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Abstract: The purpose of this master thesis is to investigate and analyse 

how the concept of lifelong learning is expressed in political 
documents concerning public libraries and education and how 
it can be related to earlier concepts of education within the 
discourse of public libraries. Focus is the official approach to 
the concept of lifelong learning and public library. The 
documents examined contain the political aims for education 
and culture policy on a national and local level. 

 
 The theories used in the study concern the background and 
meaning of the concept of lifelong learning, they describe 
public libraries and their earlier perspectives of education and 
they also give a picture of practices of governing within the 
framework of public libraries. The purpose is to see how the 
speech in the documents is reflected in discourses of society 
and public library. 
 

 The procedure is inspired by critical discourse analysis as  
 described by Norman Fairclough. According to this a three-
dimensional analytical framework is used. This means that 
discourse is regarded as text, as discourse practice and as so-
cioculture practice.  

 
 The result of the study is that there are many similarities be-

tween the concept of lifelong learning and earlier concepts of 
education. What differs is that lifelong learning is strongly 
characterized by the theories about “knowledge society” and 
discourses of “marketization”. The emphasis on the lifelong 
and lifewide perspective and the underlying motives for this 
can be regarded as new elements in the view of education. 
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1 Inledning 
Uttrycket livslångt lärande är ett begrepp som sedan ett antal år används flitigt, inte 
minst i politiska sammanhang. Det har exempelvis ofta anammats av dem som formule-
rar utbildningsplanering både på internationellt och nationellt plan, men man träffar 
även på uttrycket i bibliotekssammanhang. Ofta uttrycks begreppet med en positiv 
laddning och med lite ”luddig” innebörd. Men vad menas egentligen med livslångt 
lärande? Vilken bakgrund finns till begreppet? Eftersom det används i en rad olika 
sammanhang, finns det då anledning att misstänka att det finns olika tolkningar? Har 
begreppet alls någon innebörd eller är det bara ett visionärt ord som låter bra? 
 
En annan fråga som infinner sig är vad talet om det livslånga lärandet betyder för folk-
bibliotekens verksamhet? Denna fråga är, menar jag, intressant ur ett folkbiblioteksper-
spektiv av flera skäl. För det första har folkbiblioteken en lång tradition av lärande bak-
om sig, där idén om folkbildning var en av grundidéerna till bildandet. Hur tas denna 
tradition tillvara? Rimligtvis borde folkbibliotek kunna betraktas som en viktig resurs 
för samhällets utbildningssystem. Att detta inte verkar vara fallet tyder inlägg i biblio-
teksdebatten på. I en debattartikel från den 30 juli 2005 pekar Niclas Lindberg, general-
sekreterare i Svensk Biblioteksförening och Gunilla Tjernberg, kristdemokratisk riks-
dagsledamot på problemet:  

”Med sin folkbildande tradition borde biblioteken ses som en självklar aktör i visionen om 
det livslånga lärandet. Trots detta är det ytterst sällan som bibliotekens förmåga tas till vara 
eller uppmärksammas i politiska beslut eller i media”. (NA, 2005-07-30) 

 
Ett annat skäl till att uppmärksamma frågan om det livslånga lärandets betydelse för 
folkbiblioteksverksamheten är debatten om folkbibliotekets framtida roll. Stora föränd-
ringar har redan skett i och med IT-utvecklingen som tog fart på allvar under 90-talet, 
något som bidragit till att ifrågasätta folkbibliotekens roll. Även samhällsförändringar, 
som ökad arbetslöshet och ökade krav på utbildning, har fått konsekvenser för folkbib-
lioteken. Ett exempel är det ökade antalet vuxenstudenter som kommer till folkbibliote-
ken för att söka information och studielitteratur. Innebär talet om det livslånga lärandet 
en förändrad roll för folkbiblioteket?  
 
Ofta talas om den svaga politiska styrningen av folkbiblioteksverksamheten. Tydliga 
måldokument på nationell och lokal nivå efterfrågas, vilket skulle underlätta för biblio-
teken och tydliggöra deras uppdrag. Bosse Jonsson, universitetslektor i pedagogik vid 
Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap på Mälardalens högskola, menar i sin 
avhandling Medborgaren och marknaden att det är viktigt att ställa frågan om hur folk-
bibliotekets lokala beslutsfattare, politiker och chefer ser på folkbiblioteket och dess 
uppgift. Som skäl för detta hänvisar han till Joacim Hansson, fil dr vid Institutionen för 
biblioteks- och informationsvetenskap på Bibliotekshögskolan i Borås, som menar att 
folkbiblioteket till sin karaktär är en självständig offentlig institution vilket innebär att 
det finns en tydlig politisk och ideologisk dimension i hela dess verksamhet (se Jonsson, 
2003, s.14). Jonsson refererar också till Ragnar Audunson, professor i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Oslo, som pekar på att folkbiblioteken i tre av-
seenden intar särskiljande drag jämfört med andra offentliga verksamheter. För det för-
sta, säger Audunson,  är folkbiblioteken sällan föremål för politisk debatt och det saknas 
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i Sverige ett tydligt målsättningsprogram för folkbiblioteken. Trots att deras tillkomst 
och utveckling i stor utsträckning varit frukten av deras eget verk så har, för det andra, 
deras verksamhet ändå en betydelse som överskrider deras institutionella gränser, inte 
minst inom utbildningsväsendet. Detta innebär, för det tredje, att folkbiblioteken för sin 
autonomi och identitet är beroende av fortlöpande idédiskussioner kring dess verksam-
het (Audunson, se Jonsson, 2003, s.14f). Begreppet livslångt lärande används ofta som 
något som påverkar folkbibliotekens verksamhet. Hur definitionen av livslångt lärande 
ser ut, vad man väljer att innefatta i ett livslångt lärande och vilken koppling som görs 
mellan folkbibliotek och livslångt lärande får konsekvenser för folkbiblio-
teksverksamhet både på ett nationellt och på ett lokalt plan. Är livslångt lärande ett 
otydligt begrepp hos i övrigt otydliga styrdokument för bibliotek? 

1.1 Bakgrund 
Anledningen till att jag valt att fördjupa mig i begreppet livslångt lärande som magister-
uppsatsämne har främst att göra med att detta är ett begrepp som jag under flera år upp-
repade gånger stött på och funderat över. Först i yrket som 1-7- lärare, där begreppet ofta 
användes i olika måldokument för skolan. Nu, några år senare, har jag även stött på be-
greppet här på Bibliotekshögskolan. Min egen upplevelse av begreppet är att det i bör-
jan av 1990-talet plötsligt dök upp och användes, ofta i politiska sammanhang, men utan 
några förklaringar eller något förtydligande. Det kändes helt enkelt som ett ”uttryck i 
tiden”, ett modeord i politiska uttalanden och dokument. Utan att förklaras närmare ver-
kade det ha att göra med samhällsförändringar och IT-samhälle. Det verkade också vara 
någon slags universallösning på framtidens problem och oförutsägbarhet, såsom arbets-
löshet, osäkrare arbetsmarknad och strukturomvandlingar. Arbetet med den här uppsat-
sen är ett sätt att få klarhet i begreppet och se vilken betydelse det har eller kan ha i en 
folkbibliotekskontext. 
 
En annan anledning till mitt ämnesval är mitt intresse för folkbibliotek sett ur ett sam-
hällsperspektiv. Eftersom jag, inte minst genom min utbildning, har en positiv inställ-
ning till folkbiblioteket som företeelse har jag under utbildningen ofta haft anledning att 
fundera över hur det används som resurs i samhället. Å ena sidan talas om livslångt 
lärande, vikten av att klara av att leva i ett informationssamhälle och nödvändigheten av 
att kunna söka och hitta den information man behöver. Å andra sidan har biblioteks-
verksamheten, en verksamhet som verkligen skulle kunna bidra till det livslånga läran-
det, de senaste åren varit utsatt för nedskärningar och besparingar. Detta får mig att und-
ra, inte bara över den politiska viljan med ett begrepp som livslångt lärande, utan även 
över den politiska ambitionen med folkbiblioteken. Jag är också nyfiken på om det finns 
en röd tråd i politiska dokument för att främja ett livslångt lärande med folkbiblioteken 
som stöd. 
 
Att ämnet livslångt lärande är aktuellt i samhällsdebatten visar mängden av både artiklar 
och litteratur i ämnet. När begreppet kopplas till folkbibliotek har diskussionen ofta rört 
sig kring de senaste årens utbildningssatsningar och folkbibliotekens framtida roll. I 
anslutning till dessa diskussioner hänvisas ofta också till den otydliga lagstiftningen för 
folkbiblioteken. Kerstin Eriksson, bibliotekschef i Norrtälje kommun, skriver i utred-
ningen Biblioteket i utbildningssamhälle, som genomförts på beställning av Norrtälje 
kommun, Svensk biblioteksförening och fackförbundet DIK, att oavsett vem som har 
haft rätt i debatten om bibliotekslagen och den nationella bibliotekspolitiken kvarstår 
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det faktum att både det politiska ansvaret och myndighetsansvaret för det nationella 
bibliotekssystemet är splittrat på olika instanser (2001, s.20f). Hon pekar på det faktum 
att skol- och folkbibliotekets pedagogiska roll i stort sett förbisågs vid planeringen av de 
stora utbildningssatsningarna (ibid., 2001, s.24).  
 
Inom ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap har flera magisteruppsatser behand-
lat ämnet livslångt lärande och folkbiblioteket med lite olika infallsvinkel. Betoningen 
har dock ofta legat på ett användarperspektiv. Folkbibliotekets betydelse för vuxenstu-
derande, samarbete mellan folkbibliotek och lärcentra och folkbibliotekariens arbets-
uppgifter i anslutning till livslångt lärande är sådant som har studerats. Innebörden av 
livslångt lärande i politiska dokument med biblioteksanknytning är dock, vad jag har 
kunnat se, inte lika utforskat. I magisteruppsatsen ”Folkbiblioteket och kunskapslyftet” 
studerar Birgitta Olsson (1999) hur offentliga rapporter och utredningar, som behandlar 
det livslånga lärandet, sällan eller aldrig berör de studerandes behov av tillgång till bib-
liotek. Intresset för den här studien är dock att studera vilken innebörd begreppet livs-
långt lärande verkligen har och se hur det uttrycks i bibliotekspolitiska policydokument.  

1.2 Syfte och problemformulering 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur begreppet livslångt lärande 
uttrycks inom ramen för den pedagogiska diskursen för folkbibliotek. Med pedagogisk 
diskurs för folkbibliotek avses här talet om folkbiblioteken som en institution med en 
pedagogisk funktion. Denna funktion har dels att göra med folkbibliotekens historiska 
och nutida roll i utbildningssammanhang och att folkbiblioteken som institution bildats 
med avsikten att påverka och skapa förutsättningar för att lära. Den handlar också om 
den diskurs som Bosse Jonsson (2003) belyser, och som senare kommer att redogöras 
för, om hur folkbibliotekens makthavare genom sitt tal uttrycker sig som passiva påver-
kare med en förhoppning att biblioteksbesökarna ska bli till aktiva medborgare i det 
demokratiska samhället. 
 
Den övergripande frågan för studien är hur begreppet livslångt lärande uttrycks i några 
biblioteks- och utbildningspolitiska dokument på nationell och lokal nivå och hur det 
kan relateras till tidigare bildningsbegrepp inom folkbiblioteksdiskursen. Som tidigare 
bildningsbegrepp urskiljer jag här de tankar om folkbildning som har haft betydelse för 
folkbibliotekens framväxt och utveckling. Studien genomförs genom att undersöka de 
idéer, begrepp och bildningstankar som ligger till grund för folkbiblioteken och deras 
verksamhet, genom att göra en fördjupande studie av bakgrund och innebörder för be-
greppet livslångt lärande, samt genom att studera ett urval av politiska dokument med 
fokus på folkbibliotek och livslångt lärande. De frågeställningar som jag tar till min 
hjälp i undersökningen är: 
 

• Hur förhåller sig begreppet livslångt lärande till tidigare bildningsbegrepp inom 
ramen för den pedagogiska diskursen för folkbibliotek? 

• Vilken innebörd har begreppet livslångt lärande i ett urval av biblioteks- och ut-
bildningspolitiska dokument på nationell och lokal nivå? 

• På vilket sätt skiljer sig synen på livslångt lärande i politiska dokument  från tidi-
gare bildningsbegrepp? Har något nytt tillkommit eller är det bara en revitalise-
ring av gamla bildningsvärden som har skett? 
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Avsikten med den första frågeställningen är att utreda begreppet som sådant för att få en 
fördjupad teoretisk bild av dess uttryck och bakgrund. Den första frågeställningen hjäl-
per också till att placera begreppet i ett folkbiblioteksperspektiv genom att relatera det 
till tidigare bildningsbegrepp i en folkbibliotekskontext. Tanken med detta är att ge en 
bakgrund till den andra frågeställningen, som avser uppsatsens empiriska del, och ana-
lysen av de utvalda politiska dokument som kommer att studeras. För att undersöka be-
greppets innebörd i de politiska dokumenten används, med hjälp av teorierna om be-
greppet livslångt lärande och tidigare bildningsbegrepp, diskursanalys som metod. Den 
tredje frågeställningen binder samman de två föregående genom att fokusera på skillna-
derna mellan synen på livslångt lärande, såsom det framkommer i de politiska doku-
menten, och hur bildningsbegrepp, sett i ett historiskt perspektiv, har formulerats inom 
folkbiblioteksvärlden. 

1.3 Avgränsningar och definitioner 
För att kunna behandla uppsatsens syfte och frågeställningar kommer jag att koncentre-
ra mig på att studera begreppet livslångt lärande och dess förhållande till bildning och 
folkbibliotek ur ett svenskt perspektiv. När det gäller begreppet livslångt lärande kom-
mer jag att använda det i vid mening där jag ser lärande som en pågående, livslång pro-
cess som innefattar både formellt och informellt lärande. Jag använder mig här av Eu-
ropakommissionens definition, där livslångt lärande betraktas som: "all learning activity 
undertaken throughout life, with the aim of improving knowledge, skills and compe-
tence, within a personal, civic, social and/or employment-related perspective" (Com-
mission of the European Communities, 2003). För att få förståelse för begreppets bak-
grund och olika tolkningar kommer jag att till viss del att behöva studera det ur ett in-
ternationellt perspektiv. Fokus kommer dock att ligga på svenska förhållanden. Jag väl-
jer i studien att koncentrera mig på folkbibliotek, även om begreppet livslångt lärande 
naturligtvis är aktuellt för andra typer av bibliotek. Med folkbibliotek avser jag de 
kommunala bibliotek som riktar sin verksamhet mot invånarna i en kommun (Jonsson, 
2003, s.13).  
 
En avgränsning för studien är att jag kommer att fokusera på det officiella synsättet på 
begreppet livslångt lärande och folkbibliotek. För att få en uppfattning om hur begrep-
pet används kommer jag att studera dess innebörd i ett urval av politiska dokument på 
nationell och lokal nivå, som har relevans för begreppet livslångt lärande och/eller folk-
bibliotek. 
 
Begreppet politik har på svenska två olika grundbetydelser: dels de processer genom 
vilka makt utövas och politiska beslut fattas, dels den förda politikens principer och 
faktiska sakinnehåll. De båda betydelserna  har nära samband med varandra (NE, 1994). 
I följande uppsats kommer främst den senare av de två att uppmärksammas. Med poli-
tiska dokument menar jag här måldokument som är utformade av Sveriges riksdag eller 
kommunfullmäktige i en kommun. Tidsmässigt vill jag att dessa dokument är så aktue l-
la som möjligt för att få en aktuell bild av det studerade ämnet. När det gäller dokumen-
ten på nationell nivå har jag valt de som är styrande för respektive politikområde. På 
lokal nivå kommer jag att studera dokument daterade mellan åren 2003-2005.  
 
Begrepp som kommer att användas i studien är lärande, bildning och folkbildning. Både 
när det gäller lärande och bildning väljer jag att tolka dessa begrepp ur ett brett perspek-
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tiv. För begreppet lärande tar jag hjälp av den beskrivning som Roger Säljö (2000), pro-
fessor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet, ger att lärande är en aspekt av 
all mänsklig aktivitet. I mer grundläggande mening, säger Säljö handlar lärande om vad 
individer och kollektiv tar med sig från sociala situationer och brukar för framtiden 
(s.13). När det gäller bildningsbegreppet, skriver Sven Nilsson (2003), docent i littera-
turvetenskap, är det både omstritt och kontroversiellt, eftersom bildning ibland har för-
knippats med den kanon som varit den kulturella elitens (s.356). I uppsatsen ansluter jag 
mig till en öppen tolkning i enlighet med Bernt Gustavsson (1992), som forskar med 
inriktning på vuxenutbildning och folkbildning. Han skriver att bildning i sin allra vi-
daste mening kan betraktas som den utvecklingsprocess som en människa genomgår 
under sitt liv från barn till mogen människa (s.20). Bildningen ska dock inte ses som en 
individuell process. Gustavsson betonar att det är i mötet mellan individens erfarenheter 
och de kollektiva erfarenheter som mänskligheten gjort som bildning sker (ibid.) 
 
Gunnar Sundgren (2002), professor i pedagogik vid Mälardalens högskola, pekar på att 
även folkbildning är ett begrepp som är både mångtydligt och svårdefinierat, och vars 
innebörd varierar från ett sammanhang och en tid till en annan. Alla innebörder har 
dock det gemensamt att de grundar sig på föreställningen om människans bildbarhet. De 
delar också uppfattning om människans ”natur” och om nödvändigheten att civilisera 
och disciplinera henne eller att frigöra och självförverkliga henne (Sundgren, 2002, s.6f) 
En beskrivning av vad folkbildning kan ge flera helt skilda definitioner, skriver Sund-
gren, från en strängt individualistisk och operationell syn där folkbildning är detsamma 
som att människor själva upplever att de är delaktiga i folkbildning, till definitioner som 
mer betonar folkbildningen som institution (ibid.). I det senare perspektivet förstås folk-
bildning främst som den statsunderstödda verksamheten i studieförbund och folk-
högskolor, folkrörelsernas studiearbete eller som fri humanistisk bildning (ibid., s.12). I 
uppsatsen är jag dels intresserad av begreppets historiska innebörd där det sammanfaller 
med självbildningsbegreppet, vilket, enligt Sundgren, förenar den enskildes bildnings-
törst med klassens intressen och strävan efter bättre levnadsvillkor. Dels är jag i uppsat-
sen medveten om den förskjutning som har skett i begreppet i den nutida debatten där 
innebörden alltmer blivit en fråga om den enskildes bildning (Sundgren, 2002, s.9). 
 
Studiens metod utgörs av diskursanalys och i uppsatsens syfte och frågeställningar 
framkommer en del av de diskurser som kommer att ingå i studien. När det gäller defi-
nition av begreppen diskurs och diskursanalys framhåller Winther Jörgensen och Phil-
lips (2002) att diskursanalys inte är en enda ansats utan en rad tvärvetenskapliga och 
multidisciplinära ansatser som kan användas inom många olika slags undersökningar. 
De pekar också på att det inte råder någon större enighet om vad diskurser är eller hur 
man analyserar dem. Olika positioner ger sina förslag och försöker erövra begreppen 
med just sina definitioner (s.7). Den definition av begreppet diskurs som Winther Jör-
gensen dock menar kan ses som allmänt gällande är att en diskurs är ”ett bestämt sätt att 
tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (ibid.). Denna definition ansluter 
jag mig till och lämnar därmed tills vidare begreppet diskurs för att fördjupa mig ytter-
ligare i det senare i uppsatsens metodavsnitt.  

1.4 Disposition 
Studien kommer, efter att syfte, problemformuleringar och avgränsningar tydliggjorts, 
att inledas med en genomgång av den forskning som är intressant för ämnets infallsvin-
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kel och som kan motiveras utifrån val av metod. I avsnittet med tidigare forskning 
kommer jag att titta på vilken forskning som bedrivs och som berör eller gränsar till mitt 
uppsatsämne. Därefter urskiljer jag under rubriken teoretiska utgångspunkter den teori 
som jag har tänkt använda mig av för att genomföra analysen av de politiska dokumen-
ten. Först kommer jag att koncentrera mig på livslångt lärande som begrepp; dess bak-
grund och hur det uttrycks i politiska dokument. Därefter kommer jag att fördjupa mig i 
hur bildningstanken har uttryckts och uttrycks i politiska dokument samt titta på Jons-
sons teorier angående politisk styrning och hur denna styrning kommer till uttryck, dels 
i den pedagogiska diskursen, dels i den moderna välfärdsstaten i stort.. Dessa teoretiska 
utgångspunkter kommer att utgöra bakgrund för min analys av de politiska dokumenten. 
Efter det teoretiska avsnittet följer en redogörelse för den metod som jag kommer att ta 
till min hjälp vid analysen. Här beskriver jag hur metoden påverkar min studie samt de 
analysverktyg som jag kommer att använda mig av. När jag beskrivit teori och metod 
följer analysen av de politiska dokumenten. Uppsatsen avslutas med slutsatser, reflek-
tioner kring studiens resultat och tankar om fortsatt forskning. 
 

2 Riktlinjer för livslångt lärande och folkbibliotek – en 
bakgrundsbeskrivning 
Kerstin Eriksson (2000) beskriver i skriften Biblioteken i utbildningssamhället hur be-
greppet livslångt lärande kan spåras tillbaka till slutet av 1960-talet och att det här i Sve-
rige lanserades av Olof Palme redan 1969. Palme förespråkade ett system med åter-
kommande utbildning, dels på grund av att de snabba förändringarna på arbetsmarkna-
den kräver ständig omskolning, fortbildning och vidareutbildning, dels av jämlikhets-
skäl (s.23). 
 
1972 presenterade UNESCO sin definition av livslångt lärande.  Enligt denna är livs-
långt lärande något som: 

• pågår under människans liv 
• leder till systematiskt förvärvande av, förnyelse av samt komplettering av kun-

skaper, färdigheter och attityder – något som nödvändiggörs av de kontinuerliga 
förändringarna i människors levnadsbetingelser 

• ytterst främjar varje människas självförverkligande 
• är beroende av en ökad förmåga och en ökad motivation hos människor att en-

gagera sig i självstyrda inlärningsaktiviteter 
• erkänner alla slag av pedagogisk påverkan av formellt, icke-formellt samt in-

formellt slag. (ibid., s.23.)  
 
Som framgår av litteraturen (Rubensson, 1996) fick begreppet ny kraft under slutet av 
1980-talet och början av 1990-talet. En fördjupning i orsakerna till begreppets åter-
komst och olika tolkningar av begreppets innebörd återkommer jag till i uppsatsens av-
snitt för tidigare forskning och teori. 1996 proklamerades av EU som The Year of Life-
long Learning (Eriksson, 2000, s.23). Hösten 2000 lade EU fram skriften Memorandum 
om livslångt lärande där uppdraget från Europeiska rådets möten i Lissabon och Feira 
behandlas. I skriftens inledning sägs att i slutsatserna från det Europeiska rådets möte i 
Lissabon bekräftas att inriktningen mot ”livslångt lärande är en förutsättning för en 
lyckad övergång till en kunskapsbaserad ekonomi och ett kunskapsbaserat samhälle” 
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(Memorandum om livslångt lärande, 2000, s.3).  Uppdraget är att genomföra livslångt 
lärande och syftet med memorandumet beskrivs vara ”att inleda en Europa-omfattande 
debatt om en övertygande strategi för ett genomförande av livslångt lärande på alla om-
råden inom det offentliga och det privata livet” (ibid., s.3).  
 
Tanken om det livslånga lärandet fick allt större genomslagskraft även här i Sverige 
under 1990-talet. 1997 presenterade statsminister Göran Persson ”Lära hela livet - för 
jobb och rättvisa” i sin regeringsförklaring (Eriksson, 2000, s.23). Under 1990-talet har 
också stora utbildningssatsningar gjorts, med inriktning på vuxnas lärande. Ett omfa t-
tande utredningsarbete har genomförts för att kartlägga lärandet i ett livslångt perspektiv 
inom vuxenutbildningen.  
 
Eriksson pekar på hur de senaste årens utbildningssatsningar och talet om livslångt 
lärande har fått konsekvenser för folkbiblioteksverksamheten. När de dessutom sam-
manföll med ekonomiska nedskärningar inom offentlig verksamhet blev påfrestningarna 
för folkbiblioteken många gånger stora. Detta har resulterat i kritik mot en otydlig mål-
sättning för folkbiblioteksverksamheten och diskussioner om folkbiblioteks roll och 
uppgifter (ibid., s.21).  
 
År 2003 gjordes på uppdrag av kulturdepartementet en utredning av biblioteksverksam-
heten. Uppdraget gällde att närmare analysera de skillnader som finns mellan olika 
kommuner vad gäller utbudet av biblioteksverksamheter och redovisades i en promemo-
ria Om biblioteksverksamheterna (Ds 2003:66). Här framkommer bland annat att för-
ändrade användarmönster och ett ökat antal biblioteksbesökare påverkat folkbibliote-
kens verksamhet. I promemorian sägs angående begreppen livslångt lärande och livsvitt 
lärande att de, trots sin mångtydliga karaktär ”speglar det realistiska antagandet att åter-
kommande och nytt lärande i olika former, som tar utgångspunkt i den enskildes behov 
och förutsättningar”, även fortsättningsvis kommer att vara en verklighet i det svenska 
samhället (Ds 2003:66, s.80f). Behovet av att använda det allmänna biblioteksväsendets 
resurser förutses komma att öka (ibid., s.81) 
 
De senaste åren har, allteftersom folkbibliotekens roll i det livslånga lärandet uppmärk-
sammats, åtgärder vidtagits för att utveckla verksamheten. Från och med 2002 har kul-
turrådet ett särskilt anslag för att främja vuxenstuderandes tillgång till service vid folk-
biblioteken och för att verka för att folkbiblioteken utvecklas till ”viktiga och erkända 
platser för det livslånga lärandet”. I arbetet ingår även ett forskningsprojekt för att dra 
långsiktig nytta av erfarenheter och kunskaper (Kulturrådet, 2005). Bibliotekets roll i 
det livslånga lärandet har även uppmärksammats internationellt. Ett exempel är tredje 
versionen av Unescos folkbiblioteksmanifest som antogs 1994. Här betonas folkbiblio-
tekets roll som kunskapscentrum, vilket, menar man, ”utgör en grundförutsättning för 
ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för 
den enskilde och för olika grupper i samhället” (ibid.)  
 

3 Forskningsöversikt 
Här följer en översikt av tidigare forskning. Denna kan dels ses som en bakgrund till det 
studerade ämnet, dels visar den vilken forskning som tidigare bedrivits. De ämnen som 
berör eller gränsar till frågeställningen i den här uppsatsen är biblioteks- och informa-
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tionsvetenskap, pedagogik och teorier som rör samhällsutveckling. Jag kommer i över-
sikten att titta på vad som skrivits om lärandets betydelse i ett samhällsperspektiv, om 
begreppet livslångt lärande, om folkbiblioteken ur ett samhällsperspektiv samt om bib-
liotek och lärande. 

3.1 Lärande ur ett samhällsperspektiv 
Flera forskare behandlar och försöker förklara det stora intresset för lärande. En av dem 
är Roger Säljö (2003), som betraktar lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv. Han skri-
ver i sin bok Lärande i praktiken att lärandet har en så viktig position i vår kultur därför 
att det är nära knutet till våra föreställningar om ekonomisk och social utveckling och 
vår önskan om förbättrade levnadsvillkor. En välutbildad befolkning som kan konkurre-
ra om kvalificerade arbeten uppfattas nuförtiden av politiker, företagsledare, ekonomer 
och andra beslutsfattare som en av de viktigaste förutsättningarna för ett ökat välstånd 
(Säljö, 2000 s.11).  
 
Säljö skriver att vår syn på lärande idag befinner sig i en brytningstid. I ett så kallat in-
formations- eller kunskapssamhälle är lärande och kunskapsbildning frågor som är mer 
synliga och centrala än någonsin tidigare. Utbildning, påpekar Säljö, betraktas allt mer 
som ett livslångt projekt och är inget som vi gör en gång för alla när vi är unga. Att del-
ta i formell utbildning, skriver han, är inte längre bara ett erbjudande eller en möjlighet 
utan en nödvändighet (Säljö, 2000, s.239). Betoningen på utbildningsfrågor har fört med 
sig nya sätt att argumentera för hur lärande bör förstås och vilka konsekvenser detta får 
för synen på utbildningsväsende och lärande. Säljös resonemang är ett exempel på detta. 
Han argumenterar för att mänskligt lärande bör betraktas ur ett kommunikativt och so-
ciokulturellt perspektiv. Enligt detta sätt att betrakta lärande så lär vi dels på kollektiv 
nivå, dels på en individuell nivå. Lärande och utveckling blir företeelser som i avgöran-
de utsträckning måste förstås som frågor som rör hur människor kommer i kontakt med 
och tillägnar sig - approprierar - sociokulturella kunskaper färdigheter och erfarenheter 
(Säljö, 2000, s.321).  
 
Bakom tankarna om livslångt lärande, återkommer begrepp som informations- och kun-
skapssamhälle. En orsak till framväxten av dessa begrepp är de samhällsteorier som 
visar att vi är inne i en strukturomvandling och att vi är på väg att lämna industrisamhä l-
let. Åke E. Andersson och Peter Sylwan (1997), som i sin bok Framtidens arbete och 
liv gör en sammanställning av forskningen för Institutet för Framtidsstudier, beskriver 
att framtidsanalytiker som Daniel Bell (se Andersson & Sylwan, s.16) redan på 60-talet 
uttryckte att det fanns tecken på framväxten av ett nytt ”postindustriellt” samhälle med 
en minskande procentandel sysselsatta i industriell varuproduktion baserad på kvantita-
tiv tillväxt och produktion, energianvändning och utnyttjande av naturresurser (ib id.). 
På 80-talet lanserades begreppet K-samhället (Andersson 1985, Andersson & Ström-
quist, 1988, se Andersson & Sylwan, 1997, s.16) som en sammanfattning av ett produk-
tionssystem baserat på utnyttjande av kunskaper, kreativ kapacitet, kommunikationssy-
stem och med starkare betoning på kvalitativ snarare än kvantitativ utveckling av pro-
duktion och sysselsättning. Världsekonomin skulle alltså stå inför en ny stor struktur-
omvandling av samma omfattning som den industriella revolutionen, skriver Andersson 
& Sylwan (1997, s.16). 
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Fredrik Schoug (2003), docent i etnologi samt lärare och forskare vid Etnologiska insti-
tutionen vid Lunds universitet, pekar på och diskuterar i boken Kunskapssamhällets 
marknad det faktum att idén om kunskapssamhället har blivit central inte minst i poli-
tiska diskussioner i utbildningssammanhang. Liksom Andersson och Sylwan härleder 
Schoug ursprunget till dessa tankar till samhällsteoretiker som Daniel Bell och Manuel 
Castells (se Schoug, 2003a, s.10). Han menar också, vilket är av intresse även för talet 
om livslångt lärande, att i politiska sammanhang kombineras de samhällsvetenskapliga 
teorierna om ett postindustriellt samhälle med en kommersialiserad syn på kunskap. 
Tanken är att ökad kunskap ska bidra till en ökad tillväxt (ibid., s.17).  
 
Även Lars Ilshammar, historiker och ledamot av den svenska regeringens IT-
kommission, tar i artikeln IT i demokratin eller IT-demokrati, som ingår i Demokratiut-
redningen (SOU 1999:117), upp begreppet informationssamhälle, men då ur ett demo-
kratiperspektiv. Han pekar på hur informationsteknikens framväxt och de skiftande fö-
reställningarna om ett informationssamhälle har inspirerat fundamentalt olika bilder av 
demokratin i framtidssamhället, av vilka en del har formulerats med ett nästan utopiskt 
skimmer. Ilshammar konstaterar att föreställningen att vara på väg in i, stå på tröskeln 
till eller alternativt redan befinna sig i ett informationssamhälle har utvecklats till en 
mäktig tankefigur som kastar sin skugga över samhällsdebatten (Ilshammar, 1999, 
s.34).  
 
En del författare ställer sig tvekande till hur man formulerar visioner inför framtiden, 
inte minst inom politiken. Emin Tengström, före detta professor i humanekologi vid 
Göteborgs universitet, riktar i boken Hur förändras våra livsvillkor? kritik mot det som 
i debatten kallats för ”kunskapssamhället”. Han menar att detta uttryck spelat en roll, 
dels som myt för att torgföra ett särintresse under sken av ett allmänintresse, dels som 
ett försök att utforma en samlande vision för det svenska samhället i en tid av stora om-
ställningar (Tengström, 1997, s.88f). Tengström drar paralleller till arbetet med IT- 
kommissionen och hur de svenska regeringarna misslyckats med att samla idén om IT-
samhället eller informationssamhället som en samlad vision för framtiden. Istället, säger 
han, har man fokuserat på IT som en trollstav för att skapa framtiden (Tengström, 1997, 
s.92). Tengströms tankar är intressanta med tanke på att användningen av begreppet 
livslångt lärande ofta kan uppfattas som otydlig. 
 
Inom den pedagogiska forskningen poängteras utbildningspolitikens betydelse, inte 
minst för att klara omställningen till den nya globala ekonomin. Albert Tuijnman 
(2003), professor vid Institutet för internationell pedagogik vid Stockholms universitet, 
skriver i artikeln Measuring lifelong learning for the new economy att utbildning har 
blivit en ekonomisk faktor med ansenlig strategisk betydelse. Han pekar på att sam-
hällsutvecklingen har ändrat de sociala och ekonomiska villkoren för länderna och ökat 
betydelsen av både mänskliga och sociala faktorer. Detta, säger Tuijnman, har medfört 
ökade krav och förväntningar på de formella utbildningssystemen. Problemet är dock att 
omfattningen av förändringarna i den globala kunskapsekonomin är så omfattande att 
det blir svårt att enbart förlita sig till det formella utbildningssystemet i ett land för att 
utbilda kompetent arbetskraft. Tuijnman menar att även en politik som satsar på att allt 
fler utbildar sig och att utbildningskvaliteten förbättras för att på så sätt möta arbets-
marknadens krav, kommer att hamna på efterkälken på grund av den snabba utveckling-
en. I kombination med en stabil grund av formell utbildning krävs därför idag också ett 
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ständigt pågående lärande och en förmåga att ta till sig nya idéer och använda kunskap 
på ett kreativt sätt (Tuijnman, s.472). 

3.2 Begreppet livslångt lärande 
Ovanstående resonemang innebär att begreppet livslångt lärande utvecklats till en bety-
delsefull faktor inom samhälls- och utbildningsdebatten. Begreppet och dess betydelse 
behandlas av flera författare, även om de skriver om begreppet från lite olika infalls-
vinklar. 
 
Inom den pedagogiska forskningen anses begreppet ha en viktig roll för utformningen 
av utbildningspolitiken. Tuijnman (2003) menar att begreppet inte bara är en tom reto-
risk fras utan en nödvändig strategi för att från politiskt håll stärka arbetsmarknadens 
möjligheter att anpassa sig till förändringar, öka produktiviteten och dra nytta av teknisk 
utveckling för att på så sätt klara omställningen till den nya ekonomin (Tuijnman, 2003, 
s.472). Han pekar dock på det faktum att man inte alltid lyckats med livslångt lärande 
som politisk strategi. Detta förklarar Tuijnman med bristande kunskaper om lärande och 
utbildning hos de styrande. För att effektivt kunna förverkliga ett livslångt lärande krävs 
tillgång till information som hittills inte varit tillgänglig med hjälp av statistik eller inom 
forskning (ibid. s.475). Tuijnman pekar här på att behovet av att förbättra redskapen för 
att identifiera, fastställa/värdera och konstatera grundläggande kunskaper för arbetslivet, 
är ett viktigt mål för att de politiska strategierna ska lyckas (ibid., s.476). 
 
Även Richard Edwards och Katherine Nicoll (2001) ser livslångt lärande som en bety-
delsefull faktor i dagens samhälle. Författarna, som är professor respektive lektor i pe-
dagogik vid University of Stirling, menar att det är viktigt att som utbildare vara delak-
tig i utformningen av begreppet livslångt lärande om deras egna försök att utveckla ett 
sådant lärande ska vara övertygande (s.103). I artikeln Researching the rhetoric of life-
long learning påpekar de att tidigare analyser av politiska riktlinjer för livslångt lärande 
oftast bara fokuserat på skillnaden mellan retorik och verklighet. Båda har kritiserats för 
att ha brister. En sådan kritik, menar Edwards och Nicoll, missförstår och underskattar 
betydelsen av den politiska retoriken. De vill istället utforma en retorisk analys där fo-
kus ligger på vilken beskrivning av begreppet som används och hur övertygande denna 
beskrivning är och varför. De analyserar i sin artikel den brittiska regeringens policydo-
kument angående livslångt lärande och menar att begreppet, såsom det används här, 
retoriskt är mer koncentrerat på att attrahera väljarna/allmänheten känslomässigt än att 
ge rimliga förklaringar till varför det är så viktigt (Edwards & Nicolls, 2001, s.111). 
Deras analys kan vara användbar när det gäller den analys som jag själv tänker genom-
föra. 
 
Andy Green, professor i pedagogik vid London University Institute of Education,  un-
dersöker i sin artikel The many faces of lifelong learning: recent education policy trends 
in Europe uppkomsten av diskursen om livslångt lärande i Europa och hur den påverkar 
nationella policytrender. Green pekar på det faktum att utbildningspolitik numera be-
traktas som en global angelägenhet (Green, 2002, s.611). Han benämner talet om livs-
långt lärande som en metadiskurs och menar att denna utan tvekan har tjänat flera olika 
komplicerade ideologiska syften genom att sammanfoga vision, förändring och fram-
förallt genom att vara en förenande politisk kraft (ibid.). För att få en förståelse av ur-
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sprunget till talet om livslångt lärande är Andy Greens teorier är intressanta och kom-
mer att tas upp senare i studien. 
 
Det faktum att begreppet livslångt lärande använts för politiska syften innebär att kritik 
riktats mot både användningen och innebörden av begreppet. I antologin Livslångt 
lärande skriver ett antal forskare, som ägnat sig åt forskning kring vuxenutbildning vid 
Linköpings universitet, om begreppet med ett kritiskt anslag. En av dem är Kjell Ru-
bensson (1996). Han beskriver i sin artikel Livslångt lärande: mellan utopi och verklig-
het hur idén om livslångt lärande introducerades av UNESCO i slutet av 1960-talet, 
men egentligen aldrig fick någon större genomslagskraft. I slutet av 1980-talet kom livs-
långt lärande tillbaka, men i annan form och i ny kontext. Intressant för den här studien 
är dock hans åsikter om den senare, vars nyckelord, menar han, är utvärdering och kon-
troll, relevans för ekonomins behov och kostnadseffektivitet (Rubensson, 1996, s.33f). 
Rubensson hävdar att den här andra generationens livslånga lärande inte på allvar ger 
några förutsättningar att förverkliga ett livslångt lärande. Att betrakta livslångt lärande 
utifrån ett strikt ekonomiskt effektivitetsperspektiv blir felaktigt eftersom detta synsätt 
inte tar hänsyn till de individuella skillnader och förutsättningar som finns för att enga-
gera sig i lärande och att dessa oftast bestäms av faktorer utanför den politiska arenan 
(ibid. s.44). 
 
Rubensson får medhåll i sin kritik av begreppet av Berndt Gustavsson (1996) som i ar-
tikeln Att leva och lära livet – livslångt lärande ur ett integrativt perspektiv menar att 
diskussionerna främst rört sig på en allmän policynivå, utan någon närmare förankring i 
institutionella förhå llanden. Han menar att begreppet alltmer har kommit att användas i 
ett nyliberalt ideologiskt sammanhang.  Gustavssons förhoppning är att livslångt lärande 
som begrepp utvecklas och att det kan få en mer konkret innebörd för lärandet och ut-
bildningssystemens utformning (Gustavsson, 1996). 
 
Även Andersson och Bergstedt (1996) framför i sin artikel Kunskapens makt. Om Fou-
cault, förnuftskritik och självomsorg kritik mot begreppet, men fokuserar på synen på 
lärande. De menar att det i diskussionerna om livslångt lärande endast är vissa former 
av lärande som betonas medan andra former utesluts. Influerade av Foucaults tankar vill 
de ge en bild av de gränsdragningar som finns när det gäller livslångt lärande. De menar 
att dessa gränsdragningar premierar en viss typ av lärande på bekostnad av andra. Ut-
bildning blir till ett maktutövande i fördelning av kunskap i form av utbildning (Anders-
son & Bergstedt, 1996). Att hålla arbetslösa sysselsatta, och ”spärra in dem” i utbild-
ning kan även ha en disciplinerande funktion, menar författarna (ibid., s.106f). För ana-
lysen i den här studien är det av intresse att se om det, med stöd av Andersson och 
Bergstedt, går att urskilja gränsdragningar, och i så fall vilka, i talet om det livslånga 
lärandet.   

3.3 Folkbibliotek ur ett samhällsperspektiv 
De senaste årens samhällsförändringar är ett aktuellt ämne även inom Biblioteks- och 
informationsvetenskapen både inom och utanför Norden. Adele Kenneally (2004), chef 
för Glenelg Regional Library Corporation i Australien, skriver om ämnet i ett utomnor-
diskt perspektiv. I artikeln Public libraries in learning communities en bild av hur den 
globaliserade kunskapsekonomin påverkat samhället och vad denna utveckling får för 
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konsekvenser för folkbiblioteken. Hon beskriver hur man i olika länder försökt att möta 
utvecklingen. 
 
William F. Birdsall (2001), som skriver ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt 
forskningsperspektiv, belyser i artikeln Folkebiblioteket på den politiska arena folkbib-
liotekens betydelse för demokratin. Birdsall menar att en informationsteknologisk ideo-
logi har utvecklats i USA och att den utgör ett allvarligt hot mot demokratin. Den riske-
rar att bidra till politisk passivitet, säger han, och poängterar bibliotekariernas viktiga 
roll för att främja en utveckling där teknologin utnyttjas som ett socialt redskap i ett 
kunskapssamhälle. Att skapa lika tillgång till informationsteknologin och de kommuni-
kationsresurser som finns är nödvändigt för att den politiska sfären ska kunna öve rleva 
(Birdsall, 2001). 
 
Ragnar Audunson (2001) tar upp vad de senaste årens samhällsförändringar har betytt 
för de norska folkbiblioteken, men paralleller kan dras även till svenska förhållanden. 
Audunson menar att om vi går tillbaka tjugo år i tiden så var det relativt klart vad ett 
folkbibliotek skulle ha för uppgifter. Idag är situationen inte lika självklar. Audunson 
pekar på att i den mångkulturella och postmoderna tid vi lever i utmanas tanken på att 
det skulle finnas en etablerad bildningskanon eller en given väg för bildning som biblio-
teken kan hjälpa människorna att nå (2001, s.206). I studien Folkbibliotekets roll i en 
digital framtid genomför Audunson och hans kollegor en undersökning för att få en bild 
av bibliotekariers, politikers och allmänhetens uppfattningar om vilken roll folkbiblio-
teken ska ha. Bland annat framkommer i studien att det råder enighet hos alla de tre 
undersökningsgrupperna att folkbibliotekets viktigaste uppgifter är att vara ett redskap 
för utbildning och förmedla litteratur. Medvetenheten om biblioteket som redskap för 
utbildning och livslångt lärande har uppenbarligen slagit igenom hos både allmänhet 
och politiker, konstaterar Audunson (ibid., s.213). 
 
Bosse Jonsson belyser i sin avhandling Medborgaren och marknaden. Pedagogisk 
diskurs för folkbibliotek (2003) lokala beslutsfattares syn på folkbiblioteket. Han be-
skriver hur ideologiska och politiska förhållanden låter sig speglas i talet om folkbiblio-
teket när dess beslutsfattare talar om det. Genom att intervjua bibliotekschefer och loka-
la politiker upptäcker Jonsson en pedagogisk diskurs där beslutsfattarna betraktar sig 
själva som passiva påverkare. De uttrycker som sin uppgift att arrangera en miljö som 
gör det möjligt för biblioteksbesökarna att hitta vad de förväntar sig på biblioteket. Be-
slutsfattarnas förhoppning är att besökarna inspireras till att bli aktiva medborgare i det 
demokratiska samhället (Jonsson, 2003, s.107ff). Även om syfte och fokus skiljer sig åt 
är Jonssons analys och slutsatser intressanta som en möjlig utgångspunkt i min egen 
analys av de politiska dokumenten.  Jonsson fångar en pedagogisk diskurs hos besluts-
fattarna genom att kartlägga de villkor som gjort diskursen möjlig, s.k. möjlighetsvill-
kor. Han beskriver det som att han försökt komma underfund med diskursens tillkomst 
genom att utgå från dess historiska, sociala och kulturella förutsättningar (Jonsson, 
2003, s.30). I sin studie speglar också Jonsson den pedagogiska diskursen för folkbiblio-
tek mot en diskurs för marknadsekonomi. Han konstaterar då att den pedagogiska dis-
kursen implicerar antaganden och har kännetecken som även finns i en diskurs för 
”marknadisering” (Jonsson, 2003, s.186). Jonssons antaganden är intressanta och kom-
mer senare att användas för att dra paralleller till talet om livslånga lärande. 
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3.4 Folkbibliotekens bildningstradition  
En annan aspekt av folkbibliotek i ett samhällsperspektiv är att betrakta folkbibliotekens 
historiska bakgrund. Genom att placera folkbiblioteken i en historisk kontext tydliggörs 
vilka tankar som legat till grund för folkbibliotekens framväxt. I artikeln Att analysera 
folkbiblioteksutvecklingen – exemplet Sverige och några jämförelser med USA analyse-
rar Magnus Torstensson (2001), universitetslektor i biblioteks- och informationsveten-
skap vid Bibliotekshögskolan i Borås, folkbibliotekens utveckling och diskuterar hur 
man kan förklara genombrottet av ”public library”- idéerna i Sverige i början av 1900-
talet. Torstensson skriver att folkbibliotek av ”public library”-typ började grundas här i 
Sverige några år efter sekelskiftet 1900. Att folkbiblioteksfrågan fick allt större upp-
märksamhet kring sekelskiftet 1900 kan förklaras med att den svenska staten från slutet 
av 1800-talet ställdes inför en mängd nya arbetsuppgifter beroende på de samhällspro-
blem som då måste lösas. De uppkomna problemen berodde på den snabba ekonomiska 
utvecklingen, t.ex. tilltagande polarisering mellan arbete och kapital, den ökade demo-
grafiska rörligheten inom landet, konflikter mellan landsbygd och stad, samt den växan-
de industrins allt större behov av arbetskraft parallellt med emigrationen till framförallt 
Nordamerika (Kilander, se Torstensson, 2001, s.152). Torstensson menar att folkbiblio-
tekets tillkomst kan ses som en kombination av de konservativas strävan att integrera 
den växande arbetarklassen och arbetarnas strävan att genom bland annat bildningsarbe-
te i form av egna bibliotek vinna i respektabilitet och därigenom få större inflytande i 
samhället (Torstensson, 2001, s.161). 
  
Maj Klasson (1990), som forskat mycket bland annat kring frågor om folkbildning och 
bibliotek, beskriver i artikeln Mobilisering eller anpassning? Folkbibliotekens roll i ett 
livslångt lärande hur biblioteket stod i centrum i arbetet med att utveckla folkbildnings-
tanken. Hon pekar på hur folkbiblioteken i början av 1900-talet utgjorde en av folkbild-
ningens tre stödfunktioner, tillsammans med föreläsningen och studiecirkeln (s.125). 
 
I boken Demokrati och bildning: Essäer om svensk folkbildnings innebörder och särar-
ter beskriver Gunnar Sundgren (2000) hur läsning, samtal och föreläsning fortsättnings-
vis blir idealet för den svenska folkbildningen. Han skriver att syftet varken är ensidigt 
klasskampsbetonat eller ensidigt kulturellt eller intellektuellt. Men syftet är dock inte 
opolitiskt, säger Sundgren. Tanken är att även arbetarklassen ska bli bildade medborga-
re i en demokratisk stat och att utbildning inte enbart ska vara förbehållet de högre sam-
hällsskikten (s.17). Sundgren påpekar att i denna tidiga folkbildningstanke ingår såväl 
medborgarbildning, självbildning och humanistisk bildning.  Den kännetecknas av strä-
van efter att uppnå jämlikhet och ett bra liv, att kunna ta del i samhällets styre och att 
erövra kulturarvet och utveckla den egna personligheten Först senare splittras folkbild-
ningsbegreppet, bland annat som ett resultat av folkrörelsernas framgångar, en gradvis 
institutionalisering och införlivande i statsapparaten (ibid., s.18). 
 
Sven Nilsson (2003) ger i sin bok, Kulturens nya vägar, en bred bild av kulturpolitikens 
framväxt i Sverige och vilka samhällsfaktorer och idéer som påverkat utvecklingen. Han 
diskuterar här även folkbiblioteken. Nilsson pekar på folkbibliotekets rötter i tre olika 
bibliotekstraditioner: de kommersiella lånebiblioteken, sockenbiblioteken och före-
ningsbiblioteken. Han hänvisar till Svedjedal (se Nilsson, 2003, s.170,) som menar att 
denna bakgrund får till följd att biblioteken uppvisar en spänning mellan kraven på 
kundanpassning, uppfostringstänkande och folkbildningsidealism.  
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Liksom Torstensson visar Nilsson hur de engelska och amerikanska public library-
idéerna påverkade utvecklingen av de svenska folkbiblioteken. Utvecklingen sköt fart 
under 30- och 40-talen. Den avgörande politiska drivkraften, skriver Nilsson, var att de 
grupper som startat folkrörelserna och byggt upp folkbildningsarbetet nu hade fått poli-
tiskt inflytande i samhället. Nilsson menar att folkbiblioteken är ett typexempel på en 
verksamhet som vuxit fram genom ideellt arbete för att, när det blivit tillräckligt etable-
rat, bli en kommunal angelägenhet. Han menar också att den statliga tillsynen gav verk-
samheten en inriktning utan att de statliga bidragen hade någon avgörande betydelse för 
verksamheten. I huvudsak är det de kommunala initiativen som styrt utvecklingen, även 
om staten haft inflytande över mål, riktlinjer och verksamhetsformer utan att egentligen 
skjuta till några betydande resurser. Vad denna utveckling har haft för betydelse för 
samhällsutvecklingen är svårt att svara på, säger Nilsson. Klart är dock att folkbibliote-
ken haft ett nära samspel med moderniseringsprocessen i samhället – i boendet, kon-
sumtionen, massmedierna och populärkulturen. Det framväxande välfärdssamhället 
erbjöd nya möjligheter och biblioteken var en del av dessa (Nilsson, 2003, s.170f). 
 
Joacim Hansson (1998) skriver i avhandlingen Om folkbibliotekens ideologiska identi-
tet, om hur folkbiblioteken formas till politiska institutioner och analyserar både deras 
relationer till den allmänna samhällspolitiska utvecklingen i början av 1900-talet och till 
tidigare bibliotekstyper. I sin analys menar Hansson att man kan se ett samband mellan 
folkbiblioteken som institution och ett specifikt ideologiskt innehåll, vilket är påverkat 
av den utveckling som samhället i övrigt genomgår. Hans studie tyder på att vilket ideo-
logiskt innehåll som får företräde inte är givet. Snarare är tendensen att följa den rådan-
de makten i samhället än att självständigt upprätthålla någon viss politisk eller ideolo-
gisk hållning. Av intresse för den här studien är om detta är en egenskap som fortfaran-
de kan sägas vara typisk för folkbiblioteket. 
 
Att folkbiblioteken inte varit en politiskt neutral verksamhet visar också Angela Zetter-
lund (1997), lärare och forskare vid Institutionen för biblioteks- och informationsveten-
skap vid högskolan i Borås. I artikeln Om folkbildningens roll i biblioteksvärlden har 
hon studerat de svenska folkbiblioteken och dess folkbildande uppgifter ur ett historiskt 
perspektiv. Genom analys av ett antal vetenskapliga texter pekar hon på att biblioteken 
användes som redskap för statsmakterna att bedriva folkuppfostran och att syftet främst 
var att föra ut ett budskap om hur världen såg ut till folket från de styrande samhälls-
grupperna (1997, s.26).  
 
Geir Vestheim (1997), lärare vid centrum för kulturpolitisk forskning och debatt vid 
högskolan i Borås samt knuten till Institutionen för Biblioteks- och informationsveten-
skap, skriver i sin avhandling Fornuft, kultur og velferd om folkbibliotek ur norsk syn-
vinkel.  Han analyserar norsk folkbibliotekspolitik ur ett historisk-sociologiskt perspek-
tiv från 1930-talet och framåt. En viktig slutsats som han kommer fram till är att norsk 
folkbibliotekspolitik utvecklats från en tradition av frivillig folkbildning med betoning 
på medborgarupplysning till ett mer instrumentellt, nyttoinriktat perspektiv. Vestheims 
avhandling är intressant eftersom en svensk motsvarande analys av folkbibliotekspolitik 
fram till dagens situation saknas. Den stöder också tidigare antaganden om att politiken, 
inte minst inom folkbiblioteksområdet, blivit mer nyttoinriktad och att folkbibliotekens 
verksamhet är nära förknippad med samhällsutvecklingen i övrigt. 
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3.5 Bibliotek och lärande 
Som tidigare visats pekar bland annat Klasson (1990) på att folkbildning är ett begrepp 
som historiskt sett varit centralt för folkbibliotekens framväxt och tidiga utveckling. I 
artikeln Temat folkbibliotek, folkbildning och livslångt lärande tydliggör hon den ned-
toning av kopplingen mellan folkbildning och bibliotek som skett under senare år. I slu-
tet av 40-talet blev folkbiblioteken slutgiltigt frikopplade från studieorganisationerna 
(Klasson, 1997, s.10f). Idag, menar Klasson, väcker begreppen ”bibliotek och folkbild-
ning” i kombination blandade reaktioner bland bibliotekens företrädare. Däremot, kon-
staterar hon, verkar ”bibliotek och livslångt lärande” vara ett begreppspar som utlöser 
positiva reaktioner (Klasson, 1997, s.7). 
 
Att folkbildningsbegreppet verkar vara under omprövning visar Zetterlund (1997) i sin 
analys av hur begreppet uttrycks i biblioteksdebatten. Det gäller för biblioteken att han-
tera det faktum att folkbildningen av en del fortfarande uppfattas som en viktig del av 
folkbibliotekens ideologi, samtidigt som andra betraktar folkbildningen som passé. Ze t-
terlund konstaterar dock att folkbildning som begrepp verkar få nytt liv inom biblio-
teksvärlden i och med den nya informationstekniken och utvecklingen mot det framtida 
kunskapssamhället (Zetterlund, 1997, s.42f). Hon spekulerar i om viljan från de styran-
des sida att via folkbiblioteken förse medborgarna med information och informations-
teknik kan dölja ett behov av social kontroll med syfte att upprätthålla ett etablerat sam-
hällssystem (ibid., s.43) 
 
Att det kan uppstå spänningar mellan dagens syn på lärande och den syn på lärande som 
traditionellt funnits inom bibliotekarieyrket är inget som är speciellt för svenska förhå l-
landen. Kathleen de la Peña McCook och Peggy Barber (2002) belyser i artikeln Public 
Policy as a factor influencing adult lifelong learners, adult literacy and public libraries 
frågan om livslångt lärande och bibliotekarieyrkets historiska tradition ur amerikansk 
synvinkel. De skriver ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv och 
menar att talet om livslångt lärande från politiskt håll fokuserar på vuxenlärande som 
förberedelse för arbetslivet. När biblioteken blir involverade i detta slags vuxenlärande 
kolliderar det med deras historiska humanistiska arv av vuxenutbildning som snarare 
betonar de mänskliga aspekterna (McCook & Barber 2002, s.73). En annan viktig fråga 
som författarna tar upp är bristen på utbildning och litteratur om vuxnas lärande på bib-
liotekarieutbildningen. Risken är att den pedagogiska och filosofiska grund som av tra-
dition finns kring livslångt lärande i bibliotekarieyrket inte förs vidare (ibid., s.73).  
 
En annan aspekt av bibliotek och lärande är begreppen informationssökning och infor-
mationskompetens. Även om stud ierna om dessa begrepp i många fall berör skol- och 
högskolebibliotek så anser jag att dessa teorier även stärker bilden av folkbiblioteket 
som ett redskap för lärande.  
 
Christine Bruce (1997) utreder i sin doktorsavhandling The Seven Faces of Information 
Literacy begreppet informationskompetens (eng. information literacy) ur en fenomeno-
grafisk synvinkel. Enligt en sådan fokuseras främst på de föreställningar som finns om 
fenomenet, i det här fallet informationskompetens. Bruce skriver att begreppet har sina 
rötter i utvecklingen av informationssamhället, vilket karaktäriseras av en snabbt väx-
ande tillgång till information och en åtföljande utveckling av teknologi för att ta hand 
om, lagra, och ta fram denna information. Intresset för informationskompetens är till 
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stor del ett resultat av dess nära samhörighet med idén om livslångt lärande (Bruce, 
1997, s.2). Bruce uppfattar i sin studie över en grupp användares informationskompe-
tens olika nivåer av informationskompetens och sätt att uppfatta information, närmare 
bestämt sju stycken. Dessa ordnar Bruce hierarkiskt och pekar på att fasetterna blir mer 
sofistikerade ju längre upp i hierarkin man kommer. Hon poängterar dock att det inte 
ska uppfattas som att en del alltid uppfattar informationskompetens på ett sätt och andra 
på ett annat. Snarare är sätten att uppleva informationskompetens mer beroende av situ-
ation än person (Bruce, 1997).  
 
I sin undersökning av informationssökning och lärande under ett grupparbete i en gym-
nasieklass beskriver Louise Limberg (1998), forskare i biblioteks- och informationsve-
tenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås, i sin avhandling Att söka information för att 
lära. En studie av samspel mellan informationssökning och lärande hur olika uppfatt-
ningar av informationssökning samspelar med variationer i uppfattningar av ämnesin-
nehållet i informationen och påverkar inlärningsresultatet. Hennes resultat motsäger 
uppfattningen att informationssökning skulle vara en generell process som sker obero-
ende av innehållet i informationen (Limberg, 1998, s.228). Limberg varnar för att en 
normativ syn på informationssökningsprocessen hos lärare och bibliotekarier kan leda 
till bristfälliga inlärningsresultat. Enligt en normativ syn betraktas informationssökning-
en som en linjär process. Ett sådant förhållningssätt kan i värsta fall hämma eller försvå-
ra lärande människors utveckling till aktiva och kritiska informationsanvändare (Lim-
berg, 1998, s.239). Både Limberg och Bruce ställer sig kritiska till den traditionella sy-
nen på informationskompetens där man försökt att fastställa en generell syn på vad in-
formationskompetens är eller där man försökt definiera informationskompetens som ett 
antal egenskaper som man som individ måste ta till sig. 

3.6 Sammanfattning av forskningsöversikten 
Flera av forskningsöversiktens författare beskriver hur vi är inne i, eller på väg in i, en 
omfattande strukturomvandling. Vi håller på att lämna industrisamhället bakom oss och 
står istället inför ett kunskapssamhälle som kännetecknas av strukturomvandling, globa-
lisering och alltmer styrande marknadskrafter. Att detta påverkar samhället på olika sätt 
är en gemensam ståndpunkt för flera av författarna. I forskningsöversikten framkommer 
också att begrepp som kunskap, lärande och utbildning blir nyckelord i talet om den 
samhällsförändring som vi är inne i. När det gäller begreppet livslångt lärande går det å 
ena sidan att urskilja ståndpunkten att detta inte bara är en tom retorisk fras, utan en 
viktig faktor för att klara omställningen till den nya ekonomin och å andra sidan att be-
greppet är ofullständigt, eftersom det inte har någon riktig verklighetsförankring. Det 
finns också åsikter om att vissa typer av lärande utestängs i talet om livslångt lärande. 
 
För att fortsättningsvis kunna behandla frågan om innebörden i begreppet livslångt 
lärande är det av intresse för min studie att se om, och i så fall hur, dessa ovan nämnda 
beskrivningar av samhället får betydelse för talet om det livslånga lärandet. Vad känne-
tecknar talet om livslångt lärande i den politiska diskursen? Är talet om livslångt läran-
de i linje med ovanstående samhällsutveckling? För att få en fördjupad förståelse av 
begreppets innebörd är jag också för min studies räkning intresserad av att fördjupa mig 
i de tolkningar som finns av begreppet, hur man talar om livslångt lärande, vad som 
uttalas, vad som inte uttalas. 
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I forskningsöversikten framkommer att folkbiblioteken inte står opåverkade av de sam-
hällsförändringar som sker. Birdsall och Audunson skriver om betydelsen av de senaste 
årens förändringar för folkbibliotekens verksamhet. Jonsson ger en bild av hur ideolo-
giska och politiska förhållanden låter sig speglas i talet om folkbiblioteket när dess be-
slutsfattare talar om det. Även i ett historiskt perspektiv framkommer hur folkbibliote-
kens framväxt är tätt sammanbundna med samhällsutvecklingen i övrigt. I detta histo-
riska perspektiv ges också en beskrivning av den tradition av bildning som folkbibliote-
ken har sedan sin tillkomst. Torstensson pekar på hur ”public- library”- idéerna ligger till 
grund för den svenska folkbiblioteksutvecklingen.  
 
I genomgången av tidigare forskning beskriver flera forskare (Jonsson, Klasson, Nils-
son, Torstensson m fl) folkbibliotekens ursprung i folkbildningstanken. Klasson beskri-
ver hur folkbiblioteken tillsammans med föreläsningen och studiecirkeln betraktades 
som en av grunderna i folkbildningsarbetet. Sundgren visar att den tidiga folkbildnings-
tanken präglas av såväl medborgarbildning, självbildning och humanistisk bildning. 
Tanken var att utbildning inte enbart ska finnas för de övre samhällsklasserna och där-
med fanns ett politiskt syfte. Hansson och Nilsson pekar också på det faktum att folk-
biblioteken i viss mån präglas av sitt ursprung i de olika folkrörelserna. Det framkom-
mer också att det fanns ett intresse från de styrande att utnyttja folkbildningen och folk-
biblioteken för sina syften. Av intresse för den fortsatta studien är att närmare studera 
hur bildningstanken uttryckts och uttrycks i politiska dokument och tydliggöra den poli-
tiska styrningen i en folkbibliotekskontext. 
 
Att folkbildningstanken inom folkbiblioteksvärlden idag ser ut att vara under ompröv-
ning är också något som framkommer i forskningsöversikten. Frågan är dock om folk-
bibliotekens bildningsidé ligger så långt bort från talet om det livslånga lärandet. Kan-
ske är folkbildningen på väg att få nytt liv inom biblioteksvärlden. Eller är det som Maj 
Klasson antyder, att det, för en del, negativt värdeladdade begreppet ”folkbildning” byts 
mot det modernare ”livslångt lärande”? Tankarna om livslångt lärande verkar i alla fall 
ha fått fotfäste inom biblioteksforskningen, vilket forskare som studerar begrepp som 
informationssökning och informationskompetens tydliggör. 
 

4 Teori 
I följande avsnitt kommer jag att gå igenom de teoretiska utgångspunkter som jag, vid 
genomgången av tidigare forskning, kommit fram till att jag behöver fördjupa mig i för 
att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. Teoriavsnittet består av två delar. Den 
första behandlar teorier om begreppet livslångt lärande, varför det talas om detta och hur 
talet utformas i politiska dokument. Detta beskrivs, som forskningsöversikten visar, av 
Andy Green (2002) och Richard Edwards och Katherine Nicoll (2001). Den andra delen 
belyser Bosse Jonssons (2003) teorier om den pedagogiska diskursen för folkbibliotek 
och hur bildningsbegrepp och maktutövning kommer till uttryck genom den. Folkbiblio-
teken har i hög grad en pedagogisk betydelse eftersom de är institutioner som bildats 
med avsikten att påverka och skapa förutsättningar för lärande. I avsnittet vill jag dels 
studera den förändring i betoning av bildningsperspektiv som skett i bibliotekspolitiska 
dokument under 1900-talet. Jag vill också förtydliga hur man kan betrakta styrning i 
den moderna välfärdsstaten. Här tror jag att synen på bildningsbegrepp inom biblioteks-
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politiken kan bli förtydligad samt att det kanske kan gå att dra paralleller mellan ut-
trycken i den pedagogiska diskursen för folkbibliotek och talet om livslångt lärande.  
 
Som inspiration till vilka teorier som kan vara aktuella har jag haft Jonssons idé om 
”möjlighetsvillkor” (se avsnitt 5.1.2) som analysverktyg, vilket innebär att göra en kart-
läggning av de villkor som gjort diskursen möjlig. Dessa möjlighetsvillkor hämtas både 
från teorierna i följande avsnitt och i tidigare forskningsöversikt. 

4.1 Livslångt lärande  

4.1.1 Varför talas det om livslångt lärande? 
Som framgår av litteraturgenomgången belyser Green (2002) frågan om varför diskur-
sen om livslångt lärande har blivit så dominant.  Han pekar på tre faktorer som möjlig-
gjort diskursen. För att få förståelse för bakgrunden till begreppet kommer här en för-
djupande granskning av Greens teorier. 
 
Den första av de tre faktorerna som Green urskiljer är den demografiska förändringen, 
med en åldrande befolkning, som de utvecklade länderna genomgår. Green menar att 
denna utveckling har en stor betydelse för utbildningsfrågor. För det första innebär det 
att kravet på utbildningsåtgärder gradvis förändras hos den åldrande befolkningsgrup-
pen. För det andra innebär det att medelåldern på lärare ökar, vilket leder till ökade 
kostnader för utbildning när lärarlöner kopplas till erfarenhet. För det tredje, vilket en-
ligt Gren är viktigast, innebär det att när arbetskraften åldras finns det ett ökat behov av 
ständig uppdatering av kunskaper. Green menar att enbart dessa faktorer är en stark 
drivkraft till talet om livslångt lärande. Han pekar dock på en fjärde aspekt som han 
menar står för mycket av den dolda dynamik som finns i politiken kring livslångt läran-
de. När en stor del av befolkningen åldras och går i pension ökar statens kostnader och 
överstiger de skatteinkomster som ska användas för finansiering av bland annat utbild-
ning, sjukvård och pensioner. Detta, säger Green, ställer stora krav på den offentliga 
budgeten, vilket leder till ökade krav på ökad effektivitet och reduceringar av kostnader 
för exempelvis utbildning (Green, 2002, s.613).  
 
De två andra faktorer som Green ser har möjliggjort diskursen om livslångt lärande har 
båda samband med den globaliseringsprocess som pågår. Green beskriver globalise-
ringen som en kontroversiell men oförnekligen betydelsefull process. Han hänvisar till 
diskussioner om huruvida denna process av ökande internationalisering är typisk för sin 
tid eller snarare en utvidgning av långvariga historiska trender. Han menar dock att det 
nu inte råder något tvivel om att processen, så som den pågått sedan 1970-talet, både är 
tydlig och att den är här för att stanna (Green, 2002, s.614). Jag delar i den här studien 
Greens syn på globaliseringprocessen och tycker att det går att hitta stöd för beskriv-
ningen i andra forskares arbeten, exempelvis i Anderssons och Sylwans (1997) teorier. 
 
Den andra av de tre möjlighetsfaktorerna för livslångt lärande som Green talar om hand-
lar om den ekonomiska omstrukturering som globaliseringsprocessen givit upphov till. 
Den har inneburit att ländernas regeringar har mindre att säga till om inom viktiga delar 
av finans- och samhällspolitiken. Multinationella företag och gränsöverskridande orga-
nisationer har blivit en maktfaktor att räkna med (Held 1989, Green 1997, se Green, 
2002, s.614). Detta innebär, menar Green, långtgående förändringar för de samhälls- 
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och ekonomiska strukturer som har inflytande över utbildning. Den ekonomiska globa-
liseringsprocessen, vilken utövar störst påverkan på utbildningsreformer, är förenad 
med en större omstrukturering i alla de länder som innefattas av den globala marknaden, 
hävdar Green. Begränsad kontroll över kapitalrörelser har inneburit att investeringar 
snabbt förflyttas till de områden som har de mest fördelaktiga villkoren när det gäller 
kunskaper, kostnader för arbetskraft, infrastruktur och företagsklimat. En konsekvens av 
detta har blivit att mycket av tillverkningsindustrin har flyttat till låglöneländer (Martin 
& Schumann, se Green, 2002 s.615). De mer utvecklade i- länderna kan inte tävla med 
utvecklingsländerna när det gäller de låga kostnaderna för arbetskraft och samtidigt be-
hålla sin levnadsstandard. Därför satsar man i dessa länder inom produktions- och servi-
ceindustrin på uppgifter där det krävs högre kompetens, såsom design, forskning och 
marknadsföring. Detta, skriver Green, är en förklaring till det massivt uttalade behovet i 
i- länderna för ett skifte till en så kallad kunskapsekonomi, vilken kännetecknas av en 
högre koncentration avancerade kunskaper och färdigheter (DTI, , Leadbeater, Brown et 
al., se Green, 2002, s.615). 
 
Globaliseringen har inte bara påverkat ekonomin utan även kulturer och livsstilar, me-
nar Green. Denna kulturella globalisering utpekar han som den tredje faktor som har 
haft inflytande över uppkomsten till talet om det livslånga lärandet. På ytan kan det ver-
ka som att nationella kulturer har blivit mer homogena genom den globala infiltrationen 
av den västerländska kulturen (Green, 2002, s.617). På ett djupare plan verkar det dock 
som att kulturer blivit mer olika och livsstilarna mer varierade, säger Green och hänvi-
sar till Pieterse (1995) och Robertson (1995). Detta beror på att en del samhällen reage-
rar mot globaliserings- och moderniseringskrafterna och att de globala kommunika-
tionsmöjligheterna medger vissa kulturella yttringar att reproduceras och blandas (se 
Green, 2002, s.617). Green hänvisar också till Reich (1991) och Green (1997) som 
framhåller att samhällen har blivit mer uppdelade och individualistiska. Detta menar de 
är resultatet av en ökad social och geografisk rörlighet, att de gamla tillhörigheterna 
såsom klass, religion och region har minskat i betydelse och att de traditionella familje-
formerna försvagats (se Green, 2002, s.617). Något som också medverkat till ökade 
olikheter i livsstilar och social uppdelning är konsumtionskulturen. Kulturella föränd-
ringar och livsstilsskiften beroende på den ökade globaliseringen har lett till ökade olik-
heter och pluralism, men också till ökad osäkerhet, skriver Green med hänvisning till 
Beck (1992, 2000) och Giddens (1994) (se Green, 2002, s.617). Sammantaget innebär 
ovan nämnda situation att formerna för lärande i högre utsträckning måste anpassas och 
ta hänsyn till individuella skillnader och till den komplexitet som kännetecknar ett mo-
dernt liv (Green, 2002, s.618).  Detta kan, för min studies räkning på så vis betraktas 
som ett möjlighetsvillkor för talet om det livslånga lärandet. 
 
Green konstaterar att politiken bland Europas stater för att främja livslångt lärande har 
mycket gemensamt när det gäller orsaker och mål. Ny teknologi, ekonomisk struktur-
omvandling och demografiska och kulturella förändringar har helt klart fört med sig 
effekter som är gemensamma för Europas olika utbildningssystem, såsom en ökad in-
riktning på valfrihet, mångfald, flexibilitet och decentralisering (Green, 2002, s.624). I 
första hand har man på olika sätt gjort satsningar på att öka den generella utbildningsni-
vån. Genom politiska insatser har deltagande i vuxenutbildning över grundskolenivå 
och högre utbildning gynnats (Green, 2002, s.616). Den förnyade betoningen på ett fort-
satt livslångt lärande betraktas som nödvändig för att kunna möta de nya kunskapskrav 
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som den snabba teknikutvecklingen och organisatoriska förändringar för med sig, sär-
skilt som dessa förändringar samtidigt sker i kombination med en åldrande befolkning 
(OECD 1996a, OECD/Statistics Canada 2000, se Green, ibid.).  
 
Green menar dock att visionerna för det livslånga lärande sträcker sig ännu längre än att 
bara gynna formellt och organiserat lärande. En viktig aspekt är att också främja det 
informella lärandet. Detta anses viktigt av två anledningar, säger Green. För det första 
skulle det bli för dyrt att med offentliga medel bekosta de enorma utbildningsinsatser 
som förväntas behövas för att kunna möta de nya kunskapskraven. För det andra kan det 
informella lärandet ske mycket snabbare och mer flexibelt än det formella, som oftast 
inte hinner med de snabba förändringarna av kunskapskraven (Green, 2202, s.617). 

4.1.2 Hur talas det om livslångt lärande? 
Ett exempel på hur den politiska argumentationen för livslångt lärande kan analyseras 
och därigenom tydliggöras ges i Edwards och Nicolls artikel. De har studerat den brit-
tiska regeringens policydokument för livslångt lärande. I studien använder de retorisk 
analys för att på så vis bestämma hur konstruktioner av verkligheten görs på ett överty-
gande sätt. Frågan handlar inte, menar de, så mycket om huruvida verkligheten stämmer 
med retoriken eller inte. Det intressanta är snarare vilken beskrivning som är mest över-
tygande och i så fall varför (Edwards & Nicoll, 2001, s.104). Edwards och Nicolls teo-
rier är intressanta att ta del av eftersom de kan ge idéer och infallsvinklar till den analys 
som jag kommer att göra. Även om jag inte kommer att göra en retorisk analys, såsom 
Edwards och Nicoll, kan deras teorier om hur språket används i politisk retorik vara 
användbara vid den analys jag kommer att genomföra. De dokument som Edwards och 
Nicoll analyserar är givetvis påverkade av situationen i Storbritannien för den aktuella 
tiden, men den globala utvecklingen med förändringar i ekonomi och arbetsmarknad 
måste betraktas som gemensam för alla västeuropeiska länder. Därför, menar jag, går 
det att dra vissa paralleller mellan teorierna i denna studie och min analys. 
 
Edwards och Nicoll inleder sin analys med att ge en bakgrundsbild av de förhållanden 
som rådde när den brittiska regeringen formulerade sina policydokument för livslångt 
lärande. Dokumenten skrevs 1998 och 1999 strax efter att labourpartiet vunnit en jord-
skredsseger i valet 1997 och gjort slut på en 18 år lång period av konservativt styre. Den 
nya regeringen kom till makten i en anda av moderniseringstankar för alla aspekter av 
ekonomiskt, socialt och politiskt liv. Millennieskiftet var på väg och försöken att karak-
tärisera förändringarna i samhälle och ekonomi var många och skiftande; kunskapssam-
hälle, informationssamhälle, det lärande samhället etc. Edwards och Nicoll skriver att 
den brittiska regeringen försökte placera sig i ett sammanhang av radikal förändring 
med associationer till Internet och ny teknologi. De anammade uttryck som informa-
tionsåldern och kunskapssamhället och knöt ihop det med millennieskiftet genom att 
peka på behovet av att förbereda sig inför det nya århundradet. Centralt i den förbere-
delsen var utbildning, skolning och livslångt lärande (Edwards och Nicoll, 2001, s.107). 
 
I analysen tittar Edwards och Nicoll på hur behovet (exigence) beskrivs i policydoku-
menten för livslångt lärande. De menar att det i talet, för att legitimera målen för livs-
långt lärande, skapas en bild av tvingande nödvändighet. Att ett misslyckande av att 
förbereda nationen kommer att resultera i bristande konkurrenskraft, vilket i sin tur le-
der till att minskad förmåga att hänga med i utvecklingen, är ett hot som antyds. Beho-
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vet, skriver Edwards och Nicoll, är bortom tolkning och val. Det beskrivs som en fak-
tisk sanning och det enda som är säkert är behovet av förändring (Edwards & Nicoll, 
2001, s.108). 
 
Vad som också är värt att notera, skriver Edwards och Nicoll, är den antydda samhörig-
heten mellan författare och textens mottagare. Detta sker genom användningen av ”we”, 
fastän det för läsarna av texten inte framgår vilka författarna är. Användningen av ”we” 
får det att framstå som att det inte är regeringen som bestämmer politiken eftersom den 
är en tvingande nödvändighet för att möta utvecklingen (ibid.). Edwards och Nicoll 
hänvisar också till Fields (2000), som menar att detta sätt att uttrycka sig säger något 
om den nuvarande situationen för den politiska makten där regeringsmakt inte går att 
utöva på samma sätt som tidigare (se Edwards & Nicoll, 2001, s.108). Edwards och 
Nicoll hittar ytterligare försök för att utveckla  en samhörighetskänsla mellan författare 
och läsare i texten. Detta görs exempelvis genom att hänvisa till alla de positiva och 
fördelaktiga följder som blir resultatet av en satsning på livslångt lärande. 
 
Edwards och Nicoll menar att det sätt som retoriken kring livslångt lärande är konstrue-
rat på visar på vikten av retorisk analys som ett sätt att förstå de processer och praktiker 
som sätts i arbete. Känslan som förmedlas i de två undersökta policydokumenten är näs-
tan att likna den vid ett väckelsemöte –”frälsning genom livslångt lärande”, skriver de 
båda författarna. Texten i dokumenten är en vädjan till värderingar och känslor. Även 
ordvalet bidrar till känslan genom användningen av ett visst urval av imperativ – ”kan”, 
”kommer”, ”måste”. Edwards och Nicoll hänvisar här till författare (Field, 2000, Ed-
wards, 1999) som menar att detta är ett led i att mobilisera såväl vanliga medborgare 
som de som arbetar inom utbildningssektorn genom diskursen för livslångt lärande (se 
Edwards och Nicoll, 2001, s.110). Att ifrågasätta livslångt lärande blir detsamma som 
att ifrågasätta det som kan bidra positivt till ekonomiskt, socialt och personligt utveck-
ling. Författarna ifrågasätter påståendenas rimlighet (logos), eftersom bevisen för dessa 
är ganska knapphändiga. De menar dock att känslomässiga argument (pathos) kanske är 
viktigare i politiken än logiska sådana, trots, eller kanske just på grund av, kraven på 
mer bevisbara argument (ibid.). För regeringar är det här sättet att argumentera ett av 
många försök att övertala, påverka och förankra sin politik. Edwards och Nicoll menar 
att man inte bara kan kritisera retoriken som konstruerade lögner och halvsanningar, 
utan att man måste undersöka vilken uppgift den politiska retoriken har. De menar att 
det kanske bara är genom att förstå den uppfinningsrikedom som politiken och den poli-
tiska retoriken består av som det går att få förståelse för det retoriska krig som pågår 
kring talet om livslångt lärande (ibid. s.110f).  

4.2 Folkbiblioteket, lärande och makt 

4.2.1 Folkbiblioteken och folkbildningstanken – förskjutning i perspektiv 
Under 1900-talet sker en ändring i betoning av vad som ska vara folkbibliotekens hu-
vuduppgift. Denna förskjutning i perspektiv beskrivs bland annat av Hansson (1997) i 
artikeln Folkbibliotekens ideologiska förändring speglad i två statliga utredningar – en 
komparativ studie av 1911 års Folkbiblioteksutredning och 1995 års Kulturutredning, 
som visar hur bildningsperspektivet tonas ner till förmån för ett kulturpolitiskt perspek-
tiv. I sin avhandling tydliggör Jonsson hur synen på folkbildning och folkbibliotekens 
demokratiska uppdrag kommit att förändras. Han gör detta genom att hänvisa till Lin-
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déns (1998) genomgång av 1900-talets statliga utredningar om folkbiblioteket (Jonsson, 
2003, s.79f).  
 
I de tidiga utredningarna, 1904, 1911 och 1924, betonas statens ansvar för att ange 
lämpliga riktlinjer för folkbibliotekens verksamhet. Folkbildning under den här tiden är, 
skriver Jonsson, dels en förutsättning för ett samhälles demokratisering, dels en förut-
sättning för att skolan ska nå fullgoda och varaktiga resultat. Jonsson pekar dock på hur 
Lindén konstaterar att det redan under denna tid sker en förändring i formuleringarna. I 
de två tidigare utredningarna har staten en tydlig myndighetsfunktion med uppdraget att 
påverka den enskilde individen till i förhand bestämda normer och värderingar (Jons-
son, 2003, s.79). I 1924 års utredning förändras tonen. Jonsson citerar Lindén som skri-
ver att det här talas om att ”uppväcka medborgarsinne” och att statens funk tion har bli-
vit att ”uppmuntra och stödja individuella strävanden efter kunskap” (Lindén, se Jons-
son, 2003, s.79). Lindén finner, enligt Jonsson, i ett betänkande från 1949 att synen för-
skjuts ytterligare. Här betonas samhä llets intresse av att det finns bildade medborgare 
och att folkbibliotekens uppgift är att tillhandahålla de medel som invånarna anses be-
höva för att kunna utbilda sig och odla sina intressen. 
 
Jonsson skriver att Lindén konstaterar att det inom ramen för förskjutning som sker, 
från betoning av samhällets till individens intressen, hela tiden återfinns en förhoppning 
från statens sida att medborgarna ska använda biblioteket som kunskapskälla för ett ak-
tivt politiskt deltagande. Styrningen i de officiella texterna ändras successivt under 
1900-talet från att handla om uppfostran till att försöka möjliggöra uttrycksformer för 
kulturell verksamhet och arrangera av miljöer för invånarnas medborgargörande (se 
Jonsson, 2003, s.80f). 
 
Som konstaterades i forskningsöversikten kan en tvetydighet urskiljas när det gäller 
förståelsen av folkbildningens innebörder. Detta, menar Jonsson, är kännetecknande för 
den pedagogiska diskurs som uttrycks av folkbibliotekets beslutsfattare (2003, s.67). I 
diskursen används begreppet folkbildning dels som ett medel att peka ut vad den peda-
gogiska diskursen inte är, dels som ett redskap att knyta den pedagogiska diskursen till 
en tradition som folkbiblioteket skulle befinna sig i. Jonsson förtydligar att när folkbild-
ning är något som inte ryms inom den pedagogiska diskursen ges den en innebörd som 
kan liknas vid myndighetsutövning. Folkbildning blir då att någon som menar sig vara 
bättre vetande på förhand har bestämt vilket innehåll ”folks” bildning ska ha och hur det 
ska förmedlas. De som ska bildas har inget inflytande över vad deras bildning ska ha för 
innehåll. När folkbildning däremot ges en innebörd som innefattas i den pedagogiska 
diskursen framstår folkbildning snarare som motsats till myndighetsutövning, konstate-
rar Jonsson. Folkbildning innebär då en möjlighet för människor att odla sina egna in-
tressen. Bildningens innehåll är inte så intressant. Det viktiga är att människor ägnar sig 
åt det som intresserar dem (Jonsson, 2003, s.70). 
 
Uppfattningen om folkbildningsbegreppet inom den pedagogiska diskursen ligger väl i 
linje med den pedagogiska diskursen i övrigt. Jonsson sammanfattar den som en för-
hoppning om att ett individualiserande förhållningssätt ska skapa förutsättningar för 
besökarna att göra sig till medborgare i samhällets gemenskap. Han menar att det hos 
beslutsfattarna framträder en självbild som folkbildare, men av ett annat slag än då folk-
bildningen formades. Beslutsfattarna förmedlar genom den pedagogiska diskursen ett 
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avståndstagande från vad som uppfattas som ett föråldrat folkuppfostrande folkbild-
ningsideal. Istället, skriver Jonsson, uttrycks en föreställning att om man bemöter folk-
bibliotekets besökare som självständiga individer som ges möjlighet att själva styra över 
och fatta rationella beslut om vad de ska göra på biblioteket så kan biblioteket inspirera 
besökarna till att förändra sitt handlande och göra sig till medborgare. På så vis får det 
nutida folkbiblioteket sin folkbildande inverkan (Jonsson, 2003, s.117). 

4.2.2 Folkbibliotek som medel för maktutövning - styrningsmentalitet 
Jonsson tar i sin avhandling upp frågan om beslutsfattarnas maktutövande. Jonsson vi-
sar att man i den pedagogiska diskursen för folkbibliotek återfinner samma antaganden 
som marknadsekonomin utgår från. Dessa kan i korthet sammanfattas som att samhället 
utgörs av ett stort antal individer vars rationella handlande drivs av egenintresse, vilket i 
sin tur gynnar samhället i helhet (Jonsson, 2003, s.178). En likhet mellan de två diskur-
serna är att båda kan ses som en uppmaning till invånarna att höja sitt välbefinnande, 
vilket i sin tur ska leda till att övriga invånares välbefinnande ökar. Jonsson menar, med 
stöd av Boréus, Hugemark och Dellnäs (se Jonsson, 2003, s.160), att de likheter som 
han funnit inte är någon slump. Han skriver att talet om de offentliga verksamheterna 
har förändrats, från att ha varit ett tal om dem som politikens verkställare till att bli ett 
tal där deras optimala utnyttjande är deras avsikt. Från att kommuninvånarna har betrak-
tats som medborgare är de nu kunder i verksamheten (Jonsson, 2003, s.160).  
 
För att tydliggöra hur den politiska styrningen visar sig använder sig Jonsson av be-
greppet styrningsmentalitet. Begreppet hämtar Jonsson från bland annat Foucault (1991, 
se Jonsson 2003, s.30), och beskriver det dels som ett medel för att peka på hur styrning 
visar sig i den moderna och liberala välfärdstatens diskurser när det handlar om diskur-
sens form, dels som ett medel att peka ut hur styrning går till relaterat till diskursens 
innehåll (Jonsson, ibid.). Denna styrningsmentalitet är en annan likhet som Jonsson fin-
ner hos de båda diskurserna. Jonsson beskriver den som en teknik för maktutövning 
som både har en förtryckande och en frigörande potential. Han menar att styrningsmen-
taliteten har individualiserats i ett liberaliserat samhälle (Jonsson, 2003, s.187). Vilken 
verkan styrningsmentaliteten får överlåts åt de enskilda invånarna. I den pedagogiska 
diskursen för folkbibliotek handlar styrningen om den folkuppfostran som är den dis-
kursens objekt, i diskursen för marknadisering gäller styrningen nyttomaximering (Jons-
son, 2003, s.176).  
 
Ett förtydligande av styrningsmentalitetens innebörd i den pedagogiska diskursen är 
Jonssons beskrivning av den pedagogiska diskursens budskap, som att besökaren ska 
fostras till att fostra sig själv. Lärande till medborgare, skriver Jonsson, ska vara själv-
styrt och avsiktligt, men utan att det märks. Besökaren ska alltså inte lägga märke till 
diskursens avsikt. För att diskursens avsikt om besökarens medborgargörande ska kunna 
förverkligas måste bibliotekets besökare själv få upptäcka denna avsikt genom att hon 
gör den till sin (Jonsson, 2003, s.193). Jonsson menar, med stöd av Foucault (1991), 
Rose (1995,1999) och Garland (1997), att detta är kännetecknande för liberalismens 
styrningsform i den nutida välfärdsstaten. Den innebär att befolkningen ska styras ge-
nom att med stöd från expertisens sanktionerade vetande reglera sitt eget beteende. In-
vånarna blir hänvisade till sig själva och det egna omdömet (Jonsson, 2003, s.193). 
Jonsson drar här också paralleller till Fairclough (1995) som iakttagit en liknande ten-
dens i styrningsmentalitet bland universitet i England (se Jonsson, 2003, s.187). 
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En avslutande reflektion hos Jonsson är huruvida den liberala och individualiserande 
karaktären i den pedagogiska diskursen för folkbibliotek är något som är typiskt för just 
folkbibliotekens institution. Han menar att den kanske är särskilt framträdande här på 
grund av denna institutions oreglerade karaktär. Oavsett hur det är med den saken anser 
jag att det i den här studien är av intresse att ställa den pedagogiska diskursen mot talet 
om livslångt lärande. Talet om livslångt lärande och folkbibliotekens verksamhet har 
dels det gemensamt att båda syftar till en utveckling av medborgarna i samhället, dels 
har de beröringspunkter genom folkbibliotekens långa tradition av lärande. Jonsson 
hänvisar själv till Edwards (2002), som ställer frågan om det livslånga lärandet kan be-
lysas som ett led i subjektiviseringen av den aktive medborgaren (se Jonsson, 2003, 
s.198). I så fall, säger Jonsson, finns det skäl att fråga sig vilken funktion folkbibliote-
ken och folkbildningen har i denna självomvandlingsprocess (ibid.). 

4.3 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter  
Den bild av tidigare bildningsbegrepp som framkommer i uppsatsens forskningsöversikt 
visar att folkbildningstanken var en grundläggande idé vid bildandet av folkbibliotek. 
Klasson och Sundgren visar att den tidiga innebörden i begreppet innefattar både ett 
organiserat och ett individuellt lärande. Typiskt för folkbildningsbegreppet och utveck-
lingen av folkbibliotek har också förankringen till folkrörelserna varit.  
 
I Jonssons hänvisningar till Lindéns genomgång av statliga utredningar visas hur staten 
i början uttryckte ett folkuppfostrande intresse för folkbibliotekens verksamhet, men att 
de senare mer kom att betona individens intressen. Styrningen i de officiella texterna 
förändras också på så sätt att de alltmer handlar om att arrangera miljöer för invånarnas 
”medborgargörande” och att vara ett verktyg för kulturens uttrycksformer. Samtidigt har 
en förskjutning av folkbildningsbegreppet även skett under 1900-talet för att alltmer 
handla om den enskildes bildning. Klasson skriver att folkbildningsbegreppet ifrågasatts 
och tonats ner inom biblioteksvärlden. Frågan är om livslångt lärande numera kan be-
traktas synonym eller ersättning till begreppet folkbildning?  
 
Min uppfattning, efter den teoretiska genomgången, är att begreppen folkbildning och 
livslångt lärande har en del likheter. Båda har använts som ett sätt att mobilisera befolk-
ningen inför stora samhällsförändringar och båda innefattar en vid definition av lärande. 
Möjligen kan livslångt lärande sägas vara bredare med sin livsvida dimension och kan-
ske uppfattas som lättare att använda eftersom det inte är förknippat med historiska as-
sociationer såsom folkbildningsbegreppet. Jonsson pekar på den tvetydighet som råder 
när det gäller förståelsen av folkbildningens innebörder inom den pedagogiska diskur-
sen. Dels används folkbildning som ett sätt att ta avstånd från det den pedagogiska dis-
kursen inte är, dels används den som ett redskap att knyta diskursen till en tradition som 
folkbiblioteket skulle vara en del av.  Frågan är dock om begreppet livslångt lärande, 
med tanke på dess politiska laddning, kan anses vara mer neutralt och inneha mindre 
eller annorlunda värdeladdning än tidigare bildningsbegrepp? 
 
Både vid genomgången av tidigare forskning och i teoriavsnittet framstår livslångt 
lärande som ett begrepp med stark politisk förankring.  De tre grundläggande samhälls-
faktorer, som Green urskiljer har haft inverkan på begreppets framväxt, innebär sam-
mantaget att synen på lärande håller på att förändras. Flera författare (Andersson & 
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Sylwan, Tuijnman, Säljö och Edwards & Nicoll) delar synen att ett livslångt lärande är 
ett sätt att möta pågående samhällsförändringar. Man är eniga om bilden av att samhä l-
let står inför stora förändringar och att kunskap och utbildning är de medel som bör an-
vändas för att möta uppkomna problem. Inom den pedagogiska forskningen poängterar 
man också vikten av att delta i utformandet av innebörden i begreppet livslångt lärande. 
 
Som konstaterats tidigare finns en del kritiska invändningar. Tengström menar att ut-
trycket ”kunskapssamhället” bara är en myt och ett försök att utforma en samlande vi-
sion inför en tid av stora omställningar. Edwards och Nicoll pekar, i sin analys av den 
brittiska regeringens policydokument för livslångt lärande, på att argumentationen för 
det livslånga lärandet till stor del bygger på känslomässiga vädjanden. En del av krit i-
ken av begreppet handlar om just detta. Rubensson menar att begreppet riskerar att bli 
ett tomt policybegrepp utan någon förankring i verkligheten.  Kritiken handlar också om 
att man med begreppet gör sig skyldig till olika slags gränsdragningar och utestäng-
ningar. Rubensson menar att talet om livslångt lärande inte tar hänsyn till hur individu-
ella skillnader – uppväxtförhållanden, etnisk och social bakgrund o s v – skapar olika 
förutsättningar för lärande. Andersson och Bergstedt menar att talet innebär en typ av 
gränsdragning genom att man gör en uppdelning av människor genom utbildning.  
 
De skillnader mellan begreppen, som jag anser har framkommit så här långt, är beto-
ningen på det livslånga och livsvida perspektivet i begreppet livslångt lärande. Möjligen 
är tankarna på det individuella lärandet och att lärandesituationerna måste anpassas efter 
varje enskild individ något starkare än i tidigare bildningsbegrepp. En annan skillnad 
skulle den starka kopplingen till arbetsmarknadens  utveckling kunna vara. Begreppet 
framställs som en förutsättning för att det ska gå bra för samhället och landet. Både be-
greppet folkbildning och talet om livslångt lärande verkar ha uppstått för att politiskt 
motivera befolkningen att möta samhällets förändringar. Till skillnad från det livslånga 
lärandet verkar det dock som att intresset för och behovet av folkbildningen har uppstått 
i ett behov hos båda ”sidor”, det vill säga både hos befolkningen och hos makthavarna. 
Det ibland nästan envisa argumenterandet för livslångt lärande från politiskt håll skulle 
kunna tyda på att de som har mest att vinna på tanken är de styrande själva. Min upp-
fattning är att idén om folkbildning var mer förankrad hos vanliga människor. Kanske 
fanns det tydligare något att vinna på folkbildningsidén för gemene man än vad det 
finns för tanken om det livslånga lärandet.  
 
Folkbildningsbegreppet beskrivs i ett tidigt skede ha haft en folkuppfostrande roll, vil-
ken senare har förskjutits mot ett mer individualiserat lärande. Jag tror dock att talet om 
livslångt lärande stämmer bättre överens med den styrningsmentalitet, som Jonsson be-
skriver som kännetecknande för liberalismens styrningsform i den nut ida välfärdsstaten, 
än tidigare bildningsbegrepp.  
 

5 Metod 

5.1 Val av metod 
Som framgår av uppsatsens syfte och problemformulering avser jag att undersöka och 
analysera hur begreppet livslångt lärande förhåller sig till tidigare bildningsbegrepp 
inom ramen för den pedagogiska diskursen för folkbibliotek. Jag utgår från ett kvalita-
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tivt synsätt och undersökningen bygger på tolkningar av texter i några utvalda doku-
ment. Avsikten är inte att hitta någon vetenskaplig sanning utan studien kan snarare ses 
som ett försök att beskriva det fenomen jag undersöker. Utmärkande för kvalitativ 
forskning, menar Widerberg, är att man försöker införliva och synliggöra det led som 
utgörs av forskaren (Widerberg, 2002, s.28). Det är därför viktigt att jag i mitt arbete 
redogör för min egen förförståelse av det studerade ämnet och hur jag går tillväga i min 
undersökning. Studiens vetenskaplighet kan motiveras av att jag noga beskriver den 
metod jag använder samt hur jag med denna hittar stöd för de tolkningar jag gör med 
hjälp av teorin.  De slutsatser jag drar i studien är givetvis påverkade av min egen för-
förståelse och uppfattning av det undersökta. Min utgångspunkt är dock att ställa mig 
själv vid sidan för att så förutsättningslöst som möjligt studera det aktuella ämnet. 
 
Jag vill genom analys av texterna, dvs. språket i de politiska dokumenten, se hur de ut-
trycker sig kring ett avgränsat fenomen. Det jag vill studera är hur man talar om och 
uttrycker sig kring begreppet livslångt lärande i biblioteks- och utbildningspolitiska do-
kument. Jag vill också se om talet om livslångt lärande i dessa dokument skiljer sig från 
hur man tidigare uttryckt sig kring bildning och lärande i relation till folkbibliotek. För 
att göra detta väljer jag att använda mig av diskursanalys som metod. Att detta är en 
metod som är lämplig för analys av texter, såsom exempelvis politiska dokument, styrks 
bland annat av Bergström och Boréus. De beskriver diskursanalys som ett studium av 
samhällsfenomen där språket står i fokus. Med diskursanalytisk metod vill man se det 
som att idéerna förutsätter ett språk som i sin tur organiserar den sociala verkligheten 
(Bergström & Boréus, 2000, s.221). Genom denna metod kan jag förhoppningsvis få en 
förståelse för hur talet om det livslånga lärandet konstrueras och vilken syn som ut-
trycks kring begreppet. 
 
Winther Jörgensen och Phillips framhåller att även om diskursanalysen kan användas på 
alla möjliga områden så kan den inte sättas in i vilken teoretiska ram som helst. De me-
nar att ett diskursanalytiskt angreppssätt inte bara är metoder för analys av data, utan att 
det utgör en teoretisk och metodisk he lhet. Teori och metod är sammanlänkade och man 
måste acceptera några grundläggande filosofiska premisser för att kunna använda 
diskursanalysen som metod i empiriska undersökningar (Winther Jörgensen & Phillips, 
2000, s.10). För att sätta in det här arbetet i ett diskursanalytiskt sammanhang kommer 
jag, med hjälp av Winther Jörgensen och Phillips, att beskriva de fyra grundpremisser 
som de anser vara kännetecknande för diskursanalysen och som kommer att få betydelse 
för den fortsatta analysen. Dessa är: 
 
- En kritisk inställning till självklar kunskap. Vår kunskap kan inte omedelbart betrak-

tas som en objektiv sanning. Våra kunskaper och ”världsbilder” är inte speglingar av 
verkligheten utan en produkt av våra sätt att kategorisera världen. 

- Vår syn på och kunskap om världen är alltid kulturellt och historiskt präglade. Dis-
kursivt handlande är en form av socialt handlande som bidrar till att konstruera den 
sociala världen och därmed bevara vissa sociala mönster. 

- Vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala processer. Kunskap 
frambringas i social interaktion, där man både bygger upp gemensamma sanningar 
och kämpar om vad som är sant och falskt. 
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- Det finns ett samband mellan kunskap och social handling. I en bestämd världsbild 
blir några former av handling naturliga och andra otänkbara (Winther Jörgensen & 
Phillips, 2000, s.11f). 

 
Liksom Bergström och Boréus pekar Winther Jörgensen och Phillips på språkets bety-
delse för diskursanalysen. De anger att de diskursanalytiska angreppssätten bygger på 
strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi. Denna hävdar att vårt tillträde till 
verkligheten alltid går genom språket. Vi skapar med hjälp av språket representationer 
av verkligheten. Dessa är aldrig bara speglingar av en existerande verklighet, utan re-
presentationerna bidrar till att skapa verkligheten. Den fysiska världen finns också, men 
den kan bara få betydelse genom diskurs (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s.15). 
Hur verkligheten upplevs beror, med detta synsätt, på utifrån vilket perspektiv eller vil-
ken diskurs man betraktar den. Det finns inte bara ett generellt betydelsesystem utan 
flera. Språket är konstruerat i mönster eller diskurser och betydelserna skiftar från 
diskurs till diskurs (ibid., s.18).  
 
Ett diskursivt synsätt, skriver Bergström och Boréus, bryter distinktionen mellan idé och 
verklighet och väver samman språk och handling. Alla ordningar, poängterar de, förut-
sätter både språk och handlingar. Eftersom det språkliga mönstret sätter gränser för vårt 
sätt att tänka och handla kan diskursanalysen relateras till makt och olika typer av makt-
ordningar. Den tonar samtidigt ner betydelsen av samhälleliga aktörer (Bergström & 
Boréus, 2000, s.222). Winther Jörgensen och Phillips skriver att med Foucaults maktbe-
grepp är makt inte något som tillhör bestämda agenter, som exempelvis staten, bestäm-
da individer eller särskilda grupper med bestämda intressen. Foucault ser istället makt 
som spridd över sociala praktiker. Den ska inte förstås uteslutande som förtryckande 
utan som produktiv. Med det, säger Winther Jörgensen och Phillips, menar Foucault att 
makten konstituerar diskurser, kunskap, kropp och subjektiviteter. Makt blir på så sätt 
den positiva möjlighetsbetingelsen för det sociala. Genom makten skapas vår sociala 
omvärld, objekt skiljs åt och får egenskaper och relationer till varandra (Winther Jör-
gensen & Phillips, 2003, s.20). En diskurs kan därmed beskrivas som ett regelsystem 
som legitimerar vissa kunskaper men inte andra och som utpekar vilka som har rätt att 
uttala sig med auktoritet. Genom att använda mig av diskursanalys som metod hoppas 
jag få svar på frågor som: Vad talar man om inom diskursen? Vad är uttalat? Vad är 
outtalat? Vilka idéer får företräde? Vilken maktordning går att utläsa i diskursen? Vem 
får uttala sig? Vem gynnas av det som uttalas? Vem förlorar på det som uttalas?  
 
Enligt Jonsson (2003) skulle betoningen av frågor om makt kunna vara ett skäl till att 
diskursanalys används allt flitigare inom samhällvetenskapen. Han menar att man ge-
nom att använda begreppet fördjupar förståelsen av den förskjutning och förändring av 
maktens utövande som nu äger rum (s.48). Jonsson refererar här till Thörn (se Jonsson,  
2003, s.49) som pekar på globaliseringen och den tekniska och ekonomiska utveckling-
en som orsaker till förändrade maktstrukturer. Thörn menar att en förklaring till att 
diskursanalys visat sig så gångbart i samhällvetenskapen är att maktutövning under se-
nare tid allt mer kommit att baseras på produktionen av, kontrollen över och tillägnan-
det av information och symboler. Samhällelig makt utövas inte längre genom att ideolo-
gier formas för att legitimera sociala och materiella förhållanden. Förut tjänstgjorde 
ideologin för den uppgiften. När makten över produktionen inte längre har avgörande 
betydelse för hur de sociala maktrelationerna ser ut, är ett diskursanalysiskt perspektiv 
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lämpligt för att begripliggöra hur en annan form av maktutövning tar form (Jonsson, 
2003, s.49). 
 
Med ovanstående diskursanalytiska grundtankar i bakhuvudet måste jag dock, för att 
kunna besvara uppsatsens syfte och frågeformulering, hitta analysverktyg för det fort-
satta arbetet. Den inriktning som jag har inspirerats av som en vägledning för min ana-
lys är den kritiska diskursanalysen. Jag har också, när det gäller analysverktyg, inspire-
rats av Jonsson (2003) och det som han benämner som diskursens möjlighetsvillkor. I 
följande avsnitt kommer jag att fördjupa mig i nämnda analysverktyg. 

5.1.1 Fairclough och kritisk diskursanalys 
Den diskursanalytiska inriktning som känns mest relevant för mitt material och mina 
frågeställningar är den kritiska diskursanalysen såsom den formuleras hos Fairclough 
(1992, 1995, 2001). Till min hjälp för att förtydliga metodavsnittet tar jag också den 
sammanfattning som Winther Jörgensen och Phillips, gjort av Faircloughs teorier och 
kritisk diskursanalys. Den här studien ska dock inte betraktas som en renodlad kritisk 
diskursanalys. Det är snarare så att jag genom ett urval kommer att använda mig av de 
begrepp och teorier som kan hjälpa till att tydliggöra analysen. I följande avsnitt kom-
mer jag att peka ut de kännetecken och utmärkande drag som bildar en lämplig meto-
disk ram för min studie.  
 
Bergström och Boréus (2000) menar att Faircloughs sätt att definiera begreppet 
”diskurs” representerar en pragmatisk inställning (s.224). Fairclough använder ordet 
diskurs på två olika sätt. Dels definierar han det abstrakta bruket av substantivet diskurs 
som ”språkbruk som social praktik”. Han definierar också användningen av substantivet 
med en artikel, en diskurs, ”som ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån 
ett bestämt perspektiv”. Med detta avser han, skriver Winther Jörgensen och Phillips, en 
bestämd diskurs som kan skiljas från andra diskurser. Exempel som ges är en feminis-
tisk diskurs, en nyliberal diskurs, en konsumtionsdiskurs o s v. (Fairclough, se Winther 
Jörgensen & Phillips, 2000, s.72). 
 
Fairclough (1992) använder sig av ett tredimensionellt diskursbegrepp; diskurs som 
diskursiv praktik, diskurs som text och diskurs som social praktik (s.231ff). När diskurs 
enbart begränsas som text är utgångspunkten starkt lingvistisk. Med diskursiv praktik 
menas hur texter produceras och distribueras samt hur konsumtion av text ser ut. 
Diskurs som social praktik innebär en ytterligare vidgning av diskursbegreppet. Den 
sociala praktiken betyder dels att relationerna mellan text och diskursiv praktik relateras 
till något yttre och bredare, exempelvis andra diskursiva praktiker, dels till icke-
diskursiva områden, som olika ekonomiska betingelser (Fairclough, se Bergström & 
Boréus, 2000, s.224). Diskursens omfång bestäms på detta sätt av vilken eller hur 
många av dimensionerna som används i en undersökning (Bergström och Boréus, 2000, 
s.224). Denna ganska vida definition av diskursbegreppet ser jag som en fördel för min 
studie. Diskursens omfattning bestäms av vilken eller hur många av dimensionerna som 
används i undersökningen. I min analys är det den pedagogiska diskursen för folkbiblio-
tek som står i fokus, eftersom jag vill se hur begreppet livslångt lärande förhåller sig till 
tidigare bildningsbegrepp inom ramen för den pedagogiska diskursen. 
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Även det tvärvetenskapliga perspektivet i den kritiska diskursanalysen gör den till en 
lämplig metod för att behandla den här uppsatsens syfte och frågeställning. Textanaly-
sen ensam är för Fairclough otillräcklig som diskursanalys, eftersom den inte belyser 
förbindelserna mellan texterna och de samhälleliga och kulturella processerna och struk-
turerna. Han förespråkar istället ett tvärvetenskapligt perspektiv där man kombinerar 
textanalys och social analys (Fairclough, 2001, s.18). För att göra detta kopplar Fairc-
lough ihop tre traditioner: detaljerad textanalys inom disciplinen lingvistik, makrosocio-
logisk analys av social praktik (vilken omfattar Foucaults teori som dock inte innehåller 
någon metodologi för analys av specifika texter) och tolkande mikrosociologiska tradi-
tion, där vardagen betraktas som något som människor själva skapar genom användning 
av en uppsättning av gemensamma regler och procedurer av common sense-karaktär 
(Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s.71). Genom den makrosociologiska traditionen 
tar man hänsyn till att sociala praktiker formas av sociala strukturer och maktrelationer 
och att människor ofta inte är medvetna om dessa processer. Den tolkande traditionen 
hjälper till att skapa förståelse för hur människor aktivt skapar en regelbunden värld i 
vardagspraktiker (ibid., s.72). 
 
Fairclough (1992, s.238) urskiljer tre olika funktioner som diskursen bidrar med att 
konstruera. Den hjälper till att skapa sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- 
och betydelsesystem. För att analysera diskurs i enlighet med Fairclough ska man foku-
sera på två dimensioner. Dels ska man titta på den kommunikativa händelsen. Detta kan 
vara exempelvis en tidningsartikel, en film eller ett politiskt tal (Winther Jörgensen & 
Phillips, 2000, s.73). I mitt fall är den kommunikativa händelsen de politiska dokument 
som jag avser att analysera. Dels ska man fokusera på diskursordningen. Denna är 
summan av de diskurstyper som används inom en social institut ion eller en social do-
män. Diskurstyper består, enligt Fairclough, i sin tur av diskurser och genrer. En genre 
definierar Fairclough som ett språkbruk som är förbundet med och som konstituerar en 
del av en bestämd social praktik, till exempel en intervjugenre eller en nyhetsgenre 
(ibid.). I den här studien skulle de politiska dokumenten enligt detta synsätt betraktas 
som social praktik i en politisk genre. Inom en diskursordning finns olika diskursiva 
praktiker, dvs. olika sätt som tal och skrift produceras och konsumeras eller tolkas. I 
varje diskursiv praktik används diskurstyper på bestämda sätt (Fairclough, 1992, s.232, 
Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s.73f.). Enligt detta kan man anta att de politiska 
dokumenten är utformade på ett visst sätt och lä ses och tolkas också av mottagaren på 
ett visst sätt.   
 
För att förstå talet om livslångt lärande inom ramen för den pedagogiska diskursen för 
folkbibliotek, kommer jag betrakta de politiska dokumenten som en kommunikativ hä n-
delse. Denna är, enligt Fairclough, att betrakta som diskursiv händelse, som text, och 
som social praktik. Den tolkning jag gör av ovanstående för min studies räkning är att 
talet om livslångt lärandet ingår i två olika diskursordningar. De politiska dokumenten i 
sig är del av en politisk diskursordning. För att se vad som utmärker det politiska talet 
om livslångt lärande behöver jag anknyta till tankar som präglar och påverkar den poli-
tiska diskursordningen, till exempel teorier om samhällsutveckling och lärande. Men jag 
vill också se hur begreppet livslångt lärande förhåller sig till tidigare bildningsbegrepp 
inom ramen för den pedagogiska diskursen för folkbibliotek. Enligt min tolkning av 
Fairclough är det rimligt att se det som att denna kan urskiljas som en del av en större 
diskurs om folkbibliotek. För att göra analysen möjlig måste jag även urskilja vilka 
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andra diskurser som kan ha inflytande över den pedagogiska diskursen för folkbibliotek, 
till exempel en folkbiblioteksdiskurs, en politisk diskurs, en diskurs för utbildning och 
lärande.  
 
Själva analysen av en kommunikativ händelse innebär enligt Fairclough (1992, 2001) 
en analys av: 
- diskurser och genrer som artikuleras i produktionen och konsumtionen av texten 
- deras lingvistiska uppbyggnad 
- överväganden om huruvida den diskursiva praktiken reproducerar eller omstrukture-

rar den existerande diskursordningen, och vilka konsekvenser det har för den breda-
re sociala praktiken (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s.75). 

 
Intressant för min studie, i Faircloughs kritiska diskursanalys, är hans undersökning av 
förändring. Hans synsätt innebär att konkret språkbruk alltid hänvisar bakåt till tidigare 
diskursiva struktureringar. Man bygger alltså alltid vidare på betydelser som redan är 
etablerade. Fairclough lägger fokus på hur en text bygger på element och diskurser från 
andra texter, s.k. intertextualitet. Genom att sammanfoga element från olika diskurser 
kan det konkreta språkbruket förändra de enskilda diskurserna och därmed även den 
sociala och kulturella omvärlden. Genom att fokusera på intertextualitet kan man alltså 
betrakta både reproduktionen av diskurser, där inga nya element införs, och förändring-
en av diskurser genom nya sammansättningar (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, 
s.13) Fairclough talar även om artikuleringen av olika diskurser inom och mellan olika 
diskursordningar, s k. interdiskursivitet. Gränserna både inom diskursordningen och 
mellan olika diskursordningar kan skifta genom nya former av artikuleringar av olika 
diskurser. De kreativa diskursiva praktiker där diskurstyper blandas på ett nytt och 
komplext sätt är både ett tecken på och en drivkraft i diskursiv och därmed sociokultu-
rell förändring. Fairclough påpekar här att den diskursiva kreativitet som ligger bakom 
interdiskursiviteten inte är resultatet av individer med kreativa egenskaper, utan är knu-
ten till sociala förhållanden som främjar förändring. De diskursiva praktiker där diskur-
ser blandas på ett konventionellt sätt är däremot ett tecken på och en drivkraft i upprätt-
hållandet av den dominerande diskursordningen och därmed den härskande sociala ord-
ningen. Detta gör, menar Fairclough, att diskursiv reproduktion och förändring kan un-
dersökas genom en analys av relationerna mellan olika diskursordningar (Winther Jör-
gensen & Phillips, 2000, s.77). För min studie innebär det att jag genom att jämföra talet 
om livslångt lärande med tidigare bildningsbegrepp förhoppningsvis kan se likheter och 
skillnader mellan detta och tidigare traditioner om lärande och bildning inom folkbiblio-
teksdiskursen.  

5.1.2 Jonssons möjlighetsvillkor 
Som en hjälp för att tydliggöra diskursen har jag inspirerats av möjlighetsvillkor som 
analysverktyg, vilket Jonsson (2003) använt sig av i sin studie om folkbibliotekets pe-
dagogiska diskurs. 
 
Jonsson hänvisar till Olsson (se Jonsson, 2003) och skriver att möjlighetsvillkoren fin-
ner man genom att kartlägga de villkor som gjort diskursen möjlig, det vill säga genom 
att försöka komma underfund med dess tillkomst utifrån dess historiska, sociala och 
kulturella förutsättningar (s.30). Jonsson skriver, att genom att peka ut möjlighetsvillko-
ren kan man visa vad det är som gör en diskurs möjlig, hur det kommer sig att diskursen 
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fick den form och det innehåll den fick. På så vis bli den nutida diskursen en spegling 
av gränssnittet mellan tankeformer från både det förgångna och det aktuella. Att leta 
efter möjlighetsvillkor blir, menar Jonsson, ett sätt att leta efter spår efter den diskurs 
som vi vill synliggöra. Jonsson poängterar att dessa spår aldrig kan leda fram till en 
sann eller heltäckande bild av diskursers verkan som möjliggörare av andra diskurser. 
Möjlighetsvillkoren ska snarare betraktas som avtryck som vi kan få syn på i den närva-
rande diskursen (Jonsson, 2003, s.30)  
 
Jag använder mig i studien av teorier som placerar livslångt lärande och folkbibliotek i 
tidigare och nutida politiska, sociala, kulturella och ekonomiska kontexter.  Användan-
det av möjlighetsvillkor känns logiskt med tanke på den kritiska diskursanalysens beto-
ning på tvärvetenskaplighet och vikten av att belysa förbindelserna mellan texterna och 
de samhälleliga och kulturella processerna och strukturerna. På så sätt kan jag försöka 
tydliggöra hur talet om livslångt lärandet uttrycks, genom att peka ut skillnader och lik-
heter med diskurser från olika ämnesområden som kan ha eller ha haft inflytande. Möj-
lighetsvillkoren kommer att återfinnas både i teoriavsnittet och i avsnittet för tidigare 
forskning. 

5.2 Studiens genomförande 
Uppsatsen kan sägas bestå av två delar, dels en litteraturstudie och dels av en analys av 
politiska dokument, där de i litteraturstudien framkomna teorierna får ligga till grund. 
Fokus för mitt urval av litteratur är teorier om livslångt lärande. För att placera det stu-
derade begreppet i ett sammanhang använder jag mig också av litteratur som rör folk-
bibliotek och lärande, folkbibliotekens bildningstradition och folkbibliotek i ett sam-
hällsperspektiv. I uppsatsens teoridel fördjupar jag mig ytterligare i teorier kring be-
greppet livslångt lärande, bildningstanken i bibliotekspolitiska dokument samt hur poli-
tisk styrning sker i den moderna välfärdsstaten. Vid analysen av de politiska dokumen-
ten utgår jag från de tre nivåer som Fairclough urskiljer i sin tredimensionella modell 
för diskursanalys; diskursiv praktik, text och social praktik.  
 
När man analyserar den diskursiva praktiken intresserar man sig för hur texten är pro-
ducerad och hur den konsumeras, skriver Winther Jörgensen och Phillips. Detta kan 
undersökas ur flera angreppsvinklar, men i de flesta konkreta analyser väljer Fairclough, 
enligt Winther Jörgensen och Phillips, att inta en mer lingvistisk utgångspunkt. Han 
identifierar då vilka diskurser som texterna bygger på, det vill säga textens interdiskur-
sivitet och hur texterna intertextuellt bygger på andra texter (Winther Jörgensen & Phil-
lips, 2000, s.85).  
 
Jag väljer i min studie, liksom Fairclough, en mer lingvistisk inriktning och undersöker 
texternas interdiskursivitet respektive intertextualitet. Detta är ett sätt att urskilja vilka 
diskurser som artikuleras i de undersökta politiska dokumenten. I det tidigare teoriav-
snittet har jag undersökt teorier för talet om livslångt lärande, tittat på tidigare bild-
ningsbegrepps betydelse för folkbibliotekets framväxt och utveckling, jag har använt 
mig av Jonssons teorier om en pedagogisk diskurs för folkbiblioteket och jag har även, 
med stöd hos bland annat Jonsson, sett hur både den pedagogiska diskursen och talet om 
livslångt lärande präglas av en diskurs för marknadsekonomi. Vid analysen av den dis-
kursiva praktiken letar jag efter om och i så fall hur dessa (eller möjligen några andra) 
diskurser artikuleras i dokumenten. Enligt Fairclough har hög diskursivitet samband 
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med förändring, medan låg diskursivitet tyder på reproduktion av det bestående 
(Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s.87). Om diskursiviteten är låg i dokumenten, 
och konventionella diskurser artikuleras intertextuellt, så tyder detta på att den traditio-
nella diskursordningen vidmakthålls (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s.87). Därför 
kommer jag även att titta efter den intertextuella artikula tionen. Genom att använda des-
sa verktyg kan jag analysera graden av förändring i dokumenten. Reproduceras traditio-
nella bildningsvärden i de politiska dokumenten eller speglar dokumenten förändringar i 
synen på lärande och folkbibliotek? 
 
Det andra steget i Faircloughs analys är att göra en detaljerad analys av texternas egen-
skaper. Winther Jörgensen och Phillips skriver att man på så vis kan kartlägga hur dis-
kurserna förverkligas textuellt och därmed komma fram till och underbygga sin tolkning 
(2000, s.87). Fairclough presenterar en mängd redskap för att analysen av texter, skriver 
Winther Jörgensen och Phillips (ibid.). Genom att använda ett urval av dem vill jag för-
söka tydliggöra talet om livslångt lärande. Jag tittar främst på hur ordval och grammatik 
bidrar till att forma diskursen. Ett grammatiskt element som Fairclough (1992, s.236) 
nämner och som jag tittar närmare på är modalitet. Vid analyser av modalitet fokuserar 
man på talarens grad av instämmande i en sats. Vilken modalitet som väljs får betydelse 
för diskursens konstruktion av både sociala relationer och kunskaps- och betydelsesy-
stem (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s.887f). 
 
När kartläggningen av texten som diskursiv praktik och som text är gjord återstår det 
tredje och sista steget i analysen. De resultat som framkommit i de två första stegen ska 
nu placeras i förhållande till en bredare social praktik, av vilken de utgör en del. Denna 
kontextualisering har två aspekter, skriver Winther Jörgensen och Phillips. Det ena är 
att den syftar till att klarlägga relationerna mellan den diskursiva praktiken och den 
diskursordning som den ingår i (Fairclough, se Winther Jörgensen & Phillips, 2000, 
s.90). Frågor som vad det är för nät av diskurser som den diskursiva praktiken ingår i 
och hur dessa fördelas och regleras kan på så vis besvaras (ibid.). Den andra aspekten är 
att man försöker klarlägga de delvis icke-diskursiva sociala och kulturella relationer och 
strukturer som skapar ramen för den diskursiva praktiken, det Fairclough kallar för dis-
kursens sociala matris (Fairclough, se Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s.90). Här 
kan man exempelvis ställa frågor som vad finns det för institutionella och ekonomiska 
betingelser för den ifrågavarande diskursiva praktiken? Detta, skriver Winther Jörgen-
sen och Phillips, är frågor som inte kan besvaras med diskursanalys såsom Fairclough 
definierar den. Därför måste annan relevant teori hämtas in, exempelvis sociologisk 
teori och kulturteori, som belyser den ifrågavarande praktiken. 
 
För min studie innebär detta att jag behöver relatera det tal om livslångt lärande som 
framkommer vid analysen av de politiska dokumenten till de teorier om livslångt läran-
de och folkbibliotek och lärande som jag tidigare gått igenom i mitt teoriavsnitt. Hur 
placerar sig talet om livslångt lärande i relation till dessa teorier? Jag måste också se om 
det går att kartlägga det Fairclough kallar för icke-diskursiva relationer och strukturer 
som i så fall bildar en ram för den diskursiva praktiken. Här kan till exempel teorier om 
ekonomi och samhälle vara till hjälp.  
 
Winther Jörgensen och Phillips skriver att det är i analysen av förhållandet mellan den 
diskursiva praktiken och den bredare sociala praktiken som undersökningen finner sina 
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slutliga konklusioner. Här kan man närma sig frågan om förändring och ideologiska 
konsekvenser. Genom analysen kan man belysa frågor som om den diskursiva praktiken 
reproducerar diskursordningen eller om diskursordningen är på väg att transformeras 
och social förändring skapas. Analysen kan också kasta ljus över om den diskursiva 
praktiken döljer ojämlika maktförhållanden i samhället eller om den sätter maktpositio-
nerna ifråga genom att framställa verkligheten och sociala relationer på ett nytt sätt 
(Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s.90). Min förhoppning är att jag genom att gå ige-
nom analysens tre steg här i slutfasen ska komma närmare svaret i problemformulering-
ens tredje fråga. 

5.3 Litteratursökning  
Den litteratur som jag använt mig av har jag hittat genom tips från diskussioner med 
handledaren och genom att använda mig av magisteruppsatser i ämnet för att på så sätt 
få tips på användbara källor. Jag har också använt mig av tidigare kurslitteratur samt 
tittat referenslistorna i den litteratur jag läst, För vidare sökningar har jag använt mig av 
biblioteksdatabaserna libris och bibliotek.se och gjort sökningar i artikeldatabaserna 
ERIC, LISA och Artikelsök. 
 
Som ett led i min källkritiska granskning har jag när det gäller artiklarna försökt att rikta 
in mig på dem som varit vetenskapligt granskade. För litteraturen har jag också där för-
sökt hitta källor av författare med forskningsbakgrund inom det ämne de skriver. Jag 
har även försökt hitta olika författare som skrivit om samma ämne för att på så vis kun-
na ge uttryck för olika syn.  

5.4 Urval av politiska dokument 
Vid urvalet av politiska dokument har jag velat få en så aktuell bild som möjligt av sy-
nen på talet om livslångt lärande. Jag har också velat få fram de dokument som innehå l-
ler gällande mål för respektive politikområde. För att ta reda på vilka dokument som 
anges innehålla gällande mål för utbildningspolitik och kulturpolitik på nationell nivå 
har jag använt mig av regeringskansliets hems ida (http://www.regeringen.se 
/Regeringskansliet/Budget och mål/Utbildnings- och kulturdepartementet). Här anges 
att målen för utbildningspolitiken finns i prop. 2000/01:1 Budgetproposition för 2001, 
politikområde Utbildning och universitetsforskning och att målen för kulturpolitiken 
finns i prop. 1996/97:3. På Kulturrådets hemsida hittade jag uppgifter om den proposi-
tion som ligger till grund för Kulturrådets uppdrag att medverka till folkbibliotekens 
utveckling och användning, prop.2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vux-
enutbildningen. Efter att ha följt debatten om lagändringen för biblioteksverksamheterna 
och införandet av biblioteksplaner hittade jag detta lagändringsförslag i prop. 2004/05, 
bilaga 24, utgiftsområde kultur, medier, trossamfund och fritid. Inget av utbildningsdo-
kumenten är uttalat ett dokument om enbart livslångt lärande. De berör utbildningspoli-
tik i ett större perspektiv. Däremot ingår begreppet och tanken om ett livslångt lärande 
på ett genomgripande sätt i dokumenten. Därför anser jag att det ändå går att analysera 
talet om livslångt lärande utifrån dessa dokument. 
 
När det gäller de lokala dokumenten har jag valt dessa från två jämnstora kommuner 
med ganska lika utgångspunkter i fråga om utbildningsmöjligheter och geografisk pla-
cering. Båda kommunerna kan betraktas som storstadskommuner med bra tillgång till 
utbildning. Anledningen till detta urval är att fokus för studien främst är talet i de poli-
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tiska dokumenten. Jag är inte ute efter att göra någon jämförelse kommunerna emellan 
eller att analysera eventuella skillnader i deras respektive dokument för att dra slutsatser 
om kommunerna i sig. Snarare har jag sökt efter kommuner som har haft en likartad 
utformning på sina skriftliga dokument inom respektive politikområde. Båda kommu-
nerna har utformat sina respektive skolplaner med en ganska övergripande målformule-
ring för kommunernas skolverksamhet. Båda kommunerna har också formulerat över-
gripande riktlinjer i ett kulturpolitiskt program. I dessa utgör folkbibliotekens verksam-
het bara en lite del. Vid urvalet har jag tagit hänsyn till dokumentens aktualitet samt att 
de anges gälla för respektive politikområde. En förteckning av de politiska dokumenten 
finns i bilaga 1. 

5.5 För- och nackdelar med metoden 
Till fördelarna med diskursanalysen som metod hör att det är en metod som, vilket tid i-
gare beskrivits, är utvecklad för att analysera språk och språkanvändning. Genom att 
använda mig av ett diskursanalytiskt tankesätt blir min utgångspunkt att de språkliga 
uttryckssätten för exempelvis livslångt lärande och folkbibliotek i de politiska doku-
menten speglar bakomliggande tankar och idéer. Metoden blir på så sätt att tydliggöra 
hur dessa tankar och idéer tar sig uttryck i det tal som formuleras i dokumenten.  
 
En annan fördel är den kritiska diskursanalysens tredimensionella analysram. Genom att 
kartlägga förbindelserna mellan de tre nivåerna förbinds de språkliga uttrycken med en 
bredare samhällelig kontext. Fairclough menar, som vi tidigare sett, att enbart textanaly-
sen i sig är otillräcklig som diskursanalys. Metodens tvärvetenskapliga perspektiv pas-
sar bra för att besvara den här uppsatsens frågeställningar.  
 
Bergström och Boréus talar om att en fördel med diskursanalysen är inriktningens in-
tresse för frågor om makt (2000, s.255). Även detta talar för metoden när man vill gå på 
djupet med vad som ligger bakom ett begrepp och utformningen av dess innebörder, 
som i det här fallet med livslångt lärande. Om språket, som tidigare beskrivits, formar 
vårt sätt att tänka kring olika fenomen kan diskurserna ses som ett regelsystem som re-
glerar vad vi säger, hur vi säger det och vem som säger vad. Diskursanalysen blir då ett 
sätt att synliggöra dessa regler. Hansson (1998) beskriver att exempel på när en diskur-
siv förklaring är ”när en centralt etablerad maktelit får tillfälle att formulera ett nytt 
språkbruk eller fylla redan etablerade begrepp med nya innebörder” (s.55). Om detta 
är vad som sker kring begreppet livslångt lärande återstår att se. 
 
När det gäller metodens nackdelar pekar Jonsson på förförståelsen som både en tillgång 
och en fara. Det är viktigt att vara medveten om detta och hålla ögonen öppna för icke 
förutsedda iakttagelser (Jonsson, s.19). Även Winther Jörgensen pekar på problemet 
med forskarens roll i diskursanalytiska studier och att det kan vara svårt att undersöka 
de diskurser man själv är nära och har en åsikt om. De menar att man här måste försöka 
”sätta parentes” kring sig själv och den kunskap man har med sig så att ens egna värde-
ringar inte överskuggar analysen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s.28). Dessa 
nackdelar, eller risker, med metoden försöker jag att motverka genom att förankra och 
knyta ihop mina iakttagelser och antaganden med den litteratur och de teorier som jag 
tidigare gått igenom. 
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Just metodens öppenhet när det gäller analysverktygens utseende är en annan nackdel. 
Denna kan, menar Bergström och Boréus, gå ut över intersubjektiviteten. De poängterar 
att man som forskare, oavsett vetenskapsteoretisk utgångspunkt, bör vara noggrann med 
att förklara hur man kommit fram till ett visst resultat. Forskningsproblemet handlar inte 
om den enskilde forskarens egen upplevelse av en diskurs utan om fenomen som kan 
förstås intersubjektivt (Bergström & Boréus, 2000, s.260). I studien försöker jag komma 
tillrätta med detta genom att noggrant redovisa var jag hittar mina teorier och vilken 
metod jag använder och hur jag kommer fram till mina resultat. 
 
En nackdel med metoden är att den kan betraktas som otillräcklig för att ge en heltäck-
ande bild av begreppet livslångt lärande i en folkbibliotekskontext. Dokumentanalys 
som metod innebär en frånvaro av de aktörer som är berörda av begreppet och den säger 
heller inget om begreppets funktion och användning i den praktiska verksamheten inom 
utbildning eller bibliotek. Här kan jag bara hänvisa till att den här studiens omfattning är 
för liten för att kunna ta med dessa aspekter. Jag är också medveten om att studien är för 
liten för att det ska gå att dra några generella slutsatser av resultatet. 
  

6 Analys av några utvalda politiska dokument 
För att återknyta till Fairclough kan de politiska dokumenten i den här studien betraktas 
som en kommunikativ händelse, d v s ett fall av språkbruk, vilket innehar vissa känne-
tecken. Text och form ser ut på ett visst sätt beroende på att de är just propositioner eller 
kommunala skol- och kulturplaner. Propositionerna är regeringens och kommunstyrel-
sens sätt att skriftligt lägga fast sin politik. Här läggs lagförslag, och förslag till lagänd-
ringar fram, här beskrivs vad som tidigare gjorts inom politikområdet och vad regering-
en ämnar göra fortsättningsvis. Förslag och politikinriktning motiveras ofta genom hän-
visningar till statistik och utredningar framtagna av departement och liknande. Dessa 
ligger också till grund för de analyser som görs av respektive politikområde. De kom-
munala planerna för olika politikområden anger kommunernas utformning och inrik t-
ning för respektive område. Den kommunikativa händelse som dessa dokument utgör 
kan, enligt Fairclough, både konstituera systemet och bygga vidare på den traditionella 
formen, men också förändra den genom ett kreativt språkbruk.  
 
Vid analysen kommer jag i följande avsnitt att använda mig av den tredimensionella 
analytiska ram som Fairclough förespråkar och som redogjorts för i tidigare avsnitt (se 
5.1.1). I tur och ordning kommer jag att gå igenom 1) den diskursiva praktiken, d v s de 
produktions- och konsumtionsprocesser som är förbundna med texten, 2) textens egen-
skaper (modalitet, ordval) och slutligen 3) den bredare sociala praktik som den kommu-
nikativa händelsen är en del av. 

6.1 Nationella styrdokument 

6.1.1 Utbildningspolitiska dokument 

6.1.1.1 Diskursiv praktik 
Som tidigare nämnts (se avsnitt 5.2) riktas intresset vid analys av den diskursiva prakti-
ken mot hur texten är producerad och hur den konsumeras. I följande avsnitt kommer 
jag, utifrån en lingvistisk utgångspunkt, att gå in på vilka diskurser som kommer till 
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uttryck i de utbildningspolitiska dokumenten. I det här fallet är det av intresse att ta hän-
syn till att de analyserade texterna är politiska måldokument. Eftersom det rör sig om 
propositioner är texterna att betrakta som redskap för den sittande regeringen att ge en 
analys av det aktuella politikområdet och med det som grund formulera och driva sin 
politik. Dokumenten kan till sin form och natur alltså betraktas som en del av en politisk 
diskurs. Texterna är till sin karaktär beskrivande och formella. Den bakomliggande rös-
ten är regeringens och det ligger kanske i sakens natur att detta emellanåt lyser igenom. 
Regeringens insatser och politik framhålls i positiv ton, med en känsla av att det som 
sägs är det som gäller.  
 
Som en del av den politiska diskursen går det att urskilja, vad jag skulle vilja kalla för, 
en socialdemokratisk diskurs. En sådan diskurs kan betraktas som en del av ”det socia l-
demokratiska välfärdsprojektet” (Audunsson, se Hansson, 1997, s.72). Tankarna som 
har präglat detta har haft stor påverkan för framväxten av den moderna välfärdsstaten 
och dess samhällsinstitutioner (Zetterlund, 2004, s.76) och haft betydelse för utform-
ningen av svensk politik (Audunson, 1996, Sundgren 2000, Zetterlund, 2004). Den so-
cialdemokratiska diskursen innefattas i utbildningsdokumenten av tal om ”jämlikhet”, 
”demokrati”, ”möjlighet till ett livslångt lärande för alla”, ”motverka social snedrekryte-
ring” och ”minskade kunskapsklyftor”. Den kommer också till uttryck i prop. 
2000/2001:72 om Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen i följande 
exempel: 

De bildningsideal som utgjort grunden för svensk folkbildning och som i hög grad präglat 
även annan vuxenutbildning har relevans också i kunskapssamhället. De utgör en betydel-
sefull motvikt mot en förenklad och instrumentell kunskapssyn, som ibland präglar främst 
utbildning på arbetsplatserna. (Prop. 2000/2001:72, s.19) 

I citatet framträder en bildningstradition som har rötter folkbildningstanken och före-
ställningen om folkbildning som en väg att förverkliga idén om folkhemmet.  
 
Ovan nämnda diskurser bildar en bakgrund för talet om livslångt lärande så som det 
kommer till uttryck i dokumenten. Genom att urskilja dem kan texterna i dokumenten 
och det politiska talet sättas i ett sammanhang. Jag anser dock inte att de är avgörande 
för talet om livslångt lärande. Istället går det att urskilja andra diskurser som har större 
betydelse just för talet om livslångt lärande. 
 
Ett starkt inflytande över tanken om ett livslångt lärande har föreställningarna om kun-
skapssamhället (Schoug, 2003a och 2003b, Green, 2002). Dessa tankar är ofta intimt 
förknippade med ord som ”kunskap”, ”kompetens” ”internationell”, ”flexibel” och 
”konkurrens”. Att ord som dessa, eller synonymer till dem, återfinns i de studerade do-
kumenten är helt klart. Det talas om att Sverige är på väg in i ett kunskapssamhälle och 
bilden av utbildning som en allt viktigare samhällsfråga målas upp i båda dokumenten. I 
en bakgrundsanalys i propositionen Vuxnas lärande talas om industrisamhället som nå-
got som har passerat. Tanken om livslångt lärande motiveras av ”den elektroniska revo-
lutionen” och ”den snabba samhällsförändringen”. Utbildning betraktas som lösningen 
på många av framtidens problem. I propositionen Vuxnas lärande refereras till kun-
skapslyftskommittén, enligt vilken utbildningspolitikens utmaningar är att betona ut-
bildningspolitiken ”som resursskapare och del av innovationssystemet”, ”som drivkraft 
för ökad konkurrenskraft” och som ”problemlösare”. 
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I propositionerna framkommer att talet om livslångt lärande är under inflytande av, och 
influerar, ett visst sätt att uttrycka sig kring utbildning och lärande, vilket skulle kunna 
urskiljas som en utbildningsdiskurs. En ny syn på lärande och pedagogik motiveras av 
samhällsförändringarna Det är ett individcentrerat perspektiv som framkommer, där 
undervisning ska utgå från deltagarnas ”livserfarenheter”, undervisningen ska vara pro-
blemorienterad och deltagarna ska ha inflytande på undervisningens innehåll. Pedagogik 
och arbetsformer ska utvecklas och anpassas för att motsvara individernas önskemål och 
behov. Centralt i talet om livslångt lärande är också det livslånga och livsvida perspek-
tivet där såväl formellt som informellt lärande ingår. Lärandet ska vara flexibelt och 
pågå hela livet. Det ska inte vara bundet till lokal, tid e t c. 
 
Samtidigt som talet om livslångt lärande präglas av ett individcentrerat perspektiv fram-
kommer att det är utbildningens roll att ”utrusta människor med kunskaper, insikt och 
vilja att som globala medborgare göra ansvarsfulla val…”. Även om själva lärandet är 
individualiserat dras slutsatser om att dess effekter ofelbart kommer hela samhället till 
godo. Till exempel hävdas att utbildning och livslångt lärande är ”kraftfulla verktyg för 
jämlikhet”. ”Utbildning och kunskapsutveckling är av central betydelse för demokratin 
och medborgarnas delaktighet i samhället” är ett annat liknande argument 
(Prop.2000/2001:1 Bilaga 22). Dessa tankar går tydligt igen i båda propositionernas 
målformuleringar. I propositionen om Vuxnas lärande står målet formulerat på följande 
sätt: 

Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syf-
te att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet ekonomisk tillväxt och syssel-
sättning samt en rättvis fördelning. (Prop.2000/2001:72, s.14) 

Dessa tankar stämmer överens med idéerna om styrning i den marknadsekonomiska 
diskursen. Jonsson beskriver det som att befolkningen med expertisens sanktionerade 
vetande ska reglera sitt eget beteende. Han säger att detta kännetecknar liberalismens 
styrningsform i den nutida välfärdsstaten (Jonsson, 2003, s.193). Att dessa tankar präg-
lar talet om livslångt lärande styrks bland annat av Richards Edwards som menar att 
detta är ett uttryck för samtidens styrningsmentalitet (2002, s.358). 
 
Att talet om livslångt lärande är påverkat av ett marknadsekonomiskt tänkande visas 
också av att språket färgas av en vokabulär hämtad från kommersiell eller ekonomisk 
diskurs. Detta skulle kunna ses som en del i den samhällsutveckling som Fairclough (se 
Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s.77) identifierar som ”marketization of discourse" 
där marknadsdiskurser håller på att kolonisera offentliga institutioners diskursiva prak-
tiker.  I dokumenten kopplas lärandet tätt samman med sysselsättning och tillväxt. Det 
beskrivs  som en förutsättning för landets framtida framgångar och tillväxt. När det gäll-
er ordval kan man, som vi senare kan konstatera, se en tendens till att kunskapens och 
ekonomins vokabulär glider samman, något som Schoug (2003b) iakttagit även i andra 
politiska dokument. Tendensen blir särskilt tydlig när man i propositionen om Vuxnas 
lärande hänvisar till målformuleringarna i de internationella överenskommelser som 
gjorts, exempelvis OECD-ländernas överenskommelse och EU-kommissionens ”Memo-
randum om Livslångt lärande”. 

6.1.1.2 Text 
I det här avsnittet kommer jag att göra en mer detaljerad analys av texternas egenskaper. 
Genom textanalysen är avsikten att se hur diskurserna förverkligas i texten och detta blir 
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därmed en hjälp när jag ska komma fram till och underbygga min tolkning. Det som jag 
kommer jag att fokusera på i texten är, i nämnd ordning, modalitet och ordval. 
 
Gemensamt för de utbildningspolitiska dokumenten på nationell nivå är att det rör sig 
om beskrivande texter. Tonen är konstaterande, ”så här är det”. Det som sägs uttrycks 
av en anonym, ”allvetande” röst. Modaliteten, d v s talarens grad av instämmande i det 
som sägs, i dokumenten är hög. Exempel på detta är följande citat om politikens inrik t-
ning: 

Sverige går in 2000-talets kunskapssamhälle som en ledande utbildningsnation. Utbildning 
blir en allt viktigare framtidsfråga såväl för den enskilde som för samhället i stort. En väl-
utbildad befolkning är en förutsättning för välfärden genom att den lägger grunden för sys-
selsättning och tillväxt samt för utvecklingen av ett hållbart samhälle. (Prop. 2000/2001:1 
Bilaga 22, s.36)  

Beskrivningarna av samhällssituationen och utbildningens värde framställs med hjälp av 
verb som ”är”, ”blir” och ”måste” och därmed skapas en känsla av sanning. Möjligen 
kan modaliteten betraktas som något lägre i Prop.2000/2001:72 om Vuxnas lärande och 
utvecklingen av vuxenutbildningen. Anledningen är att man här i högre grad talar om 
att man hämtar beskrivningar och slutsatser gjorda i tidigare utredningar Som läsare kan 
man ana sig till att verkligheten är komplicerad och att flera tolkningar finns. 
 
Edwards och Nicoll (2001) såg i de brittiska policydokumenten hur man skapade en bild 
av tvingande nödvändighet för talet om livslångt lärande. Detta är något som går igen i 
de båda texter som jag har studerat. Genom ordvalet i texterna antyds att utbildning och 
livslångt lärande är en förutsättning för att det ska gå bra både för individen och för lan-
det. I Prop. 2000/2001: 1 Bilaga 22 uttrycks att utbildning ”…  blir en allt viktigare sam-
hällsfråga såväl för den enskilde som samhället i stort”. En välutbildad befolkning ”… 
är en förutsättning för välfärden…” och ”… lägger grunden för sysselsättning och till-
växt…” (s.36). Även i prop. 2000/2001:72 om Vuxnas lärande uttrycks sambandet me l-
lan utbildning och landets välgång: 

En politik som uppmuntrar ett brett deltagande av arbetskraften i utbildning och vidareut-
bildning kan spela en viktig roll för ekonomisk tillväxt och en bred välståndsutveckling. 
(Prop.2000/2001:72, s.15) 

Här används dock verbet ”kan”, vilket är något mindre tvingande. Återigen framstår 
propositionen om Vuxnas lärande som något mer nyanserad.  
 
Beskrivningen av lärandet som en nödvändighet hör också samman med hur det i tex-
terna framhålls att utbildningssatsningarna är ett sätt att hänga med i utvecklingen för att 
inte hamna på efterkälken. I prop. 2000/2001:1 Bilaga 22 där regeringen anger målet för 
utbildningspolitiken sägs att: 

Förstärkt forskarutbildning och forskning samt förnyelse och utbyggnad av utbildningen på 
alla nivåer från förskolan till högskolan är centrala delar i en politik för att modernisera 
Sverige. (Prop.2000/2001:1, s.36) 

I propositionen om Vuxnas lärande pekas på den ”elektroniska revolutionen” som i 
grunden ”förändrat villkoren för arbete, ekonomi, lärande och kommunikation”. Här 
talas om ”den snabba samhällsförändringen” som, hävdas det, pågår och dessutom ”hela 
tiden tycks accelerera” (se prop.2000/2001:72, s.18). Dessa påståenden leder fram till 
slutsatsen att: 
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Kraven på flexibilitet och förändring är stora inom såväl arbetslivet som samhällslivet i öv-
rigt. Lärandet blir i allt högre grad en daglig och ständig följeslagare. För att kunna sköta 
och behålla arbetet, byta arbete utveckla och förverkliga sig själv och fungera väl som sam-
hällsmedborgare kommer alla kontinuerligt att behöva lära nytt och lära om. (Prop. 
2000/2001:72, s.18) 

Förändringarna i samhället skildras så att det ger en känsla av att de ligger utanför 
mänsklig kontroll. Det enda säkra sättet att ”hänga med” är genom ständigt lärande. 
 
I propositionen framhålls bilden av att Sverige intar en tätposition i utvecklingen och 
samhällsförändringarna. Avsnittet ”Politikens inriktning” inleds med meningen: 

Sverige går in i 2000-talets kunskapssamh älle som en ledande utbildningsnation. 
(Prop.2000/2001:1, s.36) 

Litet längre ner på sidan bidrar meningen ”Regeringens politik bryter väg för kunskaps-
samhället” till känslan av en handlingskraftig politik. Att regeringens politik ”bryter 
väg” antyder inte bara handlingskraft, utan också att politiken inte är helt lätt att genom-
föra och att kanske till och med att resultatet är högst osäkert. 
 
När det gäller ordval kan man se att utbildning, lärande och livslångt lärande ofta före-
kommer i kombination eller tillsammans med ord som man vanligtvis förknippar med 
ekonomi och marknadsekonomiskt tänkande. Utbildning betraktas som en investering, 
befolkningen som en resurs. Man talar om att ”investera i utbildning”, målen för utbild-
ningspolitiken betraktas som en ”strategi för vuxnas lärande”. Andra exempel är ”… 
utbildning och kompetensutveckling utgör strategiska positioner…”, ”infrastruktur för 
livslångt lärande”. Kopplingen mellan lärande och marknadsekonomiska termer fram-
kommer särskilt tydligt i propositionen om Vuxnas lärande där det redogörs för olika 
internationella sammanhang där Sverige deltagit för att utveckla arbetet kring livslångt 
lärande. I propositionen nämns till exempel OECD-ländernas policystrategi för livslångt 
lärande. En av punkterna i strategin går ut på: 

att skapa incitament för enskilda, arbetsgivare och anordnare att investera mer i livslångt 
lärande och att producera ”förädlingsvärde” genom förbättrad kvalitet och effektivitet (se 
Prop.2000/2001:72, s.19) 

I samma proposition redogörs också för de övergripande mål som presenterades av EU-
kommissionen 2000 i ett memorandum för Livslångt lärande. Förslagen i föreliggande 
proposition sägs vara ett led i att på ett nationellt plan förverkliga dessa övergripande 
mål. Som mål nummer två uttrycker kommissionen att man vill: 

klart höja investeringen i mänskliga resurser för att prioritera Europas viktigaste tillgång, 
nämligen dess folk. ( se Prop. 2000/2001:72, s.21) 

Även här syns tydligt kopplingen mellan utbildning och ett marknadsekonomiskt tän-
kande. 
 
Ett annat kännetecken för det livslånga lärandet, såsom det kommer till uttryck i doku-
menten är den starka betoningen på individen. Detta är särskilt tydligt i propositionen 
om Vuxnas lärande. Exempel är följande mening: 

Alla individer måste få möjlighet att förverkliga sina individuella livsprojekt inklusive den 
utbildning och lärande som innefattas i detta. Det får inte finnas några återvändsgränder 
inom utbildningsväsendet eller andra hinder för individen att skräddarsy sin utbildning. 
(Prop. 2000/2001:72, s.15) 
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I strategin för att utveckla lärandet är det ”individens lärande och kunskapssökande” 
som ska stöttas. Pedagogik och arbetsformer ska utvecklas för att ”motsvara individer-
nas föränderliga och ökande behov av lärande” (Prop.2000/2001:72, s.14). 
 
Med tanke på den här studiens frågeställning är det slutligen av intresse att se hur tex-
terna uttrycker sig kring begreppet folkbildning. Begreppet går, vilket konstaterades i 
avsnittet om den diskursiva praktiken, att urskilja som del i en socialdemokratisk 
diskurs i de politiska dokumenten. Båda propositionerna uttrycker folkbildningens be-
tydelse för landets internationellt sett höga utbildningsnivå. I prop.2000/2001:72 ut-
trycks värdet av folkbildning exempelvis genom påståendet att folkbildning och före-
ningsverksamhet ”fyller viktiga funktioner i vardagslärandet” och genom att uttrycka att 
de ”bildningsideal som utgjort grunden för svensk folkbildning… har relevans också i 
kunskapssamhället”. Man hänvisar också till folkrörelsernas tradition ”att i sin verk-
samhet erbjuda förutsättningar för delaktighet och gemenskap men även som mötespla t-
ser för lärande och kunskapsutveckling”. Den socialdemokratiska diskursen kommer 
också tydligt fram där folkbildningen beskrivs som en motvikt till kommersiella intres-
sen. Till exempel sägs: 

Regeringens syn är att folkbildningen kan och bör fungera som en motkraft till de kommer-
siella, elitistiska och segregerande krafter som är så tydliga i dagens samhälle. 
(Prop.2000/2001:72, s.68) 

På många sätt lever, som vi kan se, talet om folkbildning kvar i den socialdemokratiska 
diskursen. 
 
I propositionen om Vuxnas lärande kan dock anas en anpassning av begreppet till da-
gens situation. Kopplingen mellan folkbildningsbegreppet och ord som vardagslärande 
och kunskapssamhälle kan ses som ett sätt att knyta ihop det med det nyare begreppet 
livslångt lärande. Det finns också en tendens till att använda sig av samma slags mark-
nadsekonomiska vokabulär kring talet om folkbildning som kring talet om livslångt 
lärande. Till exempel uttrycks att folkrörelserna ”med sina starka bildningssträvanden, 
varit ett starkt verktyg för tillväxt och välfärd” (Prop.2000/2001:72, s.67). I avsnittet 
”Folkbildningen och det livslånga lärandet” betonas likheterna mellan de olika begrep-
pen tydligt. Här sägs till exempel att: 

Folkbildningen har genom sin form, särart och sitt innehåll flera uppgifter att fylla inte 
minst i ett samhälle präglat av det livslånga lärandet. Behoven i dag är desamma som då 
den växte fram – förståelse av helhet och sammanhang, eftertanke, kunskap och insikt för 
att kunna påverka samhället och sina egna livsvillkor. (2000/2001:72, s.67) 

Även när det gäller folkbildningens arbetsformer och pedagogiska metoder läggs ton-
vikten på det som är gemensamt med det livslånga lärandet. Folkbildningens ”individ-
anpassade lärande” och möjligheterna till ”kunskapssökande för var och en utifrån erfa-
renhet och längs egna vägar” (Prop.2000/2001:72, s.67) är sådant som går igen i talet 
om livslångt lärande. 

6.1.1.3 Social praktik 
I det här avsnittet kommer jag att placera de två behandlade dimensionerna i Fairc-
loughs tredimensionella analysmodell, texten som diskursiv praktik och texten som text, 
i förhållande till den tredje, det vill säga den bredare sociala praktik som de förra är en 
del av. Som framgår i avsnitt 5.2 har denna kontextualisering två aspekter. Dels ska 
relationerna mellan den diskursiva praktiken och den diskursordning som den ingår i 
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klarläggas. Dels innebär den en kartläggning av bredare, delvis icke-diskursiva, sociala 
och kulturella relationer och strukturer. 
  
I talet om livslångt lärande, såsom det framkommer i de två ovan beskrivna dokumen-
ten, urskiljer jag två olika diskursordningar. Den ena är en politisk diskursordning. 
Denna påverkar dels form, språk och innehåll i dokumenten. Som propositioner syftar 
de till att beskriva regeringens politik och lägga förslag till riktlinjer för den fortsatta 
politikinriktningen. Dels påverkas talet i dokumenten av den politiska tradition som 
nämnts tidigare. Som en del av denna tradition urskiljer jag, vad jag anser vara en soci-
aldemokratisk diskurs. Att den socialdemokratiska ideologin påverkat såväl det politis-
ka livet som utvecklingen av de samhällsinstitutioner som finns idag styrks av flera för-
fattare (se 6.1.1.1). Detta är inte någon specifikt svensk företeelse visar Vestheim (1997, 
s.431ff), utan kan även urskiljas i de övriga nordiska länderna. Andemeningen i den 
socialdemokratiska diskursen när det gäller utbildning och lärande är att alla ska ha lika 
rättighet och möjlighet till utbildning. Här ingår uttryck som ”möjlighet till ett livslångt 
lärande för alla”, ”motverka social snedrekrytering” och ”minskade kunskapsklyftor”. 
Här ingår också ståndpunkten att ”Alla ska nå målen i förskola och skola” 
(Prop.2000/2001:1, s.37). Ett grundantagande om lärande i den socialdemokratiska sy-
nen på lärande skulle kunna utryckas som att ”alla kan, bara de får chansen”.  
 
Den andra diskursordningen som jag anser går att urskilja kring talet om livslångt läran-
de är en liberal marknadsekonomisk diskurs, vilket kan jämföras med det som Fairc-
lough benämner som ”marketization of discourse” (se Winther Jörgensen & Phillips, 
s.77). I denna ingår ett antal diskurser och kännetecken. Som exempel ovan har givits 
den starka betoningen på individen. Tanken är att det är individens efterfrågan och be-
hov som ska styra utformningen av utbildningen, att jämföra med den marknadsekono-
miska principen ”ge kunden vad den vill ha”. Ett annat exempel är hur talet om livslångt 
lärande framställs och beskrivs i kombination eller tillsammans med ord som vanligtvis 
förknippas med en kommersiell eller en ekonomisk diskurs. Kunskapens och ekonomins 
vokabulär tenderar att glida samman. Utbildning och livslångt lärande beskrivs också 
som en förutsättning för tillväxt och utveckling. Ett annat tecken på talet om det livs-
långa lärandet som en del av den marknadsekonomiska diskursen är det som Jonsson 
(2003) och Edwards (2002) benämner som ”styrningsmentalitet”. Denna handlar, som 
tidigare nämnts, om maktutövning som en teknik att styra medborgarna mot ett person-
ligt självförverkligande som visar sig som ett reflekterat och ansvarsfullt medborgar-
skap (Jonsson, 2003, s.170). 
 
Av de två diskursordningarna som jag urskiljt i de studerade dokumenten bedömer jag 
att den marknadsekonomiska diskursordningen är den som är mest dominant och har 
störst inflytande över talet om livslångt lärande. Anledningen är dels att det är kring 
denna diskurordning som det går att hitta flest diskursiva kännetecken i texten. Dels kan 
jag i den litteratur jag läst hitta många belägg för att det jag hittat i min studie finns 
dokumenterat även hos andra. Det skulle i så fall innebära att den diskursiva praktiken i 
de studerade dokumenten ger uttryck för en diskursordning som just nu är den 
dominerande i samhället.  
 
I propositionerna är tanken om kunskapssamhället en central idé. Den skulle både kunna 
betraktas som en tredje diskursordning och som en del av en bredare, delvis icke-
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diskursiv kraft baserad på teorier av samhällsforskare som Bell (se Schoug, 2003a) och 
Giddens  (se Fairclough, 1995). Enligt dessa forskare är kunskap det element som får det 
postindustriella samhället att utvecklas och fungera. Det är kunskap och utbildning som 
ska rädda västvärldens länder när industriproduktionen utlokaliseras till låglöneländer i 
andra världsdelar (Schoug, 2003a).  Här vill jag också, för att placera talet om livslångt 
lärande i ett bredare perspektiv, återknyta till Greens (2002) teorier angående diskursen 
om livslångt lärande (se avsnitt 4.1).  
 
Schoug hänvisar till hur samhällskritiker som exempelvis Gramsci (se Schoug, 2003b, 
s.112) framhåller hur den dominerande samhällsklassen inte bara härskar genom att 
kontrollera statsapparaten och produktionsmedlen, utan att den även tenderar att inta en 
ideologiskt och moraliskt ledande position i samhället. På så vis, skriver Schoug, lyckas 
de dominerande skikten också säkra sitt företräde inom ramarna för civilsamhället ge-
nom att inspirera de underordnade klasserna till medvetet eller omedvetet samtycke. En 
slutsats av detta är att talet om livslångt lärande i propositionerna återspeglar en föränd-
rad maktbalans där vågskålen alltmer har svängt över till den ekonomiska elitens för-
mån (Schoug, 2003b, s.112). Ett tecken på detta skulle talet om folkbildning kunna 
vara. Det ingår som en stark beståndsdel i den socialdemokratiska diskursen, men en del 
tecken tyder på att det börjar röra sig mot den marknadsekonomiska diskursen. 
 
Som en slutsats av ovanstående kan konstateras att den marknadsekonomiska diskursen 
utövar stort inflytande över begreppet livslångt lärande i de utbildningspolitiska doku-
menten. Ett visst inflytande har också den socialdemokratiska diskursen, då främst när 
det gäller talet om att minska kunskapsklyfterna och betoningen på allas lika rätt till 
utbildning. När det gäller relationen till tidigare bildningsbegrepp kan konstateras att det 
både finns likheter och skillnader mellan begreppen, men att man, framförallt i proposi-
tionen om Vuxnas lärande betonar det som är likt i de båda begreppen. En tendens finns 
också att försöka anpassa folkbildningsbegreppet till en marknadsekonomisk diskurs. 
Den roll som motvikt till den etablerade makten, som folkbildningen ursprungligen 
hade (Arvidsson, se Zetterlund & Hansson, 1997, s.50) är exempelvis inget som nämns. 

6.1.2 Bibliotekspolitiska dokument 

6.1.2.1 Diskursiv praktik 
Liksom i avsnittet om diskursiv praktik i de utbildningspolitiska dokumenten kommer 
jag här att betrakta de bibliotekspolitiska dokumenten som en kommunikativ händelse. 
Jag intresserar mig främst för en lingvistisk infallsvinkel och syftet är här, liksom vid 
analysen av de utbildningspolitiska dokumenten att se vilka diskurser de bygger på och 
som kommer till uttryck i texten. 
 
Precis som i de utbildningspolitiska dokumenten kommer en politisk diskurs till uttryck 
i de bibliotekspolitiska texterna. Denna präglar formen och språket i dokumenten. Som 
propositionstexter är de beskrivande och formella till sin karaktär och det är regeringens 
ståndpunkt som framförs i dem. Dokumenten är måldokument och redskap för reger-
ingen att formulera och driva sin politik. Regeringens röst och den politiska viljan i de 
bibliotekspolitiska dokumenten framstår dock som något mindre tydlig än vad som är 
fallet i de utbildningspolitiska dokumenten.  
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I analysen av de utbildningspolitiska dokumenten urskiljde jag en socialdemokratisk 
diskurs. Denna kommer till uttryck även i de bibliotekspolitiska dokumenten. Ett exem-
pel är i avsnittet som rör folkbibliotekets verksamhet i prop. 1996/97:3. Där betonas 
vikten av att göra litteraturen ”tillgänglig för hela befolkningen” och ”risken för infor-
mationsklyftor” i samband med utvecklingen av IT. I propositionen som helhet, där må-
len för kulturpolitiken fastläggs, nämns folkbildningens viktiga roll för kulturlivet, nå-
got som också kan ses som uttryck för den socialdemokratiska diskursen. Värt att notera 
är att folkbildningsbegreppet dock inte uttrycks i samband med folkbibliotek och bild-
ning. 
 
Varken prop. 1996/97:3 eller Bibliotekslagen är särskilt tydliga vad gäller folkbibliote-
kets roll för lärande och utbildning. Visserligen uttrycks folkbibliotekens funktion för 
utbildning och informations- och kunskapssökande, dock utan några fördjupande analy-
ser. Inget av de båda dokumenten talar heller om begreppet livslångt lärande, något som 
möjligen skulle kunna tyda på att talet om detta ännu inte nått fram till dem som ansva-
rar för formuleringen av kulturpolitiken. De idéer om ett allt tydligare framväxande 
kunskapssamhälle och bilden av lärandet och dess betydelse, som är så framträdande i 
utbildningspropositionerna, är inte alls lika framträdande i prop. 1996/97:3. Beskriv-
ningar görs visserligen av de samhällsförändringar som skett sedan 1974 års kulturpoli-
tik fastslogs. Dessa har dock mer karaktären av bakgrundsbeskrivningar av samhälls-
skeenden som inverkat på kulturpolitiken och, inte minst, folkbibliotekens verksamhet. 
De framkallar inte alls den bild av tvingande nödvändighet när det gäller lärande och 
utbildning vilket karaktäriserar utbildningspolitiken, trots folkbibliotekens långa bild-
ningstradition.   
 
Att verkligheten ändå gör sig påmind visar talet om hur 1990-talets ekonomiska svårig-
heter har påverkat och medfört försämringar i folkbibliotekens verksamhet. Här skapas 
dock snarare känslan av att dessa förändringar, åtminstone när det gäller folkbibliotekets 
verksamhet, utgör ett hot mot vad som betraktas som mer grundläggande värden och 
mot kulturpolitikens bild av vad som är folkbibliotekets huvuduppgift. På så vis, menar 
jag, är den diskurs som har starkast inflytande över denna proposition en traditionell 
kulturpolitisk diskurs. Detta stämmer med Hanssons (1997) beskrivning av hur folkbib-
liotekens funktion förskjutits i politiska dokument under 1900-talet, från att vara en tyd-
ligt folk- och utbildningsrelaterad institution till att få en mer kulturförmedlande roll. 
 
Med kulturpolitisk diskurs avser jag en diskurs som i mångt och mycket har rötterna 
kvar i 1970-talets kulturpolitik. Konrad (se Nilsson, 2003, s.442) beskriver bland annat 
begrepp som mångfald, livskvalitet, yttrandefrihet, decentralisering som nyckelord i 
1970-talets kulturpolitik. Dessa tankar återkommer både i kulturpropositionen som he l-
het och i talet om litteraturen och folkbiblioteket. Andra uttryck för den traditionella 
kulturdiskursen är talet om folkbiblioteken som ”lokala kulturcentra”, betoningen av 
värdet av ”uppsökande verksamhet” och det uttalade motivet för verksamheten att 
”motverka kommersialismens negativa verkningar” (Zetterlund & Hansson, 1997, 
s.36f). 
 
Ett uttryck för den traditionella kulturpolitiska diskursen är biblioteksverksamhetens 
täta samhörighet med litteraturpolitiken. Under rubriken Litteraturen och språket be-
skrivs att ”den litteraturpolitiska ambitionen år 1974 var att sprida kvalitetsboken till 
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alla, inte minst eftersatta grupper”. Folkbiblioteken har här varit ett viktigt redskap. Bib-
lioteksverksamheten beskrivs vara ”av central kulturpolitisk betydelse”, ”… rege ringen 
vill betona vikten av att biblioteken kan erbjuda medborgarna ett rikt utbud av kvalitets-
litteratur i hela landet”. Litteraturens goda inverkan på språk och i förlängningen även 
det framtida samhället uttalas också. 

Språk är makt och de ungas möjligheter att vara med och forma det framtida samhället för-
utsätter att de har tillgång till ett levande språk. (Prop.1996/97:3), s.44) 

En utveckling med sjunkande litteraturförsäljning och utlåning hotar dessutom både den 
breda utgivningen av kvalitetslitteratur och på sikt det svenska språket och yttrandefrihetens 
reella innehåll. (Prop. 1996/97:3, s.53) 

Att litteraturläsning och ”kvalitetsböcker” är av godo för samhället och dess medborga-
re ingår också, vilket vi kan se i ovanstående exempel, som en naturlig del i resone-
manget. 
 
Den kulturpolitiska diskursens dominans över folkbiblioteksverksamheten riskerar att 
utestänga andra sätt att uppfatta och använda folkbibliotekets. I propositionen finns en 
tendens att beskriva förändrade användarmönster utan att göra någon analys av bakom-
liggande orsaker. 

Utlåningen av böcker visade en vikande kurva under 1980-talet. Idag [1996, min anm.] lå -
nas det 10 miljoner färre volymer än för tio år sedan, trots att antalet besökare på bibliote-
ken har ökat. Det senaste året har dock kurvan vänt och utlåningen ökar igen, med några 
oroande undantag. (Prop.1996/97:3, s.44) 

Fokus ligger på den sjunkande utlåningen och vad besökarna i själva verket gör på bib-
lioteket är inte uppe för diskussion. En likhet finns i följande citat: 

Teknikskifte och ekonomisk knapphet har dock drabbat biblioteken samtidigt och detta har 
ibland förskjutit fokus från litteraturen och läsandet till annat. (Prop.1996/97:3, s.44) 

Vad ”annat” är och om biblioteksbesökarna har något mål utöver skönlitteraturläsning 
med sitt biblioteksbesök är inte något som utreds närmare. 
 
Den diskursiva praktiken i prop.2004/05:1 har mer gemensamt med de utbildningspoli-
tiska dokumenten än de tidigare kulturpolitiska dokumenten. Texten präglas av ett 
språkbruk som tydligare är påverkat av den marknadsekonomiska diskursen. Ett exem-
pel på detta, vilket konstaterats ovan, är det ”ekonomiserade” språkbruket. Ett annat 
kännetecken är att det i talet om biblioteksverksamheterna kan urskiljas vad som skulle 
kunna kallas för en företagsdiskurs (jmf Faircloughs nyliberala konsumtionsdiskurs 
inom det danska sjukvårdssystemet, se Winther Jörgensen,  2000, s.76). Bibliotekets 
verksamhet beskrivs i likhet med hur man driver ett företag; ”rationell användning av 
det allmännas resurser”, ”förbättrade förutsättningar för preciseringar i verksamhetsin-
riktning, åtaganden och målsättningar”, ”svårt att möta efterfrågan”. 
 
Den kulturpolitiska diskursen lever dock kvar. Här uttrycks den traditionella synen på 
folkbibliotekets basverksamhet och det självklara antagandet om litteraturens och läs-
ningens goda inverkan på medborgarna. Enligt regeringen bör även denna del av folk-
bibliotekens verksamhet, d v s bibliotekens traditionella läsfrämjande roll, kunna ”pre-
ciseras och utvecklas” i och med den föreslagna lagändringen. Den kulturpolitiska dis-
kursen, eller åtminstone delar av den, verkar därmed inte vara utkonkurrerad av de nya 
diskursiva praktikerna.  
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6.1.2.2 Text 
Här följer en analys av de bibliotekspolitiska texternas egenskaper för att se hur diskur-
serna kommer till uttryck i texten. Jag kommer här, precis som vid de utbildningspoli-
tiska texterna, att fokusera på modalitet och ordval. 
 
Liksom för de utbildningspolitiska dokumenten gäller att texterna är beskrivande och 
anger vad som gjorts och görs inom politikområdet och vad regeringen planerar för 
framtiden. Tonen och graden av övertygelse skiljer sig från utbildningsdokumenten ge-
nom att vara mer tillbakadragen och försiktig. Regeringen säger till exempel om sin 
litteraturpolitik att den ”under de gångna åren har sannolikt bidragit till att Sverige har 
en läsande befolkning”. Andra uttryck för den lägre modaliteten är ”Statens insatser bör 
syfta till…”, ” Regeringen anser därför att biblioteksverksamheten bör lagregleras”, 
”Regeringen anser det angeläget…” (Prop.1996/97:3). I prop.2004/2005:1 uttrycks att 
”Regeringen menar att mycket talar för att samordnade resurser skulle kunna bidra 
till…” och att den föreslagna lagändringen ”bör” genomföras. Även här är graden av 
modalitet lägre än i de utbildningspolitiska texterna, vilket bidrar till en mer tillbakadra-
gen ton. 
 
När det gäller ordval är det av intresse att konstatera att begreppet livslångt lärande inte 
nämns alls i varken prop. 1996/97:3 eller i bibliotekslagen. Som tidigare konstaterats 
kan detta vara ett tecken på att begreppet inte har någon aktualitet för dem som formule-
rat texten. Fokus ligger på folkbiblioteket som kulturinstitution.  Att folkbibliotekets 
verksamhet främst anses ha en kulturell betydelse i propositionen visas inte minst av att 
bibliotekets verksamhet främst definieras under rubriken ”Litteraturen och språket” vil-
ket tyder på att det tas för givet att det är litteraturläsningen som är bibliotekets huvud-
syssla. Ett exempel är också formuleringen:  

Biblioteksverksamheten är av central kulturpolitisk betydelse. Samhällets ansvar för biblio-
teken måste tydliggöras. Regeringen anser därför att biblioteksverksamheten bör lagregle-
ras (se avsnitt 7.2) I det sammanhanget vill regeringen betona vikten av att biblioteken kan 
erbjuda medborgarna ett rikt utbud av kvalitetslitteratur i hela landet. (Prop. 1996/97:3; 
s.46)   

När det talas om folkbibliotekens betydelse för utbildning sker detta huvudsakligen i 
allmänna ordalag. De nyckelord och argument för utbildning och kunskapssamhälle 
som är så tydliga i de något senare daterade utbildningspolitiska dokumenten är inte alls 
framträdande här. Möjligen kan folkbibliotekens funktion som främjare av språk och 
litteratur även betraktas som ett led i dess folkbildande uppgift. Detta är i så fall inget 
som uttalas på ett tydligt sätt. 
 
En förändrad roll för folkbiblioteken förutses dock, men med fortsatt betoning på littera-
tur och läsning: 

Dessutom står hela biblioteksväsendet mitt uppe i en förändringsprocess och förväntas 
inom en snarframtid [!] också att fungera som viktiga informationscentrum. Det finns dock 
ingen motsättning mellan boken och den nya tekniken. Läskunnighet och läsförståelse är 
däremot en förutsättning för att barnen ska kunna tillgodogöra sig de nya medierna och den 
nya tekniken. (Prop. 1996/97:3, s.53) 

En ökad politisk insikt om folkbibliotekets betydelse för utbildning och kunskapssök-
ning kan också anas i talet om ett ökat samarbete mellan folkbibliotek och läns- och 
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högskolebibliotek. Formuleringarna rör sig dock främst kring den nya tekniken. I prop. 
1996/97:3 sägs: 

Regeringen vill understryka vikten av åtgärder som främjar tillgängligheten till databaser 
och nätverk inom biblioteksverksamheten. … I regeringens proposition 1995/96:125, angå-
ende åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik, fäster reger-
ingen stor vikt vid läns-, folk- och skolbibliotekens utveckling. Regeringen påpekar risken 
för informationsklyftor ökar i samband med utvecklingen av IT. (Prop. 1996/97:3, s.50) 

Även folkbibliotekens utveckling av och arbete med informationsteknologiska hjälpme-
del skulle kunna betraktas som ett uttryck för folkbibliotekens folkbildande roll. Hans-
son pekar på att en del menar att detta är folkbibliotekens nya sätt att arbeta med folk-
bildning (1997, s.79). Inte heller här uttalas dock en tydlig koppling till utbildning, 
folkbildning eller lärande. 
 
Liksom prop. 1996/97:3 är bibliotekslagen mycket allmänt hållen när det gäller folkbib-
liotekets roll i utbildning och lärande. I paragraf 2 uttrycks 

Till främjande av intresse läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning 
samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. 
(Bibliotekslagen, SFS 1996:1596) 

Lagens främsta syfte, enligt prop.1996/97:3, är att garantera avgiftsfria boklån och ett 
väl fungerande nationellt nätverk som binder ihop de olika biblioteken. Den allmänna 
hållningen motiveras genom att man i propositionen poängterar att statlig detaljstyrning 
inte ska förekomma, och genom en betoning av kommunernas ansvar över folkbiblio-
teksverksamheten. Även i fortsättningen ska det vara en kommunal angelägenhet att 
lägga fast omfattningen av folkbiblioteksverksamheten.  
 
Förslag till lagändring för biblioteksverksamheterna lades fram i propositionen 
2004/05:1. Förslaget i propositionen bygger på promemorian Om biblioteksverksamhe-
terna (Ds 2003:66) och handlar om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det all-
männa biblioteksväsendet ska samarbeta samt att kommuner och landsting ska anta bib-
lioteksplaner. Lagändringen motiveras av ”de svåra ekonomiska påfrestningar som tid-
vis präglat situationen under 1990-talet”, ”omstrukturering av verksamheter” och ”för-
ändrade användarmönster”. Till skillnad från texten och lagförslagen i proposition 
1996/97:3 talas här i mer direkta ordalag om bibliotekens, inte minst folkbibliotekens, 
betydelse för utbildning och lärande: 

Utvecklingen mot ett livslångt lärande kan dessutom förväntas öka betydelsen av den de-
centraliserade infrastruktur för tillhandahållande av information som det allmänna biblio -
teksväsendet utgör. (Prop.2004/05:1, s.65) 

Här blir tydligt, både genom textens innehåll och form, att de samhällsförändringar som 
ägt rum sedan Bibliotekslagen skrevs och utreddes i prop.1996/97:3 nu på ett tydligare 
sätt präglar texten om biblioteksverksamheterna. Ett exempel är att det förekommer ett 
mer ”ekonomiserat” språk kring bibliotekens verksamhet än tidigare. Det talas om bib-
liotekens ”driftskostnader”, filialbibliotek som ”integrerats med andra enheter”, ”kraft-
fulla utvecklingsinsatser”, länsbibliotek som spelar ”en viktig roll för att upprätthålla en 
jämn tillgång till nödvändiga resurser”. Ett annat exempel på detta är att regeringen an-
gående samarbete mellan bibliotek och bibliotekshuvudmän menar att: 

mycket talar för att samordnade resurser skulle kunna leda till en bättre tillgång för med-
borgarna och en mer rationell användning av det allmännas resurser. (Prop.2004/05:1, s.65)  
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Fortfarande gäller dock att det är tillgången till litteratur som är folkbibliotekets huvud-
uppgift samt den helt självklara uppfattningen om litteraturens goda inverkan: 

Det är också en för framtiden viktig målsättning, att trygga den basverksamhet som framför 
allt folkbiblioteken bedriver, i syfte att erbjuda alla möjlighet att förutsättningslöst utforska 
de upplevelser som litteratur och läsande kan ge. Bibliotekens roll som garant för ett varie-
rat och kvalitativt utbud av litteratur och informationskällor är av stor vikt i ett samhälle 
präglat av ett ofta likriktat medieutbud. (Prop.2004/05:1, s.65) 

Kanske kan den ändrade tonen i prop.2004/05:1 ändå antyda att folkbibliotekens roll 
som bildningsinstrument har förstärkts. 

6.1.2.3 Social praktik 
I följande avsnitt är det dags att knyta ihop de båda föregående avsnitten, text och dis-
kursiv praktik, med den bredare sociala praktik som de utgör en del av. Som tidigare 
nämnts innebär detta dels ett klargörande av relationerna mellan den diskursiva prakti-
ken och den diskursordning som de ingår i, dels innebär det att hitta samband med bre-
dare icke-diskursiva relationer. 
 
Gemensamt för de bibliotekspolitiska dokumenten är att båda präglas av en politisk 
diskursordning som påverkar form, språk och innehåll. I den politiska diskursordningen 
ingår också den socialdemokratiska diskurs som tidigare nämnts och som satt sin prägel 
på mycket av utformningen av det politiska livet i Sverige och de övriga nordiska län-
derna (Audunsson, 1996, Hansson, 1997, Vestheim 1997, Zetterlund, 2004). 
Folkbibliotekens roll som politiska verktyg har tidigare diskuterats. Zetterlund pekar på 
demokrati, god kultur, bildning och utveckling som grundläggande värderingar som 
präglar verksamheten (2004, s.76). Dessa värderingar återfinns också i de analyserade 
bibliotekspolitiska dokumenten.  
 
Hansson skriver att statens roll har förskjutits från att vara en pådrivande faktor för ut-
veckling och förändring till att vara en garant för en jämn nivå på biblioteksverksamhet 
och på så sätt bidra till att den demokratiska tillgången till information och kunskap 
upprätthålls (1997, s.81). Denna iakttagelse stämmer bra in både på prop.1996/97:3 och 
bibliotekslagen, där modalitet och ordval ger texten ett nedtonat intryck, och vars främs-
ta avsikter är att försvara folkbibliotekens grundläggande uppgifter. Iakttagelsen stöds 
också av Audunsson (se Hansson, 1997, s.82) som menar att folkbibliotekens ideologis-
ka grund alltmer används som ett skydd mot en alltför stor anpassning till ett mer mark-
nadsanpassat och målfixerat samhällsklimat. Detta skulle kunna förklara den känsla av 
hot mot folkbibliotekens verksamhet som förmedlas i beskrivningen av de pågående 
samhällsförändringarna i prop.1996/97:3. 
 
När det gäller talet om folkbibliotekens verksamhet har jag i prop.1996/07:3 identifierat 
en kulturpolitisk diskurs, med rötterna i 1970-talets kulturpolitik, som dominerande. 
Denna fokuserar till stor del på folkbibliotekens kulturpolitiska roll och bildningsper-
spektivet är nedtonat. Hansson förklarar förskjutningen i perspektiv med att en föränd-
rad finansiering under 1960-talet ledde till ett minskat intresse från staten av folkbiblio-
teken som politiska instrument (1997, s.36). I propositionen betonas folkbibliotekens 
kulturpolitiska uppgifter och bildningsperspektivet känns frånvarande, eller är åtminsto-
ne inte uttalat. Möjligen finns folkbildningsperspektivet outtalat i antaganden om littera-
turens goda inverkan på medborgarna och i den nya informationsteknologins betydelse. 
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Vestheim (se Zetterlund, 2004, s.76) pekar på att traditionen som folkbildare framförallt 
har gällt bibliotekens arbete med att förvalta och förmedla böcker, en tradition som kan-
ske outtalad dröjer sig kvar i formulerandet av bibliotekspolitiken.  
 
Den kulturpolitiska diskursen kan även urskiljas i prop.2004/05:1 där den uttrycker vad 
som är folkbibliotekets ”basverksamhet”. I propositionen har dock diskursen om kun-
skapssamhället och den marknadsekonomiska diskursen fått tydligare grepp. Ett tecken 
på detta är talet om livslångt lärande som i prop. 2004/05 identifieras som en faktor som 
kan förväntas öka betydelsen av folkbiblioteksverksamheten. I talet om livslångt lärande 
ingår även det individcentrerade perspektivet och den utbildningsdiskurs som identifie-
rades i de utbildningspolitiska dokumenten. Överhuvud taget uttalas här en tydligare 
roll för folkbiblioteket i utbildningssammanhang. Sammantaget framstår det dock som 
att förändringsbenägenheten i de kulturpolitiska dokumenten är mindre än i de utbild-
ningspolitiska. För detta talar Nilssons  (2003) slutsatser att den politiska agendans do-
minans över det kulturpolitiska perspektivet har pressats tillbaka de senaste årtiondena 
på grund av förändringarna i omvärlden. I och med detta har det uppstått en oklarhet 
kring kulturpolitiken, menar han. Denna kan formuleras som en konflikt mellan kultur-
politikens anspråk och verkligheten som den är.  Nilsson pekar på att det i den offentli-
ga sektorns framtidsperspektiv med allt starkare konflikt mellan behov och resurser 
finns en stor osäkerhet om hur kulturpolitikens uppdrag ska formuleras och försvaras. 
Särskilt på nationell nivå har detta lett till att det kulturpolitiska språkbruket har stelnat 
(Nilsson, 2003, s.485).  
 
Kanske kan frånvaron av bildningsperspektiv och begreppet livslångt lärande i prop. 
1996/97 tolkas som en osäkerhet från författarnas sida på hur detta kan passa in i den 
kulturpolitiska diskursen om folkbibliotek. Den ökade betoningen på bildningsperspek-
tivet och den högre interdiskursiviteten i den senare propositionen skulle kunna tyda på 
att samhällsförändringarna har resulterat i ett ökat politiskt intresse för folkbiblioteken 
och att den traditionella kulturpolitiska diskursen är under utmaning. En möjlig tolkning 
skulle också kunna vara att utelämnandet av bildningsperspektivet i prop.1996/97 tyder 
på okunnighet om folkbibliotekens praktiska vardag. I så fall kan prop. 2004/05:1 be-
traktas som ett sätt att anpassa politiken efter ”verkligheten”.  

6.2 Lokala styrdokument 

6.2.1 Skolplaner 

6.2.1.1 Diskursiv praktik 
Den kommunikativa händelse som de lokala skolplanerna utgör innebär att de är doku-
ment över de politiska riktlinjer som ska gälla för skolve rksamheten i en kommun. En-
ligt skollagen ska det i varje kommun finnas en av kommunfullmäktige antagen skol-
plan som anger utformning och inriktning för kommunens skolväsende. I skolplanen 
ska anges vad man ska göra och utveckla i skolverksamheten samt vilka mål som ska 
prioriteras. Av intresse är att Uppsalas skolplan gäller för både barns, ungdomars och 
vuxnas lärande, medan Örebros gäller upp till gymnasienivå. I följande avsnitt studeras 
vilka diskurser som kommer till uttryck i de båda texterna. 
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I talet om hur lärandet ska betraktas finns många likheter i de båda skolplanerna. På så 
vis kännetecknas båda dokumenten av den utbildningsdiskurs som tidigare identifierats 
i de nationella utbildningsdokumenten (se 5.2 1, s.38). Det livslånga lärandet ingår ock-
så som en del i utbildningsdiskursen i båda skolplanerna, men med lite olika betoning. 
 
I Örebros skolplan återfinns talet om det livslånga lärandet, men inte alls med så många 
diskursiva kännetecken som i de nationella utbildningspolitiska dokumenten. Man kan 
ändå identifiera talet om det livslånga lärandet som en del i den utbildningsdiskurs och 
det tal om kunskapssamhälle som har beskrivits tidigare. Detta är dock inte alls så cent-
ralt  som i de nationella dokumenten Istället domineras dokumentet som helhet av en 
socialdemokratisk diskurs (se 5.2.1) där uttrycket ”en skola för alla” är det centrala. Här 
betonas uttryck som ”demokrati”, ”människors lika värde”, ”jämställdhet”,  och ”etnisk 
mångfald”.  
 
Tonvikten på livslångt lärande i Uppsalas skolplan är större.  Här definieras det som ett 
prioriterat område för skolverksamheten. Även här går det att urskilja en del av de kän-
netecken som tidigare beskrivits för talet om det livslånga lärandet. Framför allt är det 
utbildningsdiskursens tal om det flexibla lärandet och det individcentrerade och livs-
långa perspektivet som betonas. Centralt är också resonemanget om att genom att lära 
sig ”hur man lär” skapas positiva effekter för det fortsatta lärandet.  

Att lära känna sitt eget sätt att lära är en nödvändig förutsättning för viljan och förmågan till 
lärandet i ett livslångt perspektiv. (Skolplan för Uppsala kommun) 

Talet om livslångt lärande kan också sägas vara präglad av en konsumtionsdiskurs. 
Genomgående i skolplanen talas det till exempel om att kommunen ska ”erbjuda” möj-
ligheter till ett variationsrikt lärande och ett ”brett urval av utbildningar”. För detta 
krävs en ”flexibel verksamhet” som kan ”anpassas efter elevens behov”. I talet fram-
kommer även en socialdemokratisk diskurs som talar om allas lika rätt till lärande, att 
all utbildning ska vara likvärdig. Denna innefattas också av en medvetenhet om att alla 
inte har lika förutsättningar för lärande och att skolverksamheten därför behöver anpas-
sas till olika behov. 

6.2.1.2 Text 
Här följer den mer detaljerade analysen av själva texten. Liksom i tidigare avsnitt kom-
mer jag här att fokusera på textens modalitet och ordval för att på så vis belägga diskur-
sernas textuella uttryck. 
 
Liksom texten i propositionerna är skolplanernas texter beskrivande och formella. Här 
saknas dock den bakgrunds- och omvärldsanalys som finns i de nationella utbildnings-
dokumenten. Texterna är därför relativt kortfattade och koncentrerade till att behandla 
det aktuella politikområdet. Tonen i båda dokumenten är konstaterande och ger intryck-
et av att ”så här är det”. Tecken på den höga graden av modalitet är användandet av ver-
ben ”är”, ”ska”, och ”kräver” vilka skapar en känsla av att det som sägs är sant. 
 
När det gäller ordvalet i de båda skolplanerna är det Uppsalas skolplan som uttrycker 
sig tydligast om livslångt lärande. Det betonas i texten genom att beskrivas som ett av 
tre prioriterade områden. De övriga är ”Trygghet” och ”Delaktighet och inflytande”. I 
texten under rubriken ”Lärande i ett livslångt perspektiv” återfinns flera av de känne-
tecken som är typiska för talet om livslångt lärande och som tidigare har beskrivits. Det 
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är ett individcentrerat lärande som beskrivs: ”… ska helhet och kontinuitet prägla varje 
individs lärande”, ”eget lärande i olika former”, ”lära känna sitt eget sätt att lära”. Lä-
randet och lärandesituationerna kräver ”en flexibel verksamhet” och lärandet måste 
”anpassas efter elevens behov”. I texten görs dock ingen närmare analys av begreppet 
livslångt lärande. I en inledande kommentar redogörs dock för att man sammanvägt 
resultat av utvärderingar och analyser, vilka visar att behovet av den fortsatta utveck-
lingen inom den pedagogiska verksamheten i kommunen kan sammanfattas i de tre pri-
oriterade områdena. 
 
Örebros skolplan har inte samma betoning på livslångt lärande och när begreppet, eller 
omskrivningar med liknande innebörd, nämns är det mer som en övergripande tanke för 
skolverksamheten. Exempel är ”Det ska finnas ett ständigt lärande i förskolans och sko-
lans organisation…” och 

Örebros framtida tillväxt, välfärd och demokratiska utveckling grundar sig till stor del på 
att alla barn och unga får förutsättningar att klara det livslånga lärandet. (En skola för alla, 
Skolplan för Örebro kommun, i forts. SÖk) 

Titeln på skolplanen, ”En skola för alla” antyder dess inriktning. Fokus riktas mot ru-
brikerna ”Trygghet och rättvisa”, ”Delaktighet och samhörighet”, ”Jämställdhet och 
mångfald”, ”God miljö” och ”Hälsa”.  Betoningen ligger snarast på förutsättningarna för 
det livslånga lärandet, på betydelsen av individens psykiska välmående för att kunna 
lära samt vikten av att alla har likvärdiga möjligheter till ett uppnående av kunskapsmå-
len. Det finns dock inslag av kännetecken typiska för det livslånga lärande i texten som: 
”En variation av pedagogiska arbetsmetoder ska användas för att tillgodose olika sätt att 
lära” och ”lärandet sker överallt och på olika sätt”. 
 
Trots olikheterna i betoning på just begreppet livslångt lärandet har innebörden för hur 
lärandet ska ske många likheter i de två dokumenten. Båda talar om, med lite olika ord-
val, nyfikenhet, kreativitet, vilja och lust till lärandet. Lärandet ska med andra ord präg-
las av positiva känslor. Vikten av variation av arbetsmetoder poängteras och lärandet 
uttrycks som ”vägen till kunskap”. Även språkets betydelse betonas i de båda skolpla-
nerna som en viktig förutsättning för lärandet. Kritiskt tänkande värderas högt och de 
baskunskaper som skolan förmedlar beskrivs som en förutsättning för fortsatta studier 
och arbete. Mycket av detta är tankar som är typiska för utbildningsdiskursen kring det 
livslånga lärandet. I båda dokumenten betonas också vikten av att skolan samarbetar 
med världen utanför; arbetsliv, universitet, offentlig sektor o s v. Här nämns dock inte 
biblioteken som någon aktuell samarbetspartner.  
 
Avslutningsvis kan nämnas att inget heller nämns i någon av skolplanerna om den loka-
la utbildningspolitikens relation till tidigare bildningsbegrepp. Fokus ligger helt på den 
utbildningsdiskurs som kan kopplas ihop med talet om livslångt lärande. Detta kan för-
klaras med att inga bakgunds- eller omvärldsanalyser görs i skolplanerna och att de är 
relativt kortfattade till sin utformning. 

6.2.1.3 Social praktik 
För att knyta ihop de tre avsnitten kan till att börja med konstateras att skolplanerna, 
liksom propositionerna, kan sägas vara präglade av en politisk diskurs som påverkar 
deras utformning och språk. I båda dokumenten kan också diskursiva kännetecken för 
den socialdemokratiska diskursen urskiljas. Den socialdemokratiska diskursen är dock 
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mer uttalad i Örebros skolplan. Här trycks i större utsträckning på ”att alla unga” ska 
klara kunskapsmålen och att ”ge olika individer, likvärdiga möjligheter”. 
 
Talet om livslångt lärande i skolplanerna kan, vilket också tidigare konstaterats, kopplas 
ihop med de mer övergripande samhällsteorierna om kunskapssamhället (se 5.2.1, s.39). 
Eftersom det inte förekommer analyserande inslag i de lokala skolplanerna, saknas dock 
den ton av tvingande nödvändighet som framträder för talet om livslångt lärande i de 
nationella utbildningsdokumenten. Tankarna om kunskapssamhället präglar dock, om 
än indirekt, dessa dokument.  
 
Även den övergripande liberala marknadsdiskurs som Fairclough talar om, vilket tidiga-
re nämnts, präglar talet i de två dokumenten. Det gör den dels genom det sätt som ut-
bildningsdiskursen beskrivs, med betoning på individens lärande, dels genom att, som i 
Uppsalas skolplan, tala om skolan och utbildningen genom att använda sig av kommer-
siella termer.  
 
I Örebros skolplan framkommer tanken om livslångt lärande mest som en övergripande 
idé, som visserligen präglar dokumentet som helhet, men som inte är dominerande. 
Kanske kan detta tyda på att tankarna om livslångt lärande redan är förankrade, åtmin-
stone politiskt. De behöver därför inte motiveras eller förklaras närmare. Detta tyder 
utbildningsdiskursens kännetecken i skolplanen på. I Uppsalas skolplan återfinns fler 
diskursiva kännetecken för det livslånga lärandet och betoningen på det livslånga läran-
det är större. Detta skulle kunna vara ett tecken på att man här fortfarande arbetar för att 
etablera tanken om livslångt lärande i utbildningssammanhang.  

6.2.2 Kulturpolitiska program 

6.2.2.1 Diskursiv praktik 
Som tidigare nämnts riktas intresset vid den diskursiva praktiken på vilka diskurser som 
kommer till uttryck i texterna utifrån en lingvistisk utgångspunkt. Liksom skolplanerna 
är de kulturpolitiska programmen antagna av kommunfullmäktige och fastställer riktlin-
jerna för respektive kommuns kulturpolitik. Som kommunikativ händelse är de alltså 
politiska måldokument och ingår precis som de övriga studerade dokumenten i en poli-
tisk diskurs som påverkar form och innehåll. Det är i de kulturpolitiska programmen 
som riktlinjerna för folkbiblioteken pekas ut. I första hand är det dessa riktlinjer som 
analyseras i följande avsnitt. I andra hand och bara där det hjälper till att förtydliga ser 
jag till det kulturpolitiska dokumentet i sin helhet. 
 
Liksom för de tidigare analyserade dokumenten kan en socialdemokratisk diskurs utty-
das. Som påpekats tidigare kännetecknas denna exempelvis av tal om utjämning av so-
ciala och utbildningsrelaterade skillnader. I dokumenten uttalas exempelvis att folkbib-
liotek ”har en nyckelfunktion för att motverka segregation och kunskapsklyftor” och att 
folkbiblioteken ”ska vara en arena som bidrar till demokratiutvecklingen och värnar 
yttrandefriheten”. Även om motsvarande tankar kan finnas inom andra politiska ideolo-
gier så menar jag att detta speglar idéer från folkbibliotekets framväxt som institution, 
vilken präglats av den socialdemokratiska ideologin. Detta antagande stöds bland annat 
av forskare som Audunson (se Zetterlund & Hansson, 1997, s.38) och Vestheim, 1997. I 
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Örebros kulturpolitiska program uttalas också att folkbiblioteken ska ”bidra till folk-
bildningen” något som också kan anses knyta talet till en socialdemokratisk diskurs. 
 
Slående vid analysen av de lokala kulturpolitiska programmen är den, i motsats till de 
nationella dokumenten, starka betoningen på folkbibliotekens bildningsuppgift. I Upp-
salas program definieras folkbibliotekens verksamhet under rubriken ”Bildnings-
strävanden” och i Örebros program har ett särskilt tillägg gjorts där folkbibliotekets roll 
i det livslånga lärandet förtydligas. Den utbildningsdiskurs som kännetecknar talet om 
det livslånga lärandet och som har identifierats i tidigare avsnitt har fått ett tydligt infly-
tande över talet om folkbibliotekets verksamhet i dokumenten. Även om det livslånga 
lärandet inte analyseras och motiveras på samma tvingande sätt som i de nationella ut-
bildningsdokumenten antyds flera diskursiva kännetecken, till exempel talet om sam-
hällsförändring, det livslånga perspektivet på lärande och nödvändigheten av att utgå 
ifrån ”människors egna behov och förutsättningar” för att underlätta lärandet.  
 
En intressant iakttagelse i det kulturpolitiska programmet för Örebro är att det i talet om 
folkbibliotekets verksamhet även talas om folkbildning i anslutning till folkbibliotekets 
uppgifter i det livslånga lärandet. Man vill att biblioteken ska: 

…bidra till folkbildningen genom att underlätta sökandet efter kunskap utifrån människors 
egna behov och förutsättningar. (Uppdrag för bibliotekens verksamhet i Örebro, tillägg till 
Kulturpolitiskt program för Örebro ) 

Att i lärandesituationer utgå ifrån den enskildes specifika behov är dels ett uttryck som 
används i den utbildningsdiskurs som finns kring talet om livslångt lärande. Men man 
kan också se det som ett uttryck för en av folkbibliotekets grundläggande idéer. Även 
formuleringen att biblioteken ska ”erbjuda pedagogisk vägledning för att visa på möj-
ligheter för kunskapssökande, språkutveckling och läsupplevelser” skulle kunna tyda på 
en mer folkbildande syn på bibliotekets uppgifter. Här kan paralleller dras till proposi-
tionen om vuxnas lärande där en liknande koppling mellan folkbildningsbegreppet och 
begreppet livslångt lärande gjordes. 
 
Gemensamt för dokumenten är också talet som kännetecknar den kulturpolitiska diskur-
sen. Detta framstår som tydligast om man ser till dokumentet som helhet, i beskrivning-
arna av kulturens betydelse för kommunen. När det gäller avsnitten för biblioteksverk-
samheten det är det dock främst i talet om biblioteken som ”lokala kulturcentra”, att 
biblioteken ska ”utveckla nya former för uppsökande verksamhet” och i talet om läs-
ningens och språkutvecklingens betydelse som den kulturpolitiska diskursen blir tydlig. 
Att läsning och språkutveckling är av särskild betydelse i folkbibliotekens verksamhet 
betonas genom att de står först uppräknade i de mål som ska gälla för bibliotekets verk-
samhet. Ett genomgående drag är dock att de motiveras som en väg för att kunna ut-
veckla, och på så sätt åtminstone delvis är underordnade, det livslånga lärandet. Detta är 
en skillnad om man jämför med proposition 1996/97:3 där läsningen och litteraturen 
stod ensamt i fokus för bibliotekets verksamhet.  
 
I talet om folkbiblioteken framställs på flera ställen i dokumenten att när människor 
besöker och använder sig av biblioteket får det positiva konsekvenser för samhället i 
stort. Exempel på detta tänkande är påståenden som att folkbiblioteken ”har en nyckel-
funktion för att motverka segregation och kunskapsklyftor” och att de ”har ett stort an-
svar att värna om demokratiutveckling och yttrandefrihet”.  Detta tänkande stämmer in 
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på den pedagogiska diskurs som Jonsson urskiljer i sin studie där en beståndsdel innebär 
en förhoppning hos makthavare att användandet av biblioteket ska inspirera besökarna 
att göra sig till delaktiga medborgare. Förhoppningen går ut på att besökarna genom att 
använda sig av bibliotekets media bättre förstår hur samhället fungerar, vilket i sin tur 
kan inspirera dem till att vilja bidra till samhällets förändring och delta i det demokra-
tiska samhället (Jonsson, 2003, s.116).  

6.2.2.2 Text 
I följande avsnitt studeras hur diskurserna förverkligas i texten för att på så sätt motive-
ra och underbygga tolkningen. Inledningsvis kan sägas att de båda kulturpolitiska do-
kumenten är dels beskrivande texter där begreppet kultur utreds och kulturens betydelse 
för kommunen i stort beskrivs, dels uttrycks de mål som ska finnas i respektive kom-
mun gällande kulturpolitiken. Sett till dokumenten i sin helhet är Örebros program åt-
minstone inledningsvis något mer ”personligt” skrivet. Man anger vilka som ligger bak-
om texten, vilka dokument som använts som stöd vid utformningen och diskuterar vad 
man upplevt som svårigheter vid avgränsning och tolkning av kulturbegreppet. I jämfö-
relse med skolplanerna är dokumenten mer analyserande när det gäller begrepp och om-
värld. I Uppsalas program är modaliteten något högre än i Örebros, där texten har en 
mer diskuterande prägel. Vid målformuleringen är dock modaliteten hög i bägge doku-
menten. 
 
Som måldokument är texten kortfattad och uppspaltad till sin karaktär. Inledningsvis 
finns dock kortfattade analyser av folkbibliotekets funktion, något mer i Uppsalas do-
kument än i Örebros. Med hjälp av verb som ”är”, ”har” och ”utgör” ges en beskrivning 
av biblioteket som utgår från att vara sann. Ett exempel är påståendet: 

Folkbiblioteket har en nyckelfunktion för att motverka segregation och kunskapsklyftor. 
(Förslag till Kulturpolitiskt program för Uppsala kommun, i fortsättn. KpU) 

Dessa påståenden har främst med bibliotekens goda inflytande över demokrati, segrega-
tion och människors utbildning att göra. Påståendena förklaras eller analyseras inte vi-
dare, vilket bidrar till att förstärka känslan av att ”så här är det”.  
 
När det gäller ordval är det tydligt att texterna om folkbiblioteket, trots sitt inordnande 
under kulturpolitiken, till stor del handlar om folkbibliotekets betydelse för utbildning 
och lärande. Ett exempel är Uppsalas kulturpolitiska program som inordnar biblioteks-
verksamheten under rubriken ”Bildningssträvanden”. I dokumenten används i anslut-
ning till bibliotekets uppgifter ord som ”livslångt lärande”, ”kunskapsklyftor”, ”pedago-
gisk vägledning” och ”kunskapssökande”. Fortfarande talas dock om läsning och littera-
tur som en viktig uppgift för folkbiblioteket och dokumenten ut trycker att biblioteken 
ska ”stimulera läsandet för barn och ungdom”.  

Människors personliga utveckling och lust att lära och bilda sig genom livet ska uppmunt-
ras. Läsning har här en särskild betydelse. (KpU) 

I exemplet från Örebros kulturpolitiska program formuleras bland annat att biblioteken i 
det livslånga lärandet ska: 

…sätta barn och ungdomar först och bedriva uppsökande verksamhet som bidrar till språk-
utveckling. (Uppdrag för bibliotekens verksamhet i Örebro, tillägg till Kulturpolitiskt pro -
gram för Örebro) 
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…erbjuda pedagogisk vägledning för att visa på möjligheter för kunskapssökande, språkut-
veckling och läsupplevelser. (Uppdrag för bibliotekens verksamhet i Örebro, tillägg till 
Kulturpolitiskt program för Örebro) 

Det är tydligt i båda dokumenten att läsandet och språkutvecklingen är tätt förknippat 
med det livslånga lärandet. 
 
Kopplat till bildningsuppgiften uttrycks, som vi kan se i föregående avsnitt, i dokumen-
ten en bild av folkbibliotekens viktiga funktion som ”mötesplats”, ” arena som bidrar 
till demokratiutveckling” och ”lokala kulturcentra, med plats för kulturella upplevelser 
och möten mellan människor”. Bilden som framträder är att när människor kommer till 
biblioteket så uppstår positiva effekter. Demokratin och yttrandefriheten främjas, män-
niskor förväntas mötas i samtal och förståelsen mellan olika grupper i samhället kan 
underlättas. 
 
Ordvalet kännetecknas i beskrivningarna av biblioteksverksamheterna i de lokala kul-
turpolitiska programmen slutligen även av uttryck som leder tankarna till förändring, 
nytänkande och deltagande i samhällsutvecklingen. Exempel på detta är uttryck som att 
biblioteken ska: ”delta i utvecklingen…”, ”samarbeta med…”, ”utveckla nya former 
för…” (KpÖ). Andra exempel är: 

Verksamheten ska ha god geografisk spridning och förändras i takt med befolkningsstruk-
turen och samhällets behov. (KpU) 

Detta skiljer sig från formuleringarna i prop.1996/97:3 och bidrar till att framställa folk-
biblioteket som ett viktigt redskap för demokrati, yttrandefrihet och utbildning i en tid 
av förändring. Är det ett tecken på att politiker betraktar folkbiblioteken som en institu-
tion som verkligen har en viktig funktion eller ett uttryck för att de styrande ser dem 
som just ett redskap för att förverkliga ”den gode medborgaren”? 

6.2.2.3 Social praktik 
För att återknyta de kulturpolitiska programmen till en bredare social praktik kan det till 
att börja med konstateras att de, liksom de övriga analyserade dokumenten, är under 
inflytande av en politisk diskurs som påverkar form och språk. Inom den politiska dis-
kursen kan en socialdemokratisk diskurs urskiljas, vilken, som tidigare redogjorts för, 
haft inflytande både över det politiska livet i stort och över folkbibliotekens och andra 
samhällsinstitutioners verksamhet.  
 
Den kulturpolitiska diskurs som var dominerande i prop.1996/97:3 går fortfarande att 
återfinna i de kulturpolitiska programmen. Det verkar dock som att talet om livslångt 
lärande funnit sin plats i den kulturpolitiska diskursen, eller snarare som att delar av den 
kulturpolitiska diskursen har anpassats till att passa in i talet om livslångt lärande. Här 
kan, som i Örebros fall, folkbildningsbegreppet nästan ses som en hjälp att närma de 
båda diskurserna till varandra. Tidigare har konstaterats att den utbildningsdiskurs som 
motiverar talet om det livslånga lärandet kan kopplas till tankarna om kunskapssamhä l-
let (se 5.2.1). Min tolkning är att dessa tankar utövar ett större inflytande över de lokala 
kulturpolitiska dokumenten än över de nationella. Dels är talet om livslångt lärande tyd-
ligare i de lokala dokumenten, dels framkommer synen på läsning och språkutveckling 
som en underordnad väg till ett livslångt lärande.  
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I de lokala kulturpolitiska dokumenten tyder inslaget både av konsumtionsdiskursen och 
den ovan nämnda utbildningsdiskursen att det marknadsekonomiska tänkandet har ett 
större inflytande över de lokala dokumenten än över de nationella. Fortfarande kan den 
kulturpolitiska diskursen skymta fram i poängterandet av läsningens och böckernas 
goda inverkan på människor. Kännetecknande för de lokala kulturpolitiska dokumenten 
är dock att de i större utsträckning kopplar folkbibliotekets roll ihop med utveckling och 
förändringar i samhället. Även om det inte direkt uttalas kan man ana att en sviktande 
ekonomisk utveckling ställer krav på nya arbetsformer och större behov av att tydligare 
visa på verksamhetens betydelse. 
 
Som en del i, eller påverkad av, den marknadsekonomiska diskursen går också att hitta 
kännetecken på det som Jonsson (2003) identifierar som en pedagogisk diskurs för 
folkbiblioteket. Enligt denna uttrycks beslutsfattarnas förhoppning som att biblioteksbe-
sökarna ska inspireras till att bli aktiva medborgare i det demokratiska samhället. Detta 
ska ske genom den styrningsmentalitet som kännetecknar den marknadsekonomiska 
diskursen. I den pedagogiska diskursen innebär detta att biblioteksbesökaren ska fostras 
till att fostra sig själv och att detta sker genom att besökaren använder sig av bibliote-
kets resurser. 

6.3 Sammanfattning av dokumentanalys 
Sammanfattningsvis kan konstateras att i de utbildningspolitiska dokumenten på natio-
nell nivå är den marknadsekonomiska diskursen tydligast uttalad och denna har stor 
påverkan över talet om livslångt lärande.  I de utbildningspolitiska dokumenten har ock-
så tankarna om kunskapssamhället ett starkt inflytande, vilket visas inte minst i talet om 
livslångt lärande som en tvingande nödvändighet. I dessa dokument är också graden av 
modalitet hög, vilket bidrar till känslan av att det som sägs är sant. Talet om livslångt 
lärande uppvisar både likheter och skillnader om man jämför med tidigare bildningsbe-
grepp. Intressant är att se att propositionen om Vuxnas lärande beskriver folkbildningen 
som en väg att nå ett livslångt lärande. Begreppen kopplas ihop genom att likheterna 
betonas och genom att försöka anpassa folkbildningsbegreppet till den marknadseko-
nomiska diskursen. 
 
Även i de lokala utbildningsdokumenten, skolplanerna, återfinns talet om livslångt 
lärande. I Uppsalas skolplan är talet tydligt präglat av en marknadsekonomisk diskurs 
och den utbildningsdiskurs som kan kopplas till tankarna om kunskapssamhället. I Öre-
bros skolplan framstår talet om livslångt lärande mer som en övergripande tanke. 
Tydligare är här den ovan nämnda utbildningsdiskursen samt en socialdemokratisk 
diskurs som betonar allas rätt till utbildning och att alla trots olika förutsättningar ska ha 
lika möjligheter att genomföra utbildning och nå målen. En möjlig tolkning är att 
begreppet livslångt lärande redan anses vedertaget. 
 
De kulturpolitiska dokumenten på nationell nivå skiljer sig åt i betoningen av bildnings-
perspektivets betydelse inom folkbibliotekens verksamhet. I prop.1996/97:3 är den kul-
turpolitiska diskursen den dominerande. Tonen i dokumentet är nedtonad och folkbibli-
oteken tillskrivs främst en roll som kulturcentra och främjare av litteraturläsning. Möjli-
gen kan man ana en folkbildande roll i det att folkbiblioteken tillhandahåller litteratur 
och informationsteknik. Detta är dock inte klart uttalat. I prop. 2004/05:1 framstår det 
dock som att utvecklingen har hunnit ikapp propositionsförfattarna. Här uttalas klart att 
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folkbiblioteken har en roll i utbildningssammanhang, inte minst när det gäller det livs-
långa lärandet. Både den utbildningsdiskurs som finns kring talet om livslångt lärande, 
tankarna om kunskapssamhället och den marknadsekonomiska diskursen är synliga i 
dokumentet. Inga kopplingar görs till tidigare bildningsbegrepp. 
 
De kulturpolitiska programmen på lokal nivå är kanske de mest komplexa när det gäller 
kopplingen mellan folkbibliotekens bildningstradition och begreppet livslångt lärande. 
Samtidigt som man har anammat begreppet livslångt lärande görs flera kopplingar till 
folkbildningstraditionen. Det talas både om livslångt lärande och folkbildning. I doku-
menten finns flera av de diskursiva kännetecken som präglar talet om livslångt lärande, 
som till exempel utbildningsdiskursen, den marknadsekonomiska diskursen och det in-
dividcentrerade perspektivet. Men här finns samtidigt både den kulturpolitiska och de 
socialdemokratiska diskursernas kännetecken och tonvikten känns ganska likvärdig.  
 

7 Slutsatser 
Här kommer jag nu, genom att återknyta det jag kommit fram till i analysen av de poli-
tiska dokumenten till tidigare litteratur- och teoriavsnitt, att redogöra för uppsatsens 
slutsatser. Slutsatserna kopplas till den problemformulering som jag inledningsvis ställ-
de upp för studien. Genom att låta varje problemformuleringsfråga utgöra var sin rubrik 
hoppas jag att kunna tydliggöra de slutsatser som jag kommit fram till.  

7.1 Hur förhåller sig begreppet livslångt lärande till tidigare bild-
ningsbegrepp inom ramen för den pedagogiska diskursen för folkbib-
liotek? 
Som tidigare konstaterats i uppsatsen (Klasson, 1990, Torstensson, 2001, Zetterlund, 
1997 m.fl.) var tanken om folkbildning en grundläggande idé vid bildandet av folkbibli-
otek. Klasson visar att folkbiblioteken betraktades som ett av folkbildningens tre hu-
vudområden tillsammans med föreläsningen och studiecirkeln (Klasson, 1990, s.125). 
Vi har också kunnat se hur bildningstanken i bibliotekspolitiska dokument förändrats 
under 1900-talet (Hansson 1997, Jonsson, 2003). Från att i början ha en mer fostrande 
och bildande funktion breddas så småningom verksamheten till att få en mer demokra-
tisk och socialpolitisk funktion. Från 60-talet och framåt förskjuts betoningen ytterligare 
från den folkbildande funktionen till en mer kulturförmedlande roll (Hansson, 1997, 
s.76f). I prop.1996/97:3 kan denna förskjutning urskiljas genom att det i talet om folk-
biblioteken är den kulturpolitiska diskursen som är den mest dominerande. 
 
Med talet om livslångt lärande framstår det dock i analysen av de politiska dokumenten 
som att de som utformar bibliotekspolitiken åter ökar betoningen på bildningsperspekti-
vet i folkbibliotekens verksamhet. Både i prop.2004/05:1 och i de båda kulturpolitiska 
programmen talas om livslångt lärande och att folkbiblioteken har en roll i detta. På så 
vis kan samhällsförändringarna och utvecklingen, precis som Klasson (1997) menar, 
bidra till att skapa en tydligare roll för folkbiblioteken. Den ökade betoningen på bild-
ningsperspektivet skulle också kunna vara ett uttryck för att man från politiskt håll ser 
en ökad betydelse för folkbiblioteken som politiskt instrument i utbildningssamman-
hang. Som vi tidigare sett pekar Zetterlund (1997) på att statsmakternas kontrollbehov 
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idag kan ta sig uttryck som att via folkbiblioteken förse medborgarna med information 
och informationsteknik för att på så sätt upprätthålla ett etablerat samhällsystem. 
 
Den ökade betoningen på bildningsperspektivet i den senare propositionen kan också 
vara ett sätt att ”justera” de politiska dokumenten så att de stämmer bättre överens med 
”verkligheten”. Nilsson påtalar det faktum att den nationella kulturpolitiken har svårt att 
finna sin form i de samhällsförändringar som skett och att den på många sätt har stelnat 
i ett kulturpolitiskt språkbruk som inte riktigt hänger med sin tid (Nilsson, 2003, s.485), 
något som i så fall också skulle gälla för folkbibliotekspolitiken. Ett tecken på detta är 
att proposition 1996/97 inte alls nämner begreppet livslångt lärande trots att detta redan 
gjort sitt intåg inom utbildningspolitiken, inte minst genom utbildningssatsningar som 
på kunskapslyftet och liknande. I propositionen framskymtar en förändrad roll för folk-
biblioteken med ökad tonvikt på biblioteken som informationscentraler. Som tidigare 
nämnts är dock detta inget som diskuteras vidare. Betoningen ligger främst på folkbibli-
otekens roll som kulturinstitution.  Först senare blir begreppet livslångt lärande aktuellt i 
policydokument för folkbiblioteken. Begreppet kan då ses som en hjälp för att återupp-
väcka och modernisera bildningstanken, men också som ett sätt att förankra begreppet 
livslångt lärande i de bibliotekspolitiska dokumenten. Tecken på att så sker tycker jag 
att man kan se i propositionen om Vuxnas lärande och i de lokala kulturpolitiska pro-
grammen. Här talas det om folkbildning ”sida vid sida” om begreppet livslångt lärande. 
På många sätt jämställs de båda begreppen, likheterna begreppen emellan är det som 
betonas och uttrycks. Ibland finns det till och med en tendens att uttrycka sig kring 
folkbildningen med samma diskursiva kännetecken som används för talet om livslångt 
lärande. 
 
Att kopplingen mellan folkbildningstankarna och begreppet livslångt lärande inte är 
synliga i just i de nationella bibliotekspolitiska dokumenten är kanske ingen slump. Fle-
ra författare pekar på folkbildningsbegreppets mångtydighet (Gustavsson, 1992, Sund-
gren, 2000). Som vi tidigare sett påpekar också Zetterlund (1997) att folkbildningens 
betydelse inte heller är entydig inom biblioteksvärlden. Samtidigt som den är en del av 
folkbibliotekens ideologi finns det de som menar att delar av folkbildningen är föråld-
rad.  
 
Tvetydigheten kring folkbildningens innebörder uttrycks också i den pedagogiska 
diskurs som Jonsson fann uttryckt av folkbibliotekets beslutsfattare i sin studie. Han 
menar att begreppet folkbildning utgör en symbol i den pedagogiska diskursen, vars 
uppgift är att ha en på förhand bestämd betydelse som gör det uppenbart att det inte går 
att förhålla sig till biblioteket på något annat sätt. Betydelsegivandet, säger Jonsson, kan 
vara både uttalad och outtalad i diskursen. Det kan dels ske genom ett avståndstagande 
från en tidigare och numera, som det uppfattas, förlegad betydelse. Jonsson visar att 
beslutsfattarna, genom att omformulera vad folkbildning är, menar att de anpassar be-
greppet till andra förutsättningar i en annan tid. Dels, visar Jonsson, används begreppet 
som ett betydelsebärande tillvägagångssätt genom att hävda att ”som vi nu gör på bibli-
oteket gör vi för att det är i enlighet med den betydelse folkbildningsbegreppet har och 
alltid har haft” (Jonsson 2003, s.167). Jag tycker att det går att se liknande sätt att an-
vända begreppet folkbildning i de politiska dokumenten. Exempel är dels hur talet om 
livslångt lärande kopplas till folkbildningsbegreppet och tvärtom i proposition 
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2000/2001:72 om Vuxnas lärande. Dels kan man se det i de lokala dokumenten i be-
skrivningarna hur biblioteken ska arbeta med utbildning och livslångt lärande. 

7.2 Vilken innebörd har begreppet livslångt lärande i ett urval av bib-
lioteks- och utbildningspolitiska dokument på nationell och lokal nivå? 
Genom att gå igenom de diskurser som uttrycks i de politiska dokumenten kring talet 
om livslångt lärande och knyta dessa till den litteratur och den teori jag gått igenom 
kommer jag nu att titta på vilken innebörd begreppet har i de studerade dokumenten. 
 
Tydligt är, särskilt i de utbildningspolitiska texterna, att talet om livslångt lärande är 
påverkat av samhällsteorier som säger att vi är på väg in i/befinner oss i ett kunskaps-
samhälle och att vi håller på att lämna industrisamhället bakom oss. Schoug (2003a) 
pekar, som vi sett, här på samhällsteoretiker som Daniel Bell och Manuel Castells, vars 
teorier har fått stor genomslagskraft. I dokumenten framkommer tankarna om kunskaps-
samhället genom en betoning på vikten av utbildning och kunskap. En bild målas upp 
av att vi håller på att lämna industrisamhället (prop.2000/2001:72) och att den snabba 
samhällsförändringen innebär att kunskaper idag förändras fort, vilket framtvingar ett 
ökat behov av lärande för att hänga med i utvecklingen. Edwards och Nicoll (2001) be-
skriver det som att talet om livslångt lärande är präglat av en ”tvingande nödvändighet”.  
 
Detta innebär för talet om livslångt lärande att det beskrivs som ett lärande som pågår 
hela livet, ”från vaggan till graven”. Perspektivet är inte bara livslångt utan det livslånga 
lärande präglas också av en livsvid dimension. Denna dimension erkänner såväl for-
mellt som icke-formellt och informellt lärande. Det livslånga lärandet, såsom det fram-
kommer i den utbildningsdiskurs som jag anser uttalas i dokumenten, rör sig om ett in-
dividcentrerat och flexibelt lärande, där stor hänsyn ska tas till individens behov och 
önskemål.  Undervisningen ska vara problemorienterad och utgå från individens erfa-
renheter. Lärandet ska inte behöva vara bundet till lokal, tid etc. utan kunna genomföras 
så som det bäst passar den enskilde individen. I innebörden av det livslånga lärandet 
ligger också att det motiveras som en förutsättning för en ökad konkurrenskraft och, i 
förlängningen, landets ökade välstånd. Det motiveras även som verktyg för jämlikhet 
och beskrivs ha stor betydelse för demokrati och medborgarnas delaktighet i samhällsli-
vet. 
 
För att sätta talet om livslångt lärande i ett sammanhang kan Greens (2002) teorier här 
vara till hjälp. Green urskiljer, som vi tidigare sett, tre olika faktorer som bidragit till att 
talet om livslångt lärande blivit så dominant. När det gäller det livslånga och livsvida 
perspektivet på lärandet, såsom det framkommer i de politiska dokumenten, kan detta 
kopplas till den demografiska utvecklingen i västvärlden med en stor del av befolkning-
en som åldras och snart går i pension. Green pekar på att denna utveckling dels riskerar 
att leda till ett kunskapsglapp som på något sätt behöver motverkas. Dels innebär den 
problem för de offentliga finanserna där en ökad andel kommer att behöva gå till pen-
sioner, vilket i sin tur innebär problem för finansiering av exempelvis utbildningssek-
torn. Ett genomförande av en politik för livslångt lärande kan vara ett sätt för statsmak-
terna att komma åt båda problemen.  
 
Den utbildningsdiskurs som framkommer i dokumenten, där också det individcentrera-
de perspektivet kommer till starkt uttryck, kan i sin tur härledas till den kulturella globa-
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liseringen som, enligt Green, haft inflytande över talet om livslångt lärande. Denna har, 
som vi tidigare sett, inneburit att samhällen har blivit mer uppdelade och individualis-
tiska. Det finns en ökad social och geografisk rörlighet och gamla tillhörigheter, som 
exempelvis klass och religion, har minskat i betydelse. Green ser detta som en förklar-
ing till att formerna för lärande i högre utsträckning måste anpassas och ta hänsyn till 
individuella skillnader.  
 
Som vi sett, framförallt i de utbildningspolitiska dokumenten, framstår det som att livs-
långt lärande är vägen till framgång och välgång för landet. Vi har tidigare konstaterat 
att detta enligt Green, bottnar i den ekonomiska omstruktureringen som 
globaliseringsprocessen givit upphov till. Den har inneburit att ländernas regeringar har 
mindre att säga till om inom finans- och samhällspolitiken. Multinationella företag och 
gränsöverskridande organisationer har fått allt större makt. Pengar och företag flyttas till 
de länder som har de fördelaktigaste villkoren när det gäller kostnader för arbetskraft, 
företagsklimat etc. För att behålla sin levnadsstandard satsar i- länderna på ett skifte till 
en kunskapsekonomi, där man istället för industritillverkning kan utföra uppgifter där 
det krävs högre kompetens, exempelvis design, forskning och marknadsföring. Detta är 
en utveckling som vi ser inte minst i Sverige och som skulle kunna förklara den tendens 
till ”tvingande nödvändighet”, som finns, framförallt i de utbildningspolitiska 
dokumenten, för att motivera det livslånga lärandet. Edwards och Nicoll (2001) menar 
att talet om livslångt lärande som en tvingande nödvändighet bara är ett av många sätt 
för regeringar att argumentera för, övertala och förankra sin politik. En möjlig tolkning 
är att talet kan ses som uttryck för en viss maktlöshet från makthavarnas sida. Det är 
svårt att veta om utbildning verkligen kommer att bidra till alla de positiva effekter som 
framhålls. Ju mer övertygad tonen är desto mer döljer man den ovisshet som finns kring 
det påstådda resultatet.  
 
Utöver, eller tillsammans med, ovan nämnda faktorer anser jag att begreppet livslångt 
lärande är under inflytande av en mer övergripande marknadsekonomisk diskurs. Denna 
är att jämföra med det som Fairclough (se Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s.77) 
kallar för ”marketization of discourse”. Som tidigare har beskrivits betraktar han denna 
som en del i en pågående samhällsutveckling som innebär att marknadsdiskurser håller 
på att kolonisera offentliga institutioners diskurser. I talet om livslångt lärande fram-
kommer den till exempel genom den nära kopplingen till tillväxt och ekonomisk ut-
veckling som beskrivs i framförallt de utbildningspolitiska dokumenten. Paralleller kan 
dras till Schoug (2003b) som pekar på hur det postindustriella kunskapssamhället kan 
betraktas som ett samhälle där den ekonomiska sektorn överordnats politikens och det 
offentligas sfär. På så sätt, menar Schoug, har maktbalansen förändrats till den ekono-
miska elitens förmån (s.112).  
 
För talet om livslångt lärande skulle en tolkning av ovanstående för begreppets innebörd 
innebära att det är de som har den ekonomiska makten som ligger bakom, kanske inte 
tankarna om livslångt lärande, men åtminstone utformningen av dem. Som tidigare be-
skrivits hänvisar Schoug (2003b) till Gramsci, som menar att den tongivande samhälls-
klassen inte bara härskar genom att kontrollera statsapparaten och produktionsmedlen.  
De tenderar även att inta en ideologiskt och moraliskt ledande position i samhället 
(Schoug, 2003b, s.112). I talet om livslångt lärande är det lätt att få känslan att sam-
hällsutvecklingen med globalisering, strukturomvandlingar o s v är något som bara hän-
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der. Den samhällsutveckling som sker är dock resultatet av politiska beslut. Dessa poli-
tiska beslut är påverkade av det rådande samhällklimatet. En tolkning av Schougs påstå-
enden är därmed talet om livslångt lärande passar bra in i det ”marknadiserade” och 
”ekonomiserade” politiska klimatet som ett sätt att ”mobilisera” befolkningen och moti-
vera människor att möta samhällsförändringarna. Kanske är det livslånga lärandet ett 
sätt att hålla befolkningen i västvärlden sysselsatt och lugn trots den oroande utveck-
lingen där alltfler arbetstillfällen försvinner till lågländer. Detta skulle i så fall kunna 
jämföras med Zetterlunds (1997) teorier om folkbildning som ett sätt att bevara rådande 
samhällsystem.  
 
I analysen av de politiska dokumenten ingår ett flertal diskurser i den marknadsekono-
miska diskursordningen. Ett inslag i denna diskursordning som har stor betydelse för 
innebörden av begreppet livslångt lärande är det som Jonsson (2003) beskriver som 
styrningsmetalitet. Liksom den pedagogiska diskurs som Jonsson finner hos folkbiblio-
tekens beslutsfattare präglas även talet om livslångt lärande av den styrningsmentalitet 
som är kännetecknande för den liberala välfärdsstaten. I den pedagogiska diskursen är 
tanken att biblioteksbesökarna genom att använda biblioteket ska ”uppfostra” sig själva 
till medborgare i det demokratiska samhället (s.191). Min tolkning av talet om livslångt 
lärande är att landets invånare ska ”lära sig hur man lär” och därigenom bli goda med-
borgare som bidrar till landets utveckling.  

7.3 På vilket sätt skiljer sig synen på livslångt lärande i politiska do-
kument från tidigare bildningsbegrepp? 
Som konstaterats i analysen av de politiska dokumenten finns det en rad likheter när det 
gäller livslångt lärande och tidigare bildningsbegrepp. Framförallt har man i en del av 
dokumenten försökt att jämställa, eller åtminstone likna, de båda begreppen genom att 
peka på likheterna. I följande avsnitt kommer jag dock att koncentrera mig på vilka 
skillnader som finns och om något nytt tillkommit i synen på lärande i bibliotekspolitis-
ka dokument. 
 
Både folkbildningstanken och tanken om livslångt lärande har vuxit fram i tider av stora 
samhällsförändringar. Folkbildningstanken fick sitt stora genombrott i slutet på 1800-
talet när industrisamhället stod för dörren. Tanken om livslångt lärande väcks i och med 
övergången från industrisamhället till ett kunskapsbaserat samhälle. Båda begreppen 
motiveras från politiskt håll som ett sätt att mobilisera människor i en tid av ovisshet 
och stora förändringar. Här anser jag dock att likheterna slutar. Även om folkbildningen 
från början mestadels sågs som ett sätt för de styrande att disciplinera och upplysa fo l-
ket så växte så småningom ett allt starkare intresse ”underifrån” fram, vilket styrks av 
bland andra Torstensson (2001), Sundgren (2000) och Nilsson (2003). Vid en jämförel-
se med begreppet livslångt lärande tycker jag att detta, både som det framkommer i lit-
teraturen och i de politiska policydokumenten, mer verkar vara ett begrepp som man 
försöker förankra ”uppifrån”, från de styrandes sida. Det går inte att på motsvarande 
sätt, som i folkbildningstankens fall, se begreppet livslångt lärande som en drivkraft 
från folket att ta till sig lärande. Anledningen till det är de tankar som ligger bakom be-
greppet livslångt lärande. 
 
För det första präglas tankarna om livslångt lärande, såsom det framkommer i de poli-
tiska dokumenten, till stor del av ett marknadsekonomiskt tänkande och en utbildnings-



 61 

diskurs med rötter i tankarna om kunskapssamhället. Flera författare har också kritiserat 
begreppet just för att det politiskt betraktas ur ett strikt ekonomiskt effektivitetsperspek-
tiv (Rubensson, 1996, Gustavsson 1996, Andersson & Bergstedt, 1996). Talet om bety-
delsen av livslångt lärande motiveras ofta som en väg till ökad tillväxt och landets ut-
veckling. På så vis kan begreppet livslångt lärande tolkas som att det har nära knytning 
till dem som har den ekonomiska makten och som formulerar den politiska agendan. 
Den funktion som folkbildningen, åtminstone i ett tidigt skede hade, som motkultur till 
den etablerade makten (Klasson, 1990, Arvidsson, se Zetterlund & Hansson, 1997), 
finns det ingen motsvarighet till i det livslånga lärandet. 
 
Den andra stora skillnaden som jag urskiljer mellan de båda begreppen är den starka 
tonvikt på det individuella perspektivet som finns i utbildningsdiskursen för det livs-
långa lärandet. Detta kan säkert till viss del förklaras med att ny teknik har möjliggjort 
distanslärande där studenter inte längre är beroende av en bestämd plats eller tid för att 
sköta sina studier. Men även om man bortser från de lärosituationer som den nya tekni-
ken möjliggör, är den utbildningsdiskurs som dominerar ändå väldigt individuellt inrik-
tad. Det är individens erfarenheter och önskemål som ska vara styrande i utformningen 
av utbildningen. Livslångt lärande känns i mångt och mycket som en väldigt individuell 
sysselsättning.  
 
Det individualistiska lärandet kan återfinnas även i folkbildningstanken. Sundgren pekar 
dock på det som han anser vara styrkan hos de tidiga folkrörelserna, deras förmåga att 
kombinera nytta och nöje, humanism och medborgarskap, individ och kollektiv, erfa-
renhet och kulturarv inom ett och samma utbildningsprogram. Han skriver att i själv-
bildningstanken, som präglat mycket av folkbildningen, ligger att det är genom de en-
skilda individernas bildning som kollektivet ska kunna resa sig och kräva sin plats i 
samhället (Sundgren, 2000, s.18). Här framkommer kanske också en betydande skillnad 
i de båda begreppen. När folkbildningsbegreppet slog igenom var det en möjlighet för 
människor att förbättra sina livsvillkor. Syftet med det livslånga lärandet är att, i bästa 
fall, försöka behålla den levnadsstandard som uppnåtts. Det fria och frivilliga lärandet 
som kännetecknar folkbildningen har med livslångt lärande på många sätt förvandlats 
till ett lärande som är av nöden tvunget.  

7.3.1 Har något nytt tillkommit? 
I den sista av problemformuleringens frågeställningar ställs frågan om något nytt till-
kommit i och med talet om livslångt lärande eller om det bara är en revitalisering av 
gamla bildningsvärden som skett. Som vi tidigare sett innehåller talet om livslångt 
lärande både likheter och skillnader vid en jämförelse med tidigare bildningsbegrepp 
inom ramen för den pedagogiska diskursen för folkbibliotek. Ett förenklat svar på frå-
gan skulle därför kunna bli ”både och”. För att förtydliga vad jag menar vill jag både 
redogöra för vad jag anser att begreppet inneburit för synen på lärande och vad det be-
tytt för folkbibliotekens del. 
 
I talet om livslångt lärande betonas och framhålls det livslånga och livsvida perspektivet 
och det framställs gärna som att det innehåller en bredare definition än tidigare bild-
ningsbegrepp. På så sätt kan man kanske säga att det är definitionen av lärande som är 
det nya med begreppet. Begreppet innefattar, som vi tidigare sett, såväl formellt som 
icke-formellt och informellt lärande. Genom det breda perspektivet framhålls att läran-
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det berör flera politiska verksamhetsområden. Det i sin tur motiverar en gemensam, 
nationell strategi för lärandet som stöder alla former av lärande. Man trycker också på 
behovet av att erkänna och tillvarata kunskap oberoende av hur den har förvärvats. Att 
man från de styrandes sida har behov av att införliva en ny definition av lärande, med 
större bredd än tidigare kan motiveras med hjälp av Greens (2002) teorier, som tidigare 
har beskrivits. Av dessa är kanske de förutspådda problemen att få de offentliga finan-
serna att gå ihop, inte minst finansieringen av utbildningssektorn, en av de största an-
ledningarna till behovet av betoningen av det livslånga och livsvida perspektivet. 
 
I talet om livslångt lärande går att urskilja ett par faktorer som, även om de kanske inte 
är helt nya som fenomen, ändå skiljer sig från tidigare bildningsbegrepp. Det ena gäller 
synen på lärande där jag menar att talet om livslångt lärande inneburit en ökad betoning 
på ett individcentrerat perspektiv. Att detta skulle vara något helt igenom nytt stämmer 
som sagt inte, eftersom vi i litteraturen (Lindén, se Jonsson, 2003) kan se att en för-
skjutning skett av folkbildningsbegreppet under 1900-talet från en betoning av samhäl-
lets intressen till individens. Det går alltså att se individualiseringen som en allmän 
trend genom 1900-talet. Det som ändå skiljer livslångt lärande från tidigare bildnings-
begrepp är att ny teknik har möjliggjort ett tal där lärandet inte behöver vara styrt till tid 
och plats. Även utvecklingen med den kulturella globaliseringen tillsammans med kon-
sumtionskulturen, vilket bland annat Green (2002) pekar på, har bidragit till att lärande i 
större utsträckning måste anpassas efter individuella skillnader. 
 
Den andra faktor som jag menar skiljer livslångt lärande från tidigare bildningsbegrepp 
är den mer ensidiga förankringen av begreppet ”uppifrån”, från de styrandes sida. För 
detta talar att talet om livslångt lärande ingår i flera av de diskurser som uttrycker den 
ekonomiska elitens intressen. När det gäller folkbildningsbegreppet verkar det ha fun-
nits intressen av detta både från folket och från de styrandes sida, något som påpekas av 
bland annat Torstensson (2001). Även här måste jag dock konstatera att det inte är något 
nytt fenomen att från statsmakternas sida mobilisera befolkningen genom utbildning, 
eftersom även folkbildningsbegreppet har använts på detta sätt.  
 
För folkbibliotekens del är, som jag ser det, det nya med talet om livslångt lärande fram-
förallt en ökad betoning på bibliotekens roll i utbildningssammanhang i politiska må l-
dokument. I litteraturen (Hansson, 1997) framkommer att bildningsperspektivet under 
1900-talet har fått ge vika för en större betoning på det kulturpolitiska perspektivet. 
Tolkningen av den här studien är att bildningsperspektivet åter är på väg att få en större 
roll i de bibliotekspolitiska dokumenten. För det talar de lokala kulturpolitiska pro-
grammen och den senast daterade kulturpolitiska propositionen. Jag vill dock betona att 
det i så fall rör sig om en förskjutning i betoning.  Hansson (1997) pekar på att det, trots 
gradvisa förskjutningar under årens lopp, finns en till synes mycket stabil ideologisk 
grund för folkbibliotekens verksamhet. Detta stöds även av Jonsson (se Zetterlund & 
Hansson, s.50) som menar att folkbiblioteken har förändrats mycket lite, trots införandet 
av ny teknik. Jag vill också poängtera att resultatet inte säger något om folkbibliotekens 
praktiska verksamhet. 
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8 Avslutande reflektioner och fortsatt forskning  
Inledningsvis ställde jag frågan om vad som egentligen menas med livslångt lärande, 
om begreppet alls har någon innebörd eller om det bara är ett visionärt begrepp. Efter 
den här studien ser jag begreppet inte bara som tom retorik, utan som ett begrepp som 
mycket väl kan motiveras med den rådande samhällsutvecklingen. Flera av författarna, 
inte minst de med pedagogisk bakgrund (Tuijnman, 2003, Edwards & Nicoll 2001, 
Green, 2002), anser att livslångt lärande är en betydelsefull faktor i dagens samhälle. Att 
man inom pedagogiken tycker att ett livslångt lärande är viktigt är kanske inte så kons-
tigt, men jag är ändå beredd att hå lla med. Mycket pekar på att behovet av ett pågående 
lärande genom hela livet är en realitet.  
 
Den vida definitionen riskerar dock att ge en oriktig bild av kunskap och lärande, vilket 
bidrar till att göra talet om livslångt lärande motsägelsefullt och otydligt. Genom att 
uttrycka det livslånga och livsvida perspektivet frammanas synen att allt lärande och all 
kunskap skulle vara lika viktig och att alla har lika möjligheter. Att detta inte är fallet 
motsägs inte minst av talets koppling till de marknadsekonomiska diskurserna, där kun-
skap värderas efter lönsamhet. Det motsägs också av att mer traditionella gränsdrag-
ningar, såsom utbildningsnivå, könstillhörighet och yrkestillhörighet spelar in i hur väl 
man har möjlighet att ta till sig och få ut något av ett livslångt lärande.     
 
Den motsägelsefulla innebörden tillsammans med den visionära tonen i talet om livs-
långt lärande i politiska dokument, där det framställs som västvärldens lösning på 
många av framtidens problem gör, menar jag, att det finns all anledning att inta en kri-
tisk hållning till begreppet. Tuijnman och Edwards och Nicoll pekar på hur det inom 
utbildningssektorn är viktigt att man är delaktig i utformningen av begreppet för att 
kunna utveckla former av lärande som passar in i det. På samma sätt kan det vara viktigt 
inom biblioteksvärlden att vara delaktig i utformningen av ett livslångt lärande för att på 
så sätt, om möjligt, få in nya infallsvinklar på begreppet. Kanske kan folkbiblioteken 
utgöra en motvikt till ett allt mer marknadsanpassat samhällsklimat. Den kritik av be-
greppet livslångt lärande, som bland andra Rubensson tar upp där man menar att talets 
koppling till tillväxt och ekonomisk utveckling riskerar att bidra till att begreppet blir 
snävt och ”utestängande”, talar för att folkbiblioteken har en roll i att utforma och till-
gängliggöra det livslånga lärandet. 
 
Biblioteken har, med sitt ursprung i folkbildningen, en lång tradition av lärande bakom 
sig. Tas denna tradition tillvara eller innebär talet om livslångt lärande en förändrad roll 
för folkbiblioteken? Resultatet av den här studien skulle i alla fall kunna tolkas som att 
bildningstanken åter är på väg att betonas i de politiska dokumenten efter att ett antal år 
ha hamnat i skymundan av det kulturpolitiska perspektivet. Folkbiblioteken verkar ha 
”återupptäckts”, åtminstone i politiska målformuleringar, som en faktor att räkna med i 
utbildningssammanhang. I litteraturen (Hansson, 1997, Audunsson, 1996) framkommer 
att folkbibliotekets ideologiska grund har ändrats väldigt lite trots förskjutningar i per-
spektiv. Audunsson pekar ut några grunder som kan sägas utgöra kärnan i folkbibliote-
kens ideologiska identitet: att tillgängliggöra kultur och kunskap för hela befolkningen; 
att kostnadsfritt ställa sitt bestånd till allmänhetens förfogande; att föra ut det gemen-
samma kulturarvet och genom att utgöra ett exempel verka för ett demokratiskt samhä l-
le (Audunsson, 1996, s.10). Kanske är det i dessa grunder som svaret om folkbibliote-
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kens roll ligger? Oavsett om det gäller folkbildning eller om livslångt lärande är det 
dessa grundläggande principer som folkbibliotekens roll handlar om.  
 
Något som försvårar förtydligandet och synliggörandet av folkbibliotekens roll är det 
faktum att verksamheten hamnar inom olika politikområden. Inom biblioteksverksam-
heten ryms såväl kultur, litteratur, lärande och informationsteknologi. När ve rksamheten 
ska uttryckas och formuleras i måldokument uppstår därför problem. De politiska mål-
formuleringarna har ofta uppfattats som otydliga, något de också fått kritik för. Ett annat 
problem kan vara att man från politiskt håll är dåligt insatta i vilket arbete som utförs på 
folkbiblioteken i praktiken, något som i så fall påverkar utformningen av politiken. Som 
vi sett påpekar Nilsson (2003) även problemet med hur den kulturpolitiska agendan för-
blivit i stort sett oförändrad i en allt mer föränderlig värld och hur kulturpolitiken får allt 
svårare att hänga med sin tid. Detta, menar jag, försvårar för folkbiblioteken att vara en 
aktiv del i samhällsutvecklingen. Här kan dock noteras att det finns en skillnad mellan 
den nationella och den lokala nivån. De diskurser som uttrycks i de nationella dokumen-
ten är tydligare uttalade och mer ”renodlade”. De lokala dokumenten är mer komplexa 
och diskurserna mer ”mixade” eller sammanblandade. En tolkning av detta skulle kunna 
vara att kommunpolitiken ligger närmare ”den praktiska verkligheten” och att de offent-
liga och de privata, kommersiella intressena har ett större behov av att förenas. 
 
 Upplägget av den här studien är bara ett av många sätt att studera begreppet livslångt 
lärande och hur det kommer till uttryck i en bibliotekskontext. Kanske hade en klarare 
bild av begreppet inom folkbiblioteksvärlden framkommit genom att använda någon 
annan metod, till exempel genom intervjuer av politiker eller bibliotekspersonal. Detta 
hade dock blivit en annan slags studie. Mitt intresse har varit att studera begreppets ut-
tryck i politiska styrdokument och detta uteslöt därför andra alternativa metoder.  
 
En risk vid kvalitativa studier, inte minst vid diskursanalys, skulle kunna vara att man 
vid analysen av texterna ”bara” ser det man vill se. Detta är en risk som jag har försökt 
vara medveten om och minimera genom att försöka belägga det jag sett med hjälp av 
litteratur i ämnet. I texterna kan man tänka sig att det ingår ett antal diskurser som jag 
inte har tagit upp i uppsatsen. Jag har dock använt mig av uppsatsens problemformule-
ring och avgränsningar och fokuserat på det som varit uppsatsens frågeställning.  
 
Det är också viktigt att vara medveten om att det som går att utläsa av formuleringarna i 
de politiska dokumenten inte säger något om hur verksamheten ser ut i praktiken. Det 
säger mer om hur de styrande politikerna ser på verksamheten och kanske om hur insat-
ta de är om bibliotekens verksamhet. För att se hur de skiftande betoningarna på kultur 
respektive utbildning i dokumenten tar sig uttryck i folkbibliotekens praktik måste en 
annan, mer praktiskt inriktad, studie göras. 
 
Omfattningen av den här studien är liten och jag är medveten om att det inte går att dra 
några generella slutsatser av det som framkommit. Möjligen kan resultaten vara under-
lag för en vidare studie av större omfattning för att tydliggöra bildningsperspektivet 
inom bibliotekspolitiken. Det riktas ofta kritik mot otydliga politiska riktlinjer för bibli-
oteksverksamheten. Kanske kan analyser, liknande den här, vara ett sätt att uppmärk-
samma vad som kan förbättras och hur förbättringar ska åstadkommas. En utökning av 
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studien skulle kunna innefatta intervjuer: människor som berörs av det livslånga läran-
det och som jobbar i verksamheten, politiker m.m. 
 
Betoningen på utbildning ser ut att ha ökat i de jämförda bibliotekspolitiska dokumen-
ten på nationell nivå. Är detta en trend som går att fastställa i en större studie? Kan ett 
antagande vara att det för folkbibliotekens del politiskt sett skett en återgång till ett mer 
ursprungligt syfte med folkbibliotek? Det skulle också vara intressant  att studera hur 
begreppet uppfattas från allmänhetens sida samt göra jämförelser med folkbildningen. 
Hur värderar och tänker människor om det livslånga lärandet? Går det att hitta likheter i 
den folkliga mobiliseringen? Vilka typer av lärande sker på folkbibliotek? 
 
Avslutningsvis vill jag gärna sätta frågan om livslångt lärande i ett vidare perspektiv. I 
ovanstående diskussion har jag utgått ifrån, och accepterat, att det livslånga lärandet är 
en realitet. Jag menar ändå att det är viktigt att inta en kritisk hållning till begreppet ef-
tersom man då kan tillföra värden till det som det annars kanske inte skulle ha. I en 
folkbibliotekskontext innebär detta exempelvis att tillgängliggöra lärande, kunskap och 
information för att motverka kunskapsklyftor och andra ojämlika förutsättningar. Sett i 
ett större perspektiv kan jag dock se problem med talet om livslångt lärande och utbild-
ning som västvärldens ”frälsning”. Varför tala om livslångt lärande när problemet är att 
det inte finns tillräckligt med arbetstillfällen? Är talet om livslångt lärande ett sätt att 
hålla befolkningen sysselsatt i väntan på ”bättre tider”? Vad händer med värdet av ut-
bildning när allt fler utbildar sig? Vad innebär talet om utbildning som ett sätt att klara 
strukturomvandling för västvärldens länder egentligen? Talet verkar förutsätta att indu-
striproduktionen utförs i låglöneländer medan vi i västvärlden ska ägna oss åt mer pre-
stigefyllda och bättre värderade jobb, såsom forskning, design etc. Hur länge håller ett 
sådant resonemang?  Dessa frågor ligger naturligtvis utanför den här studiens räckvidd. 
De pekar dock på att vidden av talet om livslångt lärande och på behovet av en kritisk 
hållning till ett begrepp som det så envist argumenteras för från de styrandes sida.  
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9. Sammanfattning 
Sedan några år tillbaka är livslångt lärande ett begrepp som ofta används i politiska 
sammanhang, inte minst när det handlar om utbildningssatsningar och utbildningsplane-
ring. De förändringar som har skett inom biblioteksverksamheten de senaste åren, med 
exempelvis införandet av ny teknik och den ökade andelen vuxenstudenter som sökt sig 
till folkbiblioteken, har gjort begreppet aktuellt även för folkbiblioteken. Eftersom jag 
upprepade gånger har stött på begreppet livslångt lärande, både under utbildningen och 
tidigare, har jag blivit nyfiken på vad det egentligen står för. Jag har också blivit intres-
serad av debatten kring folkbibliotekens roll och kritiken av de otydliga riktlinjerna för 
folkbibliotekens verksamhet. Detta har lett fram till ämnet för den här uppsatsen, att titta 
närmare på begreppet livslångt lärande och se hur det uttrycks i bibliotekspolitiska poli-
cydokument. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur begreppet livslångt lärande 
uttrycks inom ramen för den pedagogiska diskursen för folkbibliotek.  Den övergripan-
de frågan är hur begreppet kommer till uttryck i några biblioteks- och utbildningspoli-
tiska dokument på nationell och lokal nivå och hur det kan relateras till tidigare bild-
ningsbegrepp inom folkbiblioteksdiskursen. Till min hjälp för att genomföra studien tar 
jag följande frågeställningar: 

• Hur förhåller sig begreppet livslångt lärande till tidigare bildningsbegrepp inom 
ramen för den pedagogiska diskursen för folkbibliotek? 

• Vilken innebörd har begreppet livslångt lärande i ett urval av biblioteks- och ut-
bildningspolitiska dokument på nationell och lokal nivå? 

• På vilket sätt skiljer sig synen på livslångt lärande i politiska dokument från tid i-
gare bildningsbegrepp? Har något nytt tillkommit eller är det bara en revitalise-
ring av gamla bildningsvärden som har skett? 

  
Uppsatsens teoriavsnitt består av två delar. I den första fördjupar jag mig i begreppet 
livslångt lärande Här hämtar jag teorier från författarna Green (2002) och Edwards och 
Nicoll (2001) som skriver inom ämnet pedagogik. Dessa teorier handlar om faktorer 
som ligger bakom talet om livslångt lärande och hjälper till att förklara varför det ut-
trycks som det gör. Den andra delen av teoriavsnittet handlar om att belysa hur bild-
ningsperspektivet framkommer i politiska dokument under 1900-talet och hur maktut-
övning skett och sker inom ramen för folkbibliotekets verksamhet. Dessa teorier hämtas 
från Bosse Jonsson och hans avhandling Medborgaren och marknaden.    
 
Som metod för undersökningen har jag valt använda mig av diskursanalys. Anledningen 
är att detta är en metod som lämpar sig för analys av texter och vid studier av samhäll-
fenomen där språket står i fokus. Den inriktning inom diskursanalysen som känns mest 
relevant och användbar är den kritiska diskursanalytiska metoden så som den formule-
ras av Fairclough. Studien ska dock inte betraktas som en renodlad kritisk diskursanalys 
utan snarare som inspirerad av denna diskursanalytiska inriktning. Den kritiska diskurs-
analysen kännetecknas av att den är vid i sin definition, den integrerar den lingvistiska 
utgångspunkten med samhällsvetenskapliga teorier och den lämpar sig för att iaktta för-
ändring. Fairclough använder sig av ett tredimensionellt diskursbegrepp; diskurs som 
text, diskurs som diskursiv praktik och diskurs som social praktik. Vid analys av texter-
na använder jag mig av denna tredimensionella uppdelning som analysverktyg. 
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De texter som jag valt att analysera på nationell nivå är propositionstexter som av reger-
ingen anges innehålla gällande riktlinjer för utbildningspolitik och bibliotekspolitik. På 
lokal nivå har jag valt att studera två kommuners skolplaner och kulturpolitiska pro-
gram. Urvalet av kommuner har främst varit inriktat på att de ska vara någorlunda likar-
tade sett till storlek och utbildningsmöjligheter. Avsikten har inte varit att genomföra 
någon jämförelse kommunerna emellan utan fokus har legat på innebörden av det som 
sägs i dokument. Kriteriet för dokumenten är att de ska vara aktuella, d v s vara de do-
kument som finns tillgängliga för allmänheten att ta del av. 
 
I analysen av de utbildningspolitiska dokumenten framkommer att dessa till stor del 
präglas av en marknadsekonomisk diskurs som också har stor påverkan för talet om 
livslångt lärande. Tankarna om kunskapssamhället har stort inflytande i dokumenten. 
Känslan är att det som sägs och påstås är sant. I den ena av propositionerna görs 
kopplingar mellan folkbildning och livslångt lärande. De två nationella kulturpolitiska 
dokumenten skiljer sig åt i betoning av bildningsperspektiv. I den tidigare propositionen 
dominerar det kulturpolitiska perspektivet, i den senare är bildningsperspektivet starka-
re. Här återfinns också de diskurser som kännetecknar talet om livslångt lärande. Inga 
uttalade kopplingar görs till folkbibliotekens tidigare bildningsidéer. De kulturpolitiska 
dokumenten på lokal nivå är de som känns mest komplexa. Här återfinns både talet om 
livslångt lärande med sina diskursiva känne tecken och de mer traditionella bibliotekspo-
litiska diskurserna sida vid sida. 
 
I avsnittet om slutsatser framkommer att talet om livslångt lärande ser ut att ha ökat 
betoningen av bildningsperspektivet i de kulturpolitiska dokumenten. Inslaget av mark-
nadsekonomiska diskurser verkar också ha ökat. Det finns en tendens att uttrycka sig 
kring folkbildning med samma diskursiva kännetecken som talet om livslångt lärande. 
När det gäller innebörden i talet om livslångt lärande präglas den av samhällsteorierna 
om kunskapssamhället. Talet kännetecknas av att en stark påverkan från den marknads-
ekonomiska diskursen, där lärandet kopplas till ekonomisk tillväxt och samhällets ut-
veckling. Livslångt lärande ger också uttryck för den styrningsmentalitet, d v s typ av 
maktutövning, som kännetecknar den liberala välfärdsstaten och som i korthet kan ut-
tryckas som att invånarna ska styras att styra sig själva. När det gäller frågan om något 
nytt har tillkommit kan konstateras att det går att hitta många likheter mellan de båda 
begreppen. Det nya som till kommit är begreppets mycket vida definition och de fakto-
rer som ligger bakom denna definition. 
 
Avslutningsvis diskuteras att livslångt lärande verkar vara en realitet, men att det finns 
ett behov av att ställa sig kritisk till begreppet. Det riskerar annars att alltför ens idigt 
fyllas med en innebörd som bara talar i den marknadsekonomiska diskursens intressen. 
Den kritik av begreppet livslångt lärande där man menar att talets koppling till tillväxt 
och ekonomisk utveckling riskerar att begreppet blir snävt och ”utestängande” talar för 
att folkbiblioteken, med sin tradition av folkbildning, har en roll i att tillgängliggöra det 
livslånga lärandet.  
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