer 
oberoende av det sociopolitiska systemet, som organiserats i nationalstater baserade på 
släktskap i kulturellt och etniskt hänseende. Den ökande spänningen mellan det nationella och 
det transnationella mellan det politiska systemet och teknosystemet är ett av de karakteristiska 
dragen i det sena 1900-talets civilisation. (Wright, 1993, s. 47-48) 

 
Ekonomisk tillväxt har varit centralt för hur västerländska nationalstater utvecklat sig. 
Den moderna vetenskapen har en tendens att mäta sina framgångar och misslyckanden i 
termer av siffror och statistik. Detta kallar Wright för ”ett förtingligande av framsteget” 
(Wright, 1993. s. 48) Detta innebär att framsteget inte längre är ett värdebegrepp där 
man kan ställa frågor som framsteg för vem eller framsteg i vilket syfte? En kvantitet är 
ett objektivt sätt att betrakta en viss företeelse då den kan bevisas, göras mindre eller 
större. Framsteget blir i denna bemärkelse ett ”faktualiserat värdeneutralt begrepp” 
(Wright, 1993. s. 48) Ett sådant sätt att betrakta det moderna framsteget hyllas av dem 
som har någonting att tjäna på en fortsatt utveckling av detta slag. Ett andra sätt att 
förtingliga framsteget för att använda sig av Wrights terminologi är att formalisera 
demokratin. Förutom expansion av teknosystemet tänkte man sig att även människan 
med tiden och omgiven av rätt omständigheter skulle höja sig över sig själv och bli mer 
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empatisk, human och mer demokratisk. I västländerna tog denna andra framstegstanke 
sig uttryck i form av bl.a. parlamentariskt styrelseskick, allmän rösträtt, medborgerliga 
rättigheter och pressfrihet. Wright menar att:  
 

Precis som det föreligger en tendens att identifiera framsteg genom ackumulering av kunskap 
med ekonomisk tillväxt, finns det en motsvarande tendens att identifiera framsteg genom 
sociala reformer med de yttre formerna för rationell adminis tration, byråkrati och lagstiftning i 
folkets namn. Man kan kalla detta för en formalisering av demokratin. Detta är ytterligare ett 
förtingligande av värdebegreppet framsteg. (Wright, 1993, s. 49)  

 
Liksom idén om ekonomisk tillväxt i relation till teknosystemet har idén om 
demokratisering utgjort ett huvudmotiv för det politiska systemets modernisering av 
samhället under de senaste tvåhundra åren. Det framväxande industrisamhället 
karakteriserades även av tilltagande arbetsdelning genom vilken arbetsuppgifterna blev 
alltmer specialiserade. Differentieringen spreds till samhällets alla sfärer, arbete skiljdes 
från hem och hem från religion, det offentliga livet skildes från det privata och kvinnors 
och mäns liv omdefinierades utifrån de specifika uppgifter de hade att utföra. 
Differentieringen har fortsatt att utvecklas i de moderna västerländska nationalstaterna. 
Samhället som traditionellt sågs som en helhet där alla delar var beroende av varandra 
delades upp i de förut nämnda sfärerna, dessa tillhörde oftast antingen den privata delen 
av livet eller den offentliga och utvecklade egna strukturer, begrepp och logik.  
 
Det tankemönster som styrde den moderna sekulära staten påminde dock i hög grad om 
sin föregångare, den religiösa. Människor började mer och mer ordna sina liv efter 
moderna ramar istället för de som utgjordes av religionen. Den vetenskapligt rationella 
sekulära läran sågs av förespråkarna som minst lika helig som den religiösa. Giddens 
menar att ”Evolutionistiska teorier är verkligen stora berättelser även om de inte 
nödvändigtvis behöver vara teologiska” (Giddens, 1996, s. 16) Då tilltron till det 
gudomliga alltmer försvann sökte sig människor till andra mål att fokusera sin längtan 
till, kulturen fick en ökad betydelse. Eagleton (2000) menar att:   
 

Kulturens utvidgning är en del av en sekulariserad tidsålders historia, när religionen förlorar 
greppet finns kulturen till hands som en undermålig ersättning. Precis som religionen erbjuder 
även kulturen dyrkan, sinnlig symbolism, social sammanhållning, kollektiv identitet, en 
kombination av praktisk moralitet och andlig idealism, och en länk mellan de intellektuella 
och den breda massan. Kultur är ett klent alternativ till religionen, i sin snävaste konstnärliga 
betydelse begränsar den sig till en försvinnande liten del av befolkningen och i sin tur vidare 
sociala betydelse är den precis det område där människor är som mest olika och oense. 
(Eagleton, 2000, s. 55) 

 
Gibbins & Reimer, skiljer i The politics of postmodernity (1999) 
mellan modernitet, modernisering, och modernism:  
 
-  Moderniteten betecknar en specifik tidsperiod som står i kontrast till den som 
betraktas som traditionell. Moderniteten innefattar sociala, politiska, kulturella, estetiska 
och intellektuella aspekter som alla bygger på progressivitet som mäts i grader av 
välstånd, hälsa och välmående. 
 
-  Modernisering innebär anpassning till nya moderna omständigheter, vilket bl.a. 
innebär uppkomsten av nya samhällsklasser, vetenskapens triumf, skapandet av 
politiska partier och den moderna välfärdsstaten.  
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-  Modernism är intellektuella och kulturella strömningar som kontrasterar mot tidigare 
strömningar som tex. naturalismen, realismen, positivismen, impressionismen och 
surrealismen. (Gibbins & Reimer, 1999, s. 9-11) 
 
Mike Featherstone, sociolog, gör en liknande uppställning i Consumer culture & 
postmodernism (1991) 
 
- Moderniteten är den tidsepok som står i kontrast till den traditionella ordningen av 

samhället och traditionella värderingar. Den moderna epoken kännetecknas av 
progressiv ekonomi, rationalisering och differentiering vilket ger den moderna 
kapitalistiska industristaten. 

 
- Modernisering innebär ett mått på ekonomisk och social utveckling och hur långt 

man kommit bort från traditionella strukturer och värderingar.  
 
 -    Modernismen är de artistiska och konstnärliga uttryck som varit dominerande i den  
västerländska kulturen fram tills början av 1900-talet. 
(Featherstone, 1991, s. 1-12) 
 
David Lyon, sociolog, menar att tidigare var man allmänt övertygad om att 
modernisering var ett slags ofrånkomlig och önskvärd process som helt enkelt krävde 
den rätta uppsättningen faktorer. Underutvecklade samhällen kunde utvecklas genom att 
följa en västerländsk formel bestående av ett antal faktorer såsom bl.a. kapitalism, 
industrialisering, sekularisering, urbanisering och nationalisering. Den första sociala 
organisationsform som nådde alla jordens hörn, var moderniteten. Både de som levde 
under den moderna epoken och de som strävade efter att nå den, kunde under flera 
decennier inte se något annan alternativ samhällsorganisation, då den innebar fördelar 
och möjligheter som tidigare inte erbjudits. (Lyon, 1994, s. 32)   
  
4.2 Det moderna folkbiblioteket 
 
Ett bibliotek har alltid bestått av en utvald samling av informationsbärande objekt, av 
dokument av olika slag, som varit ordnade enligt ett visst system. Biblioteken har varit 
uttryck för specifika kulturella och ekonomiska kontexter vilka har format bibliotekets 
organisation och dess förhållande till det övriga samhället. Hansson (1999) menar att: 
 

Folkbibliotekets karaktär av självständig offentlig institution gör att det finns en tydlig politisk 
och ideologisk dimension i hela dess verksamhet. Dess funktion i samhället står i relation till 
det sätt varpå detta som helhet är organiserat och det är därför möjligt att definiera 
folkbiblioteket som en politisk eller ideologisk institution. Det innebär inte bara att 
folkbiblioteket är utsatt för en ideologisk påverkan utifrån, utan att det även i sig har förmåga 
att formulera en självständig diskurs som förmedlar vissa värden och normer, vilka upplevs 
som önskvärda i ett samhälle vid en viss tidpunkt. (Hansson, 1999, s. 11) 

 
Det moderna folkbiblioteket består av en verksamhet och ett mediebestånd som byggts 
upp och formats vilandes på moderna föreställningar om hur naturen, människan och 
världen är beskaffade. Den historiska kontexten, i det här fallet moderniteten, avgör i 
högsta grad vad man anser vara viktiga och nödvändiga element i verksamheten och vad 
man inte anser inte vara värt att uppmärksamma. Då samhällets villkor förändras gör så 
även villkoren för biblioteken.  
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Att skapa, tolka och förmedla dokument hör till fundamenten i en demokrati. 
Medborgaren måste skaffa sig information och kunskap för att kunna delta i den 
demokratiska processen. För att kunna kommunicera tankar, känslor, idéer, värderingar, 
regler, ideologier o.s.v. med andra, måste dessa beskrivas och representeras i ett fysiskt 
medium, ett dokument. Det är dessa kunskapsrepresentationer som folkbiblioteket har 
som främsta uppgift att förmedla till medborgarna. Hur biblioteken gör sina medieurval 
beror till stor del på de idéer man har om folkbibliotekets relation till samhället. Utifrån 
dessa formulerar man sin policy för verksamheten. 
 
Gränsen mellan ett dokument och ett icke- dokument är svår att dra. Termen dokument 
definieras av Buckland i Information and informations systems såsom ”information – as 
– thing,” en fysisk beskrivning av någonting. (Buckland, 1991, s. 43)  Termen 
dokument används vanligen för att beteckna ett textbärande objekt men även andra 
objekt än de som innehåller text kan vara informativa, t.ex. tavlor, ljudupptagningar 
eller objekt på gallerier eller museer. Buckland menar att dokumentbegreppet bör 
inkludera alla objekt som finns i en organiserad och sökbar samling för att representera 
människors idéer, kunskaper och konst. (Buckland, 1991, s. 43)  Alla 
informationssystem, däribland folkbiblioteken sysslar med denna typ av fysisk 
information.  
 
Olika tider och samhällen har löst informationsförsörjningsproblem på olika sätt. 
Folkbiblioteket utgör ett försök att bringa ordning i, och bevara en liten del av, det 
kunskapskaos mänskligheten kontinuerligt producerar. Det moderna folkbiblioteket såg 
som sin roll att samla, organisera och förmedla dessa kunskapsrepresentationer. 
Förespråkare för det moderna folkbiblioteket talar därför gärna i stora ord om 
institutionen såsom t.ex. demokratins högborg och mänsklighetens minne.  
 
4.3 Det moderna folkbibliotekets tillkomst 
 
De moderna svenska folkbiblioteken har vuxit fram under en lång tidsperiod. Romulo 
Ehnmark (1990) menar att:  
 

The modern Swedish public library has many forerunners: the church libraries of the 
seventeenth and eighteenth centuries, the parish libraries of the ninetenth century and the 
libraries established for workers and run more or less philanthropically by liberal intellectuals. 
Educational campaigns  carried out by university students and personnel were also significant 
in this sense, but most important were the study circle libraries which grew in number around 
the turn of the century, and came into existence at the initiative of popular movements, 
particularly the labour and temperance movements. With the aim of educationg the public and 
spreading propaganda representatives of the movements established a number of small 
libraries around the country. (Ehnmark, 1990, s. 14) 

 
Black & Muddiman beskriver det brittiska biblioteksväsendet i Understanding 
Community Librarianship: The public library in postmodern Britain. (1997). 
Författarna menar att folkbiblioteket växte fram tillsammans med de kollektiva 
strömningarna under tidigt 1900-tal. ”The welfare state emerged from a silent revolution 
in social policy occuring during the second world war.” (Black & Muddiman, 1997, s. 
28) Black & Mudiman ser på folkbiblioteket i välfärdsstaten såsom: ”The public library 
as a national concern, with national objectives and national problems.” (Black & 
Muddiman, 1997, s. 28) 
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Under 1900-talen har de svenska folkbiblioteken starkt påverkats av utvecklingen av 
folkbiblioteken i USA. Tanken bakom de amerikanska biblioteken var att de skulle 
drivas av professionella bibliotekarier, rikta sig till hela befolkningen samt verka för 
allmänhetens bästa och bildning. Ehnmark menar att:  

 
The North American form of library, the public library, became a model, represented by such 
examples as were found in Denmark and Norway. It was thought that library work should be 
the responsibility of professional librarians. In contrast to the biased and amateurish popular 
movement librarian, the professional public librarian was not to take a stand on political and 
religious questions. (Ehnmark, 1990, s. 14) 

 
Black & Muddiman menar att: ”public libraries are a product of modern society” (Black 
& Muddiman, 1999, s. 8) De skriver vidare att:  
 

“As promoters of individual and universal betterment as investors in the idea of progress, as 
purveyors of rational science, education and recreation and as agencies run by expert 
professionals often in accordance with strict rules and bureaucratic structures, public libraries 
match with astonishing precision the criteria of a modern social agency operating within the 
overall project of modernity” (Black & Muddiman, 1999, s. 8) 

 
Hur organisationen och syftet med biblioteken i Sverige sett ut har varierat vid olika 
tidpunkter. Mariam Ginman, biblioteksforskare, menar att man kan dela in 
folkbibliotekets historia i olika övergripande paradigm. (Ginman, 1994, s. 9) Det 
första paradigmet tar sin början under de första årtiondena av 1900-talet då 
folkbiblioteken främst sågs som en viktig del i folkbildningsarbetet. Folkbiblioteket 
som främst sågs som en social institution som skulle verka för ökad bildning, 
jämlikhet, rättvisa och demokrati. I stort sett alla medier och informationskanaler 
fanns samlade i det fysiska biblioteket. Det var folkbiblioteket som social institution 
som formade det språk som bibliotekarier började använda för att beskriva sitt 
arbete. Folkbiblioteket beskrivs med stora ord såsom t.ex. symbolen för det 
demokratiska arbetet. Forskningen inom detta paradigm var främst 
historisk/humanistisk och varade fram till omkring 1950. 
 
Efter andra världskriget utvecklades tekniska system som kunde överföra information 
med hjälp av matematiska signaler och termen information används för första gången. 
Det andra paradigmet tar sin början. Vid seklets mitt börjar man betrakta biblioteket mer 
som en informationscentral som är till för att människor ska kunna kommunicera. Man 
tror sig kunna mäta värdet av information och kunskap och biblioteket som social 
institution betonas inte lika starkt.  
 
I informationssamhället på 2000-talet omdefinieras kunskapsbegreppet och ifrågasätter 
termen information som något tekniskt överförbart i ett system. I det tredje paradigmet 
försöker man se på människan, naturen, samhället eller på andra fenomen, som t.ex. 
informationsflöden, ur ett holistiskt perspektiv, med en helhetssyn. Detta paradigm 
frågar sig hur biblioteket ska förhålla sig till hela den övergripande informations och 
kulturförmedlande verksamheten i samhället. Då människor på andra sätt än genom 
biblioteket kan skaffa sig information av olika slag frågar man sig vilken den nuvarande 
profilen och målsättningen ska vara. Man talar om informationens ekologi, och 
biblioteket utgör en viktig del i denna men är inte den enda. (Ginman, 1994, s. 9- 17) 
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4.4 Folkbildning under moderniteten 
 
Människan har ett djupt känt behov av att berätta och ge uttryck för sin historia. 
Genom b.l.a. studiecirklar, studieförbund och folkbibliotek ger folkbildningen 
verktyg för att detta ska kunna realiseras. Folkbildningen under moderniteten 
bestod av en uppsättning kunskaper och färdigheter som bedömts och formulerats 
såsom kvalitativa. Det moderna folkbiblioteket hade som främsta syfte att verka för 
bildning av medborgaren. Folkbildningen hade under olika skeden av 
folkbibliotekets historia varierande bakomliggande syften och målsättningar, vilket 
jag inte ska gå närmare in på här. Jag nöjer mig med att konstatera att folkbildning i 
de flesta fall inneburit påverkande och kontrollerande element, man har genom 
denna velat bilda och fostra medborgarna genom en viss uppsättning kunskaper och 
färdigheter som man formulerat från den intellektuella och kulturella elitens sida.  
 
Det moderna folkbibliotekets folkbildningskonceptet växte fram ur en främst 
konservativ kultur. Det yttersta målet var att fostra dugliga, aktiva och följsamma 
samhällsmedborgare. Vad de som skulle bildas själva ansåg om detta, togs det 
ingen större hänsyn till. Denna inställning har lett till en omfattande kritik av 
folkbildningsbegreppet som därför idag för många människor har en dålig klang. 
Uppfattningen att en enda institution skulle kunna förse alla i ett samhälle med den 
kultur och information de behöver är en typisk tanke för moderniteten, där man 
anser att man genom rationell och effektiv planering kan formulera och avgöra vad 
människor önskar och behöver. Idag talar man om ”bildningsbegreppets återkomst” 
(Jonsson, 2003, s. 75) Bildning betyder i dess nya tappning ”bildning i betydelsen 
att berika sin kunskaper och erfarenheter och ha beredskap för ett oförutsett 
lärande, för att möta allt vi inte visste att vi skulle möta.”  (Jonsson, 2003, s. 75) 
 
4.5 Det moderna folkbiblioteket och demokratin 
 
Ett demokratiskt samhälle är beroende av aktiva medborgare som deltar i det 
demokratiska arbetet. Det moderna folkbiblioteket såg sig självt som en symbol för det 
demokratiska moderna samhället och man tog på sig rollen som den institution som 
skulle garantera medborgarnas rätt till bildning, kultur och information. Förespråkarna 
för det moderna folkbiblioteket menar att bildning och kunskap är en förutsättning för 
ett demokratiskt samhälle. Genom att ge alla medborgare tillgång till information och 
kultur tänker man sig att samhällsengagemang och förståelsen mellan människor ökar. 
Det moderna folkbiblioteket har föresatsen att man ska kunna tillhandahålla alla 
åsiktsriktningar för alla människor som söker information och kunskap. Tillgången till 
information och kultur skulle vara lika för alla medborgare och pluralism skulle vara 
ledstjärna för verksamheten. Det moderna folkbiblioteket betonade sin roll som social 
institution, och folkbildningstanken hade en viktig roll i formandet och utvecklandet av 
den västerländska välfärdsstaten. Black & Muddiman (1997) uttrycker detta med “The 
notion that a single institution, the public library, can act pre-eminently as a guarantee 
of public access to knowledge is one that is rooted in the classical era of the welfarestate 
planning and universal provision.” (Black & Muddiman, 1997, s. 149) Sven Nilsson 
skriver i ”Kulturens vägar” (1999) att ” I moderniseringen av Sverige har 
folkbiblioteket nästan varit en idealtypisk företrädare för det moderna och bärare av 
modernitetens klassiska dygder  bl.a. framtidstro, rationalitet, enkelhet, ordning och 
disciplin, standardisering och neutralitet.” (Nilsson, 1999, s. 207) Finansieringen av det 
moderna folkbiblioteket ska vara neutral, d.v.s. ingen ska ha intresse av att en viss typ 
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av information och kultur förmedlas på folkbiblioteken. Staten och kommunerna ska stå 
för hela finansieringen av det moderna folkbiblioteket. De idealistiska målen bygger på 
den moderna idén om att pluralismen håller sig inom vissa givna ramar. Målet för 
folkbiblioteket är att bilda medborgarna för att öka delaktigheten i samhället så att den 
demokratiska nationalstaten stärks.  
 
En skriven text innehåller alltid mycket mer än de konkreta orden. Politiska dokument 
kan sägas vara beskrivningar av hur man tänker sig att framtiden ska gestalta sig. 
Skrivna politiska dokument vilar alltid på en viss värdegrund och innehåller två 
komponenter: det manifesta och det latenta i värdesystemet eller ideologin. Det 
manifesta är det man direkt kan utläsa ur texten medan det latenta är de bakomliggande 
värderingar man utgick från när texten skrevs. Att studera dold maktutövning ger den 
skrivna texten en stor betydelse. Nilsson menar ”att kunna påverka människors 
önskningar i en viss riktning så att de förmås agera på ett sätt som egentligen inte alls 
ligger i deras intresse, är kanske att inneha den yttersta makten” (Nilsson, 1999, s. 13)  
 
För att det ska finnas en mening med termer och begrepp, för att människor 
överhuvudtaget ska kunna förmedla sig med varandra, krävs vissa stabila gränser, fasta 
strukturer och ett delat samförstånd. Det moderna folkbiblioteket satte upp tydliga 
kulturella gränsdragningar. Man skiljde mellan bildad och obildad, mellan elitkultur och 
masskultur, vad som ansågs vara kvalitet och icke kvalitet. Höglund & Klingberg  
(2001) menar att biblioteken aktivt måste föra ut den typ av medier som det kan finnas 
ett dolt behov av. “ Utgångspunkten bör vara en vision om alla människors möjlighet att 
ta del av viktiga samhällsfrågor och viktiga diskussioner i den tid de lever. Rent 
praktiskt betyder det att folkbiblioteken måste arbeta mycket mer aktivt med sina 
mediebestånd än man som regel gör idag.” (Höglund & Klingberg, 2001, s. 10) De 
menar vidare att:   
 

Bibliotekarierna måste vara noga med uppbyggnaden av mediebestånd. Det är viktigt ur mer än 
en aspekt. Folkbiblioteken finansieras med skattemedel och är till för alla medborgare i 
kommunen. Det är deras behov som ska tillfredställas. Därför bör mediebeståndet anpassas efter 
deras behov. Detta innebär att medborgaren i sitt folkbibliotek skall kunna hitta sådant som de 
inte visste fanns, sådant de inte aktivt kan efterfråga. Inköpen till folkbiblioteken skall grundas 
på dels behov och dels på de mål som formulerats. I målformuleringen bör kulturpolitiska och 
demokratiska aspekter alltid finnas med. Det är viktigt att man står på en stabil grund när man 
gör sitt urval. Den litteratur som i första hand skall finnas på folkbiblioteken är inte 
massmarknads-litteratur, den är mycket lättåtkomlig och svarar som regel inte mot de mål som 
finns för folkbiblioteket. Att sträva efter att tillgängliggöra den ”goda litteraturen” som inte har 
en så stor explicit efterfrågan och samtidigt svara mot uppenbara informations- och andra behov 
och undvika den alltför kommersiella massmarknadslitteraturen är inte en lätt uppgift. För att 
kunna göra dessa val måste man försöka förstå sin samtid för och reda ut hur man bäst 
tillgodoser människors behov av information och kultur. (Höglund&Klingberg, 2001, s. 10-32) 

 
Black & Muddiman menar att själva kärnan i folkbibliotekens verksamhet varit 
modernitetens etiska projekt, att ge alla människor lika rättigheter till kunskap och 
information för att på så sätt kunna stärka och utveckla den demokratiska nationalstaten. 
(Black & Muddiman, 1997, s.43) Det moderna folkbiblioteket visade sig, trots goda 
föresatser och ambitioner att verka för att tillgodose alla medborgares 
informationsbehov i allmänhet och de svagare grupperna i synnerhet, vara elitistiskt, 
eurocentriskt och homocentriskt.  
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5. Postmoderniteten och det postmoderna 
folkbiblioteket 
 
5.1 Postmodernitet 
 
När man talar om postmodernitet blir det naturligt att diskutera fenomenet i relation till 
den samhällsform som kom dessförinnan, moderniteten, prefixet ”post” innebär ju att 
något följer på en viss händelse eller fenomen. Man kan också se det som ett brott bort 
från moderniteten, alltså som en utveckling av samhället i en helt ny riktning. Det går en 
skiljelinje mellan de som anser att vår tid utgör en förlängning och en utveckling av den 
moderna eran och de som anser att vi håller på att bilda ett helt nytt slags samhälle.  
 
Postmoderniteten är liksom moderniteten ett intellektuellt och ett kulturellt fenomen 
som syftar på en specifik historisk epok. Det finns ingen entydig definition av ett så 
pass komplext begrepp och varje försök till någon form av sammanfattning blir av 
nödvändighet en förenkling där man väljer att framhålla och betona vissa element på 
bekostnad av andra. Då moderniteten kan analyseras ur ett historiskt perspektiv kan man 
med termen postmodernitet ännu bara spekulera. Därav följer att definitioner av 
begreppet postmodernitet blir subjektiva vilket i sig är ett typiskt postmodernt drag: 
alltings relativitet är dess främsta grundsten. Termen postmodernitet har i den här 
uppsatsen utifrån den lästa litteraturen definierats som ett öppet och inklusivt 
värdesystem där alla typer av åsikter och preferenser ryms.   
 
Under den moderna eran hade vetenskapen en stark ställning och upplysningens 
grundidé innebar att människan trodde sig i stånd att med hjälp av sitt förnuft och 
rationella sätt att tänka kunna urskilja tydliga mönster i historien. Moderniteten 
präglades av optimism, framsteg, utveckling, tillväxt och upplysning. Den moderna 
västerländska kapitalistiska nationalstaten har under de senaste årtiondena utvecklats till 
alltmer komplexa enheter. Ny informationsteknik och nya typer av medier har gjort att 
formerna för mänsklig kommunikation förändrats radikalt. Då människor lättare och 
framförallt snabbare kan förmedla sig med varandra förändras även villkoren för social 
organisation av hela samhällen med dess institutioner. Den informationstekniska 
revolutionen har gjort att många idag ifrågasätter om vi fortfarande lever i modern miljö 
eller om det är så att vi håller på att bilda en helt ny slags omgivning. Dessa nya 
livsvillkor kallas av en del samhällsforskare för postmoderna. Den moderna 
förhoppningen innebar att man trodde på att man med tillräckligt mycket kunskap skulle 
människan i välfärdssamhället kunna utveckla en annan tillvaro präglad av humanism 
och acceptans. Under sent 1900-tal inser man att detta inte är fallet. Moderniteten har 
inte lyckats skapa det samhälle man hoppats på. Hela det hierarkiska systemet varpå de 
moderna sfärerna vilade ifrågasätts av det postmoderna synsättet och ger avtryck i hur 
människor ordnar sina liv, sina relationer och sina organisationer. Black & Muddiman 
menar att: “The modern or ”enlightenment” project, based on humanism, benevolent, 
science and technology and professional expertise is in danger of collapse. The 
economic and political dimensions of the crisis use the label “post-Fordism” (Black & 
Muddiman, 1997, s. 146) 
 
Gibbins & Reimer talar om skeptiska och affirmativa postmodernister. (Gibbins & 
Reimer, 1999, s. 23) Beroende av hur man tolkar omgivningen och utvecklingen kan 
postmoderniteten liksom moderniteten erbjuda både faror och möjligheter. De skeptiska 
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postmodernisterna ser med misstro på hur framtiden tros gestalta sig medan de 
affirmativa postmodernisterna välkomnar denna som något nytt och hoppfullt. De 
skeptiska postmodernisterna föredrar i många fall att inte alls tala om postmodernitet. 
Istället använder man sig av termer såsom senmodernitet, högmodernitet, postkapitalism 
för att nämna några.  
 
Wright kallar sin filosofi ”provokativ pessimism” i vilken han uttrycker farhågor för att 
människan som zoologisk art riskerat att gå under om hon inte radikalt ändrar sitt sätt att 
tänka, handla och leva. (Wright, 1993. s. 52-53) Wright menar att:  
 

Som jag ser det är tidsandan, der Zeitgeist, i vår egen epok  främst en oro och ett obehag som vållats av 
att två av de mest typiska moderna systemen, nämligen det industriella produktionssättet och de 
byråkratiskt-paternalistiska formerna för demokrati, inkräktat på människans livsvillkor. På den kritiska 
reflektionens nivå manifesterar sig denna oro som en problematisering av den klassiska modernitetens 
idéer om frigörelse, emancipation, och som förlorad tro på de framsteg vilka menades följa på deras 
förverkligande. Jag ville kalla denna tidsanda för senmodernitet. Är detta inte också den anda vi kallar för 
postmodernism? När den karakteriseras på det sätt som jag gjort, förefaller benämningen inte adekvat. 
Den tidsanda som jag syftar på präglas av kris och kritik. En kris för en storslagen tanke som födes under 
upplysningens epok, som svävade över västerlandets civilisation i ett och ett halvt århundrade, och som 
nu självkritiskt vänder sig mot sina egna antaganden och löften.  (Wright, 1993, s. 52-53) 

 
Wright menar vidare att: Om senmoderniteten i första hand är en mörk sinnestämning är 
stämningen hos den underström som kallar sig för postmodern hoppfull. Den ser 
moderniteten som något i huvudsak passerat och överskridet och i postmoderniteten en 
begynnelse och ett löfte om förnyelse inom kultur och livsmönster. (Wright, 1993, s. 
53) 
 
Featherstone bland andra anser att termen postmodernitet innebär ett totalt 
avståndstagande och en flykt bort från det som anses vara modernt. Han menar att när 
man talar om postmoderniteten talar man om en helt ny social ordning som vilar på helt 
nya och egna principer. “To speak of postmodernity is to suggest an epochal shift or 
break from modernity involving the emergence of a new social totality with its own 
distinct organization principles.” (Featherstone, 1997, s. 11)  
 
David Lyon, sociolog, menar att postmoderniteten främst härrör sig till det modernas 
försvagning. ”Postmoderniteten ifrågasätter alla upplysningens centrala utfästelser” 
(Lyon, 1998, s.16) 
 
Giddens menar att: 
 
 Snarare än att gå in i en postmodern period rör vi oss mot en period i vilken följderna av moderniteten 
blir mer radikala och universella än tidigare. Jag ämnar påstå att vi bortom moderniteten kan skönja 
konturerna av en ny och annorlunda ordning som är ”postmodern” men att denna ordning skiljer sig en 
hel del från det som en del kallar postmodernitet  (Giddens, 1996, s. 14) 
 
Emin Tengström, humanekolog, menar däremot att den postmoderna ståndpunkten vare 
sig är ny eller intressant.  Redan bland de antika filosoferna fanns det sådana som på ett 
än mer radikalt sätt förnekade kunskapens möjlighet – skeptikerna. Tengström skriver 
att: 
 

 När jag skrev boken ”Myten om informationssamhället” föreställde jag mig att det var rimligt 
att hävda att det industrisamhälle vi var förtrogna med höll på att övergå i ett postindustriellt 
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samhälle. Nu finner jag det mer meningsfullt att tala om ett ”senmodernt” samhälle än om ett 
postindustriellt samhälle.” (Tengström, 1997, s. 38)   

  
Black & Muddiman ser med skepsis och oro på det postmoderna samhället vilket de 
menar nu är en realitet. ”In postmodern societies social institutions are faced, at every 
turn, with the problems of social disorganization” (Black&Muddiman, 1997, s. 42) 
 
De menar vidare att:  
 

The age of the grand ideas appears to have passed. In its place has arrived a multifarious array 
of socio-political groupings each with its own agenda which at times may connect with the 
agendas of others but rarely in a way that constitutes an ideological platform of universal ideas. 
(Black & Muddiman, 1997, s. 43) 

 
Gibbins & Reimer tillhör de affirmativa postmodernisterna, den grupp som anser att 
postmoderniteten främst innebär möjligheter för den enskilde individen, för den lokala 
gemenskapen och för världssamfundet som helhet. Utmaningen menar de ligger i att rätt 
kunna tolka och anpassa sig till sin omgivning. Liksom Gibbins & Reimer delar upp 
begreppet modernitet skiljer de även mellan postmodernitet, postmodernisering och 
postmodernism. (Gibbins & Reimer, 1999, s. 14-19) 
 
- postmodernitet är den aktuella historiska fasen 
 
- postmodernisering innebär anpassningen till en ny tid, postmoderniteten, med nya 

villkor 
 
- postmodernism är estetiska, kulturella och politiska försök att frambringa mening i 

postmoderniteten. 
 
De processer som skapade moderniteten har utvecklats vidare och nu också lett fram till 
vad vissa menar är en postmodern tid. En stor skillnad mellan det traditionella feodala 
och det moderna industrialiserade samhället var att under moderniteten förändrades 
omständigheter och kontexter i en mycket snabbare takt än vad det som tidigare skett.  
I. o. m. de snabba förändringarna blev de moderna samhällena med tiden mer och mer 
komplexa. Detsamma gäller för postmoderniteten men i än högre utsträckning. 
Relationerna mellan människor och samhällets institutioner blir mer och mer 
komplicerade och detta gör det allt svårare att överblicka och förutsäga vad som 
kommer att ske härnäst. Detta betyder att beslut måste fattas på mindre stabila grunder 
än under moderniteten, både för samhällen och för den enskilde individen. Instabilitet, 
fragmentering och kaos är tydliga kännetecken under postmodern tid.  
 
Det postmoderna samhället karakteriseras enligt Gibbins & Reimer främst av: 
massmedia, globalisering och desorganiserad kapitalism. (Gibbins & Reimer, 1999, s. 
21) Dessa begrepp har visserligen funnits till länge och formats under moderniteten men  
nu förstärkts i sådan grad att författarna anser dem vara de viktigaste postmoderna 
dragen och som utgör själva skiljelinjen mellan de två tidsepokerna, den moderna och 
den postmoderna. 
 
Media i en globaliserad värld blir mer och mer kommersialiserade. Media har alltid haft 
kommersiella inslag men under moderniteten kunde man i de flesta fall även spåra stråk 
av ideologi och kulturella motiv bakom produktionerna vilket inte alls behöver vara 
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fallet med postmoderna media. I postmodern tid är ofta media sig själva nog, man finns 
för att finnas, inte för att skapa något annat. Kalle Lasn menar i  Culture Jam: How to 
reverse Americas suicidal consumer being- and why we must att:  
 

Freedom has always been western civilization´s most powerful metatheme. The idea of a free 
citizenery was born with the ancient Greek notion of “ democracy” and has continued to evolve 
ever since. The English Magna carta gave it weight and permanence. When the meme spread to 
the new world, it inspired the end of slavery, later it led to universal suffrage and the dream of 
equality among all people. The march of freedom has been humankind´s gradual awakency. We 
have come to accept the simple truth that oppression does not have to stand. We live under no 
one thumb. In every way we control our own destiny. At the heart of freedom lies the freedom 
to talk to one another -to communicate. That too, is as old as the ancient Greeks, who 
recognized the right of citizens to express their opinions. (Lasn,  2000, s. 185) 

 
Vidare att: 
 

In the past twenty years an unpredicted situation has developed with grave implications for 
democracy and freedom of speech: the emergence of a global communications cartel. The flow 
of information worldwide is controlled by an evershrinking number of transnational media 
corporations led by a handful of giants. With the exception of a few wild domains still left here 
and there the media megacorps have pretty well colonized the whole global mindscape and 
“developed” it into a theme park. What does freedom of speech mean in this kind of mental 
environment?  (Lasn,  2000,  s. 186) 

 
Kapitalismen är den grund som de västerländska samhällena vilar på idag. Den 
organiserade moderna kapitalismen kallas även för fordism och innebar en storskalig 
produktion av enhetliga produkter som skulle vara så billiga som möjligt avsedda för en 
stor homogen grupp konsumenter. För att detta skulle vara genomförbart var 
produktionen tvungen att vara starkt standardiserad och centraliserad. Gibbins & 
Reimer (1999) menar att: "The production of products on a large scale as cheaply as 
possible for a large groupe of consumers. The products have to be highly standardized 
and the planning of products has to e centralized." (Gibbins & Reimer, 1999, s. 25)  
Fordismen hade även en stor inverkan på hur de moderna samhällena organiserade sina 
offentliga institutioner, däribland folkbiblioteket. 
 
Under postmoderniteten har dessa processer förändrats. Idag vill konsumenterna ha 
alternativ och i högre grad kunna välja produkter, varor och tjänster, välja och välja om. 
Kapitalismen har fortfarande som främsta mål och syfte att skapa största möjliga tillväxt 
men det sker på ett annat sätt än tidigare, produktionen ändrar karaktär från en 
standardiserad till en mer flexibel produktion avsedd för en heterogen grupp 
konsumenter.  
 
Vidare kan man säga att den desorganiserade kapitalismen skapar en produktion som 
mer och mer består av bilder snarare än av materiella ting. Vad som i allt högre 
utsträckning produceras är icke-materiella ting som bär på ett estetiskt värde. Många 
produkter får idag sitt främsta värde genom sitt utseende, design och olika kulturella 
koder som signalerar olika nivåer av status. Gibbins & Reimer menar att “Postmodern 
society is a society of signs and images.” (Gibbins & Reimer, (1999), s. 88) De menar 
vidare att: "Within post-Fordism flexibility is the key word. The balance of production 
is swithing from traditional material goods to signs. "(Gibbins & Reimer, 1999, s. 26) 
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Jonsson (2003) skriver att: 
 

…den tekniska och ekonomiska utvecklingen, den som brukar benämnas som globalisering, 
att enskilda och aggregerande subjekt ges möjlighet till en viss autonomi i det lokala. I en 
globaliserad värld kan inte en centraliserande maktutövning finna ett stabilt fäste. Världen har 
blivit för komplex för att kunna genomskådas och övervakas. Dessutom kräver inte 
produktionen av information och symboler någon övergripande infrastruktur och 
kontrollapparat. Informationstekniken vädjar till det lokala. Ingen hindrar dig från att sprida 
dina symboler över hela klotet. Förnuftet får naturligen sin hemortsrätt i det lokala, där det kan 
möta en arena där det finner ett större friare spelrum. (Jonsson, 2003, s. 49) 

 
En del författare väljer att kalla denna förändring som en övergång från logo- centrism 
till ikono- centrism, en miljö som sätter det estetiska intrycket främst. (Gibbins & 
Reimer, 1999, s. 88) 
 
5.2 Det postmoderna folkbiblioteket 
 
Hur man ser på ett möjligt postmodernt folkbibliotek och hur man föreställer sig att en 
sådan verksamhet skulle kunna gestalta sig beror på hur man väljer att tolka den 
nuvarande samhällsordningen. Kulturpolitiken och de idéer och värderingar som styr 
denna är av högsta betydelse för hur man ser på folkbiblioteket.  
 
Postmoderniteten är ett kontroversiellt begrepp som förkastas av vissa, ignoreras av 
andra medan en del välkomnar det som en möjlig väg att gå inför framtiden. Jag har valt 
att utgå från den ståndpunkt som menar att vi nu lever i en postmodern miljö. Black & 
Muddiman redogör i Understanding community Librarianship-The public library in 
post-modern Britain (1997), för situationen för folkbiblioteken i Storbritannien. 
Författarna menar att det brittiska folkbiblioteket genomgått en drastisk förändring 
under de senaste årtiondena och nu verkar och existerar i en postmodern miljö.   
 

Public librarians were wholefully unprepared for the shift towards the pluralistic postmodern 
society of recent decades. (Black & Muddiman, 1997, s. 12) De ser med skepsis på 
utvecklingen  och skriver att ” Public librarianship has in recent years been experiencing a crisis 
of confidence that contrasts markedly with earlier phases marked by high optimism and a sense 
of direction. (Black & Muddiman, 1997, s. 1) 

 
Black & Muddiman skissar två framtidsscenarion för folkbiblioteket i Storbritannien, ett 
där bibliotekarier till slut lyckas bemästra situationen och ett där man ger upp och ger 
efter för de marknadskrafter som hotar institutionens traditionella arv:  
 

It (the public library) has to commit itself to plural, flexible, and democratic models of service 
provision. If it does so, it will have its radical and innovative traditions to draw on, including 
those of community librarianship itself. The commitment of community librarianship of equal 
rights of citizenship, education and access on the one hand, balanced by pluralism and 
communitarianism in provision on the other, provides the basis rationale for a “ public interest” 
in postmodern culture. The alternative is the dominance of the market, a bland future for the 
public librarian as technocrat or resource manager, and a community librarianship that is little 
more than rethoric nostalgia (Black & Muddiman, 1997, s. 149-150) 

 
Utifrån litteratur om fenomenet postmodernitet samt litteratur om institutionen 
folkbibliotek har jag försökt skapa en bild av ett möjligt postmodernt folkbibliotek som 
kanske kommer att bli verklighet i framtiden eller som faktiskt kanske redan nu är en 
realitet. Att det moderna folkbiblioteket på samma sätt som det moderna samhället i 
övrigt genomgått stora förändringar borde alla kunna vara överens om, vad man sedan 
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väljer att kalla dessa förändringar, vilket namn man sätter på dem, är väl mycket en 
smaksak. Jag har valt att kalla dem postmoderna. 
 
5.3 Det postmoderna folkbibliotekets eventuella tillkomst 
 
Det moderna och det postmoderna folkbiblioteket är väsensskilda. Det moderna 
folkbiblioteket formades och utvecklades parallellt med det moderna välfärdsprojektet 
som helhet, verksamheten styrdes av höga ideal, visioner och ambitioner och man tog 
på sig rollen som den institution som skulle garantera medborgarnas rätt till bildning, 
kultur och information. Den moderna framstegstanken gjorde att man trodde att 
folkbiblioteket hade möjlighet att jämna ut klassklyftor, finnas till för alla och inneha en 
förmåga att definiera vad den breda allmänheten ville ha och behövde. Ytterst såg man 
den egna institutionen som ett av fundamenten i och som själva symbolen för det 
demokratiska projektet. Under senare delen av 1900-talet har folkbiblioteket liksom 
samhället med dess institutioner i övrigt måst anpassa sig till nya villkor och 
omständigheter, till en postmodern eller senkapitalistisk miljö.  
 
I postmodern tid blir alltfler sfärer till marknadsplatser där man köper och säljer varor 
och tjänster, koncept, varumärken, värderingar och livsstilar. Idag tillåts marknadens 
krav och efterfrågan ta en allt större plats även på folkbiblioteken. Man kan se att det 
skett en värdeförskjutning genom att notera att man på många folkbibliotek idag 
praktiserar en annan inköpspolicy än den som utgår från folkbildande kvalitetskrav. Det 
postmoderna folkbiblioteket tenderar att i alltför hög grad anpassa sig till marknadskrav 
och kommersiella intressen vilket bl. a. visar sig genom försök som gjorts att lägga ut 
bibliotek på entreprenad och en förändrad inköpspolicy som inte betraktar 
underhållningslitteratur på samma sätt som tidigare.  
 
Författaren till doktors- avhandlingen Medborgaren och marknaden Bosse Jonsson 
(2003) talar inte om postmodernitet och säger sig inte företräda en postmodern 
ståndpunkt. Jonsson talar om en för folkbiblioteket pedagogisk diskurs. Jonsson drar 
slutsatsen att det viktiga inte längre är hur ett folkbibliotek används utan att det används. 
Det kulturförmedlande uppdraget har förskjutits och folkbiblioteken ses numera även av 
dess beslutsfattare som informationscentraler där besökarnas efterfrågan styr.  
(Jonsson, 2003, s. 14) Jonsson menar vidare att: 
 

Den pedagogiska diskursen återger i förhållningssättet en föreställning om bibliotekets 
besökare som autonoma individer som på biblioteket ska finna et de förväntar sig. Biblioteket 
framstår som en affärsbutik som ska göra sig av med så många om möjligt av sina varor. Det 
är det maximala användandet som ska vägleda verksamheten. Det kan medföra att media, 
enligt chefernas uppfattning, till sitt innehåll blir av sämre kvalitet eller att öppettiderna ökar 
så mycket att det går ut över personalens arbetsförhållanden. Ett övergripande syfte med 
biblioteket ska vara att det används så mycket som möjligt. Om det får konsekvenser som inte 
kunde förutses eller inte var de önskade, kan det inte hjälpas. Det förhållandet att 
folkbiblioteket i kommunen har monopol på sin verksamhet, hindrar inte att det är 
efterfrågestyrt. Folkbiblioteket konkurrerar inte med andra. Det finns ingen risk att kunderna 
lånar någon annanstans. Folkbiblioteket konkurrerar med att det inte används. Att invånarna 
väljer att göra något annat. Därför måste urvalet av varor vägledas av besökarna efterfrågan så 
att den optimala användningen av biblioteket uppnås. Om kommunens invånare kommer till 
till biblioteket kan bibliotekschefen ha en förhoppning om att besöket ska inspirera dem att 
göra sig till medborgare. Den förhoppningen infrias knappast om inte invånarna kommer till 
biblioteket. Det är mer sannolikt att invånarna inspireras att göra sig till medborgare om de går 
till biblioteket än om de inte gör det. (Jonsson, 2003, s. 132) 
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Postmodernitetens kommersialisering av alla samhällets sfärer, har alltså även påverkat 
folkbiblioteket. (Jonsson, 2003, s.109) Jonsson menar vidare att:  
 

Den pedagogiska diskursen innebär i dess första steg att det är besökarna förväntningar på 
biblioteket, dess böjelser, som ska vara vägledande för vilka media som ska tillhandahållas på 
biblioteket och ur det i övrigt ska se ut. Folkbiblioteket är en offentlig miljö vars arrangemang 
ska underlätta för besökarna att själva forma sitt användande av biblioteket. De ska inte mötas 
av regler eller andra restriktioner som hindrar ett fritt användande. Där för ska urvalet av 
media möjliggöra en sådan självstyrning. Besökaren ska möta en miljö där hennes behov blir 
tillfredställda. Ett passivt förhållningssätt hos beslutsfattarna och övrig personal blir på så vis 
det mest önskvärda. Ett bibliotek vars arrangemang kännetecknas av frånvaro av regler gynnar 
också ett så maximalt användande som möjligt. Folkbiblioteket är inte till för externa eller 
andra syften som går utöver dess användares avsikter. (Jonsson, 2003, s.116) 
 

 
5.4 Folkbildning under postmoderniteten 
 
Det moderna folkbildningsbegreppet har blivit kritiserat för att främst genom en viss typ 
av bildning vilja forma människor för ett bestämt syfte. Den moderna folkbildningen 
satte upp regelverk för vad man ansåg vara kvalitativ och icke kvalitativ information 
och kultur och den moderne individen skulle formas in i ett enhetligt system där vissa 
regler och förhållningssätt ansågs mer riktiga och meningsfulla än andra. 
 
Folkbildning i postmodern miljö handlar mer om en ständig individuell vidareutbildning 
där man aldrig når fram till ett färdigt mål, än om att tillägna sig vissa på förhand 
formulerade kunskaper och färdigheter. Den postmoderne individen måste själv ta 
ställning till vad folkbildning är för just henne, vad just hon behöver för att klara sin 
specifika livssituation. Det livslånga lärandet är ett begrepp som brukar användas 
synonymt för folkbildning i dess nya tappning. Numera talar man om en 
informationalisering av alla delar i samhället, d.v.s. ett ökat bruk av information på alla 
nivåer. Postmodern folkbildning innebär att människor måste lära sig sovra bland 
informationsmängder för att kunna ta den till sig och skapa sig ett förhållningssätt till 
omvärlden. Louise Limberg menar att lärande (eller bildning, min anmärkning) d.v.s. att 
nå kunskap om något specifikt är när man förändrat uppfattning från en enklare till en 
mer komplex uppfattning av ett fenomen. Data och information är relativt enkla begrepp 
som kan förmedlas från en individ till en annan medan kunskap och det yttersta ledet 
visdom aldrig levereras från en individ till en annan utan föds inuti människan som ett 
resultat av en mental bearbetning av information. (Limberg, 1998, s. 21)  
 
Emin Tengström menar att folkbildningens stora uppgift blir att söka nya former och 
dra tydligare och skarpare gränser mellan information och kunskap, mellan kultur och 
underhållning. (Tengström, 1997, s. 102-109)  Jonsson menar att:  
 

Den pedagogiska diskursen kan sammanfattas som en förhoppning om att ett 
individualiserande förhållningssätt ska skapa förutsättningar för besökarna att göra sig till 
medborgare i samhällets gemenskap. En självbild framträder hos beslutsfattarna som 
folkbildare i en annan tid än den då folkbildningen formades. Den pedagogiska diskursen 
förmedlar ett avståndstagande från vad som kan uppfattas som ett ålderdomligt 
folkuppfostrande folkbildningsideal. Förr var det någon annan än folket som bestämde hur 
folket skulle förbättras. Nu uttrycks en föreställning om att om man bemöter folkbibliotekets 
besökare som självstyrda individer som ges möjligheter att självständigt fatta rationella beslut 
om vad de ska göra på biblioteket, kan biblioteket inspirera kunderna att förändra sitt 
handlande och göra sig till medborgare. Därmed får det nutida folkbiblioteket en folkbildande 
verkan. Den pedagogiska diskursen säger att det är att föredra att möta invånarna som 
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självreglerande individer som formar sig själva än som ett aggregat av folk som ska 
uppfostras. (Jonsson, 2003, s. 117) 

 
5.5 Det postmoderna folkbiblioteket och demokratin 
 
Förespråkare för ett postmodernt samhälle menar att människor i det likala samhället 
bäst löser de lokala problemen. En centraliserad statsmakt ska ha så lite som möjligt att 
säga till om. En postmodern folkbibliotekarie strävar inte efter att prioritera en viss typ 
av information eller kultur eller att rikta sig mot specifika grupper av människor. Den 
postmoderne folkbibliotekarien ser som sin främsta uppgift att förse medlemmarna i 
lokalsamhället med den information och kultur medlemmarna själva anser att de 
behöver och kan efterfråga. Den moderna tanken att människor även ska erbjudas sådan 
typ av information de inte visste fanns och alltså inte kan efterfråga vinner inte mycket 
gehör. På det postmoderna folkbiblioteket ger man sig inte in i diskussioner om kvalité 
och abstrakta mål såsom att eftersträva kunskaper, upplevelser och skönhet. Den 
postmoderne folkbibliotekarien har inga andra långsiktiga mål förutom det att ge folk 
vad de uttrycker att de vill ha, så menar man att man bäst tjänar de demokratiska 
syftena. Dessa tankegångar har jag dragit som parallell till vad Bosse Jonsson i 
Medborgaren och marknaden kallar för den pedagogiska diskursen. 
 
Det kanske mest grundläggande är att folkbiblioteken ger sina besökare möjlighet till 
läsning. Att läsa är viktigt, inte i första hand vad man läser. Individen avgör själv vad 
som är bra läsning just för henne. Bosse Jonsson menar att:  
 

I själva läsandet ryms en potentiell handling. Därför får läsandet en specifik demokratisk 
betydelse. Den som inte läser vet inte vad han ska göra, hur han ska agera. Den som läser 
inspireras att begrunda den situation hon befinner sig i, att ifrågasätta den situation och den 
värld hon befinner sig i, den som läser kan inspireras till handling. Den som handlar gör det 
för att förändra den livsvärld hon befinner sig och dess ramar. Hon vill ta sig någon 
annanstans än där hon är nu. Därför måste det finnas tillgängliga bibliotek för att demokratins 
ska uppfattas som verklig. Då kan de bli medborgare. Om de vill. (Jonsson, 2003, s. 130) 

 
Vidare fyller folkbiblioteken en viktig funktion, då de ger möjlighet till användande av 
datorer. Jonsson menar att:  
 

Invånarnas förmåga att förstå och kunna ta del av media som en förutsättning för demokrati 
gäller även andra media än böcker. Om cheferna ser till att datorer är tillgängliga på 
biblioteket underlättar de för kunderna att göra sig till medborgare. Den som inte kan handskas 
med den dator har svårare att komma till tals i samhällets gemenskap. Datorn är en resurs, ett 
medium, som måste finnas i den arrangerade miljön. Finns det datorer på biblioteket, har 
kunderna större förutsättningar att göra sig till medborgare. (Jonsson, 2003, s. 131) 

 
 
5.6 Sammanfattning  
 
Postmoderniteten är liksom moderniteten ett intellektuellt och ett kulturellt fenomen. 
Under de senaste årtiondena har västerländska moderna demokratier genomgått 
drastiska förändringar. Dessa har gjort att många idag ifrågasätter om vi fortfarande 
lever i en modern värld eller om det är så att vi är på väg att bilda ett he lt nytt 
postmodernt samhälle, ett senkapitalistiskt samhälle som vilar på andra grunder och 
försanthållanden än tidigare.  Det finns ingen entydig definition av begreppet 
postmodernitet. Beroende på vem som använder sig av begreppet kan detta få en 
antingen mer positiv eller mer negativ klang. Postmoderniteten innebär ett sätt att 
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betrakta debatten om verkligheten. Den postmodernistiska ståndpunkten ifrågasätter 
radikalt upplysningens grundidé att det går att med förnuftet urskilja tydliga mönster i 
historien. Man förnekar att det finns en absolut sanning som människor kan upptäcka, 
undersöka, beskriva och bevisa. Det finns inga metaberättelser såsom den om 
framsteget eller olika religiösa beskrivningar av hur sanningen ser ut. Allting är relativt 
lyder postmodernitetens främsta motto. Individen i en postmodern omgivning är 
hänvisad åt sig själv att skapa sin egen verklighet utifrån det egna arvet och den egna 
miljön. Det postmoderna synsättet ger avtryck i hur människor ordnar sina liv, sina 
relationer och sina organisationer.  
 
Det moderna och det postmoderna folkbiblioteket är väsensskilda. Det moderna 
folkbiblioteket formades och utvecklades parallellt med det moderna välfärdsprojektet 
som helhet. Verksamheten styrdes av höga ideal, visioner och ambitioner och man tog 
på sig rollen som den institution som skulle garantera medborgarnas rätt till bildning, 
kultur och information. Den moderna framstegstanken gjorde att folkbiblioteket trodde 
att man hade möjlighet att bidra till att jämna ut klassklyftor, finnas till för alla och 
inneha en förmåga att definiera vad den breda allmänheten ville ha och behövde. Ytterst 
såg man den egna institutionen som ett av fundamenten i och som själva symbolen för 
det demokratiska projektet. Det postmoderna folkbiblioteket menar att man bör överlåta 
en stor del av ansvaret för informationsförsörjningen åt den enskilde medborgaren och 
man är inte främmande för att låta andra aktörer än stat och kommun ta över 
finansieringen av folkbiblioteksverksamheten. Medborgaren ska bilda sig själv genom 
sina egna val och folkbiblioteket ska tillhandahålla vad besökarna eller kunderna 
önskar. Bibliotekarierna ska fatta beslut om inköp och andra prioriteringar efter mallen 
utbud och efterfrågan. Det postmoderna folkbiblioteket är främst en serviceorganisation 
som styrs av besökarnas, eller kundernas, uttryckta önskemål och förväntningar.  
 
Jag har hittills gått igenom uppsatsens teoretiska del och går nu in på den empiriska 
undersökningen. Som nämnts tidigare kan man studera relationen mellan samhället och 
biblioteket genom att ställa tre frågor. Jag använder mig av  dessa och kompletterar min 
huvudfråga, 
 
 ”Kan det sägas existera en postmodern folkbiblioteksdiskurs?  
 
med tre följdfrågor som hjälper till att strukturera analysen:  
 
Jag lånar Miksas tre frågor och kompletterar min huvudfråga med dessa:  
 
1) Hur ser man i DIK Forum på biblioteket som social institution? 
 
2) Hur ser man i DIK forum på den målgrupp biblioteket är tänkt att tjäna? 
 
3) Hur ser man i DIK Forum på finansieringen av biblioteket? 
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6. Den empiriska undersökningen 
 
En textanalys innebär, att utifrån en viss ståndpunkt, en viss språklig diskurs, ringa in ett 
problemområde och därmed den frågeställning, som texten vill belysa. Den ståndpunkt 
man väljer att göra sin analys utifrån och de formuleringar, begrepp och termer man  
använder sig utav, påvisar det synsätt man utgår ifrån. Utifrån av mig skapade mallar 
eller kategorier för moderniteten respektive postmoderniteten, vari jag placerat 
folkbiblioteket, har jag försökt bilda mig en uppfattning om hur en modern respektive 
postmodern folkbiblioteksdiskurs skulle kunna se ut. Med utgångspunkt från dessa två 
kategorier tar jag mig an textmaterialet.  
 
Jag tycker mig i det empiriska materialet kunna utläsa en skiljelinje mellan de 
artikelförfattare som anser att folkbiblioteket främst ska utgöra en påverkande faktor på 
omgivningen, och de som anser att folkbiblioteket i första hand bör anpassa sig efter 
omgivningens krav och önskemål. Detta kan sägas vara en skiljelinje mellan 
förespråkarna för de två olika folkbibliotekstyperna, den moderna och den postmoderna. 
Dessa båda bibliotekstyper är väsensskilda.  
 
Jag har inte kunnat utläsa någon skillnad i argumentationen mellan de tidigare och de 
senare artiklarna utan jag tycker att resonemangen löper relativt lika över 
femårsperioden. Inte någonstans använder man sig av termen postmodernitet, istället 
talar man t.ex. om informationssamhälle, mäklarsamhälle och kunskapssamhälle. Min 
tolkning av detta är att termen postmodernitet är ett alldeles för teoretiskt och luddigt 
begrepp för att användas i en debatt av det här slaget. Det övergripande syftet och målet 
för både det moderna och det postmoderna folkbibliotekets verksamhet kan sägas vara 
detsamma, nämligen att främja det demokratiska arbetet. Hur man ser på vägen fram till  
målet och vad demokratisk delaktighet innebär ser dock helt olika ut. Mycket förenklat 
kan man säga att den huvudsakliga skillnaden mellan det moderna och det postmoderna 
biblioteksalternativet är om man förespråkar mer eller mindre marknadsanpassning. Om 
man menar att verksamheten ska styras utifrån vissa uppsatta ideal och visioner om ett 
annat samhälle, som man genom biblioteksverksamheten vill vara med och bidra till, 
eller om man anser att folkbiblioteket främst ska ses som en produkt av den 
samhällsordning som råder, som man som konsument kan välja att konsumera eller inte, 
som på en marknad.  
 
Den moderna respektive postmoderna diskursen använder sig enligt mig av olika 
vokabulär för att beskriva folkbibliotekets roll, funktion och målsättning. Den moderna 
folkbiblioteksdiskursen karakteriseras av en uppsättning termer som kan härledas till ett 
modernt språkbruk. Karakteriserande termer för det aktiva påverkande folkbiblioteket 
under moderniteten är exempelvis folkbildning, kvalitet, standardisering, effektivitet, 
rationalitet och rättvisa. Den postmoderna folkbiblioteksdiskursen innebär en annan 
uppsättning termer och begrepp som blir till genom att man använder sig av ett annat 
sätt att se på naturen, samhället och individen. Det postmoderna, passiva 
serviceinriktade folkbiblioteket karakteriseras av bl.a. relativitet, konsumtion, 
fragmentering, pluralism och individualitet. 
 
Analysen syftar till att visa på om man i en postmodern miljö har andra svar på frågan 
om relationen mellan samhället och folkbiblioteket än vad man hade under den moderna 
eran. Jag försöker finna de idésystem som ligger bakom argumentationen för eller emot 
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en större marknadsanpassning av folkbiblioteket och hur man uttrycker dessa. Jag 
försöker avgöra om diskursen man använder sig av främst kan kallas modern eller 
postmodern. Jag har delat upp analyskapitlet i två avsnitt där jag placerat folkbiblioteket 
i de två omgivningarna, den moderna och den postmoderna, och dessa två grupper av 
åsikter, idéer och värderingar blir mina två kategorier med vilkas hjälp jag försöker 
strukturera och dela upp textmaterialet. Artikelförfattarna förespråkar inte någonstans 
helt och hållet det ena eller det andra alternativet utan det blir en bedömningsfråga vilka 
argument som är de dominerande. 
 
6.1 Det moderna folkbiblioteket 
 
6.1.1 Hur ser man i DIK Forum på folkbiblioteket som social institution? 
 
Folkbibliotekets verksamhet och mediebestånd är en återspegling av hur man i det 
omkringliggande samhället ser på rätten till fri information och kultur. Det moderna 
folkbiblioteket formades som ett bibliotek för alla och som skulle finansieras av alla. 
Detta som en del i ett framväxande välfärdssamhälle där man med tiden trodde sig 
kunna skapa ett demokratiskt samhälle vari alla medborgare kunde delta. Det moderna 
folkbiblioteket sågs främst som en social och pedagogisk institution.  
 
Att folkbiblioteket är i förändring är de flesta överens om. Vad man inte är lika ense om 
är hur stora och genomgripande dessa förändringar är. Man skulle kunna tala om en 
förändring i två grader där den första gradens förändring innebär en fortsättning och en 
utveckling av det traditionella moderna folkbiblioteksarbetet. Här kan man dra en 
parallell till de som hävdar att postmoderniteten utgör en förlängning av den moderna 
eran och inte ett brott mot denna. Detta synsätt menar att det inte är en helt och hållet ny 
social, ekonomisk och kulturell kontext vi ser utan en utveckling och en förlängning av 
den moderna kontexten. Man försöker tillägna och anpassa sig till ny teknologi och nya 
medier medan man betraktar själva biblioteksarbetet som detsamma som det alltid har 
varit. 
 
” Den första gradens förändring innebär att verksamheten successivt förändras och att 
man löser problem, anpassar och formar verksamheten utan att den i grunden 
förändras.” (Smedeby, Kristina (1998) Hur förändras folkbiblioteken?.  nr. 12, s. 14) 
 
Som exempel på en förstagradsförändring kan nämnas att på vissa finländska 
folkbibliotek har man börjat använda tumavtryck istället för lånekort och att skicka 
automatiska textmeddelanden via mobiltelefon då beställda böcker kommit. Låntagaren 
beställer sin bok eller verk och alla nödvändiga uppgifter skrivs in i bibliotekets dator. 
Så fort det som beställts kommit och streckkoden avlästs, går automatiskt ett 
meddelande iväg till beställarens mobiltelefon. Den nya informationsteknologin ses som 
något mycket positivt. Folkbiblioteket anammar ny teknologi och nya sätt att förmedla 
information till medborgarna men man menar inte med detta att grunden för 
biblioteksarbetet på något sätt förändras. Man effektiviserar, anpassar och utvecklar 
biblioteksarbetet till omgivningen. Personalen vid biblioteket i Aura utanför finländska 
Åbo menar att:   
 
”Vi slipper trist rutinarbete och kan ägna mer tid åt att ge låntagarna personlig 
service” (Viktorsson, Sören (2000) Innovationer på finländska bibliotek.  nr. 9,  s. 4) 
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Det enda som bibliotekarierna menar krävs för att systemet ska fungera är att 
medborgarna anpassar sig i så hög grad till utvecklingen av nya medier och 
kommunikationskanaler att innehav av  t.ex. mobiltelefoner blir en lika självklar 
standard som radio och TV.  
 
Den andra graden av förändring innebär att ett helt nytt samhälle som vilar på helt andra 
grunder än tidigare också kräver en helt ny typ av informationsförmedling. En övergång 
till en postmodern organisation, en förändring som innebär att hela systemet av 
tankemönster, verklighetsbeskrivning och agerande ändras. Den andra gradens 
förändring som av mig kallas postmodern innebär:  
 
…” att hela systemet av tankemönster, verklighetsbeskrivning och agerande ändras.” 
(Smedeby, Kristina (1998) Hur förändras folkbiblioteken?.  nr. 12, s. 14) 
 
Förespråkarna för den moderna ståndpunkten menar att man inte någonstans i 
folkbiblioteksverksamheten har sett förändringar av andra graden, även om många 
försök har gjorts att omforma folkbiblioteket till något helt annat. Man menar att de 
grundläggande värdena på vilka folkbiblioteket vilar är desamma som de alltid har varit, 
de moderna.  
 
”Omgivningarna har förändrats, tekniken, besökarna, samhället, formerna, men 
biblioteksverksamheten är idag förvånansvärt lik den biblioteksverksamhet vi hade igår, 
och i förrgår…ideologin, de grundläggande värdena har varit mycket stabila över tid.” 
(Smedeby, Kristina (1998) Hur förändras folkbiblioteken?.  nr. 12, s. 14) 
 
Man håller dock dörren öppen för att det skulle kunna bli större och mer genomgripande 
förändringar i framtiden, så att idén om en annan typ av folkbiblioteksorganisation i 
framtiden ändå  är ett möjligt framtidsscenario.   
 
…”Många mindre förändringar leder ju till slut att man befinner sig i en annan 
situation än vid utgångspunkten, trots allt” (Smedeby, Kristina (1998) Hur förändras 
folkbiblioteken?.  nr. 12, s. 14) 
 
En övervägande majoritet av artiklarna jag läst betonar de moderna dragen, även då man 
i övrigt argumenterar för större anpassning till det omkringliggande samhället. Att 
anpassa sig till en ny omgivning är dock inte detsamma som att överge den traditionella 
värdegrunden. En bibliotekschef, Conny Äng, jämför sig själv och sin personal med ett 
rockband och menar att biblioteket måste ta för sig mer och ha mer framåtanda, detta 
innebär dock inte att man tar avstånd från några ideal och visioner som det moderna 
folkbiblioteket satte upp. Folkbiblioteket ska vara en påverkande faktor i samhället och 
inte acceptera och nöja sig med den samhällsordning som råder. Man ska på alla sätt 
göra sin röst hörd och tydligt och klart visa på vilken värdegrund man står och vilka 
ideal och visioner man strävar efter. 
 
…”eftersom rockband är förbannade och vill förändra och utveckla världen. Detta 
måste också biblioteken sträva efter i syfte att locka nya människor till biblioteken. 
Bibliotekarierna måste titta framåt, titta på omvärlden och absolut inte titta bakåt.” 
(Göransson, Magdalena & Jarnbjer, Annika (2001) ”Framtidens bibliotekarie”- så 
utvecklar du 2000-talets bibliotek. nr. 9,  s. 13) 
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Ett av de främsta hoten mot folkbiblioteket kommer från förespråkare för det virtuella 
biblioteket. Det virtuella biblioteket är ett ickefysiskt bibliotek bestående av en 
individuell samling elektroniska dokument i en persondator. Virtuella bibliotek är en 
konsekvens av att allt fler människor har tillgång till persondator och på så vis söker och 
finner mycket av den information de behöver i egna privata bibliotek bestående av de 
dokument man själv valt att lagra och organisera. Termen bibliotek splittras upp och blir 
till ett oändligt antal kombinationer där i princip vad som helst kan ingå. När varje 
individ kan koppla upp sig på nätet och skapa sig sitt eget privata bibliotek har man mer 
och mer börjat ifrågasätta om vi verkligen behöver folkbibliotek.  
 
” Ungefär vart tionde bibliotek i vårt land har försvunnit. Och de flesta filialerna har 
minskat, blivit något som liknar små snabbköp istället for mänskliga mötesplatser” 
(Stålnacke , Christina (2000) Från humanism till barbari.  nr. 17,  s.20) 
 
Bibliotekarierna blir i en virtuell miljö överflödiga då var och en blir sin egen 
informationsförmedlare. Det virtuella biblioteket ses av förespråkarna som mer 
effektivt, tidsenligt, ekonomiskt och praktiskt än det fysiska biblioteket. De som 
företräder den moderna ståndpunkten avfärdar detta och menar att en av folkbibliotekets 
absolut viktigaste funktioner är den som social mötesplats för människor. Maija 
Berntson, biblioteksdirektör, menar att: 
 
…”Vi dricker ju kaffe hemma. Det hindrar inte att vi går på kaféer. Vi tittar på video 
hemma men går på bio som aldrig förr. Vi kan jobba mer hemma, men de flesta av oss 
vill ha ett arbete att gå till och arbetskamrater att träffa. Vi mår inte bra utan sociala 
kontakter. Biblioteken kommer att behövas än mer i framtiden, men deras service måste 
anpassas till modernt leverne.” ( Norby, Karin (2000) Helsingfors stadsbibliotek fick 
Bill Gates-pris. nr. 14,  s.12)  
 
6.1.2. Hur ser man i DIK Forum på de målgrupper folkbiblioteket är tänkt att 
tjäna? 
 
Det moderna folkbibliotekets förespråkare anser sig ha ett stort ansvar för att även s.k. 
svagare grupper får sina informationsbehov tillgodosedda. Som svagare grupper räknas 
de som inte har lika stor möjlighet att göra sin röst hörd jämfört med 
majoritetsbefolkningen, exempelvis etniska och religiösa minoriteter och barn. Man ser 
biblioteken såsom en av garanterna för demokrati och yttrandefrihet i dagens globala IT 
och mediavärld. Man menar att det demokratiska samhället inte klarar sig utan 
folkbibliotek. Alla de medier som medborgarna behöver för att tillfredställa sina 
informationsbehov ska tillhandahållas av folkbiblioteket. Det är bibliotekariernas 
uppgift att undersöka hur dessa informationsbehov ser ut. Man måste ta hänsyn till både 
den explicita efterfrågan, det människor uttryckligen säger att de vill ha på biblioteken, 
liksom de dolda informationsbehov människor har, sådant material, information och 
kultur biblioteksbesökarna inte kan efterfråga då de inte vet om att det finns. Detta ses 
ytterst som en demokratifråga. Joneta Belfrage menar att bibliotekens viktigaste uppgift 
inför 2000-talet är att alla medborgare skall få samma tillgång till litteratur, information 
och IT.  
 
 …”att tillförsäkra alla medborgare god tillgång på litteratur och möjligheter till 
information i alla dess former” (Albrekson, Bengt Olov (1999) I informations- och 
kunskapssamhället kan man inte klara sig utan bibliotek.  nr. 2, s. 9) 
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Förespråkarna för det moderna alternativet talar mycket om biblioteket såsom en 
pedagogisk institution där människor måste lära sig söka information för att klara sig i 
nya och föränderliga miljöer. Bibliotekariens nya roll blir den som pedagog, handledare 
och vägledare. Bibliotekarierna måste inneha en förmåga som blir allt viktigare med 
ökande informationsflöden, en förmåga som kallas för informationskompetens eller 
information literacy. Denna typ av kompetens ses såsom nyckeln till dagens och 
morgondagens samhälle. 
 
 ”En informationskompetent person förstår hur ny kunskap och information 
organiseras, har kännedom om informationsprocesserna i samhället och de verktyg och 
resurser som finns tillgängliga för att söka information. Därför har bibliotekarien en 
viktig funktion att fylla i rollen som pedagogisk vägledare.” (Almerud, Peter (2001) En 
fråga om bild och självbild nr. 9, 2001, s. 7) 
 
Man ser ingen motsättning mellan folkbibliotekens två traditionella huvuduppgifter, 
informationsuppgiften och kulturuppgiften, eller med andra ord ingen motsättning 
mellan IT och litteratur.  
 
”Det finns ingen motsättning. Vi inser att vi lever i ett IT-samhälle. Läsningen hotas 
inte av detta; man kan inte tillgodogöra sig IT-samhället om man inte kan läsa.”  
(Belfrage, Joneta (1999) I informations- och kunskapssamhället kan man inte klara sig 
utan bibliotek.  nr. 2, s. 9) 
 
6.1.3 Hur ser man i DIK Forum på finansieringen av folkbiblioteket? 
 
En av huvudpelarna i det moderna folkbiblioteket är neutral finansiering, d.v.s. att ingen 
ska ha intresse av att en viss typ av information och kultur förmedlas på de svenska 
folkbiblioteken. Det moderna biblioteket bör vara en offentligt finansierad samhälls-
service för alla medborgare. Biblioteken skall idag och i framtiden vara samhällets 
offentliga rum, öppet för alla och med fri tillgång till information, kunskap och 
upplevelser. Förespråkarna för den moderna ståndpunkten menar att man absolut ska 
försöka vara en påverkande faktor i samhället. För att detta ska vara möjligt måste man 
stå fri från påverkan utifrån. Man anser inte att frågan om alternativ finansiering 
behöver diskuteras då folkbiblioteket måste vara en neutral institution där inga 
vinstintressen ska finnas i bakgrunden.  
 
Marknadsföring är ett tema som debatteras flitigt ii debatten i DIK Forum. Det är viktigt 
att bibliotekarierna lär sig att marknadsföra och synliggöra sig själva för att visa upp sin 
kompetens. Man argumenterar dock inte för att ta till andra knep såsom 
reklamkampanjer och samarbete med sponsorer. Istället försöker man här arbeta för att 
bibliotekens verksamhet och innehåll ska bli tillräckligt attraktivt för att människor ska 
vilja ta del av dessa. Den moderna diskursen talar om offentliga rum, demokrati, kultur 
och kunskap, man använder sig inte av termer som konsumtion, varumärken och 
försäljning.  Fri tillgång till information utan politisk påverkan är en rättighet för alla. 
Man menar att det är statens ansvar att skapa ekonomiska förutsättningar för att sprida 
informationen. Joneta Belfrage menar: 
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”Att skapa ekonomiska förutsättningar för att sprida information och motverka censur 
är varje demokratisk stats skyldighet.” (Belfrage, Joneta (1999) I informations- och 
kunskapssamhället kan man inte klara sig utan bibliotek.  nr. 2, s. 9) 
 
6.2 Det postmoderna folkbiblioteket 
 
Postmoderniteten innebär ett annat sätt att betrakta den verklighet moderniteten trodde 
sig kunna kartlägga, beskriva och bevisa. Den postmoderna ståndpunkten ifrågasätter 
och avfärdar helt och hållet den moderna grundidén att det med förnuftet går att 
upptäcka, undersöka och bevisa en absolut sanning. Det finns ingen enhetlighet, 
pluralism och fragmentering präglar alla postmodernitetens sfärer. Visionen om 
samhällsutvecklingen ser här helt annorlunda ut än under den moderna eran, man 
betraktar nu individen främst som konsument som genom egna val och beslut själv 
väljer vilka varor och tjänster hon vill konsumera. Postmoderniteten accepterar inga 
åsiktshierarkier och har som enda konkreta regel att varje individ själv ska ha möjlighet 
att skapa sin egen individuella kultur, moral och sitt individuella värdesystem. Alltings 
relativitet är postmodernitetens huvudsakliga och egentliga fundament. 
 
 Det postmoderna folkbiblioteket och den postmoderna diskursen är en konsekvens av 
ett ökat marknadstänkande som påverkar alla delar i samhället, även de offentliga 
institutionerna. Anpassningen till detta ökande marknadstänkande i 
folkbiblioteksvärlden är ett resultat av att biblioteken under 1990-talet har fått mindre 
resurser till sitt förfogande. Förespråkare för ett postmodernt samhälle menar att 
problem bäst löses på lokal nivå, att en centraliserad statsmakt ska ha minsta möjliga 
inflytande över lokala angelägenheter. Lokalbefolkningen bestämmer hur det lokala 
biblioteket ska se ut.  
 
6.2.1 Hur ser man på folkbiblioteket som social institution? 
 
Finns det några begränsningar för vilka tjänster ett folkbibliotek kan erbjuda? Enligt den 
postmoderna diskursen är så inte fallet. Det är biblioteksanvändarna, eller kunderna,  
som utifrån sina skiftande behov, avgör vad som ska finnas tillgängligt på ett bibliotek. 
Detta gäller såväl litteratururval och typ av medier, såväl som andra varor och tjänster. 
Biblioteken är ett serviceorgan och bibliotekariernas uppgift är att tillhandahålla den 
service som biblioteksanvändarna har behov av. I detta sammanhang är det viktigt att 
bibliotekens tjänster är lätt tillgängliga och fria för alla som har behov av dessa. Utifrån 
detta synsätt finns det inte någon som he lst plats för regelverk, instruktioner eller 
restriktioner. Biblioteksanvändarna ska ses som självständiga individer, och 
bibliotekens/bibliotekariernas uppgift är inte att styra dessa individer i en viss riktning, 
mot vissa mål. Det enda material postmoderna folkbibliotekarier anser att de inte kan 
tillhandahålla är sådant material som strider mot grundläggande demokratiska 
rättigheter, t.e.x. rasistisk litteratur. 
 
Kunderna avgör vilka typer av medier som ska finnas tillgängliga på biblioteken och om 
man anser att även andra varor och tjänster och verksamheter ska rymmas innanför 
bibliotekets väggar. Som exempel kan nämnas att ett antal bibliotek numera väljer att 
låna ut paraplyer. Enligt den postmoderna diskursen är detta helt i sin ordning om 
kunderna uttrycker att de vill ha och behöver denna extra tjänst. Följdfrågan blir då 
vilka typer av paraplyer folkbiblioteket bör köpa in, bör man köpa billiga paraplyer som 
tar en så liten del av budgeten som möjligt, ska man inhandla kvalitetsparaplyer om det 
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är vad kunderna vill ha, eller ska man tillåta företag att skänka paraplyuppsättningar i 
utbyte mot reklamplats på paraplyerna. Ska folkbiblioteket låna ut material som gör 
kunderna till vandrande reklampelare? Var går gränsen? Där kunderna sätter den, svarar 
den postmoderna diskursen. Alla artikelförfattare använder termer som jag 
karakteriserat som moderna, exempelvis demokrati, jämlikhet och folkbildning. Ett 
begrepp får sin betydelse beroende på vad de som använder sig av begreppet lägger i 
det. Förespråkarna för den postmoderna ståndpunkten förefaller inte tycka att det är 
något problem med att använda sig av termer typiska för näringslivet; marknad, 
konsultverksamhet, varumärke och försäljning, tillsammans med traditionellt moderna 
termer som tidigare stod för neutralitet och offentlighet, såsom exempelvis folkbildning.  
 
”Det folkliga engagemanget för biblioteken är stort. Vi vet att biblioteken är den 
populäraste kulturinstitutionen. De är en kulturinstitution och kunskapsbank som har 
fortlevt genom årtusenden. Samtidigt är det uppenbart att biblioteken ofta fört en tuff 
tillvaro under 1990-talet. Biblioteken har fått stå i den politiska skuggan alltför länge. 
Sverige behöver en biblioteksrenässans, en bildningens och litteraturens nya 
guldålder!” (Narti, Ana Maria & Rydell, Birgitta (2002) Gör biblioteken till 
kulturpolitisk valfråga!.  nr. 3, s.8) 
 
Man kan säga att förespråkarna för det postmoderna folkbiblioteket gärna och ofta 
använder sig av termer och begrepp som jag kategoriserat såsom ingående i en modern 
diskurs, medan förespråkarna för ett modernt folkbibliotek noga aktar sig för att göra 
detsamma med postmoderna termer. Istället protesterar man mot flykten från höga ideal 
och visioner om en institution som vill verka för demokratins befästande. 
 
” Vi står i valet mellan barbari och humanism. IT-informatörer och sagoberättare. Hur 
är det, har vi slutat drömma? Eller, har vi innerst inne en dröm om allas rätt till 
kunskap och upplevelser. Finns den kvar: drömmen om ett bättre samhälle, visionen om 
allas rätt till kultur? Rättvisa, solidaritet och jämlikhet. För så var de ursprungliga 
målen, visionerna om folkets bibliotek. ” (Stålnacke , Christina (2000) Från humanism 
till barbari.  nr. 17, 2000, s.20) 
 
En central fråga är hur folkbiblioteken stärker sitt existensberättigande? Genom att ge 
medborgarna vad de vill ha, svarar postmodernisterna. Folkbiblioteken ska inte lägga 
några värderingar på människors olika val, utan helt enkelt tillhandahålla det utbud som 
det finns efterfrågan på. Genom en i huvudsak passiv hållning vad gäller prioritering av 
vissa typer av litteratur, kulturyttringar eller val av medier, lockar man fler människor 
till biblioteken. Det är biblioteksanvändarna som, genom sina behov och önskemål, 
präglar den lokala biblioteksverksamheten, och de individuella behov som finns hos var 
och en av folkbibliotekens besökare, är alla lika legitima, oavsett syfte. 
 
Medborgaren ska bilda sig själv genom sina egna val och folkbiblioteket ska 
tillhandahålla vad besökarna eller kunderna önskar. Bibliotekarierna ska fatta beslut om 
inköp och andra prioriteringar efter mallen utbud och efterfrågan. Enligt den 
postmoderna ståndpunkten bör det inte finnas någon överordnad eller enhetlig 
organisation som formulerar och avgör vad människor vill ha och behöver.  
 
En postmodern folkbibliotekarie strävar inte efter att prioritera en viss typ av 
information eller kultur eller att främst rikta sig mot specifika grupper av människor. 
Den postmoderne folkbibliotekarien har inga andra långsiktiga mål förutom det att ge 
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folk vad de uttrycker att de vill ha, så menar man att man bäst tjänar de demokratiska 
syftena. Det är biblioteksbesökarna, eller kunderna, som genom sina uttryckta 
förhoppningar och förväntningar formar biblioteksverksamheten, det är de som 
bestämmer och avgör hur formerna och innehållet ska se ut. Ovanstående synsätt är 
starkt polariserat gentemot de traditionella folkbildningsförespråkarna, som förespråkar 
ett klassiskt, humanistiskt folkbildningsideal. De som förespråkar ett modernt 
folkbiblioteksalternativ anser att själva humanismen är hotad och frågar sig;  
 
” Vem ser sig som folkbildare? Vem bryr sig om folkbildning? Vem har tid? Vem 
funderar överhuvudtaget kring vad och vem folkbiblioteken är till för? Är de till för en 
liten elit, högt avlönade börsmäklare? Eller är biblioteken till för vanligt folk, gamla, 
unga, invandrare, utstötta människor, marginaliserade och blottade på både medel och 
ord? ” (Stålnacke , Christina (2000) Från humanism till barbari.  nr. 17, 2000, s.20) 
 
 
6.2.2 Hur ser man på den målgrupp folkbiblioteket är tänkt att tjäna? 
 
Företrädarna för den postmoderna diskursen menar att man bör överlåta en stor del av 
ansvaret för informationsförsörjningen åt den enskilde medborgaren. Man menar att de 
demokratiska syftena inte främjas av doktriner och pådyvlade ideal om vad man bör och 
inte bör göra, vad man bör och inte bör sträva efter. Därför menar man att biblioteket 
och bibliotekarier måste bemöta människor som rationellt tänkande och rationellt 
handlande individer som vet och kan uttrycka vad de önskar och behöver.  
 
Det postmoderna folkbiblioteket ska agera främst passivt och ge service, och 
bibliotekarierna eller informationsförmedlarna utför de uppgifter kunderna eller 
besökarna ger dem, de agerar inte myndighet genom att tala om vad kunderna bör söka 
efter eller vad de behöver. De medier och verksamheter människor säger att de vill ha 
ska finnas och tillhandahållas på folkbiblioteken. Man gör institutionen populär och 
trendig genom att tillhandahålla det som människor säger sig vilja finna på biblioteket.  
 
”Böcker har blivit högsta mode. TV4 gör ”om en bok” där varje kändis med lite känsla 
for trender är med och berättar bokminnen av skilda slag. På bussar och på 
tunnelbanan sitter ungdomar och läser klassiker. Böcker tycks trendigare än 
någonsin.” (Narti, Ana Maria & Rydell, Birgitta (2002) Gör biblioteken till 
kulturpolitisk valfråga!.  nr. 3, s.8) 
 
Den moderna tanken att människor även ska erbjudas sådan typ av information de inte 
visste fanns och alltså inte kan efterfråga, vinner inte mycket gehör. På det postmoderna 
folkbiblioteket ger man sig inte in i diskussioner om kvalitet och abstrakta mål såsom 
att eftersträva kunskaper, upplevelser och skönhet.  
 
Det livslånga lärandet är ett högst levande begrepp i postmodern miljö där individen 
hela tiden måste anpassa sig till en ständigt föränderlig tillvaro, att lära om och lära om 
och göra det med vilja, nyfikenhet och glädje. Folkbiblioteket menar man spelar en 
viktig roll i det livslånga lärandet och Maija Berntson, biblioteksdirektör, beskriver en 
vision om:   
 
” det ständigt öppna kunskaps- och kulturrummet där var och en skapar sitt eget 
bibliotek genom att välja vad han/hon vill göra- läsa, söka information, lyssna på  
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musik, studera, samtala, etc. Där ska finnas tysta rum, likaväl som rum för möten och 
särskilda vrår där man får ha mobiltelefonen öppen” .” ( Norby, Karin (2000) 
Helsingfors stadsbibliotek fick Bill Gates-pris. nr. 14,  s.12) 
Postmoderna folkbibliotekarier företräder en annan syn på bildning och folkbildning  än 
de moderna företrädarna. De som företräder den postmoderna diskursen förmedlar ett 
avståndstagande från vad som kan uppfattas som ett ålderdomligt folkuppfostrande 
folkbildningsideal. Man betraktar nu individen inte främst som en del i ett kollektiv 
eller helhet utan främst som en enskild konsument, som genom egna rationella val och 
beslut själv formar och skapar sitt liv. Termen folkbildning syftar på en helt annan syn 
på lärande där bildning bestod av en viss uppsättning kunskaper och färdigheter som 
formulerats från ett ovanifrånperspektiv. En postmodern syn på kunskap kan inte 
acceptera en sådan definition utan menar att individen själv måste bestämma vad 
bildning är för just henne. Därav den mer otvungna inställningen till termen livslångt 
lärande enligt min tolkning.  
 
6.2.3 Hur ser man på finansieringen av folkbiblioteket? 
 
Förespråkarna för vad jag här kallar den postmoderna diskursen har det gemensamt att 
de alla anser att folkbibliotekens nuvarande form och innehåll inte i sig räcker till för att 
locka och attrahera människor till biblioteken. Man bör enligt detta synsätt se 
biblioteken som en kombination mellan mission och affärsföretag med syfte att kunna 
utvecklas och hävda sig i den konkurrens som råder i samhället. De som företräder den 
postmoderna diskursen menar att folkbiblioteket måste lära sig att sälja sitt budskap 
med marknadsmässiga metoder. Folkbibliotekets verksamhet ska utformas som en 
produkt som det går att handla med, biblioteksbesökarna blir kunder som ska lockas att 
köpa den färdiga produkten som på en öppen marknad. Bibliotekarier ska skaffa 
ekonomiska medel till verksamheten, hur de gör detta är mindre viktigt. Den moderna 
strävan efter neutralitet och opartiskhet som företrädare för det moderna folkbiblioteket 
framhåller som ett viktigt fundament i varje demokratisk stats 
informationsförsörjningspolitik vinner inget gehör. Man är inte främmande utan snarare 
välkomnande inför tanken på att låta andra än stat och kommun ta över finansiering och 
drift av verksamheten. Entreprenörskap och olika initiativ med sponsring och 
reklamverksamhet uppmuntras och ses som ett positivt och nödvändigt sätt att skaffa 
extra resurser till verksamheten. 
 
… ”När de ekonomiska villkoren vilar på politiska grunder blir de bräckliga. 
Alternativa finansiärer måste till för att verksamheten ska kunna fortsätta.”  
( Häggström, Britt Marie (2002) IFLA 75 år Yttrandefriheten i centrum. nr. 13, s. 17) 
 
År 2000 fick Helsingfors stadsbibliotek Bill & Melinda Gates Foundations pris ”Access 
to Learning” för att det exceptionellt väl givit sina användare tillgång till information 
och kultur via Internet. Priset är på en miljon dollar. Att ta emot prispengar ses enbart 
som positivt även om de kommer från en kommersiell källa. Finlands president Tarja 
Halonen skrev ett gratulationsbrev där hon bl.a. framhåller:   
 
…”Ett av de centrala målen i strategierna för vårt informationssamhälle är att 
säkerställa alla medborgare fri tillgång till information och kultur på jämställd basis, 
och biblioteken är viktiga instrument för att uppnå detta mål. En miljon dollar. Det är 
mycket pengar för ett stadsbibliotek.”  (Norby, Karin (2000) Helsingfors stadsbibliotek 
fick Bill Gates-pris. nr. 14,  s.12) 
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Den postmoderna diskursen menar att tanken på ett opartiskt folkbibliotek som strävar 
efter höga och abstrakta mål och visioner måste överges för en mer konkret, mätbar 
verksamhet så att denna kan effektiviseras och marknadsanpassas i större utsträckning. 
Man vill inte i första hand påverka samhällsutvecklingen bort från den nuvarande 
trenden med ökad kommersialisering av alla samhällets sfärer, utan man vill främst vara 
följsam och anpassningsbar och serva den samhällsordning som råder. Inte försöka nå 
och forma en annan.  
 
Ekonomiska resurser är avgörande förutsättningar för hur verksamheten gestaltar sig. 
Utan pengar blir det ingen verksamhet överhuvudtaget. De som företräder det moderna 
folkbiblioteket menade att det också är väsentligt och avgörande varifrån de 
ekonomiska resurserna kommer. Detta anser inte det postmoderna folkbiblioteket spelar 
någon som helst roll. De som företräder den  postmoderna folkbiblioteksdiskursen 
menar istället att biblioteken måste föra en mer offensiv bibliotekspolitik och våga ta till 
okonventionella metoder för att till fler nå ut med sin verksamhet. Birgitta Rydell, 
Stockkholms kulturborgarråd menar att:  
 
”…i Stockholm är det lättare att få syn på Mc Donald´s än på folkbiblioteken trots att 
de senare är många fler.” (Norby, Karin (2002) Stockholm har fått sin biblioteksplan. 
nr. 9, s. 19) 
 
Man sneglar på hur en del andra länder som kommit längre i postmoderniserings-
processen hanterar sina informationsförsörjningsproblem, t.ex. Storbritannien:  
 
”…Även företag, organisationer och andra engagerades i projektet ”The national 
Literacy Project” som bland annat innebar att skönlitterära texter trycktes på chips- 
och godispåsar i syfte att nå ut med litterära texter med okonventionella metoder”  
(Narti, Ana Maria & Rydell, Birgitta (2002) Gör biblioteken till kulturpolitisk valfråga!.  
nr. 3, s.8) 
 
Detta tolkar jag som ett tydligt postmodernt inslag. Man frångår visionen om att locka 
människor till folkbiblioteken genom dess egna innehåll och verksamhet och försöker 
istället sälja folkbibliotekens budskap genom marknadsmässiga metoder.  
 
Även Danmark ses som ett föredöme där man talar om ett utvidgat biblioteksbegrepp 
och menar med detta både utvidgningen av bibliotekens materialförpliktelser, de medier 
biblioteken är skyldiga att tillhandahålla, utökningen av elektroniska tjänster och lagens 
öppning för biblioteken att utföra olika slags betaltjänster. Det utvidgade biblioteks-
begreppet innebär att biblioteken ses både som en fysisk plats för kultur och 
informationsförmedling via de dokument och elektroniska informationsresurser som 
kan ställas till förfogande på stället och som ett elektroniskt bibliotek, vars tjänster 
erbjuds medborgarna över internet. Biblioteken (i Danmark) uppmuntras att 
vidareutveckla och förädla kunskap t.ex. i kurs- och konsulentverksamhet samt 
specialtjänster mm som skapas i biblioteksarbetet.  
 
”Priserna ska sättas marknadsmässigt, om biblioteken erbjuder tjänster som 
konkurrerar med tjänster i privat regi.” (Nilsson, Sven (2000) Ny dansk bibliotekslag 
öppnar biblioteken. nr. 3, s. 13) 
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I Sverige betonas enligt min uppfattning efter genomgång av artiklarna istället de 
traditionella kulturuppgifterna och man ser man inga försök till att föreslå biblioteken 
att ta betalt för konsulttjänster med marknadsmässiga priser. 
Förespråkare för det postmoderna alternativet argumenterar för en gemensam europeisk 
logotyp för folkbiblioteken. Man talar uttryckligen om en bibliotekssymbol som ett 
varumärke. Sådana termer skulle förespråkare för det renodlade moderna folkbiblioteket 
inte använda sig av. 
 
”En gemensam symbol, ett varumärke, för folkbiblioteken inom Europeiska unionen 
skulle genom sin massiva exponering vara till stor nytta i marknadsföringen.”  
(Berntson, Maija & Öström, Mats (2002) Gemensam Europa- logo för folkbibliotek. 
nr.1, s. 13) 
 
Man menar vidare att: 
 
”Införandet av bibliotekslogotypen kan kompletteras med ett kvalitetsarbete, med en 
europeisk auktorisation. För att erhålla rätten att använda folkbibliotekssymbolen skall 
vissa kriterier vara uppfyllda. Dessa kan vara graderade enligt modell typ 
internationell hotellstandardisering. Vi kan i framtiden alltså besöka folkbibliotek inom 
Europeiska unionen med en respektive flera ”stjärnor” beroende på servicenivå: 
kvalificerad arbetskraft, öppethållande, medibestånd, internet tillgång och annat.” 
(Berntson, Maija & Öström, Mats (2002) Gemensam Europa- logo för folkbibliotek. 
nr.1, s. 13) 
 
Vidare:  
 
 ”Folkbibliotek över hela Europa utgör en mycket viktig resurs för 
informationsförsörjning, utbildning, kultur och demokrati.”  
(Berntson, Maija & Öström, Mats (2002) Gemensam Europa- logo för folkbibliotek. 
nr.1, s. 13) 
 
Man menar att tanken om ett opartiskt folkbibliotek inte vinner gehör, de som företräder 
den postmoderna ståndpunkten menar att det viktigaste uppgiften är att skaffa 
ekonomiska medel för att köpa det folk vill ha, hur dessa medel anskaffas är mindre 
viktigt.  
 
Detta har varit ett sätt för mig att tolka och förstå debatten om folkbiblioteket i DIK 
Forum, andra sätt har varit möjliga. Min tolkning utgör en mycket liten del i en 
verklighet som kan liknas vid ett gigantiskt pussel med oändligt många pusselbitar. 
Liksom Göran Bergstrand frågar jag mig: ”Är mina tolkningar rimliga? Jag vet inte. De 
är mina tolkningar, mina sanningar. Man kan göra sådana tolkningar och tro att det 
finns sanning i dem.” (Bergstrand, 20002, s.11) 
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7. Slutsatser  
 
Det övergripande syftet med uppsatsen var att studera fenomenet postmodernitetens 
inverkan på det svenska folkbiblioteket. Folkbibliotek är politiska institutioner skapade 
under moderniteten med höga ambitioner om att med hjälp av bildning och upplysning 
kunna förbättra tillvaron för den enskilde människan och samhället i stort. Black & 
Muddiman menar att själva kärnan i folkbibliotekens verksamhet varit modernitetens 
etiska projekt, att ge alla människor lika rättigheter till kunskap och information för att 
på så sätt kunna stärka och utveckla den demokratiska nationalstaten. (Black & 
Muddiman, 1997, s. 43) Under de senaste årtiondena har folkbiblioteket befunnit sig i 
och anpassat sig till en postmodern miljö. (Black & Muddiman, 1997, s. 9)  
 
Begreppet postmodernitet är kontroversiellt och det finns ingen entydig definition att 
luta sig mot. Postmoderniteten är liksom moderniteten ett intellektuellt och ett kulturellt 
fenomen och syftar på en specifik historisk epok. Under de senaste årtiondena har 
västerländska moderna demokratier genomgått drastiska förändringar. Dessa har gjort 
att många idag ifrågasätter om vi fortfarande lever i en modern värld eller om det är så 
att vi är på väg att bilda ett nytt  senkapitalistiskt samhälle, ett postmodernt samhälle 
som vilar på andra grunder och försanthållanden än tidigare. Termen postmodernitet har 
i den här uppsatsen utifrån den lästa litteraturen definierats som ett öppet och inklusivt 
värdesystem där alla typer av åsikter och preferenser ryms.   
 
7.1 Hur ser man på folkbiblioteket som social institution? 
 
Det moderna och det postmoderna folkbiblioteket är väsensskilda. De avspeglar olika 
sätt att se på samhällets ansvar för förmedling av information och kultur till 
medborgarna. Dessa olika synsätt uttrycks genom olika sätt att tala om folkbibliotekets 
relation till samhället, genom olika diskurser. Vilken typ av offentligt finansierad kultur 
och information medborgarna ska ha tillgång till kan aldrig bli en neutral eller självklar 
fråga utan är istället ett uttryck för hur man ser på rättigheter av olika slag. Ytterst 
handlar det om hur man ser på begreppet demokrati och individens roll i ett 
demokratiskt system. De båda bibliotekstyperna är inte renodlade utan samspelar med 
varandra, kodord för respektive bibliotekstyperna blandas ofta i artiklarna. Bakom den 
moderna folkbibliotekstanken står den grupp människor som menar att ansvaret för 
kultur och informationsförmedling ligger på samhällets bord, professionella 
bibliotekarier ska enligt detta synsätt välja och erbjuda en sådan verksamhet och sådant 
material som man definierar som kvalitativt. Samhället genom det moderna 
folkbiblioteket ska genom sin verksamhet bilda medborgarna. Individen och 
medborgaren skaffar sig själv sin egen bildning. Så menar de som företräder den 
postmoderna diskursen att man bäst tjänar de demokratiska syftena. En övervägande 
majoritet av artiklarna i min undersökning förespråkar dock en syn på folkbiblioteket 
med anspråk på att vara en social institution, d.v.s. ett modernt synsätt. 
 
7.2 Hur ser man på de målgrupper folkbiblioteket är tänkt att tjäna? 
 
Det moderna folkbiblioteket värnar ståndpunkten om folkbibliotekens neutralitet, 
genom att definitivt hävda att folkbibliotek ska stå fria från alla kommersiella intressen 
eller annan alternativ finansiering. Utbildade bibliotekarier, är de som bäst kan bedöma 
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vilket material och vilken verksamhet som motsvarar den kvalitativa nivå som 
understödjer biblioteksanvändarens behov och utveckling.  
 
Det postmoderna synsättet hävdar att detta är uttryck för en förmyndarmentalitet, som 
inte respekterar individens eget ansvar och de individuella behov och önskningar 
han/hon uttrycker. De kommersiella intressen som kan komma att få inflytande över 
folkbibliotekens verksamhet innebär inte något reellt hot, då det på sikt kommer att ske 
en självreglering. Biblioteksanvändarnas uttryckta behov och önskningar är därmed det 
som ska styra bibliotekens innehåll.  
 
Det finns en avgörande skillnad mellan den verksamhet som förordar ett främst passivt 
förhållningssätt, och det som anser att man främst bör förhålla sig aktiv. Det moderna 
folkbiblioteket menar att man ska söka upp och övertyga människor om att de behöver 
folkbiblioteket och det som erbjuds där, medan det postmoderna folkbiblioteket menar 
att människor själva ska bestämma om de vill komma till biblioteket och vad de ska 
göra där. Den dominerande diskursen i DIK Forum menar att folkbiblioteket har ett 
ansvar att göra verksamheten synlig även för dem som inte själva kommer till 
folkbiblioteket. Man måste ta hänsyn även till s.k. dolda informationsbehov då 
människor inte kan efterfråga sådant de inte vet finns. 
 
7.3 Hur ser man på finansieringen av folkbiblioteket? 
 
Det finns en avgörande skillnad om man anser att den information och kultur som 
förmedlas på folkbiblioteken ska stå fri från kommersiella intressen eller inte. Det 
moderna folkbiblioteket tar bestämt avstånd från all alternativ finansiering för att på så 
vis värna om och bevara folkbibliotekets neutralitet. Bibliotekarier ska bedöma, välja 
och tillhandahålla sådant material och en sådan verksamhet som man anser vara 
kvalitativ, information som serveras via marknaden får människor tag på ändå. Det 
postmoderna folkbiblioteket anser att ett sådant förhållningssätt sätter sig över vanliga 
människors önskemål och menar att det inte är bibliotekariers uppgift att agera 
smakspecialister, de ska ta hänsyn till och respektera vad biblioteksbesökarna uttrycker 
att de vill ha på folkbiblioteket. Man ser ingen fara i att låta kommersie lla intressen få 
inflytande över folkbiblioteksverksamheten, tvärtom ser man det som något positivt då 
det ger mer resurser och man menar att på lång sikt så reglerar verksamheten sig själv. 
 
Jag tycker att jag fått rimliga men inte väntade svar på mina frågeställningar. Jag hade i 
textmaterialet förväntat mig en större genomslagskraft av idéer som enligt den 
definition jag använt mig av skulle kunna karakteriseras såsom postmoderna. Den 
postmoderna diskursen är inte alls så framträdande som jag hade väntat mig. Dels 
betonar man de moderna dragen i långt större utsträckning än vad jag väntat i de artiklar 
som fått tjäna som ”goda exempel”. Dels tycker jag att det relativt låga antal artiklar jag 
direkt kunnat koppla till uppsatsens frågeställning efter de kriterier jag utgått från på att 
man inte diskuterar dessa frågor i så hög grad som jag trott.  
 
I de fem årgångarna av DIK Forum, 1998-2002, talar man ofta och mycket om 
folkbiblioteket och dess funktion och verksamhet i ett föränderligt samhälle men ofta i 
svepande ordalag och ofta tillsammans med andra frågor och teman än de jag specifikt 
sökt efter. Mina antaganden har visat sig stämma bara delvis.  
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Jag menar efter att ha analyserat artiklarna i DIK Forum att man inte kan tala om ett rent 
postmodernt folkbibliotek eller om en renodlad postmodern diskurs. Mina antaganden 
har därmed visat sig vara felaktiga. Den moderna diskursen har inte bytts ut mot en 
postmodern diskurs. Däremot kan man hävda att den moderna diskursen påverkats och 
influerats av ett postmodernt vokabulär, man kan urskilja postmoderna diskursiva drag i 
den moderna diskursen. Analysen av källorna visar att den moderna 
folkbibliotekstanken bland artikelförfattarna i allra högsta grad lever vidare. Detta 
uttrycks och betonas genom upprepning av termer som jag klassificerat som moderna 
såsom folkbildning, kvalitetskultur, svagare gruppers intressen, offentlig finansiering 
o.s.v. Dessa idéer hittar man i de allra flesta texter i DIK Forum som behandlar 
folkbibliotekets relation till det omkringliggande samhället. De moderna idéerna går 
som en röd tråd genom textmaterialet och visar att även om institutionen folkbiblioteket 
delvis ändrat karaktär finns basen kvar bestående av traditionella grundvärderingar som 
talar om samhällets ansvar för kultur- och informationsförsörjning till medborgarna. 
Man menar i de flesta fall inte att marknaden eller enbart medborgarna själva kan eller 
ska forma bibliotekens form och innehåll, utan att professionella bibliotekarier måste 
vara med och förse medborgarna med den kultur och information som de inte explicit 
kan efterfråga då de inte vet om att den finns. Jag låter Kristina Smedeby sammanfatta 
detta resonemang: ” Den första gradens förändring innebär att verksamheten successivt 
förändras och att man löser problem, anpassar och formar verksamheten utan att den i 
grunden förändras.” (Smedeby, Kristina (1998) Hur förändras folkbiblioteken?.  nr. 12, 
s. 14) 
 
De flesta artikelförfattare i DIK Forum menar att folkbiblioteken måste fortsätta kämpa 
för bildningsidealen, att människor måste få tillgång till annan information och kultur än 
den som serveras via marknaden. Ingen påstår att man inte ska anpassa sig till 
informationssamhället eller ta till sig ny teknik. Detta är dock inte alls detsamma som 
att byta ut de ideal och visioner som folkbiblioteket traditionellt vilat på. Black & 
Muddiman uttrycker farhågor om att folkbiblioteket i alltför hög utsträckning anpassar 
sig till marknadens krav: “Librarians who become infected by a postmodern relativism 
of purpose where the touchstone is that of the market is not inclined to prioritize social 
groups in respect of their information needs instead librarians seek to be all things to all 
people.” (Black & Muddiman, 1997, s. 11) Dessa farhågor kan man inte upptäcka i 
debatten i DIK Forum. Istället använder man sig huvudsakligen av en modern diskurs 
och man talar varmt om folkbildning, läsupplevelser och kultur för alla. 
 
Måste det finnas en motsättning mellan traditionell biblioteksverksamhet och en mer ny 
sådan? Kan det moderna och det postmoderna folkbiblioteket verka i ett samspel? Måste 
den moderna och den postmoderna diskursen skiljas åt? Jag menar att man måste 
bestämma förhållningssätt och att inte vilka kompromisser som helst kan göras. 
Folkbiblioteket kommer alltid att påverkas av det omkringliggande samhället, men man 
kan välja om man ändå vill försöka driva de frågor man traditionellt ansett vara 
grundpelarna i verksamheten. Hur man ser på organisationen, målgrupper och 
finansiering blir avgörande för vilken verksamhet man utvecklar. Jag anser inte att de 
båda bibliotekstyperna kan samverka i någon större utsträckning, de ligger för långt 
ifrån varandra värderingsmässigt. Man måste välja om man vill utgöra en påverkande 
eller anpassande faktor i samhället, om man främst vill verka i modern eller i 
postmodern miljö.  
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Avslutningsvis kan sägas att fortfarande lever många av de idéer kvar som 
karakteriserar den moderna folkbibliotekstanken, och ett verkligt postmodernt 
folkbibliotek får vi nog vänta ett bra tag till på, om det alls kommer att bli till. 
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8. Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka om man i debatten om folkbibliotekets 
verksamhet och funktion i en av biblioteks- och informationsvetenskapens 
branschtidningar, DIK Forum, kan skönja och utläsa postmoderna drag och tendenser 
samt att avgöra om dessa är tillräckligt tydliga och dominerande för att man ska kunna 
tala om en postmodern folkbiblioteksdiskurs. Min empiriska undersökning bestod av 
genomgång, närläsning och analys av för studien relevanta artiklar under fem årgångar 
av DIK Forum, 1998-2002.  
 
Huvudfrågan som uppsatsen skulle söka svar formulerade jag så här: 
 
”Kan det sägas existera en postmodern folkbiblioteksdiskurs?”  
 
Jag har betraktat folkbiblioteket såsom en politisk institution som ingår i ett mycket 
komplext sammanhang som färgar dess verksamhet i såväl organisatoriska, politiska 
som ideologiska avseenden. Folkbibliotekens ideologiska identitet påverkas utifrån, 
samtidigt som de själva formulerar en självständig diskurs som uttrycker vissa värden 
och normer. Jag har även betonat att det är människor som grundar och utvecklar 
folkbibliotek och de gör det för att uppnå något med detta, och dessa avsiktligt 
handlande människor är begränsade och styrda av samhälleliga strukturer.  
 
Jag skapade genom litteraturundersökningar en teoretisk grund för ämnesområdet 
genom att först beskriva och presentera folkbiblioteket under moderniteten respektive 
under postmoderniteten. Jag använder mig av en hermeneutisk ansats och sätter texten i 
centrum för tolkningen. Den systematiska analys jag har använt mig av för att uppfylla 
mitt syfte utgörs av en hermeneutisk tolkning av ett textmaterial, artiklar i DIK Forum 
under perioden 1998-2002, där insikten att vi alltid förstår något mot bakgrund av vissa 
förutsättningar, att meningsfulla fenomen enbart är begripliga i det sammanhang de 
förekommer i och att all forskning karakteriseras av rörelse mellan del och helhet har 
varit styrande för analysens genomförande. Forskarens förförståelse är viktig att 
uppmärksamma vid presentation av resultaten.   
 
Min teori om att postmoderniteten skulle ha påverkat folkbibliotekets verksamhet i så 
pass hög utsträckning att man skulle kunna börja tala om en verklig postmodern 
folkbiblioteksdiskurs visade sig stämma endast delvis. Min bestämda åsikt är att det 
skett en värdeförskjutning i folkbibliotekens verksamhet. Jag menar att man med blotta 
ögat kan se att denna har ägt rum genom att notera att man på många folkbibliotek idag 
praktiserar en annan inköpspolicy än den som utgår från folkbildande kvalitetskrav.  
 
Min undersökning visar dock på att denna värdeförskjutning inte är tillräckligt stor för 
att man i debatten i DIK Forum ska kunna tala om en renodlad postmodern 
folkbiblioteksdiskurs. Däremot kan man läsa in postmoderna drag i verksamheten och 
postmoderna diskursiva drag. Folkbiblioteket är i hög grad influerat och påverkat av 
postmoderna tendenser om man med dessa menar sådant såsom krav på 
marknadsanpassning och effektivisering, teknologisering och ett splittrat 
verksamhetsfält där utbud och efterfrågan i högre grad än tidigare ska styra. Men, den 
gamla moderna folkbildningstanken där man ser folkbiblioteket främst som en social 
institution, lever kvar i debatten i DIK Forum. Det finns en stor vilja bland 
artikelförfattarna att ta till sig ny teknik och att utveckla biblioteksorganisationen i 
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samklang med samhället i övrigt men man värnar samtidigt om det moderna 
folkbibliotekets ideal. Man vill bevara och utveckla den moderna värdegrunden och 
man litar inte till att marknaden själv kan garantera medborgarna fri och jämlik tillgång 
till information och kultur, motviljan mot sponsring och att lägga ut biblioteken på 
entreprenad är stor även om detta förespråkas av ett fåtal artikelförfattare. 
Avslutningsvis kan sägas att fortfarande lever många av de idéer kvar som 
karakteriserar den moderna folkbiblioteks- tanken, och ett verkligt postmodernt 
folkbibliotek får vi nog vänta ett bra tag till på, om det alls kommer att bli till. 
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