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Title
The Temple of Knowledge or the Market of Knowledge:  A Discourse 
Oriented Study Over the Preparation for the New Public Library in 
Stockholm. 

Abstract
The aim of this master´s thesis is to explore how Stockholms new library´s identity is 
constructed, and further to relate the case study to a general discussion of the identity of 
public libraries in Sweden. This is done through analysis of the visions and plans that 
the  planned  library  is  based  on.  We feel  that  it  is  a  relevant  study since  questions 
concerning the public library’s identity are for library and information science as well as 
the institution. Questions posed in the study are: How is the roles and identity of the 
planned  library  described  in  the  texts  that  form  the  basis  of  the  project?  What 
characterises  the  relationship  between  the  present  and  the  planned  library?  What 
discourses concerning the public library’s identity can we see in the material?  

The theoretical framework of the thesis is a discourse oriented analysis based on the 
critical discourse analysis of Norman Fairclough. Social theories concerning aspects of 
the public library are presented to give a background and a further understanding to the 
study object.

The results of the analysis shows a wish for a library where much emphasis is put on the 
library users and their desideration of the library. As a result the library’s identity is set 
by the users rather than the library itself.  The study also focuses on the relationship 
between the historically important present library and the planned new one. Our results 
show a complicated relationship due to the fact that the present library is given a passive 
cultural historical value while the planned library is presented as the active library for 
the society of today. The study confirms the problem that it is hard to determine the 
identity of the public library, but also gives important views of what it could be.    

Keywords
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Inledning

I  juni  2006  utlyste  Stockholm stad  en  internationell  arkitekttävling  för  tillbyggnaden  av 
Stockholms  stadsbibliotek.  En  tillbyggnad  hade  då  varit  av  behov  en  längre  tid.  Den 
internationellt  sammansatta  juryn,  bestående  av  bibliotekarier,  arkitekter  och  tjänstemän, 
godkände den imponerande siffran av 1170 förslag till tävlingen. Våren 2007 offentliggjordes 
de sex förslag som kvalificerade sig vidare till tävlingens andra omgång och den 16 november 
2007 presenterade juryn sitt beslut. Den tyska arkitekten Heike Hanadas förslag ”Delphinium” 
utsågs till vinnare och hennes bibliotek beräknas stå klart år 2013.
 
En biblioteksbyggnad är intimt förknippad med biblioteket som verksamhet. Byggnaden utgör 
en förutsättning för verksamheten, och på samma gång ligger verksamheten som grund för 
planeringen  av  ett  nytt  bibliotek.  Uppförandet  av  biblioteksbyggnader  är  en  uppgift  som 
åligger  de  enskilda  kommunerna.  Byggnaderna  granskas  ur  arkitektoniska  och 
stadsplansmässiga vinklar men från bibliotekshåll finns ingen mall och inga formella regler 
att följa. Man skulle därmed kunna dra slutsatsen att bibliotek kan se ut och utformas precis 
hur  som  helst.  Så  är  dock  inte  fallet.  Bibliotek  uppförda  under  samma  tidsperiod  ser 
förvånansvärt lika ut. I en sammanfattning över åttiotalets svenska biblioteksbyggnader som 
Statens  kulturråd  gav  ut  1990  påpekas  att  den  viktigaste  faktorn  att  ta  hänsyn  till  vid 
utformningen av en biblioteksbyggnad är dess förmåga att svara mot de funktioner och krav 
som verksamheten ställs inför (Statens kulturråd 1990). Även rent estetiskt säger byggnaden 
något om verksamheten, vilket kulturrådet uttrycker som: ”Utåt bör det vara en byggnad, som 
man lägger märke till och som gärna får uttrycka något av verksamhetens idé och ändamål” 
(Statens kulturråd 1990, s.4).  

Biblioteksbyggnader  utformas  med  andra  ord  i  stor  utsträckning  för  att  svara  mot  de 
funktioner  som  tillskrivs  verksamheten.  Det  är  alltid  lättare  att  utläsa  sådana  samband  i 
efterhand. Idag kan vi exempelvis konstatera att Stockholms nuvarande stadsbibliotek i stor 
utsträckning  svarade  mot  det  nygrundade  folkbiblioteksväsendets  ideal  då  det  byggdes. 
Arkitekten  Gunnar  Asplund  utformade  biblioteket  efter  inspiration  från  det  amerikanska 
folkbiblioteksväsendet,  dit  han  genomförde  en  studieresa  tillsammans  med  dåvarande 
stadsbibliotekarie  Fredrik  Hjelmquist.  Biblioteket  blev  det  första  i  Sverige  att  ha  öppna 
bokhyllor, med möjlighet för låntagarna att själva välja och plocka bland böckerna. De öppna 
bokhallarna  svarade  mot  ett  bibliotek  tillgängligt  för  alla,  som  bland  annat  den  svenska 
folkbibliotekspionjären  Valfrid  Palmgren1 förespråkade  (Myrstener  1998,  s.  146-147). 
Stockholms  stadsbibliotek  blev  en  förebild  och  kom  att  sätta  en  standard  för  hur 
biblioteksbyggnader  utformas  som  kom  att  gälla  för  svenska  bibliotek  ända  fram  till 
sextiotalet.  Grundutformningen är en central bokhall, och runt denna hall avskilda rum för 
olika  funktioner  som  barnavdelning  och  tidskriftsavdelning.  På  sextiotalet  förändrades 
biblioteksbyggnaderna och istället för den strikta uppdelningen uppfördes bibliotek i ett plan 
med  en  öppen  planlösning.  Även  denna  bibliotekstyp  har  sin  grund  i  sin  tids  syn  på 

1 Bibliotekarie  på Kungliga  biblioteket  i  Stockholm och förespråkare  för  fria  offentliga  bibliotek.  Palmgren  undersökte 
exempelvis i en statlig utredning hur de svenska folkbiblioteken skulle stödjas (Nilsson 2003, s.166).
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folkbibliotekets  verksamhet.  Biblioteket  skulle  vara  ett  samhällets  vardagsrum,  utan 
skiljeväggar  och  avgränsningar,  där  besökarna  sporadiskt  skulle  kunna  utforska 
biblioteksrummet.  

I efterhand är det som sagt lättare att identifiera folkbibliotekets identitet, att se samband till 
samhället i stort och uppfatta biblioteken som barn av sin tid. Det är också lättare att kritisera i 
efterhand och därmed definiera biblioteket genom att konstatera vad det inte är. I Åttiotalets  
bibliotek dömer exempelvis kulturrådet helt ut sextiotalets biblioteksbyggnader ”Vi får enkla, 
låga och utbredda lådor som helt saknar symboliska övertoner - förmedlar de något i den 
vägen är det snarast en trivialisering av kulturen” (Statens kulturråd 1990, s.9). Citatet är ett 
intressant  exempel  på  hur  ett  helt  årtiondes  många  och  säkerligen  på  sitt  sätt  olika 
biblioteksbyggnader i efterhand kan föras samman och sammanfattas i en mening.   

Folkbibliotekets identitet idag är inte särskilt väl definierad, vare sig som praktisk verksamhet 
eller inom biblioteksforskning. Biblioteks- och informationsvetaren Joacim Hansson menar 
att  analysen  av  bibliotek  som  sociala  och  politiska  institutioner,  och  med  det  även 
folkbiblioteken som problemområde är ett  forskningsområde som växte  fram relativt  sent, 
under  1960-  och  70-talen.  Biblioteken  började  då  relateras  till  makrosociologiska 
teoribildningar och ett intresse för folkbibliotekens ideologiska identitet väcktes. Samtidigt 
började bibliotekens roll som kulturverksamhet och mötesplats att uppmärksammas. Hansson 
menar  dock  att  biblioteksbegreppet,  som  är  ett  så  pass  centralt  begrepp  inom 
biblioteksvetenskapen, måste analyseras i större utsträckning för att meningsfull forskning ska 
kunna bedrivas inom området.  Han påpekar också att  uppgiften blir svårare i och med att 
folkbibliotekets  roll  i  samhället  blir  alltmer  komplex.  Att  i  biblioteksforskningen använda 
vardagliga konceptualiseringar menar han har en fördel i och med att de flesta är någorlunda 
medvetna  om  dess  innebörd,  de  institutionella  uppluckringarna  för  dock  med  sig  att 
begreppen som analytiska  verktyg  blir  overksamma (Hansson 2001,  s.  83-86).  Inte  heller 
folkbibliotekens praktiska verksamhet är fastställd och bibliotekslagen (SFS 1996:1596) anses 
generellt vara vag och talar inte direkt om vad biblioteken ska göra och inte göra. 
 
Som institution  inbegriper  biblioteket  en  mängd  verksamheter  och funktioner.  Biblioteket 
sägs  ofta  vara  den  viktigaste  kulturinstitutionen  i  ett  demokratiskt  samhälle.  Den  norska 
biblioteksforskaren Geir Vestheim (1997) menar exempelvis att folkbiblioteket är vår mest 
offentliga kulturinstitution,  dit  alla  medborgare välkomnas med resultatet  av en institution 
socialt,  politiskt  och geografiskt tillgänglig  för allmänheten  (Vestheim 1997a,  s.  67).  Den 
danska biblioteksforskaren  Dorte  Skot-  Hansen menar  att  folkbiblioteket  kan fylla  en rad 
olika funktioner, allt från kulturellt upplevelsecentrum till en studieinriktad verksamhet som i 
stor utsträckning liknar universitetsbibliotekens (Andersson & Skot-Hansen 1994). Även om 
folkbibliotekets identitet är svårgreppbar så måste ändå någon form av definition fastställas 
inför uppförandet av ett  nytt  bibliotek.  Om byggnaden ska bli något mer  än ett  tomt skal 
måste det formuleras en idé om vad den ska fyllas med. Det är därför vi anser att förarbetet till 
Stockholms nya stadsbibliotek är ett intressant och spännande studieobjekt. I ett projekt av ett 
så omfattande omfång ställs frågor om folkbibliotekets identitet på sin spets. Det rör sig om 
ett nytt stadsbibliotek i Sveriges största stad, utförd genom en internationell arkitekttävling av 
stort omfång, en tävling som dessutom intensivt bevakats i pressen. Till grund för projektet 
ligger vissa visioner och uppfattningar om folkbibliotekets identitet. Vi anser att en studie av 
dessa visioner  är  ett  sätt  att  närma sig folkbibliotekets  roll  i  samhället  idag.  Samtidigt  är 
Stockholms stadsbibliotek ett intressant studieobjekt i sig inte minst med tanke på de speciella 
förhållandena kring biblioteksbyggnaden.   
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Förutom  folkbibliotekets  gäckande  identitet  måste  projektet  för  det  nya  biblioteket  i 
Stockholm nämligen också förhålla sig till det gamla stadsbiblioteket vid Odenplan. Denna 
byggnad ritades av Gunnar Asplund och uppfördes 1928. Det är en världsberömd byggnad 
ritat av en världsberömd arkitekt, en byggnad med stort symbolvärde för Stockholms stad. 
Vilma Hodaszy Fröberg, bibliotekarie och forskare inom biblioteksarkitektur, skriver följande 
om Asplunds bibliotek:

[…]  genom  sin  på  olika  sätt  motiverade  brytning  i  formspråk  mellan  traditionella  och  moderna 
gestaltningsmönster förkroppsligar byggnaden framför allt ett epokbildande arkitektoniskt nytänkande. Samtidigt 
är den ett exempel på hur en biblioteksbyggnad i sig kan komprimera en lång utveckling inom arkitekturen och 
spegla sin egen tids kultursyn och ideologi (Hodaszy Fröberg 1998, s. 201-201) .

 Asplund  formgav  dessutom  området  kring  biblioteket,  med  en  park  och  intilliggande 
lamellhus.  Det  är  därför  inte  orimligt  att  anta  att  byggnaden i  sig,  både  som symbol  för 
folkbiblioteket  och  som  en  viktig  del  av  stadens  kulturhistoria,  kommer  att  påverka 
uppförandet  av det  nya  biblioteket.  Det  är  ett  antagande  som stärks  av den debatt  som i 
skrivande stund fortfarande förs i framförallt Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, där en 
mängd  inlägg  handlar  om  det  förlorade  symboliska  och  arkitektoniska  värde  som  en 
tillbyggnad anses orsaka. Debatten visar att biblioteket fortfarande är något som berör och att 
det fysiska bibliotekets fortfarande spelar en väsentlig roll i vårt samhälle, även om debatten 
till  stor del kretsat kring de arkitektur-  och kulturhistoriska värdena. Som ett exempel kan 
nämnas ett upprop i Dagens Nyheter, undertecknat av en rad välkända arkitekter, där en skarp 
kritik rörande det vinnande förslaget, Delphinium, förs fram. Här menar man bland annat att 
den hänsyn som måste tas till Asplundsbyggnaden resulterar i att det nya stadsbiblioteket blir 
en kompromiss och inte ett fullt ut modernt bibliotek, vilket måste sägas vara målet med att 
bygga det nya stadsbiblioteket. Dessutom anser de att den fulländade helheten som Asplunds 
komposition  utgör  blir  sönderkompromissad  och att  ett  av Europas främsta  byggnadsverk 
förstörs (Deplazes et al 2008). Asplund bibliotek är dessutom klassat som ett kulturminne 
enligt  kulturminneslagen,  vilket  är  ytterligare  en  betydande  faktor  som  begränsar 
möjligheterna för en nybyggnad/ tillbyggnad.

Stockholms  nya  stadsbibliotek  är  med andra  ord ett  oerhört  spännande studieobjekt.  Dels 
säger det en hel del om sin tids, eller rättare sagt vår tids syn på vad ett folkbibliotek bör vara, 
och dels är det ett intressant möte mellan dagens och gårdagens folkbiblioteksroller.   

Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att från en diskursanalytisk utgångspunkt undersöka och skapa en 
förståelse för vilken identitet Stockholms nya stadsbibliotek ges i förarbetet till detsamma. Vi 
vill  också  skapa  en  fördjupad  förståelse  för  de  identitetsfrågor  rörande  institutionen 
folkbiblioteket som vi kan utläsa ur samma material. 

Ett biblioteks verksamhet och identitet speglas i stor utsträckning i själva biblioteksbyggnaden 
eftersom denna planeras och utformas efter rådande syn på vad ett folkbibliotek ska vara, hur 
det ska användas, av vem och till vad. Även om någon enhetlig definition av folkbibliotekets 
identitet och roller inte finns idag, vare sig i teorin eller i praktiken, ställs denna typ av frågor 
till sin spets i ett projekt av den omfattning som Stockholms nya stadsbibliotek utgör.  Det är 
också  intressant  att  studera  hur  ett  av  Sveriges  äldsta  folkbibliotek  kommer  att  kunna 
samverka med ett nytt bibliotek. 
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I uppsatsen analyserar vi förarbetet till Stockholms nya stadsbibliotek och empirin består av 
de texter som presenteras på webbplatsen för Stockholms nya stadsbibliotek2. Utifrån texterna 
som  projektet  genererat,  som  bland  annat  består  av  en  kommunalt  utförd  förstudie, 
tävlingsprogram till  den internationella  arkitekttävling  som genomfördes  och juryrapporter 
från  tävlingen,  identifierar  vi  diskurser  för  vilken  identitet  och  vilka  roller  det  blivande 
biblioteket tilldelas i ovan nämnda texter.  Från ett enskilt exempel kan vi inte generalisera i 
någon större utsträckning, våra resultat ger bara svar på frågan om vilken sorts stadsbibliotek 
det är som kommer att stå klart vid Odenplan några år från idag.  Genom att  jämföra och 
diskutera  våra  resultat  med  andra  forskares  teorier  om  tendenser  och  diskurser  inom 
kulturpolitik och mer specifikt folkbibliotekens roller och identitet kan vi dock nå en högre 
grad av analytisk generalitet och ge ett svar på hur folkbibliotekets identitet gestaltar sig idag. 

För  att  uppnå  vårt  syfte  har  vi  formulerat  tre  frågeställningar  utifrån  vilka  vi  kan  nå  en 
förståelse  för  vilket  bibliotek  som  kommer  att  byggas  i  Stockholm,  och  hur  det  kan 
analyseras. 

• Hur beskrivs det  nya  stadsbiblioteks  roller  och identitet  i  de texter  som ligger  till 
grund för projektet ”Stockholms nya stadsbibliotek”?

• Hur ser förhållandet mellan det befintliga och det planerade stadsbiblioteket ut?

• Vilka diskurser rörande folkbibliotekets identitet kan vi identifiera i texterna?

De två första frågorna är nära knutna till projektet nytt stadsbibliotek. Frågeställning nummer 
två kan också ses som en del av den första då vi genom denna fråga visar på hur roller och 
identitet  konstrueras  utifrån  en  distinktion  mellan  de  olika  biblioteksdelarna.  Den  tredje 
frågeställningen breddar oss till  den övergripande identiteten och rollerna för institutionen 
folkbiblioteket, och här knyter vi även samman empirin med teori.  

Disposition och avgränsningar
Uppsatsen utgår ifrån ett diskursorienterat perspektiv vilket i grova drag innebär att vi ser 
språket  som  ett  studieobjekt  i  sig,  inte  bara  som  ett  neutralt  verktyg  för  att  beskriva 
omvärlden. Diskursanalys är på samma gång teori och metod. Det är en teori genom att stå för 
ett sätt att se på omvärlden och språkets betydelse, och metod genom att presentera vägar för 
att undersöka språkets betydelse. Språket ses som styrt av diskurser, vilka kan ses som ramar 
vilka  utgör  förutsättningar  och  sätter  gränser  för  vad  som  kan  sägas.  I  ett  strikt 
diskursanalytiskt  perspektiv  ses  ”verkligheten”  som  helt  konstituerad  av  språket  och 
diskurser.  Vi  utgår  dock  från  en  teori  och  metod  utformad  av  lingvistikern  och 
diskursanalytikern Norman Fairclough där språket enbart ses som en del av diskursanalysen 
och där en analys av ickediskursiva, kompletterande teorier från andra discipliner är en minst 
lika viktig del av undersökningen. Uppsatsen inleds med en mer ingående presentation av 
Faircloughs teorier och metod samt hur vi kommer att använda oss av dessa. Resterande delar 
av uppsatsen är uppbyggda efter en modell utformad av Fairclough vilket gör det relevant att 
redan här ge en kort presentation av denna. 

2 http://www.nyttstadsbibliotek.stockholm.se
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Diskurser  ses  av  Fairclough  som verkande inom en  social  praktik vilken  består  av  både 
praktiska  och  diskursiva  förutsättningar.   Då  vårt  syfte  är  att  undersöka  folkbibliotekets 
identitet är det förutsättningar som styr denna som är av intresse för oss. Vi ser kulturpolitik 
som en del av den sociala praktiken eftersom det är denna som på ett nationellt plan styr hur 
verksamheten ska gestalta sig. Vi ser också folkbibliotekets identitet på ett generellt plan samt 
dess historiska utveckling som en del av den sociala praktiken. Eftersom vår utgångspunkt är 
att folkbibliotekets identitet påverkar och speglas i den fysiska biblioteksbyggnaden är också 
förhållandet  mellan bibliotekets  verksamhet  och det  fysiska  rummet  en viktig  del.  För att 
närma oss och förstå den sociala praktiken använder vi oss av forskning kring dessa ämnen. 

Vad  som  kan  ses  som  tidigare  forskning  inom  ämnet  får  därför  inget  eget  avsnitt  utan 
integreras med den teoretiska utgångspunkt som är nödvändig för att vi ska nå en förståelse 
för den sociala praktiken folkbiblioteket verkar inom.  Med begreppet diskursiv praktik avser 
Fairclough  produktions-  och  konsumtionsförhållandena  kring  den  text  som  analyseras. 
Diskursanalysens  mål  är  som sagts  tidigare  att  analysera  hur någontings  sägs,  vilket  blir 
ganska intetsägande om vi  inte  först  presenterar  vad som sägs och det  sammanhang som 
texten uppkommit i. För vår del innebär det en innehållsmässig presentation av de texter vi 
kommer att arbeta med. I anslutning till presentationen av texterna ges också en genomgång 
av vilka genrer texterna kan sägas tillhöra samt hur detta påverkar vår analys. En viktig del av 
den diskursiva praktiken är också begreppet diskursordning. En diskursordning kan sägas vara 
ett paraply under vilken diskurserna för det aktuella forskningsområdet kan samlas. Forskaren 
avgör själv vad diskursordningen ska inbegripa. För vår del innebär det att vi fokuserar på en 
diskursordning kring folkbibliotekets identitet. 

Det tredje begreppet i Faircloughs modell, text, inbegriper den faktiska textanalysen. Vi utför 
en textnära analys, men integrerar denna med de övriga delarna av modellen. Texterna sätts 
med andra ord i relation till den sociala praktiken och den diskursiva praktiken redan här. I ett 
första steg identifierar vi centrala teman i texterna som analyseras och diskuteras i förhållande 
till  teorier kring den sociala praktiken. Ur dessa teman identifierar vi sedan diskurser som 
gemensamt bildar folkbibliotekets diskursordning. I den avslutande diskussionen lyfter vi dels 
analysen till en mer generell nivå där folkbibliotekets identitet diskuteras, men vi för också 
ner den till en mer konkret nivå och återknyter diskussionen till vårt studieobjekt Stockholms 
nya stadsbibliotek.   

Det finns alltid fler än ett sätt att närma sig en forskningsfråga. Stockholms nya stadsbibliotek 
som  studieobjekt  möjliggör  för  ett  mångdisciplinärt  förhållningssätt  och  planerna  på 
byggandet kan bemötas från en rad skilda perspektiv. Att planera ett bibliotek är därför inte en 
fråga  avgränsat  till  en  direkt  bibliotekskontext.  Byggandet  och  planerna  skulle  självfallet 
kunna mötas utifrån teorier från områdena arkitektur och kulturgeografi, det är till exempel 
kring dessa frågor  mycket  av den offentliga  debatten  kretsar.  I  de fall  vi  använder  dessa 
teorier är de hämtade från ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv och ska 
snarare förstås som en vidare kontextpresentation.

I  en diskursorienterad  ansats,  där  fokus  ligger  på själva språkbruket,  är  det  som forskare 
viktigt att vara medveten om sin förförståelse och sitt eget språk. Därför definierar vi här vissa 
begrepp och förhållanden som vi genomgående återkommer till i uppsatsen och som kräver en 
närmare förklaring. 

Ett  av  uppsatsens  syften  är  att  identifiera  folkbibliotekets  identitet.  En  identitet  kan dock 
gestalta sig på många, ibland motstridiga,  sätt. Därför använder vi oss också av begreppet 
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roller  för att  tydliggöra de olika gestalter  som biblioteket  kan axla inom sin övergripande 
identitet. Roller kan innefatta såväl verksamhet och konkreta funktioner som de begrepp som 
används för att beskriva biblioteket på ett mer övergripande plan. 

Huruvida  det nya biblioteket ska klassas som ett nytt  bibliotek eller  en tillbyggnad av det 
befintliga biblioteket är en fråga vi inte tar ställning till. I materialet varierar benämningen till 
den  nya  byggnaden  mellan  det  nya  bibliotek och  tillbyggnaden  av  Asplunds  bibliotek 
beroende  på  sammanhang.  Då  namnet  på  projektet  är  Stockholms  nya  Stadsbibliotek,  
alternativt förkortningen det nya biblioteket, är det dock denna benämning som dominerar då 
vi  refererar  till  projektet.  En  variation  återfinns  även  i  hur  Stockholms  nuvarande 
huvudbibliotek,  det  som  ritats  av  Gunnar  Asplund  benämns.  Tilltalen  varierar  mellan 
Asplundbiblioteket, Asplunds bibliotek och Asplundhuset, men de syftar alla till det befintliga 
biblioteket. I de fall det syftas på hela organisationen  Stockholms stadsbibliotek är det just 
denna benämning som kommer användas. 

Vi  har  tidigare  i  uppsatsen  använt  begreppet  folkbibliotek  för  vårt  studieobjekt.  Då  vi  i 
fortsättningen talar om bibliotek gör vi det i betydelsen av folkbibliotek om inget annat anges. 
Folkbibliotek kan också användas som både syftande på det konkreta  biblioteket  och den 
övergripande institutionen. 
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Metod och teori

Vi utför  en  diskursorienterad  analys  av  det  förarbete  till  uppförandet  av  Stockholms  nya 
stadsbibliotek som Kulturförvaltningen i Stockholm har utarbetat,  de tävlingsprogram som 
gällt  för arkitekttävlingen samt de rapporter  som juryn lämnat  under tävlingens gång. Vår 
utgångspunkt  är  att  vi  i  detta  material  kan  identifiera  skilda  diskurser  gällande  det  nya 
biblioteket.  Dessa verkar sedan, i ett dialektiskt samspel med de materiella och institutionella 
förutsättningarna, konstruerande dels för det nya stadsbiblioteket och dels för folkbibliotekets 
roller i ett vidare sammanhang. 

Det grundläggandet målet  med diskursanalysen är enligt  Marianne Winther Jørgensen och 
Louise Phillips (2000) att klarlägga hur omvärlden framställs i tal eller text och vilka sociala 
konsekvenser  det  får.  Då vi  är  intresserade  av att  undersöka  vilka roller  Stockholms  nya 
stadsbibliotek,  i  egenskap  av  folkbibliotek,  tilldelas  i  specifika  texter  samt  vilken 
biblioteksidentitet som konstrueras i dessa, anser vi diskursanalys vara en lämplig metod för 
oss.  Det  diskursanalytiska  perspektivet  medför  vissa  epistemologiska  och  ontologiska 
utgångspunkter  och  vi  kommer  därför  att  här  ger  en  kortfattad  introduktion  till  den 
övergripande innebörden av teorin.

Diskursanalysen är en del av den större teoribildningen socialkonstruktionismen, en riktning 
som Winther Jørgensen och Phillips, efter Vivian Burr (1995), menar har sin gemensamma 
grund i en kritisk syn på existensen av självklar och objektiv sanning. Detta innebär att sättet 
vi uppfattar omvärlden på inte bestäms av essentiella yttre förhållande, utan istället ses som 
socialt och kulturellt specifikt. Kunskap anses vidare vara en produkt av sociala processer, där 
en gemensam ram för vad som anses vara rätt och fel konstrueras och det är genom social 
interaktion som ett sanningsbegrepp upprätthålls, alternativt ifrågasätts. Att kunskap ses som 
konstruerad och rörlig för med sig att vad som anses vara naturligt och onaturligt är beroende 
av det specifika sammanhangets konstruktion av sanningsbegreppet, något som möjliggör och 
omöjliggör handlingar och sociala relationer (Burr 1995 i Winther Jørgensen & Phillips 2000, 
s. 9-19 ). 

Winther Jørgensen och Phillips menar i en mycket generellt hållen definition att en diskurs 
kan  förstås  som ”[…]  ett  bestämt  sätt  att  tala  om och förstå  världen  (eller  ett  utsnitt  ur 
världen)” (Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 7). Det är med andra ord språket som står i 
fokus  för analysen  och Winther  Jørgensen och Phillips  menar  vidare att  diskursanalysens 
utgångspunkt  är  att  se  språket  och  vårt  sätt  att  tala  som en aktiv  del  i  skapandet  av  vår 
omvärld, våra identiteter och sociala relationer. Språket ses med andra ord inte som en neutral 
spegelbild av omvärlden (Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 7). Diskursanalys är dock 
inte ett tillvägagångssätt utan inbegriper en rad olika metoder som dessutom har tolkats och 
använts på vitt skilda sätt.  Därför är det viktigt  att klargöra vilken diskursanalys  vi tänker 
använda oss av, vilket vi går närmare in på i nästa kapitel. Det är också viktigt att ha i åtanke 
att  diskursanalys  både  är  en  metod  och  en  teoretisk  utgångspunkt  och  att  man  inte  kan 
använda metoden lösryckt från sin teoretiska grund. 
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Många  diskursanalytiker,  som  exempelvis  Ernesto  Laclau  och  Chantal  Mouffe,  är  mer 
poststrukturalistiska i sin teori och ser den sociala världen som helt konstruerad av diskurser 
(Winther  Jørgensen  &  Phillips  2000,  s.  13).  En  annan  utgångspunkt  finner  man  hos 
lingvistikern  Norman  Fairclough som representerar  en form av  kritisk diskursanalys.  Han 
menar att det existerar vad han benämner som en social praktik utanför diskurserna, där den 
sociala praktiken och den diskursiva konstituerar varandra i ett dialektiskt förhållande. Denna 
teori  stämmer  bättre  överens  med  våra egna  utgångspunkter  och vi  kommer  därför  i  stor 
utsträckning att använda oss av Faircloughs teorier.

Faircloughs  kritiska  diskursanalys  innebär  på  samma gång en  teoretisk  breddning och en 
metodologisk åtsnävning av diskursbegreppet. Teoretiskt breddar han begreppet genom att se 
texten som enbart en del av diskursen där de processer som texten skapas och tas emot i, samt 
den sociala  praktik  texten  verkar  i  är  minst  lika  viktiga  för  tolkningen.  Samtidigt  snävas 
metoden in genom att själva textanalysen följer lingvistiska regelverk. Även om Faircloughs 
övergripande syn på hur diskurser bör utläsas stämmer väl överens med vårt syfte och våra 
utgångspunkter  passar  hans  textanalytiska  metoder  mindre  bra.  De texter  vi  utgår  från är 
alltför  omfattande  för  att  kunna  genomföra  så  pass  ingående  lingvistiska  analyser  som 
Faircloughs metod kräver därför kommer vi i vår analys enbart att använda ett mindre urval 
av Faircloughs analysverktyg.    

Kritisk diskursanalys 
I detta avsnitt konkretiserar vi uppsatsens teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Vi 
ger här en övergripande presentation, med fokus på de begrepp och teoretiska antagande som 
är relevanta i vår studie. 

En viktig aspekt av den kritiska diskursanalysen är att diskurser ses som både konstituerande 
och  konstituerade.  Fairclough  menar  att  diskurser  i  en  konstrukturalistisk  mening  skapar, 
upprätthåller och förändrar den sociala verkligheten. Men han anser också i en mer marxistisk 
anda  att  diskurserna  i  sin  tur  påverkas  av  sociala  strukturer  som  klasstillhörighet,  av 
institutionella relationer som lag eller utbildning, av olika sorters klassifikationssystem och 
även av andra diskurser. Den sociala verkligheten formas med andra ord av ett dialektiskt 
förhållande  mellan  diskurser  och andra sociala  praktiker  (Fairclough 1992,  s.  64).  Därför 
introducerar vi kompletterande teorier längre fram i texten.
 
Diskurser i sin konstruerande form har enligt Fairclough tre övergripande effekter, de bidrar 
till att skapa social identitet, till att konstruera sociala relationer och till att skapa kunskaps- 
och  betydelsesystem (Fairclough  1992,  s.  64).  Dessa  tre  effekter  hjälper  i  sin  tur  till  att 
omforma samhället i stort.

Faircloughs tredimensionella modell
Sin syn på diskurser illustrerar  Fairclough i  en tredimensionell  modell,  där de tre delarna 
förhåller  sig till  och förklarar varandra.  En diskurs utläses  ur vad Winther  Jørgensen och 
Phillips  kallar  den kommunikativa  händelsen,  det  vill  säga ett  fall  av språkbruk (Winther 
Jørgensen och Phillips 2000, s. 73). Den  text som analyseras är dock bara en del av denna 
kommunikativa händelse, i varje analys måste man även se till den diskursiva praktiken och 
den sociala praktiken.      
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Figur 1 Faircloughs tredimensionella modell för diskursers uppbyggnad efter Fairclough 
1992, s.73. 

Social praktik
Den sociala  praktiken  är  den  svåraste  delen  av  modellen  att  definiera  då  denna  är  icke-
diskursiv men samtidigt påverkar och påverkas av den diskursiva praktiken. Fairclough går 
heller  inte  in  på  exakt  hur  social  praktik  ska förstås  och  Winther  Jørgensen  och  Phillips 
påpekar att Fairclough inte tydliggör hur gränserna mellan praktikerna ska utrönas och hur 
mycket kompletterande teori som är nödvändig för att utföra en analys (Winther Jørgensen 
och Phillips 2000, s. 93). 

Att  använda  kompletterande  forskning  för  att  förstå  den  sociala  praktiken  är  dock  en 
nödvändig del i den kritiska diskursanalysen eftersom den på många sätt utgör förutsättningen 
för  resterande  delar  av  undersökningen  (Fairclough  1992,  s.  237).  Med  hjälp  av 
kompletterande teori når vi en kunskap om den diskursordning vi avser studera samt vilka 
icke-diskursiva faktorer som påverkar den sociala praktiken. Vi ser vårt studieobjekt som en 
del av institutionen folkbibliotek. För att identifiera den sociala praktiken, samt för att nå en 
bredare förståelse för studieobjektet, och de förutsättningar som konstruerar dess verksamhet, 
har vi har valt att använda oss av kulturpolitisk forskning och forskning om folkbibliotekets 
identitet.  En ytterligare kontextualisering sker i och med att vi kortfattat presenterar forskning 
om biblioteket som plats och rum. Detta då vårt studieobjekt även rent konkret handlar om det 
bibliotek, med dess fysiska manifestation, som i framtiden kommer att byggas i Stockholm.

Diskursiv praktik
Den diskursiva praktiken innehåller element från både den sociala praktiken och den aktuella 
texten och det är  därmed i  denna som tolkningen av diskursernas uttryck  kan ske. Enligt 
Fairclough  är  processerna  kring  texten,  det  vill  säga  textens  produktion,  distribution  och 
konsumtion några av de viktigaste aspekterna av den diskursiva praktiken (Winther Jørgensen 
& Phillips 2000, s. 75). Fairclough förklarar begreppet på följande sätt:    

      SOCIAL PRAKTIKSOCIAL PRAKTIKDISKURSIV PRAKTIKDISKURSIV PRAKTIK
TEXTTEXT
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Discursive practise […] involves processes of text production, distribution, and the nature of these processes 
varies between different types of discourse according to social factors (Fairclough 1992, s.78). 3

En annan viktig del av den diskursiva praktiken är diskursordning. En diskursordning består 
av  de  genrer  och  diskurser  som  identifierats  inom  en  specifik  domän.  Enligt  Winther 
Jørgensen och Phillips fungerar diskursordning som en ram för att ringa in en grupp diskurser 
och utgör därför ett bra analytiskt verktyg för att identifiera vilka motstående diskurser som 
kan finnas inom den praktik  som studeras (Winther  Jørgensen och Phillips  2000, s.  135). 
Fairclough definierar tillsammans med Lili Chouliaraki diskursordning på följande sätt: 

An order of discourse is the socially ordered set of genres and discourses associated with a particular social field, 
characterised in terms of the shifting boundaries and flows between them (Chouliaraki & Fairclough 1999, s. 
58).

Diskursordningens gränser bestäms alltså av det sociala område som undersöks. Därmed blir 
det viktigt att klarlägga och tydligt avgränsa för vilket socialt område man önskar utläsa en 
diskursordning.  Winther  Jørgensen  och  Phillips  påpekar  att  Fairclough  ofta  själv  kopplar 
diskursordning  till  en  bestämd  institution  (Winther  Jørgensen  och  Phillips  2000,  s.  134), 
vilket  också  är  vår  utgångspunkt,  närmare  bestämt  Stockholms  stadsbiblioteks 
diskursordning. Det är dock viktigt att påpeka att vare sig diskurser eller diskursordningar är 
mätbara objektiva storheter, forskaren måste själv sätta ut gränserna för var en diskurs slutar 
och nästa tar vid (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 136-137; Fairclough 1992, s. 219). 
För att själv kunna kartlägga aktuella diskurser inom det område man är intresserad av krävs 
en mycket omfattande undersökning. Därför är det viktigt att läsa andras undersökningar för 
att  få  en  generell  bild  av  hur  de  diskursiva  mönstren  ser  ut  för  att  sedan låta  den  egna 
undersökningen blir en pusselbit  i  mönstret.  För oss innebär det att den sociala praktik vi 
undersöker,  folkbibliotek  i  en  kulturpolitisk  kontext,  blir  den grund utifrån  vilken  vi  kan 
förstå folkbibliotekets diskursordning.  

Ett annat sätt att närma sig den diskursiva praktiken är att se till genretillhörighet. Genrer ses 
av Fairclough som ramverk för hur produktion, distribution och konsumtion av text fungerar. 
Genre  skiljer  sig  åt  beroende  på  den  sociala  praktiker;  produktion,  distribution  och 
konsumtion av en tidningsartikel skiljer sig exempelvis helt från samma processer kring ett 
recept i en kokbok. En annan aspekt av genrer är att de är hierarkiska och har olika grader av 
generalitet. En narrativ respektive rapporterande text är exempelvis två olika genrer med en 
hög grad av generalitet som i sin tur kan rymma många andra genrer. Genrer är viktiga att ha i 
åtanke då de påverkar hur en text utformas utan att direkt ha något att göra med det ämne som 
behandlas.  Då  vi  exempelvis  analyserar  något  av  de  två  tävlingsprogrammen  till 
arkitekttävlingen för Stockholms nya stadsbibliotek måste vi ha i åtanke att texten utformats 
inom  en  genre  och  till  sin  uppbyggnad  troligtvis  liknar  andra  program  till 
arkitekttävlingsprogram som inte  alls  har  med bibliotek  att  göra.  Hur vi  förhåller  oss  till 
begreppet genre kommer att förklaras i samband med att texterna presenteras.  

Samspel mellan olika delar av modellen är en ständigt återkommande faktor i Faircloughs 
teori,  inom  den  diskursiva  praktiken  är  till  exempel  intertextualitet ett  viktigt  fenomen. 
Fairclough beskriver det som:

3 Vi tolkar detta som en följd av Faircloughs fokusering på social förändring. Då detta inte är av större relevans 
för oss kommer produktion, distribution och konsumtion enbart att diskuteras kortfattat.
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[…] basically the property texts have of being full of snatches of other texts, which may be explicitly demarcated 
or merged in, and which the text may assimilate, contradict, ironically echo, and so forth (Fairclough 1992, s. 
84).

Fairclough skiljer på  manifest intertextualitet och  interdiskursivitet. Manifest intertextualitet 
innebär  att  texten  öppet  bygger  på  en  annan  text  genom  exempelvis  citat  eller  referat 
(Fairclough 1992, s. 84).  Interdiskursivitet å andra sidan innebär att texten inte reproducerar 
en annan text utan enbart hämtar vissa diskursiva element därifrån, det vill säga ett visst sätt 
att uttrycka sig. En diskurs kan därmed föras vidare från text till  text,  och olika diskurser 
blandas också ofta i en och samma text (Fairclough 1992, s. 84-86). Det är också viktigt att 
komma ihåg att även om man fokuserar på en diskursordning är det troligt att diskurser från 
andra diskursordningar  inom andra sociala  praktiker  spelar  in  eller  gör  sig  hörda.  Det  är 
speciellt viktigt att ha i åtanke i vår undersökning då folkbiblioteken tangerar många olika 
verksamheter och sociala fält som exempelvis utbildning och teknologi. 

Interdiskursivitet kan ses som ett mått på förändringar i samhället. Om diskurser blandas på 
ett  konventionellt  sätt  upprätthålls  den  rådande  sociala  ordningen,  medan  en  text  vilken 
hämtar in drag från okonventionella diskurser kan tyda på ett steg mot förändring (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000, s. 77). Interdiskursivitet är ett utmärkande drag i de texter vi har 
undersökts och kommer att diskuteras vidare i textanalysen. 

Text
Vi har nu kommit till den innersta delen av Faircloughs modell, vilken består av den textnära 
analysen.  Med text  avses  den  faktiska  text  som analyseras  (Fairclough  1992,  s.75).  Som 
nämnts  tidigare  är  texten  enbart  en  del  av  diskursanalysen,  men  dock  en  betydande  del. 
Winther Jørgensen och Phillips påpekar att:

 Genom att  göra  en detaljerad  analys  av textens egenskaper  med bestämda redskap kan man kartlägga  hur 
diskurserna förverkligas textuellt, och man kan därmed komma fram till och underbygga sin tolkning (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000, s. 87). 

En textanalys efter Faircloughs modell är som sagt en detaljerad process som utförs med en 
mängd lingvistiska redskap. Vi kommer inte att använda oss av samtliga verktyg, dels därför 
att  vi  inte  behärskar dem alla  och dels  för att  vårt  material  inte  lämpar  sig för en alltför 
detaljerad studie.  I följande kapitel går vi närmare in på hur vi utför vår textanalys.

Vår textanalys  
I detta avsnitt redogör vi för tillvägagångssättet för vår textanalys. Det faktum att vi inte följer 
Faicloughs lingvistiska analys innebär att textanalysen delvis befinner sig inom ramen för den 
diskursiva  praktiken  och  den  sociala  praktiken,  då  vi  varvar  den  textnära  analysen  med 
kompletterande teorier. De begrepp som tas upp här är de som sedan kommer att fungera som 
verktyg oss i textanalysen.

I ett första steg av textanalysen identifierar vi teman i texterna som sedan i sin tur analyseras 
mer ingående. Dessa teman behandlar  innehållsmässigt samma område. Det rör sig om ofta 
återkommande teman som texten till stor del centreras kring. En text kan alltid läsas på flera 
sätt beroende på vilka frågor som ska besvaras. Ur ett arkitekturteoretiskt perspektiv skulle 
exempelvis helt andra teman än de vi fokuserar på vara aktuella. Vi tar utgångspunkt ur vår 
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frågeställning gällande bibliotekets identitet och roller då vi identifierar teman, samt vad som 
i  materialet  är  centralt  och återkommande.  De teman vi  identifierat  analyseras  sedan mer 
ingående,  och här  kommer  diskursiva element  in  då vi  diskuterar  hur  det  talas  om dessa 
teman. I den processen tar vi hjälp av delar av Faircloughs begreppsapparat, dessa begrepp 
presenteras här nedan. 

Betydelsen av ett ord föregår inte dess benämning och kan inom diskursanalysen inte ses som 
fast.  Istället  är  det  olika  kulturella  och  teoretiska  perspektiv  som ger  betydelse  åt  såväl 
meningen  som  sättet  att  benämna  den  samma  (Fairclough  1992,  s  91).  Mångfalden  av 
benämningsmöjligheter kan också ses som en del av interdiskursiviteten, vilket innebär att 
sättet att använda ord och benämningar kan förstås utifrån vilka olika diskursordningar de 
härstammar från (Fairclough, 1992, s. 191-192). Hur ord och mening tolkas och uttrycks är 
även beroende av sociala och kulturella aspekter (Fairclough, 1992, s. 185). För att förstå ett 
ords innebörd är det därför relevant att analysera dess meningspotential, vilken antingen kan 
vara av en direkt ordbokskaraktär eller ha en kreativ aspekt där ny mening skapas eller en 
existerande mening bryts ner efter en ny användning av ordet (Fairclough, 1992, s. 187). Av 
stor  vikt  är  också  att  fokusera  på  alternativa  ordval och  vilka  politiska  och  ideologiska 
betydelser det för med sig. Att välja ett alternativt ord för en företeelse kan ge en ny tolkning, 
en positiv eller negativ innebörd, av ordets betydelse och därför bli fruktbart i en politisk eller 
social kamp (Fairclough 1992, s. 77). 
 
Vår användning av begreppen meningspotential och alternativa ordval syftar på att se vilka 
olika ord och begrepp som använd för, vad vi anser, vara en beskrivning av samma företeelse. 
Begreppsanvändning ser vi sedan vara knuten till den diskurs som kommer till uttryck.  Vad 
som anses vara negativt laddat inom en diskurs kan symbolisera det motsatta i en annan och 
användningen är också knuten till vad som konstrueras som rätt och fel inom diskurserna. 

Med begreppen antagande syftar Fairclough på vad som är den implicita meningen med ett 
uttryck och han menar att vad som sägs i en text, sägs med en bakgrund av vad som inte sägs 
(Fairclough 2003, s. 40).  Fairclough delar in antagande i tre typer: existentiella antagande om 
vad som existerar, antagande om vad som är, kan eller kommer att förhålla sig och antagande 
om vad som är bra och eftersträvandsevärt (Fairclough 2003, s. 55). Speciella värdesystem för 
ofta med sig speciella antagande och kan därmed förbindas med en viss diskurs (Fairclough 
2003,  s.  58).  En marknadspositiv  diskurs  förbinds  till  exempel  med  antagande om att  en 
efterfrågansstyrd verksamhet är något positivt.

För oss är begreppet antagande ett bra verktyg på flera plan. Det existera exempelvis många 
antagande om vad folkbiblioteket är och vad som anses vara eftersträvandsevärt.  Då dessa 
förhållanden till stor del inte är fastställda ser vi istället detta som vilande på antagande om 
vad folkbibliotekets identitet ska vara. 

Begreppet  modalitet behandlar en talares hållning gentemot innehållet  i  en sats. Modalitet 
fastställs bland annat genom att se i vilken utsträckning talaren håller med om det som sägs, 
det  vill  säga  graden av  affinitet.  I  meningen  ”jorden är  platt”  uttrycks  exempelvis  högre 
affinitet  än i  meningen ”jorden kanske är  platt”.  Modalitet  kan också vara subjektiv  eller 
objektiv. I subjektiv modalitet är det ett subjekts åsikter som uttrycks, oberoende av affinitet, 
exempelvis  ”jag tror/misstänker/tvivlar  på  att  jorden är  platt”.  I  objektiv  modalitet  är  det 
däremot oklart vems åsikt som uttrycks. Genom att studera modalitet kan man bland annat 
utläsa maktrelationer, exempelvis kan man se på vems åsikter som uttrycks (Fairclough 1992, 
s.158-162) .
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Metafor är ett begrepp som Fairclough använder för att  analysera vilka associationer som 
väcks av texten. Han använder det som ett genomgående verktyg, exempelvis för att se hur en 
politisk valkampanj i media framställs som ett krig genom att hämta in metaforer som attack, 
försvar och angrepp (Fairclough 1992, s. 194-198). Vi menar att metaforer är ett användbart 
verktyg för att identifiera folkbibliotekets identitet. Genom att se på vilka metaforer som väljs 
får vi också en uppfattning om vad institutionen vill associeras med. 

Urval av texter
Vi intresserade oss på ett  tidigt  stadium för Stockholms nya  stadsbibliotek och ville  även 
koppla det till folkbiblioteket som institution. Det övergripande kriteriet i urvalsförfarandet är 
att folkbibliotekets identitet och roller behandlas, samt att de uppkommit i en kontext som vi 
uppfattar kommer verka konstruerande för det bibliotek som kommer att byggas i Stockholm. 

Vi  valde  därför  att  studera  de  officiella  dokument  som  ligger  till  grund  för  och  utgör 
förutsättningen för den process som leder till det nya stadsbiblioteket. Dokumenten finns alla 
tillgängliga på Stockholms stads webbplats under rubriken  Nytt stadsbibliotek, information 
om ett nytt stadsbibliotek i Stockholm4. Eftersom texterna ligger till  grund för det bibliotek 
som kommer att byggas menar vi att de identiteter som tillskrivs biblioteket på den språkliga 
nivån även kommer att manifesteras i byggnaden.  

Texterna som är föremål för analysen presenteras här kortfattat:5 

• Stockholm växer- en förstudie till ett nytt stadsbibliotek (Stockholm stad, 2004) 
• Program för nytt stadsbibliotek i Stockholm (Stockholm stad , 2006a). 
• Lokalprogram för nytt stadsbibliotek i Stockholm ( Stockholm stad, 2006b). 
• Tävlingsprogram steg 1 (Stockholm stad, 2006c)
• Tävlingsprogram steg 2 (Stockholm stad 2007b) 
• Juryns rapport steg 1  (Stockholms stad, 2007a)
• Juryns rapport steg 2 (Stockholm stad 2007c). 

Den  kritiska  diskursanalysen  främsta  intresse  är,  i  samband  med  dess  kritiska  analys  av 
maktrelationer, att klarlägga hur diskurser får praktiska konsekvenser, något som blir extra 
intressant i vår undersökning då de diskurser som kommer till tals i materialet med säkerhet 
kommer att påverka den sociala praktiken. Dessutom är alla dokument att se som riktlinjer för 
hela processen, från beslutet  att bygga till  utnämnande av vinnaren i arkitekttävlingen.  De 
diskurser som får utrymme där kommer därför få faktiska konsekvenser för de bibliotek som i 
framtiden kommer att byggas. Genom att också behandla juryrapporter och tävlingsrapporter 
når  vi  också  en  förståelse  för  hur  stor  del  av  det  sammantagna  utrymmet  som  faktiskt 
behandlar bibliotekets identitet och roller, men framförallt vad som förs fram till arkitekterna 
och vilka riktlinjer som låg till grund för utformandet av ”det nya biblioteket”. 

Vi har på flera ställen poängterat att folkbiblioteket inte har någon en gång för alla fastställd 
identitet, utan att denna varierar över tid. För att kunna analysera folkbibliotekets roller idag 
krävs därför analysmaterial från en samlad tidsperiod. De texter vi analyserar i uppsatsen är 
4 http://www.nyttstadsbibliotek.stockholm.se/
5 En närmre presentation följer i avsnittet ”Projektet ett nytt stadsbibliotek”.
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producerade under en relativt kort tidsperiod, 2003-2007, vilket tack vare dess aktualitet gör 
det till ett lämpligt material att undersöka efter vårt syfte. Rent tidsmässigt placerar sig vår 
studie efter det att vinnande förslag utsetts, men innan det första spadtaget för byggandet och 
vi kan därför omöjligt veta om det blir detta bibliotek som faktiskt kommer att byggas.

En annan möjlighet för oss hade kunnat vara att lyfta fram aktörer som ställer sig kritiska eller 
frågande till projektet. Den kritiska diskursanalysens syfte är dock inte att jämföra författare 
utan att synliggöra och problematisera diskurser som förs fram i texterna. Vem som skriver, 
och då framförallt inte den enskilde författaren, är inte intressant ur ett diskursivt perspektiv 
då vi vill undersöka vad som sägs. Stockholm stad står som upphovsman till samtliga av de 
dokument vi behandlar. I flera fall är det heller inte direkt uttryck vilka de enskilda författarna 
är.  Då konstruktionen av  ett  nytt  folkbibliotek  är  en  kommunal  angelägenhet  är  detta  en 
självklarhet, men det innebär också att frågor av kommunalpolitisk karaktär behandlas. Vi kan 
till  exempel anta att  synen på biblioteket  som del i stadsutveckling delvis  är resultatet  av 
detta. Skulle en bibliotekarie formulerat samma dokument kan vi också anta att det skulle se 
annorlunda ut. Eftersom alla dokument behandlar samma objekt kommer vi att behandla dem 
som uttryck för en rådande syn på bibliotekets identitet oavsett i vilket enskilt dokument vi 
hämtar citaten. 

Vår första intention med uppsatsen var att analysera den debatt som förts i media angående 
det  nya  stadsbiblioteket.  Vid  en  närmare  läsning  visade  sig  detta  material  främst  beröra 
arkitektoniska, estetiska och kulturarvsfrågor, frågor som i sig är intressanta att studera, men 
vilka faller utanför syftet med vår studie. Denna debatt kommer därför enbart få funktioner av 
att vidga vår förståelse för projektet men kommer inte att beröras i textanalysen.

Även om vi fokuserar på texten i sig och därför inte intresserar oss för författaren bakom 
texten,  kvarstår  det  faktum  att  texter  ser  olika  ut  beroende  på  av  vem och  för  vem de 
produceras. De analyserade texterna bygger kronologiskt och intertextuellt på varandra och 
behandlar samma ämne, men är producerade av olika författare och för olika läsare vilket 
medför att deras formella egenskaper varierar. Detta tar vi hänsyn till  genom att diskutera 
texterna tillhörande genrer. 

Textanalysen  genomförs  i  två  steg.  Det  första  steget  av  analysen  innefattar  en  noggrann 
genomläsning av alla dokument av båda författarna till denna uppsats. Vi valde vid de första 
genomläsningarna ut delar som vi anser vara centrala för vårt syfte. Dessa stycken och citat är 
de som vi menar behandlar folkbibliotekets roller och identitet och det är dessa som kommer 
analyseras närmare i den mer textnära analysen och vilket vi därför kan se som det andra 
steget  av  vår  textanalys.  De  avsnitt  som  inte  analyserats  behandlar  byggnadstekniska, 
lokaltekniska, ekonomiska och arkitektoniska frågor. Resonemanget ovan ligger även bakom 
valet  att  utesluta  politiska  beslut  och  planprocesser.  Det  innebär  bland  annat  att  vi  även 
bortser  från  sådana  praktiska  aspekter  som  ekonomiska  förutsättningar  och  bygglov.  Ur 
Faircloughs  tredimensionella  modell  skulle  man  kunna  argumentera  för  att  dessa  mer 
praktiska aspekter är en del av den sociala praktiken, men det då vi anser att dessa inte berör 
folkbibliotekets identitet och därmed faller utanför vårt syfte har vi valt att bortse från dem.  
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Tidigare forskning

Följande  avsnitt  utgör  en  bakgrund  till  vad  vi  ser  som  den  sociala  praktik  vari  vårt 
studieobjekt placerar sig. Utifrån den kritiska diskursanalys  vi utgår ifrån, vilken uttrycker 
existensen av en social verklighet utanför diskurserna, är det centralt att identifiera den sociala 
praktik som är en del av konstruerandet av folkbibliotekens verksamhet. Till grund för vår 
presentation  av  den  sociala  praktiken  kommer  vi,  förutom  en  kort  bakgrund  till 
folkbibliotekets  framväxt,  att  använda  oss  av  teorier  om  kulturpolitik.  Den  rådande 
kulturpolitiken  kan  sägas  skapa  en  förutsättning  för  den  verksamhet  som  folkbiblioteket 
bedriver  och  i  den  går  det  även  att  identifiera  diskurser  vilka  är  rådande  även  för 
folkbiblioteken. Därefter övergår vi till att beskriva forskning om folkbiblioteket mer konkret 
vilket även för oss vidare till de ideologiska förutsättningar som kommit att forma de svenska 
folkbiblioteken. 

Biblioteksverksamhet och den politik som styr denna ser olika ut i olika länder, vi är dock av 
den uppfattningen att verksamhetens och kulturpolitikens utveckling i de nordiska länderna är 
relativt likartad och därför använder vi oss förutom svenska forskare även av andra nordiska 
teoretiker,  vars forskning vi anser vara gällande även i en svensk kontext.  I  avsnittet  om 
forskning som rör bibliotekets identitet och verksamhet i förhållande till biblioteksbyggnaden 
och rummet använder vi oss av aktuell forskning oberoende av nationell härkomst. Detta då vi 
anser  att  förhållandet  mellan  identitet  och  rum är  gällande  för  alla  bibliotek  oavsett  hur 
identitet definieras och uppdrag utformas. Planerna på en ny biblioteksbyggand kretsar också 
kring frågor om biblioteket som rum, plats och fysiskt uttryck. Därför kommer vi även att 
introducera forskning som behandlar biblioteket som rum eller fysiskt uttryck. 

Denna bakgrund hjälper oss att ringa in området och nå en ökad förståelse för folkbibliotekets 
identitet och roller, samt vilka förutsättningar som ligger till grund för dessa. Det är sedan 
utifrån den forskningen och de teorier som presenteras i föreliggande kapitel som vi når den 
vidare kunskapen om folkbiblioteket, vilken är nödvändig för avgränsning och identifiering 
av en diskursordning och diskurser i vårt material. 

Kulturpolitisk forskning 
Folkbiblioteken  sorteras  organisatoriskt  under  kulturpolitiken,  det  är  denna  som  på  ett 
nationellt plan styr hur verksamheten ska gestalta sig även om biblioteken på kommunal nivå 
har  stor  frihet.  Sverige  fick  inte  en  officiell  kulturpolitik  förrän  på  60-talet,  men  den 
kulturpolitiska forskaren Anders Frenander menar i sitt arbete Kulturen som kulturpolitikens  
stora problem (2005) att den nationella kulturpolitikens diskurs fastställdes mycket tidigare. 
Trots att det främst är kulturpolitikens historiska utveckling som behandlas menar Frenander 
att denna fått  konsekvenser för hur kulturpolitiken gestaltar  sig idag, vilket gör det till  en 
intressant studie för oss. 
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Frenander ser kulturpolitiken som en del av etablerandet av folkhemmet i början av 1930-
talet. En av folkhemmets styrkor, menar Frenader, var dess förmåga att föra samman de tre 
sfärerna politik, ekonomi och det civila samhället mot ett gemensamt mål vilket medförde att 
en folkhemmets hegemoni blev rådande. Även den offentliga kultursektorn formades enligt 
Frenander av denna hegemoni.  Kultur  definierades som en borgerlig finkultur och politiken 
syftade framförallt till att föra ut denna kultur till medborgarna (Frenander 2005). En annan 
effekt  av folkhemmets  hegemoni  är  enligt  Frenander  att  kulturpolitiken  redan från början 
placerades  i  periferin  eftersom  det  fanns  större  och  viktigare  delar  att  fokusera  på  då 
folkhemmet skulle byggas. Under 1980- och 1990-talet har folkhemmets hegemoni gradvis 
försvunnit, men Frenander menar att den kulturpolitik som då skapades fortfarande lever kvar. 
Han anser att det finns en rad tänkbara förklaringar till detta fenomen. Till att börja med finns 
det  inte  något  alternativ  till  det  kulturbegrepp  som  etablerades  under  trettiotalet,  ”Den 
politiska enigheten tycks  ha fördröjt  nytänkande” (Frenander 2005, s.  212). Vidare menar 
Frenander att det kommer att ta tid att skapa en ny samhällelig hegemoni som kan ta vid efter 
folkhemmet och med tanke på att kulturpolitiken redan opererar i systemets periferi är det inte 
orimligt att tänka sig att detta område även i fortsättningen kommer att hamna på efterkälken 
och därmed också kan sägas vara ur fas med det kulturliv som sker i praktiken. 

Den danska kulturpolitiks- och biblioteksvetenskapsforskaren Dorte Skot- Hansen ser jämfört 
med  Frenander  en  större  förändring  av  kulturpolitiken  under  1900-talet.  Hon  presenterar 
denna  utveckling  i  ett  tredelat  argumentationsschema6 där  hon analyserar  kulturpolitikens 
legitimeringsgrunder.  De  tre  delarna  av  Skot-Hansens  schema  presenteras  visserligen  i 
kronologisk ordning men avlöser inte varandra utan kan istället sägas leva sida vid sida och på 
så sätt hämta legitimering från olika håll på en och samma gång, eller beroende på vilken 
form som bäst passar för en speciell del av kultursfären (Skot-Hansen 1999, s. 11ff). Skot-
Hansen går igenom vilka mål kulturinstitutionerna har med sin verksamhet, vem de riktar sin 
verksamhet till och hur förhållandet till kulturkonsumenterna ser ut. Det är aspekter som alla 
inverkar på en institutions identitet och därmed är det en för oss användbar modell. 

Den första delen av argumentationsschemat,  den humanistiska, har sin bakgrund i 60-talets 
utskiljning av kulturpolitiken som eget politiskt område. Här står de humanistiska argumenten 
i  fokus  och  staten  anses  ha  ett  uppdrag  att  verka  för  hela  befolkningens  bildning  och 
upplysning. Frenanders diskussion kring kulturpolitiken som en envägskommunikation där en 
viss  på  förhand  bestämd  kultur  förmedlas  till  befolkningen  har  stora  likheter  med  detta 
schema. Kulturinstitutioner fick enligt Skot-Hansen en förmedlande roll med målet att häva 
kulturella  klyftor  (Skot-Hansen  1999,  s.  12).  Det  är  ett  resonemang  som  till  stor  del 
sammanfaller med den norska biblioteks- och informationsvetaren Geir Vestheims (1997 a,b) 
teorier  om  kulturpolitikens  och  framförallt  folkbibliotekets  uppdrag  att  arbeta  för 
demokratisering. 

En kritik mot denna så kallade enhetsväg resulterade enligt Skot-Hansen under 70-talet i en 
kulturpolitik  med  bakgrund i  ett  sociologiskt  argumentationsshema.  Kulturen,  menar  hon, 
kom  ses  seom  en  process  där  kulturinstitutionerna  skulle  stötta  folket  deras  eget 
kulturskapande. Ledordet var inte längre folkbildning utan det talades istället om frigörelse, 
och då framförallt med samhällets marginaliserade grupper i åtanke. Skot- Hansen använder 
här begreppet kulturell demokrati med vilket hon menar skilda gruppers möjlighet att själva 
formulera och uttrycka sin specifika kultur.  Istället för att förmedla kultur blev det centrala 
att alla skulle vara en del av och bidra till skapandet av kulturen, som inte längre sågs som en 
produkt att ta del av. Kultursfären kom nu också att få en mer lokal prägel och var inte längre 

6 Claes Lennartssons översättning efter Skot-Hansens begrepp rationaler (Lennartsson 2003 i Johannisson 2006, s. 47)
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knuten till  de stora kulturinstitutionerna. Men, menar Skot-Hansen, även om detta kan ses 
som en breddning av kulturbegreppet, med en uppluckring av kulturhierarkin, blev dess reella 
betydelse snarare ideologisk än förverkligad politiskt (Skot-Hansen 1999, s. 13). 

80-talet kom enligt Skot-Hansen att präglas av nyliberalism och nykonservatism, med följden 
av  en  alltmer  instrumentell  kulturpolitik,  benämnd  den  instrumentella  riktningen, där 
markandsstyrning och ekonomisk utveckling utgör centrala inslag. Begrepp från näringslivet, 
såsom  kundperspektiv,  profilering  och  kvalitetsstyrning,  gjorde  nu  ett  intåg  även  i 
kultursfären.  Genom  att  dela  in  folk  i  segment,  inte  fasta  grupperingar  eller  ”alla 
medborgare”,  uppnåddes  också  en  möjlighet  att  marknadsföra  kulturen  och  tanken  om 
folkbildning för alla medborgare hamnade i skymundan. Samtidigt breddades kulturbegreppet 
och kulturpolitiken fungerade inte heller  som ett  avgränsat område (Skot-Hansen 1999, s. 
14-15). Att dela upp besökaren i segment tolkar vi som en uppdelning efter grupper såsom 
studenter, föreningsaktiva och liknande. Det är en uppdelning som grundar sig på vad den 
enskilda individen väljer att  intressera sig för snarare än den indelning efter demografiska 
uppgifter och social tillhörighet som är utgångspunkten i Skot-Hansens sociologiska schema. 
I och med att fokus förflyttas till livsstilar och identitetsskapande spelar det inte så stor roll 
vilken sorts  kultur  som förmedlas  och denna kan lika gärna vara borgerlig  finkultur  som 
populärkultur (Skot-Hansen 1999, s. 16-17).  Skot-Hansen menar att denna syn förutsätter en 
kaospilot, som är experimenterande, tvärgående och internationell för att lyckas åstadkomma 
det  samarbete  mellan  sponsorer,  kulturinstitutioner,  kommuner  och  föreningar  som är  en 
förutsättning för att synas och därmed kunna fungera finansiellt (Skot-Hansen 1999, s. 17). 
Då kraven på att synas och konkurrensen mellan kulturinstitutioner ökar föreligger en risk att 
viktiga  funktioner  åsidosätts  och  att  prioriteringar  och  kvalitetsmått  försvårar  för 
grunduppdragen, ett problem som Skot- Hansen menar är extra gällande för folkbiblioteken 
(Skot-Hansen1999, s. 17-18).

De tre scheman som Skot-Hansen presenterar lever som nämnts tidigare delvis sida vid sida, 
men övergripande menar hon att kulturpolitiken, speciellt på det lokala planet, har genomgått 
en  förändring  från  upplysning  till  upplevelse,  vilket  hon  benämner  begivenhetskultur, 
upplevelsekultur. Med detta menas att kulturens förmåga att dra publik och fungera som en 
upplevelse  föregår  kulturens  kvalitet  och  innehåll.  Det  kvalitetsmått  som  används  blir 
besöksantalet  och den traditionella kvalitetsdiskussionen har kommit att  ifrågasättas (Skot-
Hansen 1999, s. 9). Kulturbegreppet anses även ha breddats för att idag snarare inbegripa allt 
som handlar om upplevelser, med följden att gränsen mellan mass- och finkultur suddats ut. 
Det  är  en kulturpolitik  som framförallt  hämtar  sin legitimeringsgrund i  det  instrumentella 
argumentationsschemat. Skot-Hansen uttrycker en viss kritik mot denna utveckling, och att 
fastställa en identitet och ett uppdrag anser vi försvåras av denna utveckling då detta riskera 
att hamna i skymundan i en verksamhet styrd av upplevelse. En kulturpolitik som närmar sig 
den kommersiella  kulturen  med sin fokusering på upplevelser  behöver  dock inte  ses  som 
något negativt. Litteraturvetaren och kulturdebattören Sven Nilsson menar att kulturområdet 
idag har en flytande karaktär och att kulturpolitiken måste förankras i den sociala identiteten 
och vardagen, samspela med andra samhällsområden och ingå allians med näringslivet för att 
ha någon relevans i dagens samhälle (Nilsson 2003, s. 489).  

Skot-Hansens  argumentationsschema  ligger  i  stor  utsträckning  till  grund  för  den 
kulturpolitiska analys som biblioteks- och informationsvetaren Jenny Johannisson för fram i 
avhandlingen  Det  lokala  möter  världen:  kulturpolitiskt  förändringsarbete  i  1990-  talets  
Göteborg och i artikeln Att sätta kulturpolitiken på plats- kulturplaneringens roll i Göteborg. 
Johannisson  lägger  fokus  på  kulturpolitiken  som  en  social,  språklig,  praktik  samt  den 
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argumentation  som  kommer  till  uttryck  i  aktörernas  utsagor,  eller  diskurser.  Med 
utgångspunkt i  en socialkonstruktionistisk kunskapssyn betonar hon språkets  betydelse  för 
människors kunskapsproduktion, utifrån vilken hon studerar den argumentation som kommer 
till uttryck i utarbetandet av en kulturpolitisk policy i Göteborg (Johannisson 2006, s.16).

Johannisson presenterar tre diskurser som hon menar kommer till uttryck i den kulturpolitiska 
argumentationen.  Dessa  diskurser  har  som  sagt  mycket  gemensamt  med  Skot-Hansens 
argumentationsscheman men har ingen kronologisk aspekt utan ses som verkande sida vid 
sida  (Johannisson  2006,  s.  209,  218).   Även  om  Johannisson  anser  Skot-Hansens 
argumentationsschema vara givande för att  belysa  de skilda målsättningarna för offentliga 
regleringar  på  kulturområdet,  poängterar  hon  utifrån  sitt  diskursorienterade  och 
nypragmatiska perspektiv,  att  Skot-Hansens (1999)benämningen  instrumentell för det sista 
argumentationsschemat kan te sig missvisande och övergår därför själv till att benämna det 
marknadsorienterat  argumentationscshema.  Detta  då Johannissons  utgångspunk är  att  alla 
politiska praktiker är instrumentella då ”… de syftar till att uppnå mål som ligger bortom den 
specifika politiska handlingen” (Johannisson 2006, s.54). 

I den första diskursen, kvalitetsdiskursen, anses kulturen besitta ett egenvärde och fokus ligger 
på de traditionella konstarterna. Vilka kvalitetskriterier som ska gälla är upp till de aktörer, 
det vill säga verksamheter och institutioner, som förmedlar kulturen, att avgöra (Johannisson 
2006, s. 211-212). Det är ett synsätt som har mycket gemensamt med både en kulturpolitik 
styrd av folkhemmets hegemoni som Frenander diskuterar och Skot-Hansens humanistiska 
argumentationsschema. Gemensamma drag är att kulturutbudet och vad som anses vara ett 
kvalitativt  utbud  bestäms  uppifrån  av  politiker  eller  kulturinstitutioner.  Befolkningen  ses 
enbart  som  kulturkonsumenter  och  får  inte  vara  med  och  påverka  utbudet.  Även 
kulturbegreppet ges ungefär samma innebörd hos de tre forskarna. 

Välfärdsdiskursen sätter  livsmiljö och målgrupper i centrum och dess grund finns därför i 
Skot-Hansens  sociologiska  argumentationsschemat.  Kulturbegreppet  ses  här  ur  ett 
antropologiskt perspektiv och kultur ses som något som sker på amatörnivå. Kultur kopplas 
till demokratisering och ses vidare som en viktig del i välfärdsprojektet. Kultur skall vara till 
nytta för medborgarna och det blir det offentligas uppgift att se till att detta sker (Johannisson 
2006,  s.  212-214).   Förutom  kopplingen  till  Skot-Hansens  sociologiska 
argumentationsschema  finns  det  här  också  ett  samband  med  Vestheims  syn  på 
kulturinstitutioners demokratiska uppdrag. 

Alliansdiskursen förankrar kulturbegreppet, som kan omfatta både ett antropologiskt och ett 
estetiskt kulturbegrepp, i individuella preferenser och livsstilar, snarare än välfärdsdiskursens 
målgruppsorientering.  Kulturen anses precis som i kvalitetsdiskursen besitta ett egenvärde, 
men dess betydelse ligger i att nå mål som ligger utanför detta egenvärde, exempelvis för att 
främja  sociala  åtgärder  (Johannisson 2006, s.  214,  219).  Kultur  ges  en bred och flytande 
innebörd  och  omfattar  en  bred  uppsättning  verksamheter  och  artefakter.  Det  är  en 
marknadsorienterad  diskurs  där  offentliga  och  marknadsbaserade  aktörer  utgör  flexibla 
nätverk konkurrerande på samma villkor. Kulturen blir i denna diskurs en del av den öppna 
marknaden, styrd av kulturkonsumenternas efterfrågan och deras aktiva val. Alliansdiskursen 
har  många  drag  gemensamt  med  Skot-Hansens  instrumentella  argumentationsschema,  där 
kulturkonsumenterna ses som aktiva individer. Även närmandet mellan kultursektorn och den 
fria marknaden och framförallt samarbeten över gränserna är faktorer som känns igen. De 
allianser  som  skapas  på  kulturområdet  blir  sektorsöverskridande  och  målet  blir 
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kostnadseffektivitet. Sammantaget betyder detta den lokala platsen får en betydande roll på 
bekostnad av den nationella (Johannisson 2006, s. 214-216). 

Den  lokala  platsens  betydelse  är  något  Johannisson  även  behandlar  i  artikeln  Att sätta  
kulturpolitiken på plats- kulturplaneringens roll i Göteborg. Hon kopplar dess betydelse till 
globaliseringsprocessen  och  menar  att  samtidigt  som  denna  bidrar  till  att  upphäva  det 
geografiska  territoriet,  leder  den till  att  dess  betydelse  stärks,  framförallt  med hänsyn  till 
lokala miljöer.  Konst och kultur används för att bygga upp en stabil och homogen identitet i 
en heterogen omvärld, där exempelvis kulturmiljöer och kulturella artefakter blir en form av 
identitetsmarkörer för det genuina i platsen. Kultur ses som en enande kraft med en statisk 
kärna vilket inte är förenligt med den betoning på mångfald och pluralism som samtidigt är 
rådande (Johannisson 2003, s.  49-50). Johannissons arbete är intressant för oss av samma 
anledning som Skot-Hansens. Hennes argumentation kring kulturinstitutioners betydelse för 
den  lokala  platsen  är  också  intressant.  Som  vi  presenterade  redan  i  inledningen  har 
Asplundbiblioteket  ett  stort  symbolvärde  för  Stockholms  stad,  och  eftersom  Johannisson 
menar att den trenden är allmänt mer framträdande idag kommer det att bli intressant att se 
vilken koppling det nya biblioteket ges till staden.   Planerna för Stockholms stadsbibliotek är 
dessutom  en  rent  kommunal  angelägenhet  och  därför  en  del  av  den  kommunala 
kulturpolitiken.  Detta  gör  Johanssons  avhandling  relevant  då  denna  behandlar 
kulturplaneringens roll i staden Göteborg.

Folkbibliotekets identitet i en kulturpolitisk kontext
Efter att i föregående kapitel mer allmänt diskuterat hur kulturpolitiken har utvecklats och kan 
förstås går vi i detta avsnitt mer specifikt gå in på hur folkbibliotekets identitet påverkas av 
kulturpolitiken. 

Biblioteks- och informationsvetaren Joakim Hansson licentiatavhandling Om folkbibliotekens 
ideologiska  identitet  -  en  diskursstudie (1995)  behandlar  framväxten  av  det  svenska 
folkbiblioteket och dess relation till samhället i stort (Hansson 1995, s. 9). Det är ett historiskt 
perspektiv Hansson lyfter fram, men för att se på folkbibliotekets identitet idag är det också 
betydande att se till dess rötter. 

Hansson utför en ideologikritisk diskursanalys där han utgår från att ideologier skapas både på 
den  diskursiva  nivån  och  som  en  följd  av  institutionella  förutsättningar  och 
produktionsförklaringar (Hansson 1998, s. 127). Den här utgångspunkten kan också jämföras 
med den kritiska diskursanalysen, i med uppdelningen och erkännandet av två nivåer, den 
diskursiva  och  en  materiella.  Vi  kan  vidare  återknyta  till  hur  diskurser  ses  som  både 
konstituerande  och  konstituerade  En  viktig  aspekt  av  den  kritiska  diskursanalysen  är  att 
diskurser  ses  som  både  konstituerande  och  konstituerade,  där  att  diskurser  konstruerar 
kunskaps- och betydelsesystem, social relationer och identiteter, men också konstrueras av 
sociala förutsättningar (Fairclough 1992, s. 64).

Av intresse blir därför Hansson teorier om hur folkbibliotekets identitet har påverkats av det 
rådande  politiska  klimatet.  Hansson  menar  att  folkbibliotekets  ideologi  inte  kan  ses  som 
självständig  utan  följer  den  politiska  makten,  och  då  speciellt  liberalismens  utbredning  i 
början av 1900-talet (Hansson 1995, s. 40-40, 140-141). 
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Folkbiblioteket blev därmed en viktig del av samhällets demokratisering, även om det rör sig 
om  en  demokratisering  på  den  styrande  maktens  villkor  (Hansson  1995,  s.127). 
Folkbibliotekets roll som en demokratisk institution är på många sätt gällande även idag och 
diskuteras bland annat av Vestheim, även om det då rör sig om ett mer partipolitiskt fristående 
demokratibegrepp (Vestheim 1997a, s. 82-85). 

Vidare  menar  Hansson  att  en  politisk  institution  omfattas  av  regler  och  normer  från  det 
politiska system som den verkar inom (Hansson 1998, s. 35). Vidare menar han att dessa kan 
ha både  en kontrollerande  och en legitimerande  funktion.  Folkbiblioteket  som en politisk 
institution har enligt Hansson främst haft en kontrollerande funktion med uppdrag att genom 
folkbildning fostra dugliga medborgare och upprätthålla rådande värderingar (Hansson 1995, 
s.  131).  Den politiska  maktens  inverkan på kulturinstitutioner  känns  igen från Frenanders 
diskussion  kring  folkhemmets  hegemoni  över  kulturpolitiken,  och  sammantaget  kan  man 
konstatera  att  båda  anser  att  den  politiska  makten  i  hög  grad  påverkar  folkbibliotekets 
identitet.  

Även Skot-Hansen har studerat folkbibliotekets utveckling och identitet i samhället.  I  Det 
lokale  bibliotek:  afvikling  eller  udvikling utför  hon  en  analys  av  det  lokala  bibliotekets 
förankring i kulturpolitiken. Hon utgår i arbetet från den förändring som skedde då de danska 
folkbiblioteken  övergick  till  kommunal  regi  från  att  tidigare  varit  statligt  styrda  och 
finansierade (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 9-10). Även om svenska folkbibliotek alltid 
styrts  av  kommunerna  är  mycket  av  Skot-Hansen diskussion  intressant  även  för  svenska 
förhållanden.  Skot-Hansen  menar  att  folkbiblioteket  bör  fungera  som en  dynamo  för  det 
lokala samhället,  en roll  som inte ska förstås som direkt  styrd av en tanke på ekonomisk 
vinning även om det kan vara en effekt. Snarare, menar hon, handlar det om biblioteket som 
en engagerande, inspirerande och igångsättande institution (Andersson & Skot-Hansen 1994, 
s. 11-12). Det är ett resonemang som har stora likheter med det Johannisson (2006) ser vara 
den lokala platsens betydelse i kulturpolitiken, där kulturinstitutioner ses som bidragande till 
den lokala platsens identitetsskapande och utveckling.

För att analysera och förstå bibliotekets profil i lokalsamhället har Skot-Hansen och Marianne 
Andersson utarbetat en analysmodell som de menar speglar de roller ett bibliotek kan spela 
och vilket mål dessa roller strävar mot (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 18-19). Utifrån 
modellen  förs  sedan  en  diskussion  om  vilka  av  bibliotekets  verksamhetsområden  som 
prioriteras. Det är en mycket användbar modell  i  och med att den är relativt  generell  och 
övergripande samtidigt som modellen har en tydlig struktur. Många av ett folkbiblioteks roller 
är generella och därmed svåra att definiera, men Skot-Hansens modell strukturerar upp dessa 
roller på ett överblickbart sätt vilket gör det till en användbar modell för oss.   
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Fig. 2 Modell efter Andersson & Skot-Hansen 1994,s.18.  

Skot-Hansen menar  att  folkbibliotek,  i  olika utsträckning,  fyller  dessa fyra  roller  som här 
beskrivs mer ingående.

Kulturcentrum verkar inom kultur och upplevelsesektorn. Biblioteket ses här som en ram för 
kulturella och konstnärliga upplevelser och utmaningar. Rent praktiskt kan detta yttra sig i 
arrangemang, utställningar, verkstäder och möteslokaler. 
Kunskapscentrum hör  hemma  inom  utbildningssektorn  och  biblioteket  ska  här  verka  för 
utbildning  och  upplysning,  vilket  kan  yttra  sig  i  studiefaciliteter  samt  utbildning  i 
biblioteksorientering och informationssökning. 
Informationscentrum hör hemma inom näringslivet, där biblioteket betraktas som förmedlare 
av information till både allmänheten i stort och individuella användare. Denna roll kan ta sig 
uttryck i referensarbete, samhällsinformation och turistservice.
Socialcentrum verkar inom den ”civila sektorn”, där biblioteket ses som ram för vardagens 
sociala liv, vilket kan ta sig uttryck i biblioteket som uppehållsrum, uppsökande verksamhet 
mot utsatta grupper, talböcker och erbjudanden till  andra institutioner (Andersson & Skot-
Hansen 1994, s. 18-19).

Joacim Hansson har i sin essä  Det lokala folkbiblioteket -  förändringar under hundra år 
(2005) använt sig av och diskuterat Skot-Hansens modell.  Kulturuppgiften ses av Hansson 
som stadigt förankrad i folkbibliotekets uppgifter vilket han beskriver genom att peka på den 
allmänkulturella verksamheten och lässtimulerande verksamheter för barn (Hansson 2005, s. 
32). Att peka ut innebörden i informationscentrum anses vara svårare då han menar att den 
har  till  mål  att  tillgodose  ett  lokalt  informationsbehov,  gällande  såväl  medborgarnas 
utbildningsnivå som att stödja det lokala näringslivets informationsbehov. Enligt Hansson är 
detta dock en aspekt som mött starkt gehör hos beslutfattare och politiker då dess karaktär är 
instrumentell,  och därmed möjliggör för mätningar  och en mer ekonomiskt  definiering av 
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folkbibliotekens värden. Biblioteket som socialt centrum ser annorlunda ut idag än 1970-talets 
fokusering på att stödja marginaliserade grupper7. 

Idag, menar Hanson, handlar det snarare om att biblioteket ska vara en plats dit människor 
kan komma utan att  instrumentellt  söka en viss information eller  ta det av en på förhand 
bestämd kulturaktivitet (Hansson 2005, s. 32-33). Dessa delar måste, för att biblioteket ska få 
en dynamisk plats i människors vardag korrespondera med lokala behov.
 
Intressant  att  uppmärksamma  i  Skot-Hansens  modell  är  också  bibliotekets  funktion  som 
kunskapscentrum som kopplas till formell utbildning vilket också Joacim Hansson diskuterar. 
Hansson menar att folkbiblioteken rört sig från en traditionellt folkbildande roll till att allt mer 
närma sig den formella utbildningssfären (Hansson 2005, s. 11).  Biblioteken har i allt högre 
grad kommit att verka som ett komplement till  skol- och högskolebibliotek,  en utveckling 
som Hansson menar ligga långt från den på 1980-talet rådande uppfattningen om studenter 
som  en  resurskrävande  grupp,  vilken  upptog  tid  och  pengar  från  de  grupper  som 
folkbiblioteket  traditionellt  skulle tjäna (Hansson 2005, s.  22).   Denna utveckling kopplas 
sedan samman med ekonomiseringen av folkbiblioteket och Hansson menar att de som förr 
sågs som resurskrävande grupper idag motiveras i ekonomiska termer genom att det skapas en 
möjlighet för folkbiblioteket att legitimera sin verksamhet ekonomiskt inför de kommunala 
beslutsfattarna. Det är en argumentation som också kan kopplas till Johannisons diskussion 
kring kulturinstitutionernas betydelse för den lokala platsen. Genom att stödja invånare i deras 
utbildning får samhället fler utbildade invånare. Då informationsförsörjningsuppgiften lättare 
låter  sig  mätas  än  andra  av  folkbibliotekets  verksamheter  menar  Hansson  att  denna  bit 
kommer att öka ytterligare i framtiden (Hansson 2005, s. 39).  

Bibliotekens roll som informationsförsörjare kopplar Hansson till rollen som kunskapscenter i 
Skot-Hansens  modell  och  resultatet  blir  därav  att  denna  roll,  om  man  får  tro  Hansson, 
kommer att  bli den mest framträdande för folkbiblioteket (Hansson 2005, s.  32). Hansson 
anser denna utveckling vara extra  tydlig  i  mindre orter  som saknar högskolebibliotek och 
därför, på grund av kraven från bland annat distansstudenter, måste bredda sin verksamhet 
och även vända sig till studenter. Hur biblioteket förhåller sig till sin pedagogiska roll är en 
viktig del av dess identitet vilket gör Hanssons diskussion intressant för oss. 

Biblioteksbyggnaden som bärare av bibliotekets identitet
Vår utgångspunkt är att bibliotekets roller och verksamhet speglas i dess fysiska utformning. 
Det innebär omvänt att den roll och identitet som tillskrivs biblioteket i talet om detsamma får 
konsekvenser  för  den  fysiska  byggnadens  utformning.  Att  döma  av  juryrapporter  och 
framförallt den debatt som förs gällande det nya stadsbiblioteket är just bibliotekets arkitektur 
ett ämne som berör djupt och mycket har kretsat kring behovet en ny märkesbyggnad. I det 
material vi valt att utgå från för vår analys behandlas en rad skilda uttryck för bibliotekets 
fysiska gestaltning.  Talet om biblioteket handlar om allt från konkreta arkitektoniska uttryck, 
kulturhistoriska värden och symboliska upplevelser till praktiska aktiviteter som kan utföras i 
byggnaden. Trots att teorier gällande arkitektur och kulturgeografi faller utanför syftet med 
uppsatsen  anser  vi  det  relevant  att  kortfattat  ta  upp  publikationer  som  behandlar  dessa 
områden.  Vi kommer  dock att  avgränsa oss till  sådant som tar  upp de fysiska uttryckens 
koppling till bibliotekens identitet och roller.

7 Jämför med Skot-Hansens sociologiska argumentationsschema och Johanissons välfärdsdiskurs. 
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Kopplingen mellan de fysiska uttrycken och biblioteksrollerna för oss även in på diskussionen 
om biblioteket som offentlig plats, en uppfattning vilken är nära förbunden med demokrati 
och därmed även med kulturpolitik. Att vi valt att placera avsnittet här och inte i kapitlet som 
mer explicit behandlar kulturpolitik är beroende av den nära koppling det har till biblioteket 
som fysisk plats. 

Biblioteksforskaren Nan Dahlkilds artikel i antologin  Folkbiblioteket som forvandlingsrum: 
bibloteksrummet  under  förvandling  (2006)  bygger  på  frågeställningen  om  vad 
informationsteknologins  utbredning  får  för  konsekvenser  för  biblioteksrummet  och 
bibliotekets funktioner. Denna aspekt får relativt lite utrymme i det material vi analyserat och 
vi  kommer  därför  inte  närmare  att  gå  in  på  informationsteknologins  påverkan  på 
biblioteksbyggnaden.  Trots att det fysiska bibliotekets vara ifrågasätts pekar Dahlkilds på att 
flera  stora  biblioteksbyggnadsprojekt  världen  runt  visar  på  ett  intresse  och  behov  av  det 
fysiska  biblioteket,  vilket  projektet  ”Nytt  stadsbibliotek”  med  den  stora  internationella 
arkitekturtävlingen och den mediala uppmärksamhet projektet fått är ett utmärkt exempel på. 
Vidare menar Dahlkild att biblioteksbyggnaden är ett uttryck för en särskild kulturpolitik och 
en  specifik  biblioteksuppfattning,  en  uppfattning  som  också  sammanfaller  väl  med 
utgångspunkten för den här uppsatsen. Dahlklid exemplifierar genom historiska exempel som 
klosterbibliotekens  stängda  biblioteksrum,  upplysningens  bibliotek  som  encyklopedier  för 
världens  samlade  vetande  och  de  nutida  öppna  och  flexibla  biblioteken  präglade  av 
modernismen. Biblioteket har ett kulturpolitiskt uppdrag att skapa inspirerande rum för social, 
kulturell  och  politisk  gemenskap  och  spegla  den  vision  som  finns  för  det  lokala 
folkbiblioteket (Dahlkild 2006, s. 121-123, 143). Att studera dessa förhållande är därför en 
förutsättning för att förstå hur biblioteksrummet utformas och vad som manifesteras i dess 
gestaltning. Dahlkild menar dock att bibliotekets verksamhet och identitet inte är den enda 
faktor  som  påverkar  biblioteksbyggnadens  utformning,  utan  att  även  rent  estetiska 
arkitekturtrender spelar in. Utvecklingen av biblioteksarkitekturen idag menar  han vara en 
följd av den transparanta och modernistiska stil vilken varit framträdande i flera nybyggda 
biblioteksbyggnader. 

Han menar vidare att den idag existerande tanken om  library without walls öppnar upp mot 
cyberspace och andra organisationer, vilket placerar biblioteket längre från dess traditionella 
fokus på boken och bibliotekets roll som bokhall. Idag har biblioteksbyggnaderna gått ifrån 
att vara samlingsplatser för böcker. Det är istället öppenhet och flexibilitet som karaktäriserar 
de  samtida  biblioteken  (Dahlkilds  2005,  s.  123).  Vilka  aktiviteter  och  verksamheter  som 
bereds  plats  för  i  biblioteksrummet  är  beroende  av  bibliotekets  identitet  och  är  därmed 
intressant för oss.   

Dahlklid menar att bibliotek idag samarbetar med andra aktörer och att denna samverkan med 
andra kulturinstitutioner för biblioteket längre ifrån det traditionella och ordagranna betydelse 
av  bibliotek,  och  pekar  på  att  det  idag  kan  benämnas  medborgarhus  eller  kulturcenter 
(Dahlkilds 2005, s. 134). Folkbibliotekens samarbete med andra aktörer uppmärksammas och 
diskuteras även av andra teoretiker som Skot-Hansen och Johannisson. 

Dahlkind för fram fyra principer, omfattande praktiska, social och estetiska kvalitéer vilka 
han anser bör omfatta det goda biblioteket: 

Identitet  -  biblioteket  måste  avspegla  bibliotekets  kulturpolitiska  målsättningar,  vara 
förbundet  med  lokalsamhället  och  såväl  byggnad,  inredning  som medier  ska  omfattas  av 
kvalitetskriterier.
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Funktion -  hänsyn måste  visas till  bibliotekets  skilda funktioner och biblioteksinredningen 
måste präglas av flexibilitet.  Personalens och användarnas behov skall tas i beaktande och 
möjlighet  måste  ges  till  olika  former  av  aktiviteter  så  som  upplevelse,  avkoppling  och 
arbetsro.  
Flexibilitet -  att inreda biblioteket flexibelt kopplas samman med modernismens öppna och 
flytande rum. Möjlighet måste ges att förändra och experimentera med den fasta inredningen 
och möbleringen, och en beredskap på förändring i informationsteknologin och nya mediers 
intåg måste tas i beaktande. 
Variation  -  variationsaspekten  innefattar  i  mångt  och  mycket  de  tre  andra  kvaliteterna. 
Behovet av en varierad inredning speglar det samtida bibliotekets mångtydighet och behovet 
av olika typer av rum (Dahlkild 2006, s. 141-143). 

Framtidens  biblioteksrum  måste  skilja  sig  från  det  klassiska  biblioteket  men  de  bör  ta 
utgångspunkt i  dess kvaliteter,  så som mångfald och intellektuellt  frirum, menar  Dahlkind 
(Dahlkild  2006,  s.  141-143).   De  aspekter  Dahlkind  för  fram  gällande  folkbibliotekets 
öppenhet och flexibilitet är beroende av både materiella och diskursiva förutsättningar. Detta 
visar sig även i att öppenheten kan ses som rent fysisk i den konkreta byggnaden, symboliskt i 
byggnadens gestaltning och i de idéer som förs fram gällande folkbibliotekets identiteter på 
den diskursiva nivån. Intressant att notera är också att Dahlkild i likhet med Skot-Hansen och 
Johannisson anser att biblioteket bör vara förbundet med det lokala samhället. 

Antologin Building libraries for the 21st Century (2000) består av artiklar vilka handlar om 
nybyggda  bibliotek  från flera  delar  av  världen.  De spänner  över  flera  fält  och behandlar 
konstruktionen av bibliotek utifrån skilda perspektiv, som exempel management, teknologi, 
symbolism  och  arkitektur,  men  behandlar  alla  temat  form,  funktion,  stil  och  symbolism 
(Webb  2000  s,  10-11).  Webb  menar  att  den  arkitektoniska  formen  på  en  byggnad  är 
förutbestämd av dess funktioner, en åsikt som faller väl samman med vår utgångspunkt för 
uppsatsen. Funktion ses sedan vara avhängd de aktiviteter som är tänkta att ske däri, vilket i 
sin tur anses bero på det uppdrag som tillskrivs den inrymda organisationen (Webb 2000 s, 7). 
Även med Webbs resonemang bli kopplingen till bibliotekets roll i samhället, och med detta 
även kulturpolitik tydlig. Om biblioteksbygganden konstrueras och designas efter dess tänkta 
funktion  är  det  just  frågan  om  bibliotekets  roll  i  samhället  som  blir  central.  Utan  en 
väldefinierad roll finns heller inget att planera och konstruera byggnaden från, vilket vidare 
motiverar den koppling som vi ser mellan kulturpolitisk forskning och projektet kring en ny 
biblioteksbyggnad. 

Ytterligare ett exempel på hur bibliotekets fysiska identitet och upplevelsen av densamma har 
uppmärksammats i biblioteksforskningen finner vi i den nyligen publicerade antologin  The 
library as place: history, community, and culture (Buschman & Leckie 2007). I antologin 
söker författarna, utifrån olika perspektiv och kontexter, svara på frågan vad biblioteket som 
plats har för innebörd och betydelse samt hur bibliotekens skilda uttryck kan sammanförs i 
den  fysiska  platsen.  Redaktörerna  Buschman  och Leckie  ser  biblioteket  som en  komplex 
institution bestående av skilda aktiviteter och karaktäristik. Biblioteket måste också svara på 
krav och förväntningar från skilda grupper, som personal, uppdragsgivare och besökare, i den 
specifika kulturella kontexten. Genom att studera bibliotek i skilda tidsepoker och samhällen 
menar de att biblioteket som plats även får konsekvenser för hur kunskap samlas, utvecklas 
och sprids (Buschman & Leckie 2007, s. 3). 

Vi  kan finna  en liknande argumentering  i  Freemans  artikel  Library as  place-  Changes  in 
Learning  Patterns,  Collections,  Technology,  and  Use (2005).  Här  behandlas  akademiska 
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bibliotek  som  fysisk  plats,  men  i  och  med  att  folkbiblioteken  kan  ses  som  alltmer 
sammanvävda med akademiska bibliotek är hans slutsatser relevanta även för oss. Freeman 
menar bland annat att de vördnadsfulla biblioteken vid Cambridges och Dublins universitet 
utger en känsla av andlig och spirituell kontemplation, vilket enligt Freeman fungerar som ett 
temple of scholarship, där biblioteket som plats blir närmast helgonförklarad (Freeman 2005, 
s.  1).   Freeman tillskriver  vidare de traditionella  akademiska  biblioteken en exkluderande 
karaktär och menar att de är mörka och svårnavigerade. I kontrast till den bild han ger av det 
traditionella  biblioteket  beskriver  han  sedan  det  moderna  biblioteket,  eller  det  framtida 
biblioteket, som transparant och flexibelt, konstruerat utifrån dagens förändrade lärandekultur 
och menar att: 

The charge to architects is to create libraries that, themselves, learn. One key concept is that the library as a place 
must be self-organizing—that is, sufficiently flexible to meet changing space needs. To accomplish this, library 
planners  must  be  more  entrepreneurial  in  outlook,  periodically  evaluating  the  effective  use  of  space  and 
assessing new placements  of  services  and configurations  of  learning spaces  in  response to  changes  in  user 
demand (Freeman 2005, s. 4). 

Applicerat på folkbiblioteket innebär detta resonemang att, i de fall biblioteket ser studenter 
som sin målgrupp, måste dess verksamhet förändras för att möta dessa användares behov. Att 
folkbiblioteket idag till stor del används av studenter är en faktisk förutsättning, något som 
bland annat Hansson (2005) pekat på. Dock kvarstår det faktum att folkbibliotekets uppdrag 
till  skillnad  från  de  akademiska  biblioteken  inte  ligger  i  att  stödja  studenter.  Genom att 
återkoppla  till  Buchman  och  Leckie  (2007)  kommer  sättet  att  hantera  det  förändrade 
lärandeklimatet ändå att få konsekvenser för den syn på kunskap som existera i samhället.

Det har också skrivits många magisteruppsatser som behandlar bibliotekets rumsliga uttryck. 
Av dess kommer vi enbart att nämna två, vilka vi anser kan fungera som en hjälp i vår analys 
och förståelse för den sociala praktiken. 

Karl Fredrik Järpvall (2007) utgår i sin analys av Orkanenbiblioteket i Malmö från en space 
syntax  teori,  och  tar  vidare  utgångspunkt  i  arkitekturteoretikern  Daniel  Kochs 
licentiatavhandling.  Utifrån en socialkonstuktivistisk tradition menar han att  arkitektur och 
rum inte är neutrala utan ser dem istället som konstruerade och laddade med mening (Järpvall 
2007, s. 3). Järpvalls angreppssätt skiljer sig på flera plan från det sätt vi valt att behandla 
bibliotekets fysiska gestaltning, dels då Järpvall utgår från rumsliga teorier men också i att vi 
grundar  vår analys  på talet  om bibliotekets  fysiska  uttryck  där  Järpvall  istället  analyserar 
rummet  och  den  syn  på  kunskap  som  symboliseras  däri.  Enligt  Järpvall  är  bibliotekets 
rumsliga gestaltning att se som en produkt av ett sätt att förhålla sig till kunskap och fokuserar 
på biblioteket som en förmedlare av kunskap, och i förlängning även som bärare av särskilda 
kunskapssyner  (Järpvall  2007,  s.  11).  Att  bibliotekets  kärnverksamhet  till  stor  del  kretsar 
kring kunskap anser vi vara en vedertagen uppfattning, även om synen på kunskap förändras 
och bibliotekets uppgift som förmedlare och tillgängliggörare av kunskap inte är fastställd 
eller enhetlig. 

Biblioteksrummets utformning i förhållande till verksamheten behandlas i Marja Johanssons 
magisteruppsats  Rum  för  musik (2007).  I  uppsatsen  studeras  genom  en  fallstudie  av  ett 
musikbibliotek hur den fysiska utformningen påverkar bibliotekets roll som kulturinstitution 
(Johansson 2007, s.11). Efter filosofen Henri Lebfers teori om sociala rum anlägger hon en 
förståelse om folkbiblioteket som del i det offentliga stadsrummet. I marxistisk anda utgår 
Lebfer  från  att  produktionsmedlens  ägandeskap  och  ideologi  skapar  en  speciell 
rumsutformning och att uppfattningar och användning av rummet formas kring föreställningar 
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om samhället. Rum ses som socialt producerat och sociala relationer blir därför också spatiala. 
För bibliotekets del menar Johansson att det visar sig i den fördelning som tilldelas skilda 
användargrupper,  medietyper  och  aktiviteter  (Johansson  2007,  s.  12-13).  Johansson 
presenterar ett annat perspektiv på biblioteksrummet än den som hittills förts fram då hon 
studerar  hur  de  rumsliga  aspekterna  skapar  förutsättningar  för  bibliotekets  funktioner  och 
verksamhet snarare än att se vilka faktorer som påverkar utformningen.

Bibliotekets funktion som mötesplats
Folkbiblioteket har rent traditionellt alltid setts som en mötesplats, även om innebörden har 
varierat  både  över  tid  och  efter  ideologi.  I  ovan  nämnda  antologi  The library  as  place:  
history, community, and culture (2007) är begreppsparet Space/Place samt begreppet offentlig  
sfär utgångspunkten för en längre diskussion i bokens inledning. Då folkbibliotekens roll som 
social institution diskuteras görs detta ofta i termen av offentlig institution eller offentligt rum 
och Buschman och Leckie beskriver just offentlig sfär som en av de viktigaste  analytiska 
utgångspunkterna relaterat till bibliotek (Buschman & Leckie 2007, s. 13). Begreppet är dock 
omdebatterat utifrån den grundläggande frågeställning om det idag existerar en offentlig sfär 
och  vad  som  i  så  fall  karaktäriserar  den,  och  om  den  i  så  ifall  verkar  frigörande  eller 
kontrollerande (Buschman & Leckie 2007, s. 13).  

Vi går inte närmre in på diskussionen om offentlig sfär, och vad detta begrepp kan innebära. 
Begreppet  tas  dock kortfatta  upp då det  något  som ofta  kommer  upp då bibliotekets  roll 
diskuteras. Den egentliga innebörden av begreppet faller utanför syftet nmed denna uppsatsen 
och  i nöjer oss därför med den förenklade utgångspunkten att  folkbiblioteket so offentlig 
institution  är  en  del  av  den  offentliga  sfären.  Vi  anser  också  att  detta  för  med  sig  ett 
demokratiskt ansvar, och här sluter vi oss framförallt till  Audonsson (2005) och Vestheim 
(1997), vilkas forskning kommer att beröras nedan.  

Vanligt förekommande är att det refereras till den tyska sociologen Jürgen Habermas och hans 
teori om den offentliga sfären. Enligt Buschman och Leckie är det utifrån Habermas teorier, 
och  koppling  mellan  plats  och  social  roll,  som  en  normativ  och  demokratisk  syn  på 
biblioteken kan grundas (Buschman & Leckie 2007, s. 15).  Exempel på nordiska biblioteks- 
och informationsvetenskapliga forskare som intar en normativ position i sin forskning kring 
biblioteken är Ragnar Audonson (2005) och Geir Vestheim (1997 a,b). Dessa två forskare har 
också  till  stor  del  utgått  från  Habermas  teorier  för  att  belysa  bibliotekens  betydelse  som 
demokratifrämjande  aktörer  och  Vestheim  grundar  sig  exempelvis  på  Habermas  då  han 
beskriver folkbiblioteken som en offentlig angelägenhet för alla medborgare genom att vara 
öppna för alla och statligt eller kommunalt drivna och finansierade (Vestheim 1997b, s. 234). 
Vestheims intresse för biblioteket som social institution ligger i dess politiska och kulturella 
funktion och han menar utifrån detta att biblioteken inte kan studeras pragmatiskt utan att 
hänsyn måste tas till den politiska nivån och hur väl de uppfyller sitt demokratiska uppdrag. 
Som institutionella agenter i den politiska och kulturella sfären menar han dem också ha en 
betydande roll i den allmänna debatten och i och med det ett socialt, kulturellt och politiskt 
ansvar (Vestheim 1997b, s. 238). 

I artikeln the public libray as a meeting- place in a multicultural and digital context  (2005) 
argumenterar Audunson för att biblioteket måste omdefiniera sin roll som mötesplats i och 
med  förändringen  till  ett  kunskapssamhälle  och  den  mångkulturella  verklighet  vi  idag 
befinner  oss  i.  Folkbiblioteket  ser  han  som en  arena  för  integration,  där  kommunikation 
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mellan  olika  sociala  och  demografiska  grupper  kan  ta  plats,  och  bibliotekens  roll  för 
demokratisering poängteras (Audunson 2005, s. 429-430).  Som mötesplats skiljer Audunson 
mellan lågintensiva och högintensiva mötesplatser. Den förra karaktäriseras av möten mellan 
människor med skilda intressen och värderingar, vilka inte aktivt skulle söka sig till varandra 
utan istället råkar i kontakt med varandra i den arena dit de söker sig. Till den senare söker sig 
folk  som  delar  samma  intressen  och  aktivt  söker  kontakt  med  likasinnade  och  dessa 
mötesplatser blir således en plats för det individuella meningsskapandet (Audunson 2005, s. 
463).

Bibliotek som en högintensiv mötesplats kan ses i relation till Skot-Hansens och Johannissons 
(2006)  teorier  om  hur  kulturinstitutioners  verksamheter  alltmer  utformas  efter  individers 
behov och ses som bidragare till individuell utveckling. Audunson menar att det föreligger en 
risk  att  de  högintensiva  mötesplatserna  verkar  fragmenterande  och  menar  därför  att 
bibliotekets roll i det mångkulturella samhället bör vara som en lågintensiv mötesplats, där 
människor med skilda bakgrunder kan mötas och utsättas för varandra, överskrida kulturella 
gränser  och  verka  demokratifrämjande.  Därmed  sätts  individperspektivet  i  motsats  till 
bibliotekens roll som demokratifrämjande institutioner.  Det mångkulturella  samhället,  med 
dess risk för fragmentering och marginalisering, i kombination med att Internet underlättar för 
interaktion bortom den geografiska platsen, innebär sammanfattningsvis att biblioteket som 
fysiskt  rum har  en viktig  funktion  att  fylla  för  demokrati  och interaktion.  Att  biblioteket 
dessutom tagit till sig den nya tekniken gör vidare enligt Audunson att de kan fungera som en 
bro mellan den digitala och den fysiska verkligheten (Audunson 2005, s. 439). 

Hos Nilsson (2003)  ges  bibliotekets  betydelse  som mötesplats  en annan innebörd än den 
demokratiska funktionen i och med fokus på biblioteket som en institution för upplevelse (jmf 
Andersson & Skot-Hansen 1994, Skot-Hansen 1999). Han menar att den nya medievärlden 
ställer  högre  krav  på  biblioteken  i  konkurrensen  om  tid  och  uppmärksamhet  samt  i 
konkurrensen  om  de  kommunala  resurserna.  För  att  hävda  sig  i  ett  samhälle  drivet  av 
kunskap, utveckling och möten mellan människor menar Nilsson att biblioteken måste ställa 
sig  frågan  hur  pass  kreativa  och  spännande  de  är  som  mötesplatser.  Nilsson  tar  upp 
biblioteksplanen för Stockholms stadsbibliotek,  Bibliotek i rörelse – en strategisk plan för 
bibliotek  i  Stockholms  stad  2006-2010,  som  ett  exempel  där  biblioteken  blir  en  del  av 
upplevelse- och kunskapsindustrin. Detta menar han ske genom en öppning mot aktörer och 
arenor utanför bibliotekssfären, tillsammans med en vilja att skapa nätverk. Genom att lägga 
tonvikten  på  långsiktiga  strategier,  istället  för  fasta  och  mätbara  parametrar,  med  en 
verksamhet som utgår från bibliotekens betydelse för såväl individ som samhället i sin helhet, 
menar Nilsson att en självreflektion och öppenhet för förändringar skapas (Nilsson, 2003 s. 
174-175,  466-477).  Utifrån  detta  perspektiv  tillskrivs  biblioteken  en  betydelse  som 
mötesplatser för upplevelser och en tilltro till en verksamhet som vänder sig utåt, till andra 
aktörer och arenor, anses verka positivt i en ökad konkurrens om folks tid. 

Enligt Nilsson har biblioteken fått en ny karaktär under det senaste decenniet. Funktionen som 
folkhemmets vardagsrum, och den likriktning och hemliknade atmosfär han menar det förde 
med sig har idag övergivits. En följd av informationssamhällets utbredning för, enligt Nilsson, 
med sig att besökarna idag inte nyttjar biblioteket på ett likartat sätt, varken vad gäller medier 
eller  användning.  Biblioteksanvändningen  idag,  menar  han,  istället  består  av  individuella 
stilar, oförenliga med biblioteket som en ”bokborg”. Nilsson ser det vidare som centralt att 
biblioteken fokuserar på de kvaliteter de besitter som kreativa och spännande mötesplatser 
(Nilsson, 2003, s. 175-176).  Utefter detta perspektiv är det inte mötesplatsens demokratiska 
funktion  som  åsyftas,  utan  biblioteket  ska  istället  erbjuda  människor  en  spännande  och 
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attraktiv miljö.  Som mötesplats  blir de därmed också en del av en upplevelseindustri  som 
vidare kan kopplas till  konkurrensaspekter. Som vi tidigare tog upp poängtera också Skot-
Hansen förskjutningen från upplysning till upplevelse där det sist nämnda föregår kulturens 
kvalitet  och  innehåll  (Skot-  Hansen 1999,  s.  9).  Fokuseringen  på  upplevelser  riskerar  då 
överskugga den demokratifrämjande rollen, vilken vi menar är svår att förena med rollen som 
upplevelsecenter. 
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Projektet ”nytt Stadsbibliotek”

För att kunna utföra en meningsfull diskursanalys krävs enligt Faircloughs modell att både de 
diskursiva  och  de  ickediskursiva  aspekterna  av  den  analyserade  texten  behandlas.  De 
ickediskursiva aspekterna blir en form av kontext för den diskursiva analysen, så att läsaren 
får en uppfattning om vad som sägs och i vilken form (exempelvis tidningsartiklar, rapporter, 
avhandlingar), innan vi går in på hur det sägs. För vår del innebär det bland annat att vi ger en 
innehållsmässig presentation av texterna och projektet ”nytt stadsbibliotek”.  

En meningsfull  aspekt  för att  kunna analysera  texternas  formella  egenskaper  är  att  se  till 
vilken genre texten tillhör.  Fairclough beskriver genre som ”a way of acting in discourse 
aspect” (Fairclough 2003, s. 216). En text kan till exempel tillhöra en narrativ genre eller en 
rapporterande genre. Texten kan också genremässigt vara knuten till en social praktik. Detta 
innebär dock inte att en text uteslutande är att se som tillhörande en genre utan det föreligger 
också en form av genreblandning,  vilket  ofta  är  en följd av interdiskursivitet  (Fairclough 
2003, s. 34). 

Fairclough menar att genretillhörighet är kopplad till vad författaren har för intentioner med 
texten  och  därför  också  vilken  aktivitet  som ska  genereras  (Fairclough  2003,  s.  70).  Då 
samtliga av de utvalda dokumenten har Stockholm stad som huvudman och alla syftar till att 
skapa  förutsättningar  för  ett  nytt  stadsbibliotek  kan  vi  också  se  dem som tillhörande  en 
gemensam genre på det överordnade planet. 

De analyserade  texterna  bygger  kronologiskt  och intertextuellt  på varandra och behandlar 
samma ämne. De har också samma övergripande mål, men är producerade av olika författare 
och  för  delvis  olika  läsare  vilket  medför  att  deras  formella  egenskaper  varierar  något. 
Författarnas  skilda  bakgrunder  ser  vi  som  en  anledning  till  den  form  och  stilmässiga 
variationer som texterna uppvisar. Då de enskilda författarna aldrig undertecknar sin del kan 
vi dock inte ta hänsyn till denna aspekt utan vi fokuserar istället uteslutande på kommunen 
som författare och upphovsman till samtliga texter

Att  vi  valt  att  behandla  utsagorna  fristående  från  dokumenten  innebär  att  vi  inte  kan  ha 
genrebegreppet i åtanke i den konkreta textanalysen. Följden av detta blir att vi inte kan ta 
hänsyn till  hur språkliga variationer beroende av genretillhörighet (jmf Fairclough 2003, s. 
31).  Vi  menar  det  ändå  vara  relevant  att  på  ett  övergripande  plan  medvetandegöra  de 
skillnader som dokumenten uppvisar beroende på genre. 

Vi måste  också ha i  åtanke att  de enskilda texterna inte har samma tänkta  mottagare.  De 
direkta mottagarna för tävlingsprogrammet och juryrapporterna är främst arkitekterna, medan 
förstudie och programförklaring vänder sig till andra aktörer. Återigen är det aspekten av det 
offentligt tillgängliga dokumenten som vi fokuserat på. Projektets öppenhet och på det sätt 
som allmänhet och andra sakkunnig uppmanas att ta del av och projektet fungerar som ett 
motiv för att se samtliga dokument som delvis avsedda för allmänheten. 
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Förstudien (Stockholm stad, 2004) fungerar vägledande för resterande dokument och är på så 
sätt även en förutsättning för resterande dokument. Även tävlingsprogram och juryrapporter 
bygger på varandra både kronologiskt samt genom de objekt och idéer som där kommer till 
uttryck,  vilket  vi  menar  resultera  i  en  genreblandning  och  interdiskursivitet.  Stockholms 
stadsbiblioteks biblioteksplan och andra kommunala dokument är också att se som en stor del 
av intertextualiteten. 

Presentation av texterna 
Här följer en redogörelse för de texter vi valt ut för analys. Redogörelsen består delvis av 
referat  av  innehållet  men  vi  beskriver  också  hur  texten  har  uppkommit,  vem den  tänkta 
läsaren är samt vad avsikten med texten är. På så sätt kan vi knyta texterna till en diskursiv 
praktik och avsnittet kan därmed ses som en länk till nästkommande kapitel där den textnära 
analysen presenteras. Texterna presenteras delvis i kronologisk ordning tillsammans med en 
ordningsföljd  som visar  hur  de olika texterna  bygger  på varandra.  Det  långa  referat  som 
förekommer motiveras med att vi ser ett behov av att presentera projektet och dess innehåll 
mer ingående och samlat än vad som är fallet i analysen. 

Förstudie
Stockholm växer:  en förstudie  till  ett  nytt  stadsbibliotek8 undersöker förutsättningarna  och 
behovet av ett nytt stadsbibliotek i Stockholm, den kan därför också ses som bakomliggande 
till de övriga texterna vi valt ut för analys. Studiens genre varierar något, från det storslaget 
visionära  till  en  jordnära  faktapresentation.  Vi  anser  att  det  delvis  har  att  göra  med  att 
författare med skiftande bakgrund har bidragit till texten, men att förstudien riktar sig till olika 
mottagare  spelar  också in.  Gemensamt  för alla  de texter  vi  valt  att  analysera är  att  de är 
offentligt tillgängliga och även presenterats för en bred allmänhen. Samtliga texter kan med 
andra ord läsas av allmänheten även om de direkt tänkta mottagarna varierar något. I och med 
att förstudien utgör en grund för de övriga delarna av förarbetet riktar den sig till en bredare 
publik.  Det inbegriper både politiker, tävlande i den tänkta arkitekttävlingen, allmänheten och 
bibliotekarier. 

Förstudien är indelad i tre avsnitt;  introduktion, verksamhet  och placering, varav den sista 
delen faller utanför vårt intresseområde9. De olika delarna uppvisar variationer i stil och form 
och bygger ömsom på visioner för verksamheten och ömsom på faktiska och praktiska krav 
för  verksamheten.  Då  vi  till  största  del  valt  bort  att  se  till  de  politiska  och  materiella 
förutsättningarna  faller  det  sig  naturligt  att  vi  fokuserar  på  målen  och  visionerna  för 
biblioteket, en del som vi menar uppvisar drag från en narrativ genre. Detta innebär också att 
den största relevansen ligger på den diskursiva nivån. 

I  det  inledande  förordet  presenteras  de  övergripande  behoven  av  ett  nytt  stadsbibliotek. 
Behoven är alla starkt kopplade till Stockholms stad och sådana faktorer som exempelvis en 
växande befolkning. Studien övergår sedan till att mer specifikt beskriva hur stadsbibliotekets 
verksamhet kan utvecklas. Bibliotekets primära uppgifter beskrivs som upprätthållandet av ett 

8Förstudien  är  resultatet  av  det  uppdrag  som  Stockholms  kommunfullmäktige  tilldelade  Stadsbyggnadskontoret, 
Kulturförvaltningen, Markkontoret, Fastighet- och Saluhallskontoret samt Kulturförvaltningen/Stockholms stadsbibliotek.

9 Denna del tar mestadels upp byggnadstekniska aspekter. 
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demokratiskt uppdrag, vikten av att värdera det historiska arvet (i form av Asplunds byggnad) 
och en uppmärksamhet  på att  verksamheten behöver förändras över tid.  Även bibliotekets 
olika roller som kulturförmedlare, ett stöd för besökaren att utveckla den egna identiteten, ett 
stöd för utbildning och studier och som en mötesplats uppmärksammas och det konstateras att 
bibliotekets  roller  blir  alltmer  komplexa.  Vidare anses  denna  komplexibilitet  vara  en stor 
tillgång för biblioteket (Stockholm stad 2004, s. 17-19). Övergripande delas bibliotekets roller 
upp i följande sektioner:

• barnens bibliotek
• studiebiblioteket 
• kommunikateket – den tredje platsen 
• mötesplats för den sköna litteraturen (Stockholm stad 2004, s.21).

I en längre passage målas en visionär bild av de aktiviteter som sker i biblioteket under ett 
dygn  upp.  Här  uppmanas  läsaren  att  föreställa  sig  platsen,  byggnaden  och  biblioteket 
(Stockholm stad 2004, s. 10). 

Platsen
Miljön
-som attraherar människor för att den är rik på upplevelser
-som är centralt belägen i staden, som är lätt att nå
-som är tillgänglig och öppen för alla utan krav på ärende, medlemskap eller pengar
-en plats som är angelägen för människor, oberoende av ålder, bakgrund, kultur

Byggnaden
Arkitekturen
-som är så pass kraftfull att den kan föra en dialog med Asplunds hus
-som speglar och utvecklar samhällets mångfald
-som är ett öppet, demokratiskt torg för det offentliga samtalet
-ett kvarter som inbjuder till kommunikation och kontemplation 

Biblioteket 
Innehållet
-som öppnar för kunskap och fantasi med kunskap och fantasi
-som är en självklar partner i det livslånga och livsvida lärandet
-som skapar väntade och oväntade möten mellan ord och människor i tid och rum
-där ord och berättelser står i centrum
(Stockholm stad 2004, s. 10-11)

Detta  följs  av  visionen  om biblioteket  "dygnet  runt,  överallt…" ett  avsnitt  bestående  av 
visionära ögonblicksbilder i det tänkta  24/7 biblioteket. Textens karaktär kan sägas tala till 
läsarens  förmåga  att  föreställa  sig  den  verksamhet  författarna  önskar  ske  i  det  framtida 
biblioteket  och  dess  syfte  förmodar  vi  vara  att  skapa  en  bild  om  det  framtida 
"drömbiblioteket". 

Program för nytt stadsbibliotek i Stockholm
Programmet är en fördjupad programstudie för ett nytt stadsbibliotek och bygger som sådan 
på  förstudien.  Detta  program  ligger  också  till  grund  för  det  första  tävlingsprogrammet. 
Jämfört  med  förstudien  uppvisar  programförklaringen  mindre  genreblandning  och  den 
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formella  stilen  tyder  också  på  att  allmänheten  inte  ses  som en  direkt  mottagare  utan  att 
stadsbibliotekets organisation, kommun och tjänstemän i första hand är de som studien vänder 
sig till. 

I  programmet  beskrivs  verksamhetens  behov  tydligare  och  de  verksamhetsmässiga  och 
kvadratmässiga  kraven  presenteras  tillsammans  med  ekonomiska  underlag.  Stockholms 
stadsbiblioteks  (SSB)  nuvarande  organisation  skildras  och  det  ges  även  en  mer  ingående 
beskrivning  av  Asplunds  bibliotek  (Stockholms  stadsbibliotek  2006a,  s.  4-6).  Även  en 
nulägesanalys över verksamheten presenteras. Detta görs under tre rubriker,  Medborgarnas 
behov av ett nytt stadsbibliotek, stadsdelens behov av ett nytt stads(dels)bibliotek och stadens 
behov av ett nytt  stadsbibliotek.  Det konstateras att  Asplunds bibliotek är en omtyckt  och 
uppskattad  byggnad  som dock inte  helt  fyller  sin  funktion  som fungerande stadsbibliotek 
(Stockholms stad 2006a, s. 7-10). Synen på biblioteksrollerna är i denna text mindre visionär 
och metaforisk och det läggs större fokus på statistik och siffror. 

För att skapa oss en bakgrund till det bibliotek som efterfrågas kommer vi här nedan att återge 
de  kriterier  som  tas  upp  som  avgörande.  Detta  anser  vi  vara  extra  viktigt  då 
programförklaringen också är det dokument som legat till grund för tävlingsprogrammen. 

Det som efterfrågas i det nya biblioteket är:

• större  möjlighet  att  tillgängliggöra  samlingarna  för  besökarna  och  mindre  andel 
volymer i magasin (vilket i nuläget är fallet) 

• fler studieplatser och grupprum 
• fler sittplatser 
• större utrymme för att kunna föra samman olika medier inom samma ämnesområde 

och dessutom möjliggöra för integrering av litteratur på svenska och andra språk 
• mer ändamålsanpassade lokaler för biblioteksprogram 
• bättre arbetsmiljöer 

(Stockholms stad 2006a, s. 7-8). 

Som stadsdelsbibliotek för Norrmalm efterfrågas även: 

• en större barnavdelning 
• ett ökat samarbete mellan skolan och biblioteket 
• biblioteket som en mötesplats för stadsdelens barn och unga 
• möjlighet för stadsdelsförvaltningen att exempelvis erbjuda information

 (Stockholms stad 2006a, s. 9).

Även stadens behov av ett  nytt  stadsbibliotek beskrivs, och det är  framförallt  bibliotekets 
förmåga  att  möta  och  bidra  till  stadens  utveckling  som tas  upp.  De framtidsutsikter  som 
nämns  berör  ökade  invånarantal,  fler  studerande  samt  Stockholm  som  ekonomiskt  och 
kulturellt ledande stad i Skandinavien (Stockholms stad 2006a, s. 9-10).

Det konstateras också att bland annat nya livsstilar, nya sätt att kommunicera samt nya sätt att 
hämta och lagra information ställer nya krav på biblioteken och gör att nya referenser för vad 
som är ett aktuellt  och användbart bibliotek måste skapas. Ett sätt att möta de nya kraven 
anses vara att öka tillgängligheten (bland annat genom att ha öppet dygnet runt), erbjuda fler 
individuellt  utformade  tjänster  och  i  högre  utsträckning  samarbeta  med  andra  aktörer. 
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Biblioteket bör också aktivt utveckla metoder för att analysera nya behov (Stockholms stad 
2006a, s. 17-18).

I ytterligare en vision för biblioteket poängteras byggnadens utformning. Biblioteksrummet 
ska utformas utifrån begreppen tillgängligt, synligt, samtida och kommunicerande och det ska 
även  vara  generellt  och  inte  sortera  besökare  utifrån  ålder  eller  fysiska  funktioner 
(Stockholms stad 2006a, s. 20). 

Även de delar som ska rymmas i det nya biblioteket tas upp. Dessa är bland annat:

• Huvudentrén,  ska fungera som ett  första möte med biblioteket  och ska rymma ett 
marknads- och nyhetstorg, 

• Biblioteksshop
• Frågebyrå, som också ska fungera som reception och plats för utställningar. 
• Nyhetszon
• Två aulor 
• Café 
•  Restaurang 
•  Studios för kreativt skapande i grupp eller enskilt
•  Fyra  utbildningslokaler  där  det  ska  det  finnas  datorer  och  möjlighet  att  bedriva 

utbildning 
(Stockholms stad 2006a, s. 21-23).

Medier och tjänster i det nya biblioteket ska organiseras utifrån ämnesområden som ska ha 
olika karaktär även om vissa resurser som läsplatser, studieplatser, grupprum, och sökdatorer 
är gemensamma faciliteter. Med undantag för en skönlitterär barnavdelning planeras det inte 
för några specifika barn och ungdomsavdelningar.  Inom varje ämnesområde ska det också 
finnas ett Barnens upptäckarbibliotek som ska vara speciella "rum" riktade till barn. 

Lokalprogram
Lokalprogrammet  kan  ses  som  en  sammanfattning  av  Programförklaringen.  Här  uttrycks 
programförklaringens  riktlinjer  för  hur  biblioteksbyggnaden  ska  utformas  i  storheter  som 
antal rum och area. Även mer praktiska detaljer som beskrivningar av hyllor och placeringar 
av informationsdiskar finns med. Lokalprogrammet är en mycket sakligt framställd text som i 
första hand ligger som grund för tävlingsprogrammet (Stockholms stad 2006 b). 

Tävlingsprogrammen
Den internationella arkitekttävlingen för tillbyggnaden av Stockholms Stadsbibliotek utlystes 
i  maj  200610 och  titeln  på  de  två  tävlingsprogrammen  är  /Asplund:  Arkitekttävling  om 
Stockholm Stadsbibliotek, Tävlingsprogram (steg 1 & 2)11. 

Precis som med övriga delar av förarbetet framgår det inte vem som har författat vad, men 
tävlingen  genomförs  av  ett  antal  av  Stockholms  nämnder  och  är  godkänd  av  Sveriges 
Arkitekter  samt  tävlingens  jury,  som  också  undertecknat  programmen  (Stockholms  stad 
2006c, s. 3, 38-39). 

10 Tävlingen  genomfördes  på  uppdrag  av  stadsbyggnadsnämnden  i  samverkan  med  fastighets-  och  saluhallsnämnden, 
kulturnämnden och marknämnden i samverkan med Sveriges arkitekter (Tävlingsprogram steg 1, 2006 s.3).
11 Vi utgår från den svenska översättningen av det engelska originalet.
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Arkitekttävlingen beskrivs på webbsidan för nytt stadsbibliotek12 som en unik och lättåtkomlig 
tävling  och såväl  allmänhet  som sakkunniga  välkomnas  att  ge kommentarer  på projektet. 
Dåvarande finansborgarrådet Annika Billström uttrycker i förordet också förhoppningar om 
att tävlingen ska generera en diskussion om hur ny arkitektur kan bidra till stadens kvaliteter 
(Stockholms stad 2006c,  s.  3).  Även om tävlingsprogrammet  i  första hand vänder sig till 
arkitekterna  som  deltar  i  tävlingen  kan  vi  konstatera  att  tävlingen  också  anses  vara  en 
angelägenhet  för  såväl  Stockholm  stad,  invånarna  samt  organisationen  Stockholms 
stadsbibliotek. 

Den första delen av tävlingen beskrivs som idéinriktad medan det andra tävlingsprogrammet 
är mer konkret då detta formulerats  efter juryns urval av de sex finalisterna i tävlingen.  I 
denna fas beskrivs genomförbarhet som det viktigaste utvärderingskriteriet (Stockholms stad 
2006c, s. 3). Det andra programmet har självfallet samma övergripande mål som det första 
men vi måste här även ha i åtanke att det andra har uppkommit efter det första juryutlåtandet. 
Vi beskriver  här  närmare  innehållet  i  texten  och fokuserar  framförallt  på hur  bibliotekets 
identitet beskrivs och därav också de kriterier arkitekterna hade att rätta sig efter. 

Det uttalade målet med tävlingen är att finna ett förslag gott nog för att i framtiden kunna 
utgöra Stockholms nya stadsbibliotek, vilket i studien beskrivs som att finna ett förslag av hög 
arkitektonisk kvalitet som dessutom kan fyrdubbla bibliotekets publika lokaler. "Det vinnande 
förslaget  ska också bli  en levande och offentlig  byggnad som är  öppen för alla  och som 
stimulerar till möten, samtal och studier" (Stockholms stad 2006c, s. 4).

Asplund  bibliotek  presenteras  relativt  ingående  i  tävlingsprogrammet  och  bakgrunden  till 
Asplunds  arbete  kopplas  här  även samman med  idén  om och framväxten  av det  svenska 
folkbiblioteksväsendet,  vilken  sammanfattas  i  en folkbiblioteksprincip  som grundas  på att 
biblioteken skulle vara tillgängliga för alla, främja läskunnighet samt innehålla speciella barn- 
och  ungdomsavdelningar  (Stockholms  stad  2006c,  s.  5).  Detta  innebär  att  tävlingen  rent 
konkret placeras i en historisk folkbibliotekskontext och trots de vaga formuleringarna om 
bibliotekets funktioner och uppdrag är tävlingen därför till stor del att förstå som en del av en 
diskursordning för folkbiblioteken även om bygget rent övergripande är en angelägenhet för 
kommunen. 

Även  området  kring  stadsbiblioteket  och  Observatoriekullen  beskrivs  ingående  och  de 
kulturhistoriska värden som området  och byggnaderna besitter  framhålls  (Stockholms stad 
2006c,  s.  21).  Platsens  kulturhistoriska  värden  sätter  gränser  för  den  nya  byggnadens 
utformning och att ta hänsyn till dessa utgör en central aspekt av tävlingsprogrammet. 

Tävlingsuppgiftens övergripande mål anses vara:

• Att  finna  koncept  för  bibliotekets  arkitektoniska  gestaltning  grundat  på  analys  av  platsen  och  de 
existerande byggnadernas värden

• Visa de principiella funktionerna och dess inbördes relation
 (Stockholms stad 2006c, s.35). 

De kriterier juryn utgick ifrån i bedömningen av förslagen presenteras som:

• Arkitektoniska gestaltningar av projektet i relation till existerande byggnader och stadsbild 

12 http://www.nyttstadsbibliotek.stockholm.se/default.asp?id=1090&refid=1051
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• Övergripande funktionella kvaliteter
• Förhållningssätt till befintliga värden i Asplunds bibliotek och omgivning 
• Genomförbarhet 

 (Stockholms stad 2006c, s. 35) 

Det andra tävlingsprogrammet vänder sig direkt till  de sex arkitekter vilka valdes ut efter 
juryns först bedömning och består av individuella och generella direktiv för utvecklingen av 
projekten. Här poängteras den prövning som det nya biblioteket kommer att utstå, då målet är 
att bygga framtidens bibliotek, vars funktion idag inte säkert kan förutses (Stockholms stad 
2007b). 

Juryns rapporter 
Juryrapporterna är författade av en internationellt sammansatt jury. I den första juryrapporten 
presenteras de sex bidrag som juryn valt ut för vidareutveckling i tävlingens andra steg. I detta 
skede  fick  arkitektkontoren  nya  direktiv  för  att  arbeta  vidare  med  sina  projekt  till 
genomförande. Juryns uppdrag beskriv som att bland de knappt 1200 förslagen finna de sex 
förslag  som  besatt  så  hög  arkitektonisk  konceptuell  klass  att  de  tillsammans  med 
Asplundbyggnaden kan placera Stockholm på den internationella arkitektoniska scenen. Den 
första  rapporten  vänder  sig  självfallet  direkt  till  de  arkitektkontor  som  gått  vidare  till 
tävlingens andra steg. Uppdragsgivaren, Stockholms Stad, är naturligtvis en mottagare men 
rapportens  mycket  generella  hållning  visar  också  på  andra  tänkta  mottagare.   Att  det 
existerade en vilja att föra en öppen dialog om processen kan också exemplifieras genom att 
här  nämna  att  samtliga  sex  förslag  ställdes  ut  för  allmän  beskådan  och  att  allmänheten 
välkomnades att ge synpunkter i ett öppet forum.

Även i juryrapporten tydliggörs den symbios den nya byggnaden och Asplund måste ingå, 
samtidigt som den nya delen måste vara synlig och arkitektoniskt originell i sitt egna uttryck 
(Stockholms stad 2007a, s. 5). De inkomna förslagen ansågs av juryn representera en bredd av 
möjliga lösningar, då framförallt gällande rummens öppenhet och rumsindelningen och möte 
med/ förvaring av böcker. Juryn för fram vikten av bibliotek som offentlig mötesplats, vilket 
ska  upplevas  som "öppet,  välkomnande  och  tillgänglighet".  Som exempel  på  principiella 
frågor som juryn ställt sig tas följande upp "var möter besökaren bibliotekarien" och "vilken 
relation  finns  mellan  den  enskilda  studie-  eller  läsplatsen  och  det  gemensamma  sociala 
rummet" (Stockholms stad 2007a, s. 10). 

En  brist  som  förs  fram  gällande  alla  förslagen  är  placeringen  av  en  ny  samlande  och 
välkomnade huvudentré och förbindelsen till Asplunds byggnad, vilket beskrivs som en av 
programmets  bärande punkter. Förslagen anses dock ha följt tävlingsprogrammets  krav på 
Asplundshuset ska ha en fortsatt funktion som "boktempel" (Stockholms stad 2007a, s. 10).
Rapporten avslutas sedan med enskilda bedömningar av de sex förslagen, där de negativa och 
positiva  aspekterna  presenteras.  Kopplingen  till  Asplundshuset,  överskådlighet  och 
användning av dagsljus är genomgående inslag i bedömningarna. Ytterligare en gemensam 
aspekt  som  tas  upp  är  behovet  av  att  utveckla  biblioteksfunktionerna,  vilka  är  sparsamt 
beskrivna  och  utvecklade  i  samtliga  förslag.  Efter  nya  instruktioner  uppmanas  sedan 
arkitekterna att utveckla och konkretisera arkitektoniska och funktionella lösningar. 
I den andra och avslutande juryrapporten13 beskrivs bedömningen och de kriterier vilka togs i 
beaktande för att kora vinnaren av arkitekttävlingen. Utslagsgivande i valet var:

13 Efter beslutande vid juryns avslutande möte den 22 januari 2007.
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• Att  skapa  en  ny  publik  märkesbyggnad  som står  fram självklart  i  sig  självt  och  samtidigt  ingår  i 
symbios med Asplundshuset 

• Att den självklara kvaliteten i det nya kan vägas mot det befintliga höga kulturhistoriska värdena. 
• Att skapa ett riktigt bra nytt bibliotek med generositet och generalitet som borgar för en långsiktigt god 

funktion. 
• Att den nya helheten ska ingå i områdets långsiktiga stadsutveckling (Stockholms stad 2007c, s. 5). 

Även i  denna rapport  lämnas en längre redogörelse för relationen till  Odenplan,  annexen, 
Oberservatoriekullen  och  Asplundshuset  samt  de  kulturhistoriska  värdena.  Då förslagen  i 
detta skede utvecklats efter juryns tidigare bedömning är det i denna rapport även möjligt att 
närmare diskutera de rena biblioteksfunktionerna och kopplingen är här tydligare till de krav 
som  biblioteken  måste  uppfylla  gällande  den  direkta  verksamheten.  Juryn  menar 
sammanfattningsvis att alla förslag uppvisar en möjlighet för ett fungerande bibliotek. Men att 
det "[…] varit viktigt att finna det bibliotek som kan bli morgondagens där den nya och den 
gamla  biblioteksdelen  bildar  en  helhet"  (Stockholms  stad  2007c,  s.  7).   Det  vinnande 
förslaget,  Delphinium,  anses bäst svara mot  de kriterier  som presenterades  i  porgrammen. 
Förslaget  anses  kunna bli  en ny märkesbyggnad i  stadsbilden  samtidigt  som det  ingår  en 
symbios med Asplundbyggnaden. Även mer verksamhetsrelaterade aspekter lyfts  fram och 
Delphinium  anses  också  svara  mot  den  återkommande  visionen  om  ett  ljust,  öppet  och 
kommunikativt  bibliotek.  Flödande  dagsljus  genom  glasfasaderna  lyfts  fram  liksom 
fasadernas  förmåga  att  öppna  upp  mellan  ute  och  inne.  Biblioteket  beskrivs  också  som 
lättillgängligt och lättöverskådligt (Stockholms stad 2007c, s. 10-11).    
Övriga  förslag  ges  också  individuella  bedömningar,  men  eftersom  vi  valt  att  behandla 
utsagorna om de enskilda förslagen som exempel på en samlad biblioteksidé kommer vi inte 
att gå in på de enskilda förslagen.

Då de sex förslagen bedöms enskilt läggs en större vikt på funktionsaspekten, även om den 
direkta verksamheten och vilka funktioner biblioteket ska fylla fortfarande är diffus. Ett väl 
fungerande  bibliotek  kopplas  istället  till  den  ovan  beskrivna  visionen.  Arkitekturen, 
kopplingen  till  Asplundshuset  och  den  samlade  stadsbilden  ägnas  även  i  den  slutgiltiga 
bedömningen störst uppmärksamheten.  För att  kortfattat  sammanfatta kan vi konstatera att 
ljusinsläpp,  orienteringsmöjligheter  och  överblicken  av  biblioteksrummet  är  de  mest 
framträdande aspekterna i bedömningen av förslagen (Stockholms stad 2007c). 
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Analys av texterna

Som vi tidigare redogjort för består vår textanalys av en språklig analys av texterna, men vi 
knyter också samman analysen med den sociala praktiken, varför vår textanalys inbegriper 
alla  delar  av  Faircloughs  tredimensionella  modell.  Analysen  är  uppdelad  efter  de 
innehållsmässiga  teman  vi  ser  som  centrala  i  texten,  vilket  vi  i  metodkapitlet  förklarar 
innebörden av.

Teman
Planerna för det nya biblioteket tar upp en mängd skilda aspekter av bibliotekets verksamhet. 
Vi presenterar här de aspekter,  eller  teman, som vi anser är mest tongivande i  materialet. 
Samtliga teman är sammanställda och konstruerade av oss som uppsatsförfattare.  I varje tema 
presenteras citat som vi anser vara talande för att exemplifiera våra resonemang. Då urvalet är 
ett resultat av vårt syfte med uppsatsen tillsammans med vår förförståelse för ämnet och det 
sätt vi har valt att ta oss an texten, vill vi återigen påminna om att de bilder som kommer fram 
till stor del är det som vi som uppsatsförfattare anser behandla bibliotekets identitet.

De teman vi utgår från benämner vi: 

• Visioner för det nya biblioteket
• Förhållande till kommersiell verksamhet
• Synen på användarna
• Biblioteket som mötesplats
• Förhållande till kunskap och information
• Bibliotekets pedagogiska roll
• Förhållande till bibliotekets samlingar
• Synen på personalen
• De rumsliga uttrycken
• Benämningar av det nya biblioteket
• Förhållande mellan det ”nya” och ”gamla” biblioteket

Visioner för det nya biblioteket
Som vi nämnt i inledningen anser vi att konstruktionen av ett nytt bibliotek vilar på visioner 
om  vad  biblioteket  ska  vara  och  på  vis  också  symboliserar  det  kommande  bibliotekets 
identitet.  Vi  menar  också  att  målet  är  att  dessa  visioner  ska  manifesteras  i  den  fysiska 
byggnaden. Visionerna för biblioteket kan utläsas på skilda nivåer; de som uttrycks explicit 
och de som vi implicit finner i talet om det nya biblioteket. I mångt och mycket bygger hela 
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analysdelen på dessa två typer av visioner men vi kommer i denna del att fokusera på den 
förra; på vad som är de uttryckta visionerna för biblioteket. Dessa innefattar såväl konkreta 
önskemål för bibliotekets verksamhet som mer abstrakta beskrivningar om hur biblioteket ska 
uppfattas och vara. En del av visionerna som kommer till uttryck har uppkommit i kontexten 
för byggandet av det nya biblioteket och handlar då mer konkret om denna byggnad. Som del 
i organisationen Stockholm stadsbibliotek är visionerna till stor del även samstämmiga med 
det som formulerats i biblioteksplanen för Stockholm stadsbibliotek,  Bibliotek i rörelse: en 
strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010  (Stockholm stad 2005). Att ställa 
upp och arbeta efter visioner förutsätter att dessa genomsyrar hela verksamheten, varför vi 
också genomgående kommer att återkomma till dessa. Vi anser, upprepningar till trots, att det 
är relevant att föra fram de uttalade visionerna i ett och samma stycke. 

Två  uttryck  som  är  genomgående  i  materialet,  vilket  även  kommer  att  påvisas  av  den 
kommande  analysen  är:  ”Visionen  för  det  nya  biblioteket  är  att  det  ska  underlätta 
kommunikation,  vara  tillgängligt,  synligt  och  samtida” och  ”Visionen  för  den  nya 
biblioteksdelen – öppen, ljus och kommunikativ och flödande av dagsljus” (Stockholms stad 
2007c, s.7).  Det citat som här följer är ett exempel på den vikt som tillskrivs kommunikation, 
öppenhet och ljus i planerna för det nya biblioteket. 

Man kan inte med säkerhet säga hur biblioteksverksamheten kommer att bedrivas i framtiden men den kommer 
med all säkerhet inte att bedrivas på samma sätt som den gör idag. oavsett hur utvecklingen kommer se ut är 
visionen att den nya biblioteksdelen måste vara ljus, öppen och kommunikativ (Stockholm stad 2007, s. 7). 

Ljust,  öppet  och kommunikativt  är  begrepp som ständigt  återkommer  i  materialet.  Någon 
egentlig  förklaring  om vad  detta  kommer  att  innebära  för  bibliotekets  del  ges  inte,  men 
begreppen återkommer i andra teman där de mer specifikt kopplas till bibliotekets roller. Att 
dessa tre begrepp är bärande för visionen om det nya biblioteket kan ytterligare exemplifieras 
med juryns motivering av det vinnande förslaget Delphinium.

Delphinium svarar bäst mot visionen om ett ljust, öppet och kommunikativt bibliotek. Projektet har en mycket 
stor potential  att  utvecklas  till  ett  väl  fungerande bibliotek enligt  visionerna i programmet  (Stockholms stad 
2007c, s. 10).
 
Som beskrivs i teorikapitlet uttrycker Dahlklid vikten av att vid konstruktionen av ett nytt 
bibliotek sätta sig in visionen för biblioteket (Dahlklid 2005, s. 121-123). Så görs också i 
texten: ”Det är viktigt att de tävlande sätter sig in i bibliotekets vision av hur verksamheten 
ska  bedrivas  i  framtiden  då  det  idag  egentligen  inte  finns  några  byggda  förebilder” 
(Stockholms stad 2007b, s. 8). Arkitekterna uppmanas också att ”[...] låta sig inspireras av 
resonemangen  kring  bibliotekets  funktion  som  mötesplats,  inspiratör  och  navigatör  […]” 
(Stockholms stad 2007b, s. 7). Detta förstärker också vår utgångspunkt då det är direkt uttalat 
att dessa visioner ska ligga till grund för arkitekterna och därför också byggnaden i ett senare 
skede. 

En stark koppling mellan biblioteket och staden är en annan genomgående vision för det nya 
biblioteket.  Detta  visar  sig  bland  annat  genom  den  uppdelning  som  görs  i 
programförklaringen mellan visionerna för Stockholm stad, för Stockholms bibliotek och för 
det för det nya biblioteket. 

Faktum är att Stadsbiblioteket idag, med hänvisning till en verksamhetsutveckling som mer styrs av de fysiska 
byggnadernas förutsättningar än av användarnas behov, har svårt att erbjuda ett innehåll enligt stadens vision om 
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tillväxt och innovativ utveckling, tillgänglighet, integration och en god arbetsmiljö (Stockholms stad 2006a, s. 
10).

Att bibliotekets vision och den nya byggnaden följer stadens anses vara viktig och bibliotekets 
roll blir också att främja stadsutvecklingen. 

En annan vision som uttrycks tidigt i materialet och sedan intertextuellt ligger som grund för 
mycket av materialet beskriver biblioteket som plats på följande sätt.

-som öppnar för kunskap och fantasi med kunskap och fantasi
-som är en självklar partner i det livslånga och livsvida lärandet
-som skapar väntade och oväntade möten mellan ord och människor i tid och rum
-där ord och berättelser står i centrum 
(Stockholms stad 2004, s.10-11)

Då visionen idealt ska genomsyra hela verksamheten kommer följande kapitel att delvis att 
visa  hur  visionen,  eller  snare  innebörden  av  den  kommer  till  uttryck  i  det  empirsiska 
materialet. 

Nästa tema vi behandlar  är bibliotekets  förhållande till  kommersiell  verksamhet.  Att  detta 
följer direkt på visionen beror på att just talet om kommersialism till stor del visar på hur 
diskussionen om bibliotekets roller, eller annorlunda uttryckt hur visionen ska efterlevas, förs 
i texterna.

Förhållande till kommersiell verksamhet 
Diskussioner kring kommersiell  verksamhet är ett ständigt återkommande inslag i texterna 
men  förhållningssättet  till  temat  varierar.  Det  är  också  oklart  vad  som  menas  med 
kommersiell  verksamhet eftersom begreppet används vagt och generellt.  Övergripande kan 
sägas  att  förhållningssättet  till  ”kommersialism”  legitimeras  utifrån  två  motstående 
inställningar.  I  det  ena  lägret  är  det  en  positiv  inställning  till  biblioteket  som  en 
samarbetspartner  till  kommersiell  verksamhet  som  gör  sig  gällande.  Det  andra 
förhållningssättet ställer sig mer negativ till kommersiell verksamhet och ser biblioteket som 
ett komplement och en motvikt till de värden som den öppna marknaden står för. Den positiva 
inställningen  till  kommersiell  verksamhet  har  många  drag  gemensamt  med  Johannissons 
alliansdiskurs  på  så  vis  att  biblioteket  ses  som en  del  av  det  lokala  samhället  och  dess 
utveckling. 

Motsättningarna mellan förhållningssätten till kommersiell verksamhet är framförallt synliga i 
förhållandet mellan Asplundhuset och det planerade nya biblioteket. En distinktion mellan det 
nya och det gamla är en genomgående tendens som kommer att tas upp i närmast samtliga 
kapitel. I det här fallet får det äldre huset stå som en symbol för en mer traditionell syn på 
bibliotekets verksamhet, medan det nya biblioteket förknippas med andra synsätt som bland 
annat inbegriper en mer positiv inställning till kommersiell verksamhet och biblioteket som en 
dynamo i stadens utveckling.   

Ett  exempel  på  ovanstående  är  följande  citat,  ”Detta  komplex14 kan  i  gatunivån  rymma 
bibliotekets stora publika skyltfönster och nya huvudverksamheter varvade med anslutande 
kommersiella verksamheter” (Stockholms stad 2004, s. 44). Det görs här en åtskillnad mellan 
kommersiell verksamhet och bibliotekets huvudverksamhet, men det ses som en självklarhet 

14 Citatet syftar på ett av tävlingsförslagen. 
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att dessa kan fortlöpa sida vid sida. Ordvalet är också intressant, ”skyltfönster” som är ett 
begrepp  som  hör  hemma  i  en  beskrivning  av  butiker  eller  annan  marknadsrelaterad 
verksamhet används här för att tydliggöra hur den publika verksamheten ska visas utåt. Här 
lyfts också vikten av att marknadsföra verksamheten genom exponering fram.    

I  andra  delar  av  materialet  finner  vi  att  en  negativ  inställning  till  kommersialism  och 
marknadsrelaterad verksamhet tar överhand, även om det sällan är ett totalt avståndstagande 
som kommer  till  tals,  speciellt  inte  då  det  refereras  till  det  nya  biblioteket.  Snarare  ses 
biblioteket  som  ett  komplement  till  kommersiell  verksamhet,  där  de  två  delarna  inte 
samarbetar  men  likväl  bidrar  med  olika  kvaliteter.  Den uppfattningen  framkommer  bland 
annat i följande citat, ”Biblioteket kommer att bli ett mycket viktigt offentligt tillgängligt rum 
som komplement till den kommersiella utvecklingen i grannskapet” (Stockholms stad 2007c, 
s. 6). Det är oklart hur biblioteket ska komplettera den kommersiella utvecklingen, men det 
konstateras ändå att ett sådant komplement är viktigt och att biblioteket som institution har 
som uppdrag att erbjuda människor det som kommersiella aktörer inte kan erbjuda. Följande 
citat är mer specifikt

Som aktör inom Informations- och kommunikationsteknik (ICT) bör biblioteken ta ansvar för uppgiften att säkra 
tillgången  till  människors  gemensamma,  kollektiva  minne.  Idag  styrs  och  kontrolleras  stora  mängder  av 
informationen på Internet  av ett  fåtal  kommersiella  aktörer  genom sökmotorer  som exempelvis Google  och 
Yahoo (Stockholms stad 2006a, s.18)

Här tydliggörs en negativ syn på kommersialism och marknadsstyrning. Att säkra tillgången 
till människors gemensamma kollektiva minne är i princip vad bibliotek alltid ägnat sig åt, det 
vill  säga  att  samla,  lagra  och  tillgängliggöra  mänskligt  vetande.  Denna roll  sätts  också  i 
kontrast till information styrd och kontrollerad av ett fåtal kommersiella aktörer. Därmed lyfts 
bibliotekets roll som motvikt till kommersiellt presenterad information fram.  

Folkbiblioteken är en offentlig institution och enligt bland annat de kulturpolitiska målen är 
dess uppdrag att erbjuda ett komplement till kommersiell verksamhet (Prop 1996/97:3). Att 
begrepp   hämtade  från  näringslivet  används  för  att  beskriva  den  verksamhet  biblioteket 
bedriver är dock vanligt förekommande, ett fenomen som inte är unik för bibliotek. Vi kan här 
exemplifiera  med  Faircloughs  begrepp  kommersialisering  av  diskurser  (marketization  of 
discourses), vars innebörd kortfattat ligger i att begrepp som egentligen hör hemma inom en 
marknadssfär i allt  högre utsträckning sprids till  diskursordningar för den offentliga sfären 
(Fairclough  1992,  s  207-208).  Att  använda  uttrycket  ”sälja  sig  själv”  för  att  beskriva  en 
presentation av sina färdigheter vid en anställningsintervju är ett sådant exempel. I materialet 
vi undersöker kan vi se att  de marknadsbegrepp som används ofta kombineras med andra 
begrepp  och  ges  en  ny  innebörd.  Ovanstående  citat  där  ”skyltfönster”  användes  är  ett 
exempel.  Följande  citat  är  ytterligare  ett,  och  här  framgår  också  åtskillnaden  mellan 
Asplundbyggnaden och det nya.   

En relation som kommer att  bli  mycket  viktig är  sambandet mellan läsbarheten av Asplundsbyggnaden och 
annonseringen av den nya huvudentrén (Stockholms stad 2006c, s. 4). 

Det är intressant och talande att Asplunds bibliotek ska vara ”läsbart” medan det nya (här i 
och för sig enbart entrén) ska ”annonseras", två begrepp som vi ser som hemmahörande i 
skilda diskurser.  

Ett av de mest intressanta citaten lyder ”Den [byggnaden] associerar till Asplunds förslag om 
saluhallar i detta läge från 1926, även om det nu gäller en ”Kunskapens saluhall” (Stockholms 
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stad 2007c, s. 11). ”Kunskapens saluhall” i detta sammanhang refererar till ett tävlingsförslag 
och anspelar, som förstås i citatet, på ett förslag som Asplund haft för saluhallar på platsen. 
Begreppet  är  med  andra  ord  inte  tagit  ur  luften,  men  att  beskriva  ett  bibliotek  som  en 
Kunskapens saluhall  är ändå symbolladdat.  En saluhall  är en rent kommersiell  institution, 
styrd av marknadens efterfrågan. Att beskriva biblioteket som en saluhall medför liknande 
associationer  till  en  institution  där  besökarna  ställer  krav  och  bestämmer  vad  som  ska 
erbjudas. Kunskap å andra sidan är ett begrepp som i materialet sällan kopplas samman med 
det nya biblioteket. Att se kunskap som en objektiv storhet biblioteket kan erbjuda hör hemma 
i en mer traditionell bibliotekstradition. I motsats till detta finner vi att i beskrivningar av det 
nya  biblioteket  ligger  fokus  på  individen  och  kunskap ses  som en  subjektiv  storhet  som 
individen själv anskaffar genom att tillgodogöra sig information. 

Utifrån  detta  resonemang  är  det  också  intressant  att  återkoppla  till  Andersson  och  Skot-
Hansens  (1994)  syn  på  biblioteket  som  kunskapscenter.  Detta  innebär  för  dem  en  roll 
kopplade  till  upplysning  och  utbildning,  informationscenter  däremot  menar  de  vara 
sammankopplat med förmedling av information för allmänhet och näringsliv (Andersson och 
Skot-Hansen  18-19).  Sett  till  detta  kan  vi  också  tolka  citatet  ovan  som  att  studier  och 
utbildning är en roll som biblioteket ser som betydelsefull och denna roll förs i så fall samman 
med vikten att  tydliggöra,  visa och marknadsföra vad biblioteket kan innebära inom detta 
område. 

Uttrycket  Kunskapens  saluhall konstrueras  därmed  efter  två  i  sig  motstridiga  synsätt  på 
folkbiblioteket. Begreppet kan också ses som en metafor. Fairclough menar att metaforer på 
ett  fundamentalt  sätt  är  en  del  av  diskurser.  Genom att  välja  en  metafor  över  en  annan 
synliggörs ett bestämt sätt att se på världen (Fairclough 1992, s. 194-195). Citatet säger också 
mycket om hela projektets förhållande till Gunnar Asplund och hans arv. Som institution har 
vare sig det gamla eller det nya biblioteket något med en aldrig uppförd saluhall att göra, att 
begreppet  tagits  upp  för  att  beskriva  verksamheten  visar  på  hur  stark  Gunnar  Asplunds 
påverkan är. 
 
Ytterligare  exempel  på  hur  biblioteket  lånar  begrepp från marknaden  för  att  beskriva  sin 
verksamhet  synliggörs  i  följande  citat,  ”Bokhandeln  har  några  procent  av  bibliotekets 
´backlist´” (Stockholms stad 2004, s. 21). Backlist är en term hämtad från förlagsvärlden och 
beskriver ett  bokförlags totala  utgivning sedan starten.  Förlag använder  ofta sin backlist  i 
marknadsföringssyfte för att visa på ett stort och brett utbud där inte bara de nyaste och mest 
populära titlarna finns representerade. Vad folkbibliotekets backlist är klargörs inte och det är 
därför oklart vad denna kan vara. Betydelsen tycks snarare ligga i att biblioteket har möjlighet 
att  konkurrera  med bokhandeln i kraft av ett  större utbud av böcker men citatets samlade 
betydelse  är  tvetydig.  Meningen  syftar  dels  till  bibliotekets  roll  som  säkerställare  av 
mångfalden i  bokutbudet,  en betydelse  hämtad från en traditionell  syn  på folkbibliotekets 
verksamhet.  Att  biblioteket  här  använder  sig  av  begreppet  för  att  hävda  sig  gentemot  en 
konkurrent, bokhandeln, förutsätter dock biblioteket som en konkurrensutsatt verksamhet och 
begreppet används här som en marknadsföringsstrategi.    

Hur biblioteket ska öka den fysiska tillgängligheten genom att avsevärt utöka sina öppettider 
skildras med begreppet 24/7. Det syftar till tillgänglighet dygnet runt och är inte ett begrepp 
som är direkt hämtat från näringslivet även om det ofta används där. Användandet av 24/7-
begreppet  kan  också  ses  som  ett  sätt  att  beskriva  de  tillgänglighetsmål  som  sätts  på 
verksamheten. 
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Ett sätt för biblioteken att svara mot trenden i omvärlden är att utvidga formerna för kommunikation genom fler 
kanaler, både fysiska och digitala och genom utökad tillgänglighet enligt 24/7 (24 timmar om dygnet, 7 dagar i 
veckan) (Stockholms stad 2006a, s. 17). 

Tillgänglighet har alltid varit en viktig faktor för folkbiblioteken, att utöka denna genom att ha 
öppet  dygnet  runt  anser  vi  dock  vara  ett  uttalat  sätt  att  svara  mot  en  marknadsanpassad 
efterfrågansstyrning. Det hänger också samman med synen på besökarna som individer (vilket 
är ett återkommande tema i materialet som diskuteras mer ingående i nästa avsnitt). Att alltid 
ha öppet är ett sätt att svara mot individuella livsstilar och dygnsrytmer. Alla ska ha möjlighet 
att rent fysiskt besöka biblioteket, inte enbart de som föredrar biblioteksbesök under dagtid.  

Att  fokus  ligger  på  den  individuella  besökaren,  med  hennes  enskilda  behov,  utvecklas  i 
följande delkapitel där vi beskriver på vilket sätt användarna kommer till uttryck i texterna. 

Synen på användarna
Vem biblioteket  ska rikta  sig till  i  sin verksamhet  är  inte  helt  klargjort  i  materialet,  utan 
definitionerna av besökarna skiftar. Den dominerande tendensen är dock att se besökarna som 
individer med individuella behov snarare än som delar av grupper. 

Att dela in besökarna i målgrupper är en form av representation,  en försäkran om att alla 
medborgare  är  med  och  får  ta  del  av  bibliotekets  verksamhet.  Det  är  dock  inte  ett 
förhållningssätt som kommer till tals i materialet. Då det talas om målgrupper är det snarare 
frågan om en fundamental uppdelning i barn och vuxna, även om också denna uppdelning är 
på väg att försvinna. De målgrupper som trots allt går att urskilja bestäms av besökarna själva 
beroende på vilken roll de väljer att spela i biblioteket. Det är med andra ord inte tal om på 
förhand utvalda grupper baserade på mätbara kriterier  som demografiska uppgifter.  Denna 
syn  på  besökaren  sammanfaller  också  med  Skot-Hansens  instrumentella 
argumentationsschema där hon menar att man inom den kulturpolitiska sfären alltmer övergett 
målgruppstänkandet  för  att  istället  se  kulturkonsumenterna  som  individer  och  delar  av 
segment (Skot-Hansen 1999, s.14-15). 

Fokuseringen  på  besökarna  som  individer  märks  tydligast  i  en  konsekvent  medveten 
argumentation mot en uppdelning av besökarna i målgrupper, som i följande citat ”Biblioteket 
sorterar inte personer i olika kategorier, utan ska på olika sätt inspirera alla besökare till att 
upptäcka  och  hitta  i  biblioteksrummet”  (Stockholms  stad  2006c,  s.  31).  I  princip  samma 
formulering återfinns även i nästa citat.

Biblioteket ska till sin helhet vara generellt och tala till både barn, unga, vuxna och äldre. Det riktar sig till 
samtliga besökare och sorterar inte personer utifrån ålder eller fysiska funktioner. Besökaren väljer själv hur hon 
vill använda biblioteket och vilka delar hon blir inspirerad av (Stockholms stad 2006a, s. 20).

Att man i materialet så tydligt gör ett avståndstagande från målgruppsperspektivet tolkar vi 
som ett sätt att definiera sig själv utifrån konstruktionen av  det andra, i det här fallet äldre 
biblioteksideal.  Målgruppsperspektivet  har  historiskt  alltid  varit  en  del  av  folkbibliotekets 
verksamhet. Vi kommer på flera ställen i analysen att återkomma till hur det nya biblioteket 
framställs som just nytt och nyskapande genom att det ställs i ett motsatsförhållande till äldre 
folkbiblioteksprinciper. 

Under rubriken ”Användarna definierar sin egen roll” återfinns följande formulering,
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Det  finns  en  tendens  att  vilja  dela  in  människor  i  målgrupper  såsom  barn,  vuxna,  äldre,  invandrare, 
handikappade. Ett tänkande som för biblioteken resulterat i en barnavdelning, en vuxenavdelning, en avdelning 
för invandrare och en uppsökande avdelning.  Till  biblioteket  går  man för att  man vill  och anledningarna är 
oändliga.  Skälen till  besöken varierar beroende på var man befinner  sig i  livet och i vilken roll.  Ena dagen 
kommer jag som forskare med mycket detaljerade önskemål, en annan dag som flanör för att se vad som finns 
utan någon speciell önskan (Stockholms stad 2004, s. 19).

Det  är  inte  enbart  en  argumentation  mot  på  förhand  bestämda  grupper  som lyser  fram i 
ovanstående citat utan också ett synsätt där besökaren framställs som en aktiv och enskild 
individ.  Om  man  överhuvudtaget  kan  tala  om  målgrupper  så  bestäms  de  av  vilken  roll 
besökaren för tillfället väljer att ta på sig, från forskare ena dagen till flanör nästa. Det är ett 
synsätt  som också gör  sig  gällande  i  en tjugofyratimmarsvision  för  biblioteket  där  tänkta 
besökare och aktiviteter  under  ett  dygn  presenteras.  I  visionen märks  en ansträngning att 
presentera ett så brett persongalleri som möjligt. Bland besökarna presenteras Berit som går 
av nattpasset, Patrik på tidiga morgonbussen, vilda förstaklassare med självlysande kepsar, en 
grupp arbetslösa,  Zoltan som är vänsterhänt,  ett  gäng handelsstudenter,  två expediter  från 
skoaffären på andra sidan Odengatan, en rollspelsförening, Abid som ska hålla ett föredrag på 
sin vidareutbildning och Liselott som studerar på Komvux för att nämna några (Stockholms 
stad 2004, s. 12-13).  Även aktiviteterna i visionen är anpassade efter individers krav och 
behov. Biblioteket ska med andra ord vara flexibelt och när som helst kunna svara mot de 
krav och behov individerna ställer. Både individ och bibliotek framställs som flexibla, med 
flytande roller och identitet. 
  
Syftet  med  bibliotekets  verksamhet  grundar  sig  också  i  individperspektivet  och  målet  är 
individens utveckling och identitetsskapande,
 
Bibliotekets roll som förmedlare av kultur har fördjupats och innebär idag stora möjligheter för användarna att 
utveckla den egna identiteten,  bevara och förstärka det  egna kulturkapitalet,  till  exempel genom tillgång till 
litteratur på de språk som jag som användare väljer, genom samtal, debatter, program, utställningar (Stockholms 
stad 2004, s. 17) 

Återigen framställs besökaren som aktiv, det är jag som användare som ska välja vad jag vill 
göra med mitt biblioteksbesök. Ett ännu tydligare exempel på en individfokusering framgår av 
följande citat, ”Stadsbiblioteket ska medverka till utveckling utifrån individens egen förmåga 
och personliga drömmar och mål”  (Stockholms stad 2006a, s.19). Här är det inte bara en 
personlig utveckling utifrån egen förmåga som biblioteket ska bidra till utan institutionen ska 
dessutom  ta  hänsyn  till  personliga  drömmar  och  mål.  I  materialet  framhålls  också  en 
vetenskaplig förankring till denna tendens, ”Studier visar att dagens unga har en stark tilltro 
till sin egen förmåga och misstror kollektiva lösningar” (Stockholms stad 2004, s. 7). Vilka 
studier det rör sig om framgår inte, utan det är snarare fråga om ett antagande i Faircloughs 
mening där begreppet studier antyder en vetenskaplig förankring som ger stöd åt påståendet. 

Barn är en målgrupp som det inte går att bortse ifrån eftersom bibliotekslagen15 slår fast att 
denna grupp ska ägnas särskild uppmärksamhet (SFS 1996:1596). Barn särskiljs också som 
en egen grupp, men det märks en viss motvilja mot att separera gruppen  barn från övriga 
besökare. Det planeras visserligen för en skönlitterär avdelning för barn, ”Barnen skönlitterära 
berättarbibliotek ska utformas på ett sätt  som väcker och utvecklar barns lust,  fantasi  och 
intresse för ordet, språket och kunskapen” (Stockholms stad 2006c, s.31). Övrig barnlitteratur 
ska däremot integreras med resten av biblioteket. ”Barnens sökande efter kunskap stimuleras 
särskilt  i  Barnens upptäckarbibliotek som ska vara egna ”rum” inom varje ämnesområde” 
15 Bibliotekslagen är ett ramverk som fastställer det allmänna biblioteksväsendets uppdrag.
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(Stockholms stad 2006a, s. 24). Det framhålls också att barn och vuxna ofta besöker bibliotek 
tillsammans och på så sätt  suddas gränserna mellan oundvikliga målgrupper  ut ännu mer. 
”Barn besöker ofta biblioteket tillsammans med någon vuxen och det ska finnas lösningar där 
barnet och den vuxne tillsammans, sida vid sida, kan upptäcka biblioteket” (Stockholms stad 
2006a,  s.  24).  Det  bör  också  påpekas  att  även  om det  rör  sig  om en  (mer  eller  mindre 
sammanhållen) målgrupp, så är besökarna fortfarande aktiva. Biblioteket ges en passiv roll 
och barnen ska aktivt upptäcka biblioteket.   

En tydlig tendens i materialet, som vi återkommer till i senare avsnitt, är hur biblioteket inte 
framhåller de resurser och tillgångar som faktiskt finns inom verksamheten utan istället för en 
diskussion kring hur biblioteket ska kunna svara mot de individuella krav och behov som 
ställs.  Dessa  behov  tycks  heller  aldrig  bottna  i  biblioteket  utan  kommer  utifrån,  från 
exempelvis ”personliga drömmar och mål”. En liknande argumentation framhålls i följande 
citat,  ”Mångfalden,  rikedomen  och komplexiteten  hos  besökarna  och  syftet  med  besöken 
påverkar  inte  bara  den  kompetens  som ska  finnas  hos  personalen  utan  också  det  fysiska 
rummet” (Stockholms stad 2004, s.  19). Det  gäller  med andra ord för både personal  och 
byggnad att anpassa sig efter det som efterfrågas, snarare än att framhålla den kompetens och 
de kvaliteter biblioteket besitter. 

Oberoende  av  hur  synen  på  besökarna  varierar  i  övrigt  finns  bibliotekets  demokratiska 
uppdrag ständigt i bakgrunden då besökarna diskuteras. Biblioteket riktar sig till  alla, även 
om detta alla inte längre är uppdelat i grupper utan består av en heterogen massa. I materialet 
framhålls att biblioteket ska vara ”En plats som är angelägen för människor, oberoende av 
ålder, bakgrund, kultur” (Stockholms stad 2004, s. 10). Det påpekas också att ”De tävlande [i 
arkitekttävlingen]  bör också i  högre utsträckning  beakta  kravet  på att  biblioteket  ska vara 
attraktivt och tillgängligt för alla oavsett ålder, funktionshinder, studievana osv” (Stockholms 
stad 2007b, s. 28). Att främja demokrati och fungera som en öppen institution har varit en del 
av folkbibliotekens uppdrag ändå från starten. Detta kan till exempel kopplas till Hanssons 
(1995) och Frenanders (2005) syn på folkbiblioteket som en del av den politiska demokratins 
framväxt och på så vis till viss del styrd av den politiska makten. I materialet är det dock 
framförallt det demokratiska uppdragets allmänna betydelse, där biblioteket ses som ett fritt 
tillgängligt offentligt rum där människor kan mötas, inhämta information och uttrycka sina 
åsikter  som  uttrycks.  Att  detta  är  fallet  kan  delvis  förklaras  genom  de  institutionella 
förutsättningar  som påverkar  bibliotekets  verksamhet  där  vissa  principer  enligt  lag  måste 
följas. Vi menar oss kunna identifiera en interdiskursiv koppling till de kulturpolitiska målen16 

och bibliotekslagen. Bibliotekslagen fastställer exempelvis att alla medborgare ska ha tillgång 
till  ett  folkbibliotek  (SFS  1996:1596).  Även  enligt  de  kulturpolitiska  målen  är 
kulturinstitutionernas  demokratiska funktion en mycket  viktig  aspekt.  Exempelvis  uttrycks 
vikten av medborgares tillgång till  offentliga arenor där yttrandefriheten kan utövas (Prop 
1996/97:3). 

Individperspektivet  sammanfaller  ofta  med  ett  perspektiv  som  ställer  sig  positiv  till 
kommersialism och ekonomisering. Detta innebär att vi i vårt material kan se klara likheter 
med  Johannissons  och  Skot-Hansens  teorier.  Enligt  Skot-Hansens  instrumentella 
argumentationsschema  har  kulturpolitiken  övergett  sitt  humanistiska  och  sociologiska 
uppdrag  och  kulturinstitutionen  riktar  sig  istället  till  individer,  med  personligt 
identitetsskapande som mål. Även modellen över folkbibliotekets roller menar Andersson och 
Skot-Hansen  att  kulturinstitutioners  främsta  mål  är  att  verka  för  utforskande  och 

16 De nationella kulturpolitiska målen från 1974, modifierade 1996, är till för att verka vägledande för alla kulturområden.
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meningsskapande  för  individen  samt  för  lokalsamhällets  utveckling  (Andersson  &  Skot-
Hansen 1994, s. 16). I likhet med detta uttrycker Johannisson, genom alliansdiskursens ramar, 
att kulturinstitutioner anpassas efter individuella preferenser och livsstilar, men som nämnts 
tidigare är inte alliansdiskursens mål ekonomisk vinning för den enskilda institutionen utan 
utveckling av den lokala platsen vilket kulturinstitutioner bidrar till (Johanisson 2006).  

Biblioteket som en betydande del av lokalsamhället kan också förstås genom dess roll som 
offentlig mötesplats. Den starka individfokuseringen bidrar till hur biblioteket som mötesplats 
ska konstrueras. Då biblioteket inte längre vänder sig till fasta målgrupper med på förhand 
bestämda behov uppkommer nya förutsättningar för hur mötesplatsen kan och ska utformas 
vilket vi går närmare in på i nästa avsnitt. 

Biblioteket som mötesplats
Att funktionen som mötesplats upptar en viktig roll för det nya biblioteket synliggörs bland 
annat genom begreppets återkommande inom flertalet av de teman vi identifierat. Vi ser här 
också  hur  biblioteket  som  offentlig  mötesplats  kommer  till  uttryck.  Som  vi  tog  upp  i 
forskningsöversikten är dock detta begrepp något som kan ges olika innebörder.

Ytterligare en framträdande aspekt i materialet är begreppet  möte. Vikten av detta visar sig 
bland annat i hur mötet  beskrivs som en kärna i bibliotekets  verksamhet,  ”`mötet`;  möten 
mellan människan och ordet, mellan läsaren och boken, mellan besökaren och personalen” 
(Stockholm stad, 2003 s. 15). Hur detta möte ska se ut och vari värdet med mötet och/eller 
mötesplatsen ligger råder det dock delade meningar om. Det dominerande synsättet är att se 
bibliotekets roll som offentlig mötesplats i ett demokratiskt perspektiv. Biblioteket ses som en 
garant  för  ett  neutralt  offentligt  rum  där  alla  kan  mötas  över  gränser  och  fritt  inhämta 
information och uttrycka sina åsikter. 

Möte och mötesplats kopplas också till den individbaserade synen på besökarna, och förs då 
samman med upplevelser. Besökaren ska möta litteratur, berättelser och biblioteksbyggnaden 
och mötet får i denna betydelse ett individuellt värde. Ett tredje sätt att se mötet hör samman 
med  den övergripande  visionen om ett  kommunikativt  bibliotek.  Allt  och alla  ska kunna 
mötas och kommunicera. Mötet som en form av kommunikation är en aspekt av både den 
demokratiska och den upplevelseinriktade rollen. Att innebörden av begreppet möte ser olika 
ut beroende på i vilket perspektiv det används är också något vi finner stämmer väl överens 
med  de  skilda  utryck  vi  finner  i  vår  teoretiska  genomgång,  där  Nilsson  (2003)  kopplar 
samman mötesplats med upplevelser medan Vestheim (1997) och Audonsson (2005) snarare 
fokusera på den demokratiska aspekten av mötesplats. 

Att  bibliotekets  roll  som  mötesplats  och  demokratifrämjande  institution  ses  som  en 
betydelsebärande  del  av  bibliotekets  funktion  är  tydligt,  något  som bland  annat  visar  sig 
genom modaliteten  och  graden av affinitet  som följande  citat  påvisar:  ”Biblioteket  är  en 
oöverträffad demokratisk funktion. En funktion som får allt större betydelse som mötesplats, 
ett offentligt rum, en förutsättning för en utvecklad och fördjupad demokrati” (Stockholms 
stad 2004, s. 21). Bibliotekets funktion uttrycks här som en objektiv storhet vilken hålls som 
hundraprocent sanning. Här kan vi se en tydlig interdiskursiv koppling till de kulturpolitiska 
målen  där  fritt  tillgängliga offentliga arenor ses som en viktig  förutsättning för att  kunna 
utöva yttrandefriheten och på så sätt vara en del av en levande demokrati (Prop 1996/97:3). 
Den  tydliga  interdiskursiva  kopplingen  till  de  kulturpolitiska  målen  kan  tolkas  som  en 
förklaring  till  den  höga  graden  av  affinitet.   Annorunda  uttryckt  menar  vi  med  detta  att 
författaren till citatet ovan inte uttrycker något tvivel över påståendets objektivitet, något vi 
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tror oss vara en följd av att samma funktioner också uttrycks i nationella styrdokument, vilka 
biblioteket bör rätta sig efter.  

”Biblioteket  ska bli  en offentlig  och levande byggnad,  öppen för alla,  under  alla  tider  på 
dygnet och som ska stimulera till möten, samtal, litterära upplevelser och studier” (Stockholm 
stad 2007a, s. 4). Denna vision för folkbiblioteket illustrerar hur talet om folkbiblioteket förs 
efter vad Skot-Hansen benämner den sociologiska legitimeringsgrunden och även om citatet i 
sig uppvisar en blandning av olika diskurser är det bibliotekets roll som en öppen mötesplats 
som  hamnar  i  fokus.  Nästkommande  citat  fungerar  som  ett  exempel  på  hur  bibliotekets 
demokratiska  uppdrag kopplas  samman med  dess  komplexa  roller.  Det  syftas  här  på hur 
biblioteket vill förändras och utvecklas. 

Fördjupa  och  bredda  funktionen  mötesplats  för  ännu  fler  stockholmare.  Biblioteket  är  unikt  som  plats, 
biblioteket ställer inga krav på medlemskap, ärende eller pengar. […] Det är det komplexa, det motsägelsefulla 
och mångfalden som är rikedomen, det unika och utmaningen för både verksamheten i sig och för det framtida 
fysiska biblioteksrummet (Stockholms stad 2006c, s. 26).

Som vi presenterat ovan menar Skot-Hansen att folkbibliotekets roll som förvandlingsaktör, 
med  fokus  på  deltagande  och  gemenskap  och  dess  långa  tradition  som  mötesplats  i 
lokalsamhället,  fungerar som en väl använd legitimeringsgrund för folkbiblioteken och att 
detta vidare även är en stor del av folkbibliotekets självbild (Skot-Hansen 2006, s. 30-31). 
Den höga graden av affinitet vi möter då folkbibliotekets roll som mötesplats och en del av 
välfärdssamhället  diskuteras,  pekar  på att  så  också är  fallet  för  Stockholm stadsbibliotek. 
Biblioteket roll som mötesplats ifrågasätts inte även om det går att skönja en diskursiv kamp 
gällande vad denna roll egentligen innebär. Tydligt är att flera diskurser verkar sida vid sida, 
men  att  det  demokratiska  perspektivet  är  oemotsagt  i  det  direkta  talet  om  bibliotekets 
uppdrag. Således ser vi att det då faktiska funktioner och verksamheter diskuteras råder ett 
förhållande  där  andra  diskurser  får  en mer  framträdande roll,  och därmed också inverkar 
starkare på hur biblioteket  konstruerar sin verksamhet  efter den identitet  som artikuleras i 
materialet.  

I talet  om mötesplats  märks också hur biblioteket konstrueras som en aktör för att främja 
mötet mellan människor med målet att skapa gemenskap, mellan människor över kulturella 
gränser och möten med berättelser, vilka inte naturligt skulle sökas upp av besökarna. Som 
aktör för att främja mötet tillskrivs biblioteket en betydelse som efter Audonsson (2005) kan 
benämnas  en  lågintensiv  mötesplats.  Biblioteket  som  en  aktiv  aktör  som  skapar 
förutsättningar  för  och  uppmuntrar  till  möten  märks  också  i  följande citat  där  biblioteket 
benämns  ”[...]  en unik frizon mellan arbete/skola och hem, där människor kan mötas tvärs 
över sociala och kulturella gränser…“ (Stockholms stad 2007c, s.6). Här poängteras det möte 
som inte sker spontant genom att människor söker sig till de med gemensamma intressen och 
biblioteket konstruerar därför en identitet som en viktig aktör i det mångkulturella samhället. 

Det individbaserade perspektiv som vi tidigare presenterat är inte helt lätt att kombinera med 
bibliotekets  roll  som lågintensiv  mötesplats,  vilket  också Audunsson (2005)  påpekar.  Om 
varje individ själv får  välja var möten ska ske och med vem tenderar dessa möten att  bli 
homogena.  I talet  om biblioteket  som mötesplats  märker vi också hur det individbaserade 
perspektivet till viss del överges. Att tala om möten över sociala och kulturella gränser är ett 
erkännande av att sådana uppdelningar existerar. Det är också ett erkännande av att människor 
faktiskt har olika bakgrunder och förutsättningar som inte fastställs av individen själv, och att 
biblioteket har en uppgift som brobryggare över dessa gränser.   
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Att möte är ett ord som används då en rad skilda teman behandlas visar sig också i hur talet 
om rummet ter sig då,  ”rummets utformning bjudet in till  möten och samtal” (Stockholms 
stad  2006a,  s.  27).  Det  är  här  rummet  som  ska  inbjuda  till  möten  och  den  rumsliga 
utformningen får därför faktiska konsekvenser för den verksamhet som kan bedrivas däri. 

Vi tog tidigare upp ett citat där biblioteket beskrevs som en frizon, ett intressant ordval som vi 
här kommer att diskutera mer ingående. En frizon för tankarna till ett ”varken eller tillstånd”. 
Detta  kan  också  kopplas  till  biblioteket  som  Kommunikatek.  I  materialet  konstateras  att 
Stockholms stadsbibliotek behöver kompletteras med ett  Kommunikatek som ska vara  ”det 
tredje rummet: en plats mellan arbete och hemmet för möten, återhämtning och gemenskap“ 
(Stockholms  stad  2004,  s.21).  Här  anser  vi  ordvalet  det  tredje  rummet  vara  av  intresse. 
Biblioteket ses ofta som både en arbetsplats (jmf med avsnittet om studier) eller som en sorts 
offentlig hemmamiljö, som ett  samhällets vardagsrum17. I citatet skapas istället en form av 
hybrid där det tredje syftar på att det är ”varken eller”, varken hem eller arbete. Det är därför 
relevant att här kortfattat ta in Michaels Foucaults (1986) teori om heterotopier; en teori med 
vars hjälp han förklarade offentliga byggnaders funktioner och roller i  samhället.  Foucault 
beskriver heterotopier  som platser som har förmågan att  samla alla andra platser inom en 
given kulturell sfär, och på en och samma gång representera,  motsäga och invertera dessa 
platser (Foucault 1986). Heterotopier ses vidare som en samhällets spegel, den visar allt utan 
att  egentligen  besitta  några  egna  identitetsmarkörer.  Dessa  tankegångar  har  mycket 
gemensamt  med  synen  på  bibliotekets  funktion  som  frizon  eller  kommunikatek.  Andra 
aspekter  som också kan diskuteras utifrån heterotopibegreppet  är  önskan om att  skapa ett 
bibliotek  för  samtiden  och  framtiden  samt  den  aktiva  roll  som ges  åt  besökarna.  Det  är 
besökarna som ska fylla  biblioteket  med  mening  och på så  sätt  ska  ett  samtida  bibliotek 
skapas. Biblioteket blir på så sätt en samhällets spegel.  

Oavsett vilka bibliotekets roller anses vara, eller vilka roller som kommer till  uttryck, kan 
dess  funktion  som  kunskaps-  och/eller  informationscenter  inte  förbises.  Begreppen 
förekommer  löpande  i  samtliga  teman  men  vi  har  valt  att  i  följande  avsnitt  mer  explicit 
beskriva hur begreppen kommer till uttryck i texterna. 

Förhållande till kunskap och information
Att biblioteket är en informations- och/eller kunskapsinstitution är en uppfattning som vi kan 
förmoda att få människor skulle ställa sig emot. Kunskap och information18 är traditionellt en 
av  bibliotekets  huvudverksamheter  och  biblioteket  som  social  praktik  tillhandahåller  och 
förmedlar  på ett  eller  annat  sätt  information och/eller  kunskap. Begreppen ges dock olika 
innebörd i materialet och det görs en tydlig åtskillnad mellan användning av dem. 

Överlag ser vi en tendens att det i vårt empiriska material då det syftas på Asplundsbygganden 
uteslutande  är  begreppet  kunskap som används,  medan det  i  talet  om det  nya  biblioteket 
existerar en användning av båda begreppen, dock med skilda innebörder.  Då det talas om 
Asplundsbyggnaden och den verksamhet som förknippas med biblioteket används  kunskap 
som en fast storhet, något som biblioteket kan erbjuda besökarna. Det är ett synsätt vi menar 
har sin grund i folkbibliotekets folkbildande roll där biblioteket har ansvaret för att samla och 

17 Uttrycket används exempelvis i flertalet svenska biblioteksplaner och diskuteras även av Nilsson (2005). 
18 Definitionen  av  begreppen  och  åtskillnaden  dem  emellan  är  en  pågående  och 
omfattande  diskussion  som vi  inte  kommer att  gå  in  på  här.  Vi  kommer istället  att 
fokusera på hur begreppen används i materialet även om denna användning självfallet 
syftar på och har sin grund i olika begreppsdefinitioner. 
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förmedla kunskap åt folket. Besökarna ges i detta synsätt en passiv roll och tar enbart emot 
det biblioteket erbjuder dem.  

Begreppet information å andra sidan används framförallt då det talas om det nya biblioteket 
och det är lätt  att  associera  till  nya medier  och tekniker.  Information används precis  som 
begreppet kunskap för att beteckna något som kan inhämtas på biblioteket, men det är här 
frågan om aktiva besökare som efterfrågar eller söker information. Det är ett synsätt som har 
en stark koppling till den individbaserade synen på besökarna som vi diskuterade här ovan. 
Begreppet  information  kopplas  samman  med  kunskapssökande  vilket  ses  som  något  för 
individen  unikt.  Det  för  med  sig  en  biblioteksroll  med  uppgift  att  stödja  och  erbjuda  en 
valfrihet av media och biblioteksfunktioner, riktad till den enskilda besökarens individuella 
behov. 

I citatet ”I modern tid har biblioteken blivit mer tillgängliga för allmänheten och har gått från 
att vara förmedlare av ackumulerad kunskap till att bli en källa för inspiration” (Stockholms 
stad  2006c,  s.  26)  uttrycks  denna  syn  på  kunskap  vidare.  Bibliotekets  historiska  uppgift 
beskrivs  som  att  samla  och  förmedla  kunskap.  Styckets  andra  meningar  visar  på  ett 
avståndstagande från detta synsätt och ett nytt perspektiv har fått övertag. Att biblioteket ska 
verka som inspiratör  går i  linje med det resonemang vi fört  ovan där biblioteket  inte  ska 
erbjuda en samlad kunskap utan istället ses som en källa för information. Detta synsätt går 
även igen i ett av verksamhetens mål vilket lyder  ”att stimulera det fria kunskapssökandet” 
(Stockholms  stad  2006a,  s.  19).  Återigen  är  det  den  aktive  besökaren  som  lyfts  fram, 
biblioteket ska stimulera kunskapssökande och inte erbjuda kunskap.  

Då  målgruppen barn [vår benämning] behandlas i texten är  sökande efter kunskap ett ofta 
återkommande  tema,  något  som  bland  annat  visar  sig  i  det  planerade  Barnens 
upptäckarbibliotek.  Här ska barnens ”sökande efter  kunskap” stimuleras  (Stockholms  stad 
2006a,  s.  24)  samtidigt  som  barnens  intresse  för  kunskapen ska  väckas  och  utvecklas 
(Stockholms stad  2006c, s.31). Kunskap uttrycks här i bestämd form singular, det vill säga 
som en greppbar storhet. Dessa två uttryck för kunskap visar på hur det i talet om biblioteket 
kommer olika synsätt till uttryck. Å ena sidan finner vi en traditionell syn på biblioteket där 
kunskap ses  som en fast  essens,  existerande  utanför  individen,  något  som biblioteket  kan 
erbjuda  sina  besökare.  Å  andra  sidan  tyder  det  första  citatets  användande  av  kunskap  i 
obestämd form på att kunskap inte är en fast enhet, utan istället något som barnet själv ska 
söka och kunskap konstrueras därmed i individen.

Vilket värde som läggs i begreppen varierar också beroende på kontexten. Asplunds byggnad 
beskrivs  ofta  som en  symbol  för  kunskap,  exempelvis  i  formuleringar  som ”kunskapens 
tempel” och ”[…] som symbol för kunskap och kontemplation”( Stockholms stad 2006a, s. 7). 
När det  refereras till  Asplundsbyggnaden är Kunskap i dessa fasta bemärkelse ett  positivt 
laddat ord. Motsatsen visar sig då det nya biblioteket åsyftas; här är synen på kunskap inte 
oproblematisk  utan  dess  positiva  laddning  ligger  i  individens  sökande  efter  kunskap. 
Biblioteket som en ”symbol för kunskap” associeras vidare till en boksamling och förvaring 
av  böcker,  vilket  kontrasterar  mot  synen  på  det  nya  biblioteket,  beskrivet  med  ord  som 
öppenhet, kommunikation och mångfald. Därmed kan vi se hur talet om kunskap, och dess 
värdeladdning skiftar beroende på vilken social verklighet som åsyftas. Asplundsbyggandens 
fysiska  manifestation  och de verksamheter  som denna möjliggör  kan vi  också se  som ett 
exempel på när den sociala verkligheten konstruerar den diskursiva. 
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Kunskap och information  är  oavsett  betydelsetillskrivning  nära  sammanbundna med olika 
former av lärande. Förskjutningen i användandet av kunskap och bildning till information och 
lärande kan vi vidare konstatera vara kopplad till bibliotekets roll som pedagogisk resurs och 
ett närmande till utbildningssektorn, vilket också är ämnet för följande kapitel.

Bibliotekets pedagogiska roll
Biblioteket som stöd för olika former av studier och biblioteksrummet som en plats för studier 
är  faktorer  som  ges  ett  stort  utrymme  i  texterna.  Detta  tydliggör  hur  folkbibliotekets 
verksamhet på många sätt närmar sig högskole- och universitetsbibliotekens, vilket vi också 
berört ovan.  Med Anderssons och Skot-Hansens begrepp innebär då detta att biblioteket till 
större  del  börjat  prioritera  sin  roll  som kunskapscenter  (Skot-Hansen)  även  vi  menar  att 
aspekten kring upplysning tonats ner då större fokus läggs på den formella utbildningen. En 
aspekt av denna tendens är  att  argument  från utbildningssektorn används för att  motivera 
bibliotekets  verksamhet.  Exempelvis  motiveras  det  utrymme  som ges  åt  studerande  med 
argument som att antalet studenter växer och grupprum planeras för att ge utrymme och stöd 
åt PBL19-studier.

Behovet av rum för studier ökar i takt med att studieformerna blir alltmer flexibla och studier på distans ställer 
högre  krav  på  den  enskilde.  Här  ska  erbjudas  stöd  och  vägledning  kring  val  av  studier,  utbildning  och 
arbetsmarknad (Stockholms stad  2006c, s. 30).

Ovanstående citat är ett exempel på hur både verksamheten och rummet ska utformas som 
stöd för studenter. Som nämnts här ovan hämtas ofta argumenten från utbildningssektorn, det 
konstateras att denna förändras och därmed måste biblioteket också förändras för att svara 
mot  de  nya  krav  som  ställs.  Varför folkbiblioteket  ska  anpassa  sig  efter  förändringar  i 
utbildningssektorn diskuteras däremot inte, utan ses som en självklarhet. Det är ett intressant 
förhållande  eftersom  det  traditionellt  inte  är  folkbibliotekets  uppgift  att  stödja  högre 
utbildning.  Enligt  bibliotekslagen  ska  folkbiblioteken  verka  till  främjande  av  intresse  för 
utbildning och i de kulturpolitiska målen görs en klar åtskillnad mellan bildning som är vad 
de  kulturpolitiska  institutionerna  bör  ägna  sig  åt,  och  utbildning  som  sorteras  under 
utbildningspolitiken. Att ett folkbibliotek ändå motiverar sin verksamhet som om det vore ett 
akademiskt bibliotek kan delvis förklaras genom den diskussion Hansson för. Han menar att 
folkbiblioteken allt mer närmar sig det akademiska biblioteket och ser det som en följd av 
kraven på att biblioteken ska kunna motivera sin verksamhet ekonomiskt. Stöd åt formella 
studier  är  nämligen  ett  lätt  sätt  att  mäta  ekonomisk  vinning  i  (Hansson  2005).  Även 
Johannisson  resonerar  i  de  banorna.  Hon  menar  att  den  lokala  platsens  utveckling  och 
identitetsskapande  är  en  allt  mer  framträdande  faktor  inom  kulturpolitiken  och  att  detta 
uppnås  genom samarbete  mellan  olika  institutioner  och  näringslivet  mot  mål  som ligger 
utanför den egna verksamheten (Johannisson 2003, s.49-50). Det är en argumentation vi också 
finner i  vårt empiriska material.  Genom att  stödja utbildningar  höjs utbildningsnivån i det 
lokala samhället.   

Medvetenheten kring utbildning och lärande som incitament och som motor för tillväxten i samhället är idag 
mycket hög. Utbildning och kunskap är vägen in i det svenska samhället, men också en väg ut till andra delar av 
världen.  Att  ge  medborgarna  möjlighet  till  kunskap  är  en  demokratisk,  humanistisk  och  ekonomisk 
angelägenhet. Bibliotekens uppgift är att stimulera intresset för lärande och läsning och man erbjuder medier, 
information och utformar olika stöd för och uppmuntran till individens bildning och utbildning (Stockholms stad 
2006a, s. 9). 

19 Problembaserat lärande.
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Om bara hälften av alla stockholmare är inbegripna i någon form av lärande, formellt eller informellt, så innebär 
det att nära en halv miljon människor investerar i sin egen och därmed stadens tillväxt. Det är lönsamt att satsa 
på människor som satsar (Stockholms stad 2004, s. 5).

Även om vi menar att folkbiblioteket till stor del framställs som ett akademiskt bibliotek är 
denna roll inte allenarådande. Det märks bland annat genom att studenter skiljs ut som ett eget 
segment, inte som en naturlig del av de alla som biblioteket vänder sig till. Dessutom menar 
vi  att  texten,  då  studenter  och  studier  åsyftas,  tenderar  att  få  argumenterande  drag  och 
folkbibliotek  som studiebibliotek  ses  inte  som en  självklarhet  utan  blir  något  som måste 
motiveras,  även om argumenten hämtas från praktiker som utbildningssektorn och stadens 
utveckling.  För  att  ge  ytterligare  kraft  åt  detta  resonemang  kan  vi  nämna  hur  Hansson 
beskriver att studenter så sent som på slutet av 1980-talet ansågs vara en problematisk grupp 
vilken stal tid från andra av folkbibliotekets målgrupper (Hansson 2005, s. 22). 

Bildning och framförallt folkbildning har alltid varit en del av folkbibliotekets verksamhet, 
och är det fortfarande enligt de kulturpolitiska målen.  Både bildning och folkbildning syftar 
till generella principer, för att ”ge en orientering i tillvaron” som det uttrycks i målen (Prop 
1996/97:3). I denna allmänna bildning har all sorts litteratur och information en viktig del och 
det görs ingen åtskillnad mellan olika former av lärande. I materialet vi undersöker görs dock 
en tydlig skillnad mellan att läsa och att lära, där läsa kopplas samman med nöjesläsning av 
främst  skönlitteratur  medan  lära  framförallt  sammankopplas  med  olika  former  av  studier 
relaterade  till  formell  utbildning,  ”Det  är  inte  bara  studenter  som  drabbas  av  bristen  på 
sittplaster, de gör även de besökare som bara vill sitta ner och bläddra i en bok ”(Stockholms 
stad 2006a, s. 8). Detta är en genomgående tendens och de två begreppen ställs  ofta i ett 
motsatsförhållande till varandra som i följande citat, ”Det finns plats att studera eller läsa en 
god bok.”  (Stockholms  stad  2006a,  s.  25).  Vi  menar  att  den  tydliga  åtskillnaden  mellan 
nöjesläsning och utbildning tyder på att  folkbiblioteket gått ifrån sin folkbildande roll och 
istället fungerar som en del i det formella lärandet.    

Det  ges  även  utrymme  för  lärandeformer  som  traditionellt  är  mer  förknippade  med 
folkbiblioteket  i  materialet,  exempelvis  barns  läsutveckling  och  det  livslånga  lärandet. 
Biblioteket beskrivs till exempel som ”[…] en självklar partner i det livslånga och livsvida 
lärandet.” (Stockholms stad 2004, s. 11) och som en verksamhet ”där lärandet är ”ålderslöst” 
från förskola till seniorsurf och där man kan lära av varandra” (Stockholms stad 2004, s. 21). 
Det  är  med  andra  ord  tre  övergripande  tendenser  vi  identifierat  rörande 
biblioteksverksamhetens  förhållande  till  studier;  en  fokusering  på  utbildningsrelaterade 
studier,  en  åtskillnad  mellan  läsning  och  lärande  samt  en  mer  traditionell  folkbildande 
funktion. Dessa tendenser skymtar också fram i en av alla de visioner för det nya biblioteket 
som presenteras i materialet. 

Verksamhetens mål är att:
• stimulera lusten att läsa
• stimulera det fria kunskapssökandet
• stödja behov relaterade till bildning och utbildning

(Stockholms stad 2006a, s. 19)

 I de två första målen i citatet görs den skillnad mellan läsning och lärande (här uttryckt som 
kunskapssökande) som vi diskuterat, och i det sista målet skrivs uttryckligen att biblioteket 
ska stödja både bildning och utbildning. Den folkbildande aspekten finns med andra ord kvar 
även om denna i stor utsträckning delas upp i nytta och nöje.  
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I  detta  kapitel  har  vi  beskrivit  hur  biblioteket  förhåller  sig  till  sin  pedagogiska  roll.  En 
förutsättning för att denna roll ska kunna uppfyllas, eller kanske egentligen alla de olika roller 
som kommer till uttryck, är att biblioteket tillhandahåller en samling, fysisk eller virtuell, som 
svarar till  den verksamhet  som önskas bedrivas.  Vi övergår därför med nästa tema till  att 
diskutera en av de roller  som vi anser fungera som en kärna i verksamheten:  bibliotekets 
samling och tillgängliggörandet av denna.  

Förhållande till bibliotekets samlingar
Oavsett vad som anses vara folkbibliotekets roller måste tillgängliggörandet av samlingarna 
sägas  vara  en  av  de  mest  centrala  uppgifterna  som  åläggs  institutionen.  Hur  de  ska 
tillgängliggöras och vad de ska innehålla är däremot en fråga av mer omtvistad karaktär. Vi 
har sett tillgänglighet som ett nyckelord i materialet och kan också konstatera att det fungerar 
som ett ledord för hela projektet.

Sättet att tala om samlingen visar upp tydliga drag från det som Fairclough (1992) benämner 
kommersialisering  av  diskurser  (marketization  of  discourses)  och  kan  därför  även 
sammankopplas  med  Skot-Hansens  instrumentella  legitimeringsgrund  och  den  av 
Johannissons  identifierade  alliansdiskursen.  Vi  visade  i  vårt  första  tema  som  behandlar 
kommersialism hur begrepp från marknaden lånats in i folkbibliotekets diskursordning och 
detta förhållande kan vi också se tydligt i utsagorna om samlingarna. Bibliotekets samlingar 
ses som en produkt som ska exponeras till besökarna. Att exponering är ett nytt begrepp i en 
folkbibliotekets diskursordning visar sig vidare genom det motsatsförhållande som sätts upp 
mellan ” en mer traditionell  uppställning” (Stockholms stadsbibliotek 2006c, s.30) och en 
”exponering  av  medier”  (Stockholms  stad  2006a,  s.24).  Vi  kan  vidare  konstatera  att 
betydelsen  av  marknadsföring  gör  sig  gällande  då  det  talas  om  presentationen,  eller 
tillgängliggörandet, av samlingen vilket ska ske genom att: ”Varje ämnesområde20 har en egen 
karaktär och utmärks av sin inriktning och profil” (Stockholms stad 2006c, s.30).  Precis som 
biblioteket i sin helhet ska utformas med en speciell profil och inriktning ska också samlingen 
präglas av dessa kriterier.  Detta  menar  vi  också anspela  på att  biblioteket  ska inriktas  på 
upplevelser, vilket gör att hur samlingarna presenteras är lika viktigt som vad de innehåller. 
Att biblioteket ska vara attraktivt för alla ställer också krav på de olika ämnesområdena

De tävlande bör också i högre utsträckning beakta kravet på att biblioteket ska vara attraktivt och tillgängligt för 
alla  oavsett  ålder,  funktionshinder,  studievana  osv.  Detta  innebär  bland  annat  att  varje  ämnesområde  ska 
utformas med barns, ungas och vuxnas behov för ögonen (Stockholms stad 2007b, s.28)

Eller annorlunda uttryckt:

Med undantag av ett skönlitterärt bibliotek riktat till barnen ska varje ämnesområde utformas med både barns, 
ungas  och  vuxnas  behov  för  ögonen.  Biblioteket  ska  inspirera  till  olika  sätt  att  upptäcka  och  hitta  i 
biblioteksrummet. Det ska genomföras med respekt för att olika besökare har olika behov, men ändå vara den 
vision som genomsyrar ämnesområdenas utformning. Visionen kan ge nya och oväntade samband till kunskap 
för alla besökare, såväl yngre som äldre. (Stockholms stad 2006a, s.24)

Uppdelningen  av  bibliotekets  samlingar  i  ämnesområden  innebär  att  den  traditionella 
uppställningen efter SAB-systemet i viss mån överges. Hur böckerna organiseras på hyllorna 
kan sägas symbolisera vilken syn biblioteket har på kunskap. Detta är något som Järpvall 
(2007)  diskuterar  i  sin  magisteruppsats.  Han  menar  att  SAB-systemet  symboliserar  en 
traditionell/modernistisk  kunskapssyn  mot  en  komplex  och  icke  hierarkisk  postmodern 
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kunskapssyn vilken i hans studie bestäms av den rumsliga logiken (Järpwall  2007, s. 39). 
Genom att  det  i  materialet  tas  avstånd från det  traditionella  sättet  att  förvara,  presentera, 
förmedla  och  använda  medier  uttrycks  också  en  motvilja  till  en  hierarkisk 
kunskapsorganisation.  Istället  öppnas  upp  för  en  alternativ  organisering  utefter 
ämnesområden. Vi menar att det i och med idén om den nya ämnesindelningen eftersträvas en 
uppdelning  som inte  kräver  några  förkunskaper  utan istället  vilar  på vad  som anses  vara 
naturligt för dagens användare. Organiseringen av samlingarna är starkt förbundet med synen 
på  besökarna.  Ett  bibliotek  som inte  kräver  några  förkunskaper  hänger  samman med  det 
individbaserade  perspektivet  där  besökaren  själv  definierar  sin  roll  i  biblioteket.  Varje 
besökare ses som unik, med för stunden unika preferenser och behov. Därför kan det aldrig på 
förhand avgöras  vilka  förkunskaper  han  eller  hon har,  och  samlingarna  ska  därför  kunna 
tillgängliggöras utan krav på förkunskaper.

Stadsbibliotekets samlingar och tjänster synliggörs genom ämnesområden med olika samband till varandra. Det 
finns en stark önskan att i alla sammanhang sträva efter att undanröja fysiska, intellektuella och känslomässiga 
hinder i biblioteket (Stockholm stadsbibliotek, s.2006b).

Det är laddade och i sammanhanget ganska svårtolkade begrepp som används i citatet, men 
fokus ligger på ett öppet bibliotek utan hinder där alla ska känna sig välkomna och fritt kunna 
röra sig i och använda alla delar av samlingarna och rummet.  Att undanröja intellektuella 
hinder i biblioteket kan kopplas till en genomgående vilja att förenkla de system som byggts 
upp kring institutionen folkbiblioteket och på så sätt undanröja den förförståelse som annars 
behövs för att fullt ut kunna tillgodogöra sig biblioteket. På sätt och vis skulle det kunna ses 
som en tillbakagång till folkbibliotekets första dagar då det skulle vara ett bibliotek för folket, 
tillgängligt för alla och inte enbart för studerande eller biblioteksvana besökare. Skillnaden är 
att systemet då byggde på att välutbildad personal skulle guida besökarna, medan besökarna 
nu själva ska finna sin väg. Vad som ses som känslomässiga hinder i biblioteket är oklart och 
kan snarast ses som ett uttryck för en iver att undanröja alla tänkbara hinder, hur långsökta de 
än kan tyckas.

Vi  kan  också  se  att  bibliotekets  roll  som  litteraturförmedlare  inte  har  övergetts,  och 
skönlitteraturen är fortfarande en viktig del av samlingarna, även om det idag används andra 
ord för att beskriva denna roll. Det konstateras att ”Mötesplats för den sköna litteraturen finns 
på biblioteket” (Stockholms stad 2004, s. 21). Denna mötesplats ”ger utrymme för litteraturen 
att presentera sig” (Stockholms stad 2004, s. 21). Det är dock viktigt att poängtera att det inte 
är biblioteket eller  bibliotekarien som ska presentera och förmedla litteraturen.  Istället  ska 
litteraturen  presentera  sig  själv,  varför  det  inte  blir  bibliotekarierna  som  står  för 
smakomdömet och erbjuder besökaren vad de anser vara den sköna litteraturen. Litteraturen 
anses  i  stället  tala  för  sig  själv  i  mötet  med  besökaren.  Genom att  välja  det  värderande 
adjektivet  sköna uppstår ändå ett förhållande där viss litteratur står ut jämte någon annan. 
Vikten av kommunikation och deltagande förs fram även då det gäller besökarens möte med 
litteraturen  genom att  denna sägs erbjuda ”det  snabbaste  sättet  att  kommunicera  -  genom 
fantasin”. Dessutom ska det finnas plats  för skapande och boken ses som en länk mellan 
besökare  och  författare  (Stockholms  stad  2004,  s.  21).  Kommunikation,  interaktion  och 
skapande pekar återigen på att mötet med litteraturen sker på besökarens villkor, och några 
värderande aspekter från bibliotekets håll läggs inte fram.  

Trots  den  existerande  motviljan  att  dela  upp  bibliotekets  medier  efter  form  kvarstår  det 
faktiska  problemet  med  förhållandet  mellan  digitala  och  fysiska  medier.  Genom 
ämnesområdenas  multifunktionella  karaktär  möjliggörs  för  en  form  av  integrering,  men 
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fortfarande gör sig skillnaden mellan det digitala  och fysiska gällande genom att  den ena 
formen motiveras framför den andra. Det görs en åtskillnad mellan ett digitalt skönlitterärt 
och det fysiska skönlitterära. Detta är inte enbart att se som en uppdelning utan tyder även på 
en vilja att komplettera det ena med det andra. 

Det traditionella sättet att förvara, exponera, förmedla och använda medier är inte tillräckligt. Vi måste skapa ett 
biblioteksrum med större möjlighet för olika medier att interagera, en möjlighet för besökarna att använda flera 
medier samtidigt både enskilt och i grupp (Stockholms stad 2004, s. 20). 

Att andelen fysiska medier kommer att minska till följd av en ökad elektronisk publicering 
framställs som en yttre förutsättning som biblioteket måste ta hänsyn till. För att stärka detta 
resonemang  hänvisas  till  en  internationellt  rådande  trend.  Tillbyggnaden  av  biblioteket 
innebär att en större yta kommer biblioteket till förfogande.  Detta faktum innebär dock inte 
att  utbudet  av fysiska  medier  kommer  att  öka,  utgångspunkten  är  istället  det  motsatta  då 
beståndet av fysiska medier kommer att minska (Stockholms stad 2004, s.7). Det är istället 
möjlighet till ökad exponering och integrering av medier som ses som den stora vinsten med 
den  nya  ytan.  Målet  med  detta  är  att  utlåningsstatistiken  ska  öka.  Samtidigt  som  det 
konstateras att stadsbibliotekets utbud av medier kommer att minska uttrycks det ändå att: 
”Den tryckta boken kommer alltid att vara en högt värderad och en viktig källa till kunskap 
och förströelse” (Stockholms stad 2004, s. 19).

Utöver bibliotekets samlingar kan vi också se bibliotekets personal som en central resurs och 
därmed ytterligare en del av kärnan för bibliotekets verksamhet. Sättet att beskriva personalen 
uppgifter och roller menar vi också vara nära sammanbunden med de roller som tillskrivs 
biblioteket, varför vi också kommer att behandla synen på personalen som ett enskilt tema. 

Synen på personalen
Bibliotekets personal behandlas i förvånansvärt liten grad i beskrivningarna av verksamheten, 
både  vad  gäller  det  nuvarande  och  det  framtida  biblioteket.  Naturligtvis  är  personal  en 
förutsättning för många av de delar av verksamheten som tas upp, och då det beskrivs vad 
biblioteket  gör  och  ska  göra  så  inbegriper  det  personalen.  Men  mer  än  underförstått  så 
framhävs medarbetarna sällan, och framförallt lyfts inte deras kompetens fram som en resurs. 
Det  är,  som nämnts  tidigare,  typiskt  för  hela  materialet  att  inte  framhålla  vad biblioteket 
faktiskt  kan  erbjuda.  Istället  diskuteras  hur  man  bäst  ska  kunna  svara  mot  yttre,  oftast 
individuella,  krav  och  behov.  Det  innebär  bland  annat  att  frågor  om  vilka  färdigheter 
personalen kommer att behöva behärska tas upp, snarare än att påpeka vilka färdigheter de i 
nuläget besitter. 

Det  påpekas  vid  ett  flertal  tillfällen  i  materialet  att  personalen  är  en  del  av  kärnan  i 
verksamheten,  något  som tydligt  klargörs  i  följande  citat;  ”  Medierna  och medarbetarnas 
kompetens  utgör  plattformen  för  biblioteket.  (Stockholms  stad  2006a,  s.  19)”.  Bilden  av 
medarbetarnas kompetens är dock styrd av besökarnas efterfrågan, och det är en passiv roll 
som målas upp. 
 
Kompetens  är  medarbetarnas  gemensamma och  enskilda  kunskaper  samt  förmågan  att  i  olika  sammanhang 
använda  dessa  kunskaper.  Ny  kompetens  utvecklas  i  mötet  mellan  medarbetare,  besökare,  medier  och 
samarbetspartners.  I  det  nya  Stadsbiblioteket  finns  en  bred  gemensam  kompetens  kring  tillgänglighet, 
digitaliserade och anpassade medier samt kring barns och ungdomars preferenser av vad ett bibliotek kan vara. 
En  viktig  dimension  är  attityden  i  mötet  med  besökarna.  Med stöd  av  visionen  för  ett  bibliotek  i  rörelse, 
stimuleras en tillåtande, uppmuntrande och bejakande atmosfär (Stockholms stad 2006a, s. 19).
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De första meningarna i citatet tar upp relativt vaga men i övrigt vedertagna påståenden kring 
yrkeskompetens. Den syn på personalen som lyser fram i resterande del av citatet är dock 
starkt efterfrågansstyrd. Det konstateras att det finns en bred kompetens kring tillgänglighet, 
vilket är intressant. Medarbetarna ska ha kompetens kring tillgänglighet men inte själva aktivt 
tillgängliggöra bibliotekets resurser. De ska också veta vad barn och unga vill ha, men inte 
själva tala om för dem vad som finns att erbjuda. Attityden i mötet med besökarna poängteras 
också  och  en  tillåtande  atmosfär  ska  råda.  Enligt  denna  definition  lämnas  inte  mycket 
utrymme för personalen att själva agera. 

Mötet ses övergripande som en viktig del av bibliotekets verksamhet. Begreppet ges skilda 
innebörder, men här är det möte i förhållande till personalen som behandlas.   

Kärnan i Stadsbibliotekets verksamhet är mötet: möten mellan människan och ordet, mellan läsaren och boken, 
mellan besökaren och personalen. All utveckling ska syfta till att öka kvaliteten i detta möte (Stockholms stad 
2004, s. 15).

Att kvaliteten i ett möte mellan personal och besökare ska öka tolkar vi som en eftersträvan 
mot ett bättre servicebemötande. Detta innebär oftast en kundanpassning vilket också framgår 
av följande citat; 

Det viktiga mötet mellan besökare och bibliotekets personal bygger på respekt för den enskilda individen, på 
mångfald  och  kompetens.  Nya  och  förädlade  funktioner,  nya  medietyper  och  avancerad  teknik  kräver 
kompetensutveckling och att andra yrken/kompetenser än de som redan finns knyts till biblioteket. (Stockholms 
stad 2004, s. 20)

Inte  heller  här  framhålls  de  nuvarande  kompetenserna,  utan  det  påpekas  att  biblioteket 
kommer att behöva kompetensutveckling och nya yrkeskompetenser. 

För att ovan behandlade roller och funktioner ska få en reell betydelse krävs att de rum vari de 
ska utföras svarar till behoven.  Vi kommer i följande kapitel att överge till ett tema som är 
mer direkt knutet till det bibliotek som ska byggas, nämligen förhållandet mellan bibliotekets 
roller och biblioteksrummet. 

De rumsliga uttrycken
Beskrivningarna av biblioteksrummet och de rumsliga uttrycken domineras av formuleringar 
som öppenhet,  flexibilitet,  ljud och ljus.  Det hänger delvis  samman med hur rummet  ska 
användas  men  kan också  kopplas  till  visionen om bibliotekets  samlade  identitet.   Vi  har 
tidigare  introducerat  Dalhlklids  uppfattning  om  det  goda  biblioteket,  omfattande  de  fyra 
områdena  identitet,  funktion,  flexibilitet  och  variation  (Dahlkild  2006,  s.  141-143).  De 
aspekter Dahlkild tar upp är applicerbara på visionerna om biblioteksrummet. Att flexibilitet 
och variation anses vara eftersträvansvärda aspekter är ett tydligt faktum. Att funktionen ska 
anpassas efter  personal  och användare  och att  det  dessutom ska vara möjligt  att  förändra 
rummet efter nya funktioner anser vi också vara något som ligger i visionen om det rörliga 
och  flexibla  biblioteksrummet.  Vad  gäller  den  första  aspekten,  identitet  (vilken  enligt 
Dahlklid ska samverka med den kulturpolitiska målsättningen) är sambandet inte lika tydligt. 
Rummets flexibilitet och variationsrikedom utgör istället en så pass stor del av materialet att 
dessa närmast överskuggar andra värden. På detta sätt konstrueras biblioteket som flexibelt 
och rörligt, vilket ju också sammanfaller med visionen.  
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Flöden och rörelse är två ständigt återkommande nyckelord i materialet. Det är också ord som 
ges  en  skiftande  innebörd  beroende  på  sammanhanget.  Begreppen  används  ofta  för  att 
beskriva  verksamheten  i  sin  helhet  och  syftar  då  till  en  ständig  beredskap  och  vilja  att 
förändra  verksamheten.  Följande  exempel,  som  är  en  rubrik  till  en  vision  av  det  nya 
biblioteket, är ett bra exempel på denna innebörd;” Ett nytt stadsbibliotek – Tradition i rörelse 
(Stockholms stad 2004, s. 16)”. Citatet är också ett exempel på en önskan att bevara det gamla 
och samtidigt vara nyskapande, en tendens som är tydlig genom hela materialet och som vi 
diskuterar  i  ett  senare  avsnitt.  Flöde  och  rörelse  används  också  för  att  beskriva  själva 
byggnaden och dess utformning, eller snarare förutsättningar för denna. Följande citat är ett 
exempel  på  hur  dessa  båda  synsätt  sammanfaller:  ”Stadsbiblioteket  ska  utformas  utifrån 
visionen om ett föränderligt och rörligt bibliotek. Möjligheten till rörelse ska avspeglas såväl i 
byggnadens  form  som  i  verksamhetens  mål.  Form  och  funktion  ska  förstärka  varandra” 
(Stockholms  stad  2006a,  s.  19).  Rörelse  och flöden i  förhållande  till  rummet  har  en mer 
bokstavlig betydelse, det rör sig om fysiska transporter av människor och material. Samtidigt 
ges dessa förflyttningar ett egenvärde. Följande citat beskriver tydligt hur rörelse och flöde 
ska påverka rummet. 

Användare, medier och personal är de tre dominerande faktorerna vid planering av ett bibliotek. De bildar olika 
mönster och flöden. För att biblioteket ska uppfattas som en helhet, kunna erbjuda kvalitet och vara effektivt 
måste relationerna mellan dessa flöden noggrant studeras och omsorgsfullt integreras med varandra; användarnas 
sätt att röra sig i biblioteket, personalens samspel mellan arbetet i de publika delarna och arbetet ”back-stage”, 
mediernas väg från anskaffning,  placering i samlingar,  läsning i huset, utlån, återlämning, magasinering och 
gallring (Stockholms stad 2004, s. 22).

Materialet  ger inga klara besked om hur biblioteksrummet ska utformas,  men det framgår 
ändå vilken typ av rum som eftersträvas. Asplunds byggnad är ett exempel på ett bibliotek 
med en särpräglad rumsindelning där olika avdelningar har egna avskilda rum. För det nya 
biblioteket är det tvärtom ett öppet och flexibelt rum med samlade ytor som eftersträvas. Detta 
märks bland annat i negativa omdömen om uppdelade ytor, exempelvis; ” Förslag som helt 
eller  delvis  bygger  in  annexen  riskerar  att  få  de  nödvändiga  biblioteksytorna  onödigt 
uppdelade utan att åstadkomma något egentligt bevarande” (Stockholms stad 2006c, s.  10). 
Här rör det sig om en bedömning av tävlingsförslag, men det intressanta är hur uppdelade 
biblioteksytor ses som något negativt utan att motivera varför detta skulle vara negativt. På 
liknande sätt framhålls samlande ytor som något positivt,  ”Om annexen rivs kan lösningar 
med fristående nya byggnadsvolymer lättare skapa samlade biblioteksrum” (Stockholms stad 
2006c,  s.  10).  Samlade  rum framställs  här  som något  självklart  eftersträvansvärt.  Att  det 
saknas  en  argumentation  kring  varför  samlade  ytor  är  bättre  än  uppdelade  visar  på  hur 
cementerat detta synsätt är i texterna. Dahlklid ser flexibla rum som en följd av modernismen 
och att informationsteknologin ställer nya krav på biblioteket. Han menar också att det krävs 
rumsliga variationer vilket kan spegla det samtida bibliotekets mångtydighet (Dahlklid 2005 
s,  141-143).  Just  det  sista  låter  sig  enkelt  appliceras  på  det  projekt  vi  studerar.  Då  hela 
verksamheten ska vara flexibel och rörlig, utformad efter individernas behov, finns det heller 
inga direkta kriterier att konstruera rummet ifrån. 

Samlade ytor hänger också delvis samman med det övergripande målet för det nya biblioteket 
som  vi  redan  tagit  upp  ”visionen  är  att  det  nya  biblioteket  ska  vara  ljust,  öppet  och 
kommunikativt ”( Stockholms stad 2007b, s. 7). Det är ett citat som ständigt återkommer och 
som  ofta  refereras  till.  Visionen  om  ett  ljust  rum  har  inte  så  mycket  med  bibliotekets 
verksamhet att göra utan hör snarast hemma i rådande smak och preferenser inom arkitektur. 
Visionerna om ett öppet och kommunikativt rum är desto starkare knutet till biblioteket och 
speglas både i hur det talas om en allmän inställning till verksamheten samt mer specifikt om 
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rummet. Rumsligt innebär visionen om ett öppet och kommunikativt bibliotek bland annat att 
en hög grad av rörlighet eftersträvas. Det hör samman med att verksamheten riktar sig till 
individer snarare än målgrupper. För en målgruppsanpassad verksamhet är det lättare att dela 
av  rummet  i  avskilda  enheter  anpassade  till  den  specifika  målgruppen,  exempelvis 
ungdomsavdelning för sig, läsesalar för sig, barnavdelning för sig och så vidare. I och med att 
biblioteket i så gott som alla aspekter av verksamheten vänder sig till alla krävs ett öppnare 
rum där gränserna suddas ut och besökarna mer spontant och fritt kan röra sig genom rummet 
för att finna vad de för tillfället söker. Följande citat, som utgörs av ytterligare en vision för 
det nya biblioteket, är ett exempel på denna inställning;    

Biblioteket ska vara möjligt att förändra och utveckla. Biblioteket ska upplevas som kommunicerande och tala 
till den enskilda besökaren. Biblioteket ska vara lätt att använda genom att ha en layout som är lätt att förstå, 
välkomnar och uppmuntrar både vana och ovana besökare till lärande och upplevelse och erbjuder en varierad 
miljö. Biblioteket ska vara omväxlande och erbjuda valmöjligheter, både tysta och livliga miljöer och läs- och 
studieplatser för enskilt bruk eller i grupp (Stockholms stad 2006c, s. 28).

Det är en vision som är starkt präglad av ett individperspektiv vilket bland annat märks genom 
att  rummet  ska  tala  till  den  enskilde  besökaren  och  också  uppmuntra  och  välkomna  alla 
besökare oavsett tidigare biblioteksvana.  Här framgår också att rummet ska kunna erbjuda 
något i sig själv och inte enbart  fungera som förvaringsplats åt verksamheten och medierna. 
Omväxlande,  varierad  miljö  och  framförallt  upplevelse är  begrepp  som  återfinns  både  i 
ovanstående  citat  och  i  flera  andra  delar  av  materialet  då  biblioteksrummet  beskrivs. 
Besökaren får aldrig ha tråkigt i byggnaden, det ska alltid finnas möjlighet till  rörelse och 
upplevelse. Detta belyses exempelvis i följande citat; ”Det ska vara logiskt och lustfyllt att 
navigera mellan de olika avdelningarna på olika sätt, utan för många återvändsgränder” och 
”Det är viktigt hur man rör sig i biblioteket. Det ska finnas både långa (långsamma) vägar och 
genvägar, inga kommunikationsytor får upplevas som ”tråkiga” (Stockholms stad 2007b, s. 
7).  Det  här  kan  också  relateras  till  Skot-Hansens  diskussion  kring  biblioteket  som 
upplevelsecenter.  

Ljudnivån är också något som diskuteras flitigt, och det framgår att det inte är det traditionella 
tysta  biblioteket som  eftersträvas.  Att  biblioteket  i  princip  aldrig  ska  vara  tyst  hör  dels 
samman med den vikt  som läggs vid möten  och kommunikation,  ”  Rummets  utformning 
bjuder in till möten och samtal” (Stockholms stad 2006a, s. 27). Framförallt är det dock den 
individbaserade  och  efterfrågansstyrda  synen  på  verksamheten  som  sätter  ljudnivån.  Det 
konstateras  att  vilken  miljö  och  ljudnivå  som  föredras  är  helt  beroende  av  personliga 
preferenser.  

Vi läser och söker information för oss själva eller i grupper, i tysta såväl som bullriga miljöer, i läsesalar på 
biblioteken,  på tunnelbanan,  i  bokhandeln,  på  fiket,  på tåget,  i  sängen,  i  trappor,  sittande,  stående,  gående. 
(Stockholms stad  2004, s. 19)

 Dessa personliga och individuella stilar vill man i biblioteket kunna svara mot, bland annat 
genom att erbjuda varierande miljöer, ” Människor som vill studera i avskildhet och de som 
föredrar att läsa i larmet i det öppna rummet” (Stockholms stad 2004, s.18).  Det begrepp som 
oftast används för att beskriva ljudnivån i det nya biblioteket är sorligt, ”Varje ämnesområde 
erbjuder  både  tystare  ytor  och  mer  sorliga  ytor  och  resurserna  fördelas  mellan  dessa” 
(Stockholms stad 2006a, s. 24).

Ytterligare en aspekt av ljudnivån är att dessa ges olika innebörder i talet om det nya och det 
gamla biblioteket. I Asplundshuset ges tystanden ett positivt värde och byggnaden beskrivs 
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som det traditionella tysta biblioteket, ”Vördnad, tystnad, upplysning är ord som associeras 
med  1928  års  bibliotek  […]”  (Stockholms  stad  2004,  s.  17)  och  ”Gunnar  Asplunds 
stadsbibliotek ökar i värde för varje generation, som ett rum för reflektion och kontemplation” 
(Stockholms stad 2004, s. 5). Att det så tydligt framhålls att det nya biblioteket inte ska bli det 
traditionellt tysta och att begrepp som bullriga miljöer och sorliga rum tas upp anser vi tyda 
på hur det framstår som centralt att avskärma sig från det traditionella biblioteket som ofta 
förknippas med just tystnad. 

Vi  finner  det  också  relevant  att  här  referera  till  bibliotekarien  Vilma  Hodaszy  Fröbergs 
arkitekturhistoriska studie över biblioteksbyggnader. För henne fungerar begreppen tystnad 
och ljus  som en symbolisk  beskrivning  av vad  hon anser  vara  bibliotekets  själ  och rum. 
Innebörden  av  dessa  begrepp  menar  hon  sedan  gestaltas  i  bibliotekets  arkitektur  och 
symboliska  uttryck  och  det  är  just  ljus  och  mörker,  som  hon  menar  dominerar 
rumsupplevelsen. Hur tystnad och ljus förhåller sig till varandra inbegriper enligt Fröberg hur 
biblioteket  manifesterar  samhällets  idésystem.  Till  exempel  menar  hon  att  ljus  står  för 
upplysning  och  öppenhet  medan  tystnad  är  analogt  med  mörker,  hemlighetsfullhet  och 
slutenhet (Hodaszy Fröberg 1998, s. 240-242). Även om vår utgångspunkt är en annan kan vi 
se hur dessa begrepp gör sig gällande även på den diskursiva nivån. Att det artikuleras en syn 
på  biblioteksrummet,  som  liknar  den  som  Fröberg  finner  utifrån  sitt  arkitekturhistoriska 
perspektiv,  där  tystnad  och  vördnad  är  begrepp  som  associeras  till  Asplunds  bibliotek, 
boktemplet, medan ljus och flexibilitet är det som ska omfatta det nya biblioteket, det rörliga 
biblioteket. Sett till hur begreppet används i materialet stärker dessa liknelser hur en symbol- 
och vördnadsfull bild konstrueras kring Asplundsbiblioteket. 

Hodaszy Fröberg anser att ett gemensamt tema i biblioteksarkitekturen är biblioteksrummets 
konstruktion som ett  från omvärlden avskilt  rum (Hodaszy Fröberg 1998, s.  9).  Huruvida 
detta stämmer in på dagens bibliotek är en diskussion som vi inte går in på, men det är ändå 
intressant att i kontrast till detta föra fram den vikt som läggs på insynen och öppenheten i det 
nya biblioteket.  ”Biblioteket är närvarande i staden och de som besöker det har hela tiden 
kontakt med omgivningen och andra delar av biblioteket” (Stockholms stad 2007c, s. 11). 
Biblioteket ska bli en del av stadsrummet och människor utan ärenden till biblioteket ska ändå 
kunna ta del av det, om det så bara är för att ta en genväg till tunnelbanan, ”En lättfunnen, 
fullt tillgänglig, möjlighet att komma upp på kullen genom biblioteket från Odengatan med 
möjlig koppling till tunnelbanan har juryn särskilt värderat” (Stockholms stad 2007c, s. 7). Att 
biblioteket genom sin utformning ska locka till besök är något som ofta framhålls, speciellt i 
förhållande  till  huvudentrén.  Denna diskuteras  flitigt,  och vikten av att  den är  synlig  och 
iögonfallande poängteras ofta. 

Bibliotekets  nya  huvudentré  ska  vara  väl  synlig  och  som ett  blickfång  i  det  omgivande  stadsrummet  vid 
Odengatan/Odenplan. Den skall vara generös och inbjudande. Den skall utformas och kopplas så att den lockar 
till  besök från  de  framtida människoströmmarna  på omgivande  gatu-  och  torgplan  samt  från  de utvecklade 
stationsmiljöerna vid Odenplan. Den nya huvudentrén är mötet med det nya biblioteket där rum och funktioner 
ska skapa nyfikenhet och överblick (Stockholms stadsbibliotek 2006c, s. 30).

I likhet med diskussionen om skyltfönster ska huvudentrén med andra ord väcka intresse och 
fånga in förbipasserande. 

Återigen kan vi konstatera att det bibliotek som efterfrågas är ljust, öppet och inbjudande, 
samt  att  det  dessutom  ska  erbjuda  en  verksamhet  och  funktioner  som  vi  kanske  inte 
traditionellt  tillskriver  biblioteket.  Därmed  kan vi  också  konstatera  att  sättet  att  benämna 
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biblioteket har kommit att förändras och trots att bibliotek som begrepp fortfarande står sig 
starkt är konkurrensen med alternativa benämningar tydligt framträdande. 

Benämningar av det nya biblioteket
Vi har tidigare konstaterat att folkbiblioteket som institution är svårdefinierbar. Genom att här 
fokusera på vilket biblioteksbegrepp som används, både syftande på det nya biblioteket och 
på det gamla, påvisar vi att folkbiblioteksbegreppet alltmer kommit att överges till förmån för 
alternativa benämningar. Övergripande kan vi också anta att dessa benämningar kommer att 
få betydelse  för den verksamhet  som kommer att  bedrivas  i  biblioteket.  Vi hade en tidig 
intention att i analysen fokusera på hur begreppet folkbibliotek användes, med utgångspunkten 
att folkbiblioteket tillskrivs skilda roller utifrån skilda diskurser. Vi kan dock konstatera att 
överlag har begreppet  folkbibliotek helt  övergetts  till  förmån för alternativa benämningar. 
Detta  leder  till  att  vi  kommer  att  ta  upp  vilka  begrepp  som  används  för  att  beskriva 
biblioteket, även om det inte handlar om ett konkret biblioteksbegrepp, varför vi anser det 
relevant att här återkoppla till Skot-Hansen och hennes modell över folkbibliotekets profiler; 
biblioteket  som kulturcentrum,  kunskapscentrum,  informationscentrum,  socialcentrum 
(Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 19), vilka tagits upp ovan. Värt att påpeka är att inget av 
dessa begrepp används i materialet, utan att det istället handlar om abstrakta beskrivningar 
vilka vi kan placera in i ovan nämnda modell.  

I  en längre passage i  materialet  beskrivs hur biblioteket  ska utvecklas  och förändras.  Det 
framhålls här hur biblioteket ska ”[…] tala till  den enskilda besökaren” och ”använda den 
informationsteknologi som står till buds”, dessutom ska biblioteket ”stödja kommunikation 
mellan användare och personal” (Stockholms stad 2006c, s. 28). Här står också att läsa att 
biblioteket ska:  

[…] stärka rollen som aktiv och angelägen inspiratör. Biblioteket ska vara en dörröppnare som visar på nya 
möjligheter för besökaren att lära och uppleva samt på olika sätt bevara och förstärka det egna kulturkapitalet 
(Stockholms stad 2006c, s. 26-27).

Samt att:
 
 stärka rollen som aktiv navigatör i ett överväldigande material och mångfald av medier för studenter, elever och 
andra som vill utbilda sig (Stockholms stad 2006c, s. 27).

Återigen är det bibliotekets roll som vägvisare för besökarna som beskrivs, något som ska ske 
på den enskilda besökarens premisser, utifrån dennes behov. Genom att beskriva bibliotekets 
roll  som  navigatör  och  inspiratör  i  informationssamhället,  konstrueras  också  ett 
avståndstagande från bibliotekets traditionella roller, vilket kan ses som att förmedla en på 
förhand given kultur och kunskap. Vi kan alltså se ordvalen navigatör och inspiratör som 
metaforer som associerar till förhållanden som traditionellt faller utanför biblioteket. Orden 
anspelar  på  bibliotekets  kommunikativa  roll  och  en  förmedling  av  från  bibliotekarien 
förbestämda  värden har  lämnats  till  förmån  för  en  dialog  mellan  besökare  och  bibliotek. 
Utifrån ett individcentrerat perspektiv ska navigatören se till att besökaren når det mål som 
hon satt upp. Detta kan vi också koppla till Nilssons (2003) beskrivning av biblioteket som ett 
nervsystem. Samtidigt möjliggörs en mer förmedlande roll genom att biblioteket tillskriver sig 
rollen som inspiratör. Vi menar att det dock existerar en motvilja att använda begrepp som 
mer direkt anspelar på de traditionella rollerna för att istället välja begrepp som framhåller 
individen som den aktiva och beslutsfattande, även om den implicita innebörden till stor del 
kan ses  som densamma.   Samtidigt  tyder  de  nya  benämningarna  på en vilja  att  förändra 
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biblioteket och det görs genom ett användande av begrepp hämtade utanför folkbibliotekets 
diskursordning. 

Då begreppet  folkbibliotek faktiskt  används  är  det,  med  något  undantag,  för  att  beskriva 
Asplundbiblioteket,  eller  mer  övergripande  vad  som  kan  ses  som  de  gamla 
folkbiblioteksprinciperna. Att folkbiblioteksbegreppet överges i talet om det nya biblioteket 
anser vi innebära att  folkbibliotek som begrepp får stå som symbol  för det gamla,  utifrån 
vilket  det  nya  biblioteket  kan  definieras  och  på  så  sätt  konstrueras  även  en  form  av 
motsatsförhållande. Det nya biblioteket beskrivs som ett nytt, rörligt och innovativt bibliotek 
riktat till individens behov och med detta tas det även underförstått avstånd från vad som kan 
sägas vara det traditionella folkbiblioteket, även om den starka vikt som tillskrivs en fortsatt 
verksamhet  i  Asplunds  bibliotek  visar  på  att  den  fortfarande  tillskrivs  en  betydelse. 
Folkbibliotekets roll förflyttas snarare till kulturarvssfären och ses som ett immateriellt värde 
att bevara, vilket följande citat är ett exempel på. ”Ett mycket viktigt immateriellt värde är 
Asplundbyggnadens  funktion som fungerande och publikt  folkbibliotek” (Stockholms  stad 
2006c, s. 19).  Som folkbibliotek besitter alltså inte Asplundshuset enbart en rent funktionell 
betydelse, utan som fungerande folkbibliotek får det även ett immateriellt värde och måste 
som sådant bevaras. 

Den direkta återkoppling till de tidiga folkbiblioteksprinciperna som uttrycks i materialet, kan 
exemplifieras med intertextualiteten till  exempelvis Valfrid Palmgren. I materialet hänvisas 
till Valfrid Palmgren och hennes skrift, Bibliotek och folkuppfostran (1909) (Stockholms stad 
2006c,  s.  5).  Palmgren  var  en  av  de  tongivande  för  utvecklingen  av  det  svenska 
folkbiblioteksväsendet  och  det  påpekas  i  materialet  att  hennes  arbete  låg  som grund  för 
Asplundbiblioteket,  vilket  tydliggör  det  historiska  värde  som  ges  Asplundbiblioteket  och 
begreppet folkbibliotek. Det klargörs dock att dessa förhållanden var gällande för byggandet 
av Asplundshuset, inte för det nya biblioteket.  Vidare beskrivs också hur Gunnar Asplund 
själv  genomförde  en  studieresa  till  USA  för  att  finna  inspiration  från  deras 
folkbibliotekssystem för konstruerandet av Stockholms stadsbibliotek.  

Uppdelningen mellan de nya och gamla kan vidare exemplifieras med följande citat: ”Här ska 
finnas både det klassiska bokbiblioteket och det digitala skönlitterära biblioteket med litteratur 
i andra format” (Stockholms stad 2006c, s. 31). Distinktionen mellan det gamla och det nya 
beskrivs  här  som  innehållsmässigt,  men  kan  också  tolkas  som  olika  syner  på  ett 
biblioteksbegrepp. Genom att beskriva en viss del av bibliotekets verksamhet - den fysiska 
boksamlingen - som den klassiska och ställa detta mot det digitala biblioteket skapas inte bara 
en uppdelning mellan det digitala och det fysiska, utan ordvalet klassisk tyder också på en 
uppdelning mellan nytt och gammalt, där det klassiska bokbiblioteket medför en syftning på 
det  traditionella  biblioteket.  Detta  resonemang  kan  vidare  exemplifieras  genom  hur 
Asplundsbiblioteket beskrivs som ”en ikon för begreppet bibliotek i betydelsen boksamling” 
(Stockholms stad 2006a, s. 7). Bokbiblioteket ses som  en del av biblioteket och förutsätter 
därmed ett alternativt bibliotek, eller annorlunda uttryckt en biblioteksidentitet innefattande 
flera skilda roller.  

Det  behov som Stockholms  stadsbibliotek  anser  sig  ha  av  ett  kommunikatek har  tidigare 
behandlats  ovan.  Att  använda  benämningen  kommunikatek  i  stället  för  bibliotek  för 
associationerna  från  biblioteket  som  en  boksamling  och  faller  närmre  visionen  om  ett 
bibliotek i rörelse. Uppdelningen mellan bibliotekets verksamheter uttrycks vidare genom att 
Asplundshuset  ses  som ett  exempel  på  hur  biblioteksverksamheten  ändrat  inriktning  från 
förvarande till förmedling och genom denna benämning kan vi se hur det tagits ytterligare 
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steg i fokuseringen på förmedling (Stockholms stad 2004, s. 5). Bibliotekets roll stannar inte 
vid att förmedla utan ses också som medierande och interaktivitet och utbyte fungerar som 
ledord.   Förutom  kommunikateket  uttrycks  också  ett  behov  av  ett  barnens  bibliotek, 
studiebiblioteket och plats för den sköna litteraturen. Om folkbiblioteken tidigare har varit en 
samlad  enhet  kan  vi  idag  skönja  att  det,  i  och  med  oviljan  att  använda 
folkbiblioteksbegreppet, istället uppkommit en vilja att i benämnandet av biblioteket dela upp 
den samlade verksamheten i skilda delar, vilka i sig konstruerar skilda roller för biblioteket. 
Att  biblioteket  ska  utformas  i  dialog  med  besökarna  innebär  att  en  på förhand fasta  och 
bestämd identitet inte kan formuleras. Joakim Hansson anser att folkbiblioteket idag varken är 
att se som ett kulturcenter eller ett informationscenter, utan att en alltmer komplex bild av 
folkbiblioteket växer fram (Hansson 2005, s. 31). Just komplexiteten ses i projektet som en 
styrka och att då formulera fast benämningar skulle bli att frångå detta. 

Även om vi menar att folkbiblioteketsbegreppet i princip har övergivits, kommer det till tals i 
ett par citat och tyder därför på att det fortfarande finns en betydelse av att se de nya som just 
ett  folkbibliotek,  men  då  det  används  kopplas  det  direkt  till  Asplundshuset:  ”Det  nya 
biblioteket ska som Asplunds ursprungliga bibliotek vara ett folkbibliotek och upplevas som 
öppet, välkomnande och tillgängligt” (Stockholms stad 2007a, s. 10). 

Ytterligare  ett  exempel  på  användandet  av  begreppet  folkbibliotek  syftande  på  det  nya 
biblioteket uttrycks i ett juryutlåtande för ett av finalistförslagen. ”Biblioteket är närvarande 
under hela promenaden uppför sluttningen vilket  förstärker dess uttryck  som folkbibliotek 
[…]” (Stockholms stad 2007a, s. 14). Inte heller här är det folkbibliotekets verksamhet eller 
uppdrag  som  ges  en  betydelse.  Istället  verkar  det  vara  en  rent  bokstavlig  betydelse  av 
folkbibliotek som åsyftas, det vill säga folk nära ett bibliotek. 

Vi har påvisat hur benämningen på det nya biblioteket skiftar, samt hur vi finner en åtskillnad 
i benämningen beroende på om det är ”det nya biblioteket” eller det befintliga som åsyftas. 
Betydelsen  av Asplunds bibliotek  och hur  gamla,  eller  befintliga,  värden och uttryck  ska 
förhålla  sig  till  tillbyggnaden  kan  således  ses  som  en  kärnfråga  som  på  många  sätt 
symboliserar och knyter samman alla de teman vi tagit upp ovan.

Förhållande mellan det ”nya” och ”gamla” biblioteket
Hur texterna förhåller sig till det nya och det gamla biblioteket och vilka uttryck som tillskrivs 
respektive  byggnad  ser  vi  med  andra  som  ett  bärande  inslag  för  projektet  i  sin  helhet. 
Asplunds biblioteksbyggnad genomsyrar och påverkar hela vårt empiriska material, men det 
är en skiftande och på många sätt motsägelsefull bild som lyser fram. Verksamhetsmässigt är 
det den nya tillbyggnaden som totalt  dominerar,  den ska stå för något nytt  och svara mot 
aktuella  och  nyskapande  biblioteksfunktioner  som  ställs  i  kontrast  mot  den  föråldrade 
biblioteksverksamhet som associeras med Asplundhuset. Det gamla stadsbiblioteket förpassas 
i  det  närmaste  till  museum där  själva  verksamheten  blir  ett  utställningsföremål.  Freeman 
menar att  detta förhållande är starkt förknippat med arkitektur,  där själva formspråket hos 
äldre biblioteksbyggnader inbjuder till närmast andlig och spirituell kontemplation, men inte 
associeras med moderna biblioteksfunktioner (Freeman 2005). 

Arkitektoniskt  å  andra  sidan  är  det  Asplunds  mästerverk  som  är  normen  för  projektet. 
Visserligen uttrycks en önskan om att skapa en ny märkesbyggnad, men respekten för den 
gamla byggnaden är så genomgående att det nya biblioteket i slutändan får skrapa på foten 
och i  möjligaste  mån försvara sin  plats  intill  den stora ikonen.  Detta  förhållningssätt  kan 
belysas med följande citat; 
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Stockholms stadsbibliotek är en världsberömd byggnad, hisnande arkitektur och en ikon för det tidlösa begreppet 
bibliotek  lika  med  universell  boksamling.  Bländad  av  skönheten  ser  man  inte  behoven  av  ett  modernt 
stadsbibliotek (Stockholms stad 2004, s. 5)

Här  framgår  det  tydligt  att  det  nuvarande  stadsbiblioteket  står  för  de  arkitektoniska 
kvaliteterna  medan det  verksamhetsmässigt  kopplas  till  ett  föråldrat  biblioteksbegrepp,  en 
omständighet vi behandlade närmare i kapitlet rörande bibliotekets benämningar. 

En intressant aspekt är hur vikten av att Asplunds hus får fortsätta med sin verksamhet och 
inte förvandlas till ett museum framhålls. Samtidigt får denna verksamhet inte förändras utan 
ska snarare återgå till sina ursprungliga funktioner och målet verkar vara att både byggnaden 
och  dess  funktioner  ska  restaureras  och  balsameras  medan  den  nya  och  samtida 
biblioteksverksamheten kan flyta på i den  nya biblioteksdelen. Det görs också en konstant 
distinktion mellan den nya och den äldre delen av biblioteket, dessa båda delars verksamheter 
ska  samverka  men ses  aldrig  som en självklar  helhet.  På så  vis  kan det  nya  bibliotekets 
definieras  genom  att  peka  på  vad  det  inte  är,  men  det  innebär  också  att  ”traditionella” 
folkbiblioteksideal kan hållas vid liv utan att lägga ett torrt, historiskt och tråkigt dammlager 
över visionerna för det nya biblioteket. Böcker, tystnad, kontemplation och kunskap kan fritt 
få leva vidare i Asplundbyggnaden som en bit kulturhistoria medan det nya biblioteket får stå 
för det framåtblickande och nyskapande. 

Asplunds bibliotek är ett tacksamt objekt att applicera traditionella folkbiblioteksideal på. Det 
är det första biblioteket byggt för det ändamålet och bär på ett stort symboliskt arv, något som 
också ständigt framhålls i materialet.  ”Vördnad, tystnad,  upplysning är ord som associeras 
med 1928 års bibliotek och vem kan inte känna det när man går uppför trappan till biblioteket 
vid  Sveavägen?”  (Stockholms  stad  2004,  s.  17).  Asplundhuset  beskrivs  också  som  ”det 
självklara  boktemplet”  (Stockholms  stad  2004,  s.  44),  ”en  ikon  för  begreppet  bibliotek  i 
betydelsen boksamling” och en ”symbol för kunskap och kontemplation” (Stockholms stad 
2006a,  s.  7).  Dessa  beskrivningar  är  i  och  för  sig  inte  negativa  men  kopplas  inte  heller 
samman med vad ett modernt bibliotek anses stå för.  

De ideal som förknippas med Asplundbyggnaden förpassas snarare till kulisserna för att inte 
skymma det nya bibliotekets plats i strålkastarljuset; 

Det  ursprungliga  Asplundbiblioteket  ska  även  fortsättningsvis  vara  ett  aktivt  publikt  bibliotek  och  får  inte 
utformas som ett ”museum för böcker”. Publika rum i Asplundbyggnaden får inte få helt andra funktioner som 
restaurang eller administration utan ska behålla sina ursprungsfunktioner. Funktionen i Asplundbyggnaden är ett 
lika viktigt kulturvärde som byggnaden i sig (Stockholms stad 2007b, s. 8).

Här  påpekas  visserligen  att  Asplundsbyggnaden  inte  får  bli  ett  museum för  böcker,  men 
framställs  istället  som ett  museum över  folkbiblioteket.  I  den  sista  meningen  påpekas  att 
funktionen  är  ett  lika  viktigt  kulturvärde  som  byggnaden.  Det  är  med  andra  ord  inte 
Asplundhusets  funktion  som  fungerande  och  omtyckt  bibliotek  som  framhävs  utan  dess 
kulturvärde, något som är värt att bevara för eftervärden. Samma resonemang lyser fram i 
följande citat: ”Ett mycket viktigt immateriellt värde utgör Asplundbyggnadens funktion som 
fungerande och publikt folkbibliotek” (Stockholms stad 2006c, s.  19). Att funktionen som 
fungerande folkbibliotek kopplas samman med ett immateriellt värde pekar återigen på att 
verksamheten  i  Asplundhuset  ses  som  något  värt  att  bevara  men  utan  egentligt 
existensberättigande i dagens samhälle. Det skulle definitivt vara en övertolkning att påstå att 
folkbiblioteket dödförklaras och att verksamheten i Asplunds hus likt Skansens boktryckeri 
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ses som en kulturhistorisk kvarleva, men i ivern att framhålla det nya bibliotekets färdigheter 
blir det något av resultatet.  

Följande  citat  är  ytterligare  ett  exempel  på  samma  resonemang;  ”Det  är  av  såväl 
kulturhistoriska som symboliska skäl synnerligen angeläget att Asplunds biblioteksbyggnad 
också i framtiden kan inrymma stadens huvudbibliotek (Stockholms stad 2004, s. 41)”. Det är 
i  princip  samma  ordval  och  formuleringar  som  återkommer  här.  Asplunds  hus  ska  av 
kulturhistoriska och  symboliska skäl  inrymma  huvudbiblioteket,  inte  för  att  det  är  ett 
välfungerande bibliotek.  

Ännu  tydligare  blir  resonemanget  i  följande  citat;  ”Det  absoluta  flertalet  av  förslagen  [i 
arkitekttävlingen] är väl förenliga med programmets krav på Asplundhusets fortsatta funktion 
som boktempel  och återställande i ett  sådant ursprungligt  skick som kan kombineras med 
modern bibliotekshantering (Stockholms stad 2007a, s. 10)” Här framgår det att Asplundhuset 
ska fortsätta fungera som boktempel, en vördnadsfull uppgift som ska kunna kombineras med 
modern bibliotekshantering, något som biblioteket tydligen inte ägnar sig åt nu och som heller 
inte ska vara den primära uppgiften. Nästan exakt samma formulering återfinns i  följande 
citat; ” Målsättningen med att finna ett helhetsgrepp för det nya biblioteket är att göra det 
möjligt att Asplundbyggnaden återfår sin ursprungliga form i så hög utsträckning som möjligt 
samtidigt som ett modernt biblioteks funktionskrav tillfredsställs (Stockholms stad 2007b, s. 
28).”
 
Det moderna står istället den nya delen för, något som framgår av följande citat; ”Biblioteket 
ska  fyrdubbla  sina  publika  lokaler  och  till  det  existerande  biblioteket  med  sina  speciella 
kvaliteter och unika värden ska läggas en byggnad med funktioner för dagens och framtidens 
läsande och lärande (Stockholms stad 2007a, s. 4).” Asplunds hus har här speciella kvaliteter 
och unika värden, men det är den nya delen som står för funktioner för dagens och framtidens 
behov. 

När  det  gäller  de  arkitektoniska  aspekterna  råder  omvända  förhållanden.  Asplunds 
byggnadsverk, som är en internationell känd och erkänd byggnad, överskuggar genomgående 
övriga  förslag  vilket  resulterar  i  en  viss  försiktighet.  Det  märks  en  tydlig  önskan  att  få 
ytterligare en vacker och berömd byggnad i Stockholm, men samtidigt får denna nya byggnad 
inte på något sätt konkurrera med Asplunds mästerverk. Ett av de tydligaste exemplen är inte 
hämtat från vårt material, men är likväl värt att nämna. Från prisutdelningsceremonin finns en 
bild där arkitekten bakom det vinnande förslaget, Heike Hanada, poserar med ett stort diplom 
där man varken kan läsa hennes eget namn eller namnet på det vinnande förslaget. Istället står 
det överst med stora bokstäver; ”/ASPLUND”, vilket också är namnet på hela projektet. Det 
sammanfattar på ett ganska bra sätt inställningen till det nya biblioteket. Följande citat belyser 
på ett liknande sätt det förhållningssätt som råder:
  
I tävlingsprogrammet finns en förväntan på ett tillägg med ett alldeles särskilt stort arkitektoniskt värde som 
samspelar med det världsberömda Asplundhuset och kan placera Stockholm på den internationella arkitektoniska 
scenen ( Stockholms stad 2007a, s. 10 ). 

Juryn har funnit att ett nytt tillägg måste ha en sådan pregnans,  synlighet och arkitektonisk originalitet (dvs. 
verkshöjd) att det kan försvara sin plats intill Asplundshuset och samtidigt ingå i en symbios med den stora 
ikonen (Stockholms stad 2007a, s. 11).

Här framgår det tydligt att det är en ny märkesbyggnad som efterfrågas samtidigt som denna 
inte får konkurrera ut det som redan finns. Det är också ett belysande citat på så sätt att många 
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av  de  verb  som  används  i  samband  med  beskrivningar  eller  kommentarer  till 
nybyggnadsförslagen här lyfts  fram.  ”Samspelar  med det  världsberömda Asplundhuset”,  ” 
försvara sin plats intill Asplundhuset” och ” ingå i en symbios med den stora ikonen” är alla 
typiska formuleringar.  Respekt är ett annat uttryck som ständigt återkommer, exempelvis i 
följande  formuleringar:  ”Förslaget  respekterar  Asplundbyggnaden”  och  ”  Det 
[tävlingsbidraget] skapar en distans till Asplundhuset som möjliggör för två märkesbyggnader 
att  ingå  en  symbios  på  platsen  med  tydligt  utrymme  och  respektavstånd  för  bägge 
(Stockholms stad 2007c, s. 10).” Vikten av att den nya byggnaden på något sätt förhåller sig 
till det nuvarande bibliotekets formspråk lyfts också fram. Ofta rör det sig om att element från 
byggnaden tas upp som i följande exempel; ” Projektet ”samplar” Asplundsarkitektur på ett 
fyndigt  och  konceptuellt  sätt  (Stockholms  stad  2007a,  s.22)”.  Det  kan  också  röra  sig  om 
arkitektoniska former som inte har någon reell förebild men likväl kan kopplas till Gunnar 
Asplund som i citatet: ”Den [Delphinium] associerar till  Asplunds förslag om saluhallar  i 
detta  läge  från  1926,  även  om det  nu  gäller  en  ”Kunskapens  saluhall”  (Stockholms  stad 
2007b,  s.  11).  Det  förekommer  också  exempel  på  förslag  som  inte  associerar  till 
Asplundbyggnadens formspråk, men likväl förhåller sig till eller kommenterar det; ” Projektet 
vill kontrastera mot Asplundbyggnaden och gör det framgångsrikt,  det blir ett slags Ying-
Yang-situation” (Stockholms stad 2007a, s. 16). Förslag som inte på något sätt anknyter till 
den store ikonen faller dock utanför ramarna; Det inre vågformade atriet i biblioteksrummet 
varken  relaterar  eller  kontrasterar  till  Asplundbyggnaden  och stöder  inte  heller  en  bra 
biblioteksfunktion (Stockholms stad 2007c, s. 17).

Även  om  målet  med  projektet  är  att  få  fram  ett  nytt  och  välfungerande  bibliotek  blir 
kopplingen till stadens utveckling och den samlade stadsbilden så pass central att den i flera 
avseenden  kommer  att  överskugga  behovet  av  ett  funktionellt  bibliotek.  Behovet  av  en 
märkesbyggnad är något som gynnar staden, men är inte givet sammanfallande med ett idealt 
bibliotek. Hur kulturinstitutioner ges en instrumentell roll för den stadsmässiga utvecklingen 
är ett förhållande som Johannisson (2003, 2006) tog upp och vi har också tidigare berört det. I 
och med att det nya biblioteket ska verka i symbios med Asplundsbyggnaden och bli en ny 
märkesbyggand finns risken att fokus flyttas från verksamhetens identitet och de roller som 
faktiskt ska inbegripas i biblioteket.   
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Diskursordning 

Vi har i tidigare avsnitt  vid flera tillfällen berört  den diskursordning vi valt  att  utgå från, 
institutionen  folkbibliotek,  även  om  vi  rent  konkret  utgår  från  den  diskursiva  praktiken 
”projektet  nytt  stadsbibliotek”.  Det  är  värt  att  återigen  påpeka  att  diskursordnigen inte  är 
något  faktiskt  existerande  utan  att  den istället  måste  förstås  som konstruerad av oss  som 
forskare efter den förförståelse som vi bär med oss av ämnet,  en förförståelse till  stor del 
hämtad från uppsatsens teoridel. Diskursordningen för institutionen folkbiblioteket fungerar 
för oss som ett ramverk, inom vilket vi kan identifiera de diskurser som gör sig gällande för 
att definiera bibliotekets identitet,  och då närmare det direkta talet om det nya bibliotekets 
identitet.  Diskurserna  finner  vi  sedan  antingen  samverka  eller  befinna  sig  i  ett 
motsatsförhållande till varandra. 

Diskurser
I  detta  avsnitt  mynnar  vår  textanalys  ut  i  ett  identifierande  av  fyra  diskurser-   en 
marknadsdiskurs,  pedagogisk  diskurs,  demokaratisk  diskurs  och  en  historiskt  förankrade 
diskurs, vilka vi anser kommer till uttryck i talet om det nya biblioteket. Vår identifikation 
och konstruktion av diskurserna kan ses som en sammanvävning av textanalys och teoridel, 
då uppsatsens teoretiska utgångspunkter ligger till grund för vår förförståelse av ämnet och 
därmed även för de diskurser vi kan utläsa i materialet. Detta resulterar i att de diskurser vi 
finner  vara  gällande  är  väl  i  överensstämmande med  såväl  de diskurser  som Johannisson 
(2006)  identifierat  i  sin  avhandling  om  kulturarbetet  i  Göteborg  som  med  de  olika 
legitimeringsgrunderna  som  Skot-Hansens  olika  modeller  visar  upp.  Att  vi  i  den 
diskursordning vi utgår från finner diskurser som uppvisar stora likheter med ovan nämnda är 
inte  enbart  beroende  av  den  teoretiska  utgångspunkten  utan  tyder  också  på  att  de 
kulturpolitiska diskurserna tar sig samma uttryck oavsett  vilken praktik som åsyftas.    De 
diskurser  vi  identifierat  är  alla  till  stor  del  gällande  i  de flesta  av de teman vi  delat  upp 
textanalysen efter, även om vissa teman dominerar starkare i vissa diskurser och vice versa. 

Marknadsdiskurs
Marknadsdiskursen  framhäver  biblioteket  som  en  efterfrågansstyrd  verksamhet.  Vad 
biblioteket faktiskt har att erbjuda lyfts inte fram utan istället diskuteras hur biblioteket ska 
kunna  svara  mot  yttre  ställda  krav.  Därmed  överges  i  marknadsdiskursen  bibliotekets 
kulturförmedlande roll där ett på förhand fastställt värde ska förmedlas till användarna. Istället 
blir  det  användarnas  uppgift  att  efterfråga  vad biblioteket  ska kunna erbjuda.   Det  är  en 
utveckling som har sin grund i de tendenser som Skot-Hansen och Johannisson identifierat i 
kulturpolitiken  där  de  menar  att  kulturinstitutioner  i  allt  högre  utsträckning  går  mot  en 
marknadsanpassad  efterfrågansstyrning.  Detta  synsätt  speglas  också i  talet  om personalen. 
Bibliotekarierna avpersonifieras och ses som en del av ”biblioteket” och blir därmed osynliga 
i  texterna.  Det  är  exempelvis  ”biblioteket”  som  ska  erbjuda  stöd  till  användarna,  inte 
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bibliotekarier. Precis som i talet om biblioteket lyfts inte heller personalens kompetens och 
kunnande  fram  som  en  resurs  utan  det  är  deras  förmåga  att  svara  mot  yttre  krav  som 
poängteras. Biblioteket får genom detta en mer framträdande roll som serviceorganisation.  

Besökarna ses i marknadsdiskursen som individer, inte som delar av målgrupper, och det är 
individuella  behov  och  krav  som biblioteket  ska  svara  mot.  Den  starka  fokuseringen  på 
individen för med sig att biblioteket måste vara flexibelt och föränderligt. Individens behov 
kan inte mätas efter fasta parametrar utan för biblioteket gäller istället att vara rörligt och redo 
att ändra sin verksamhet efter vad individen vill ha. I denna diskurs blir individen den som 
konstruerar bibliotekets roller och det vilar på antagandet om att ifall biblioteket kan svara på 
individens  och  omvärldens  enskilda,  komplexa  och  flexibla  krav  så  kommer  också 
verksamheten  att  utvecklas  till  det  bästa.  I  relationen  mellan  bibliotek  och  individ  blir 
biblioteket ett passivt objekt som individen ger mening åt, vilket aldrig kan ske utifrån fast 
bestämda värden. 

Marknadsdiskursen gör sig också gällande i talet om det planerade biblioteksrummet. Detta 
ska vara generellt  och kunna anpassas efter  skilda aktiviteter  och användare.  Rummet ska 
också  inbjuda  till  upplevelser,  vilket  är  ytterligare  en  del  av  marknadsdiskursen  som 
framförallt diskuterats av Skot-Hansen. 

Ett  annat  utmärkande  drag  för  marknadsdiskursen  är  hur  begrepp  som hör  hemma  inom 
marknadsområdet används för att beskriva bibliotekets verksamhet. Det är en tendens som 
sammanfaller med Faircloughs begrepp kommersialisering av diskurser (Fairclough 1992, s 
207-208). Marknadsdiskusen hämtar därmed också mycket av sin legitimitet från en nyliberal 
ideologi och biblioteket tillskrivs en positiv roll om de kan svara på utomstående krav. För att 
göra  detta  krävs  ett  konkurrensmedvetande  som  också  för  med  sig  profilering  av 
verksamheten. Vilken profil det handlar om på ett överordnat plan är dock mycket oklart och 
det blir istället de enskilda delarna (exempelvis samlingarna) som profileras. Som överordnad 
profil är det flexibilitet, tillgänglighet och upplevelser som betonas. 

Ekonomisk vinning är en aspekt av marknadsdiskursen, men det är i första hand inte en fråga 
om vinning för biblioteket i sig. Istället är det fråga om den form av ekonomisk utveckling 
och  även  identitetsskapande  för  det  lokala  samhället  som  Johannisson  och  Skot-Hansen 
diskuterar. Att stödja formell utbildning ses i materialet som en investering i staden genom att 
höja utbildningsnivån. I materialet uttrycks detta som att det är lönsamt att satsa på människor 
som satsar. Biblioteket ses också som en identitetsmarkör för staden. Att Stockholm får en ny 
märkesbyggnad som kan samverka med det äldre biblioteket framhålls som minst lika viktigt 
som att staden får ett nytt välfungerande bibliotek. 

Demokratisk diskurs
I den demokratiska diskursen är det biblioteket som fri och demokratifrämjande institution 
som är den betydelsebärande punkten. Denna diskurs sammanfaller i mångt och mycket med 
Johannissons välfärdsdiskurs och Skot-Hansens (1999) sociologiska argumentationsschema. 
Också  Vestheims  (1997a)  och  Audunssons  (2005)  diskussioner  kring  bibliotekets 
demokratiska  roll  gör  sig  gällande.  Det  är  framförallt  bibliotekets  roll  som en  garant  för 
mångfald och fri tillgång till kultur och information samt dess roll som offentlig mötesplats 
där  alla  är  välkomna  som  framhålls.  Alla  medborgare  ska  också  kunna  ta  del  av  de 
verksamheter och tjänster som biblioteket tillhandahåller.  
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Då den demokratiska diskursen gör sig gällande finns oftast en interdiskursiv koppling till de 
kulturpolitiska  målen och bibliotekslagen,  även om denna koppling aldrig  befästs  med en 
manifest intertextualitet. Den sociala praktiken verkar med andra ord konstruerande för den 
diskursiva vilket kan jämföras med den diskussion som bland annat Audunsson (2005) och 
Vestheim (1997) för angående bibliotekets politiska och demokratiska uppdrag.  

Som en följd av den interdiskursiva kopplingen till styrdokument överges i den demokratiska 
diskursen  det  individperspektiv  som  i  övrigt  styr  synen  på  användarna.  Enligt  de 
kulturpolitiska målen ska kulturinstitutioner verka för möten och förståelse över exempelvis 
sociala eller demografiska gränser. Det blir svårt för biblioteket att upphäva gränser ifall dessa 
gränser inte erkänns, vilket inte görs i individperspektivet där alla användare ses som unika. 
En uppdelning av besökarna i grupper utgör också en form av representation och en försäkran 
om att alla, eller framförallt de som kan ses som samhällets marginaliserade grupper får ta del 
av  bibliotekets  verksamhet.  Detta  innebär  att  fokus  hamnar  på  speciella  grupper,  så  som 
invandrare, barn och funktionshindrade. 

Vi har  tidigare  konstaterat  att  biblioteket  som mötesplats  ges  olika innebörd beroende på 
vilken  diskurs  som  görs  gällande.  I  den  demokratiska  diskursen  syftas  betydelsen  till 
mötesplats som en offentlig, fri och demokratisk arena. Denna betydelse kan ses i motsats till 
den betydelse mötesplats ges i den marknadsorienterade diskursen. Där kopplas mötesplats 
snarare  samman  med  upplevelser  och  individens  personliga  möte  med  exempelvis 
arkitekturen eller litteraturen. I den demokratiska diskursen artikuleras bibliotekets roll och 
betydelse  tvärtom  som  ett  komplement  till  kommersiell  verksamhet  och  det  offentliga 
biblioteket sätts på så sätt i motsatts till kommersiella aktörer. 

Pedagogisk diskurs
Vad vi valt att kalla en pedagogisk diskurs gör sig genomgående gällande i materialet även 
om  den  inte  är  lika  framträdande  som  exempelvis  den  demokratiska  diskursen  eller 
marknadsdiskursen.  Utmärkande  för  diskursen  är  att  biblioteket  övergett  sin  roll  som 
folkbildande institution och istället ger plats för lärande och studier medan läsande kopplas 
samman med nöje och upplevelse. 

Lärandet  ses  som  instrumentellt  och  kopplas  främst  samman  med  formell  utbildning. 
Biblioteket närmar sig i diskursen utbildningsinstitutioner som högskolor och universitet, och 
ges  rollen  som  en  del  av  den  formella  utbildningen.  Ett  tydligt  exempel  är  hur  en 
interdiskursiv koppling till  den formella utbildningssfären gör sig gällande. Argument från 
denna  hämtas  in  för  att  motivera  bibliotekets  verksamhet,  till  exempel  motiveras  fler 
grupprum  med  att  PBL  används  i  allt  högre  utsträckning  på  universitet  och  högskolor. 
Diskursen kan förankras i vad Skot-Hansen benämner bibliotekets roll som kunskapscenter, 
men i ännu högre grad i Hanssons diskussion kring hur folkbiblioteket alltmer flyter samman 
med andra sorters  bibliotek.  Ett  exempel  på detta  är  hur  begreppet  folkbibliotek i  princip 
övergivits.  Den mest förekommande benämningen är istället  kort och gott biblioteket utan 
några närmare förklaringar om vilket sorts bibliotek det är frågan om. Användarna ses i den 
pedagogiska diskursen som individer med individuella preferenser och mål, men de särskiljs 
ändå från övriga besökare genom att benämnas studenter. 

Historiskt förankrade diskurs
Med  benämningen  den  historiskt  förankrade  diskursen syftar  vi  på  att  folkbibliotekets 
historiskt tidiga uppdrag och roller står i fokus.  På flera sätt sammanfaller diskursen med 

70



Skot-Hansens  humanistiska  argumentationsschema och Johannissons kvalitetsdiskurs,  även 
om den diskursordning vi fokuserar på för med sig vissa avvikelser. 

För att närmare exemplifiera vad vi menar med en historiskt förankrade diskursen är det värt 
att påminna om Hanssons och Frenanders teorier kring folkbibliotekets historiska grund.  De 
nyckelord vi finner i denna diskurs är exempelvis bildning, upplysning, kunskap, tystnad och 
kontemplation - begrepp som vidare kopplas samman med det tidiga folkbiblioteket och dess 
ideal.  På  samma  sätt  som  fallet  är  i  kvalitetsdiskursen  och  det  humanistiska 
argumentationsschemat  är  det  ett  estetiskt  kulturbegrepp  som  åsyftas,  inte  minst  då 
Asplundbygganden beskrivs som en ikon värd att bevara på grund av sitt höga arkitektoniska 
värde. Vi ser också hur den tryckta boken ges en stor betydelse och det konstateras att detta 
medie alltid kommer att värderas högt. Den trycka boken värdesätts därmed som objekt och 
detta sträcker sig förbi vad individen efterfrågar. Precis som Skot-Hansen (1999) poängterar 
är det kulturens egenvärde som står i fokus. Detta innebär således också att bibliotekets roll 
blir att förmedla detta på förhand bestämda värde med resultatet av ett ovanifrånpespektiv där 
biblioteket konstruera sin verksamhet fristående från vad individen efterfrågar. 

Distinktionen mellan kunskap och information är berörd ovan. Vi nämner också efter Järpwall 
att sättet att konstruera rummet och samlingarna får konsekvenser för vilken syn på kunskap 
som blir gällande. Hur kunskap och information konstrueras på den diskursiva nivån kommer 
också att få konsekvenser för den verksamhet som kan bedrivas. Sett till detta kan vi, utan att 
gå  närmare  in  på  distinktionen  begreppen  emellan,  återkoppla  till  vår  textanalys  där  vi 
identifierar  en  betydande  skillnad  i  användningen  av  dessa  begrepp.  I  den  historiskt 
förankrade diskursen används begreppet kunskap som en essens som biblioteket ska erbjuda 
och förmedla till biblioteksanvändarna, och begreppet information ser vi inte användas alls i 
denna diskurs. 

Den traditionella folkbiblioteksdiskursen är märkbar i hela det material  vi analyserat,  men 
koncentrerar sig dock kring talet om det gamla biblioteket och vi kan därav se att den med ett 
fåtal undantag är förbunden med den sociala praktik som Asplundsbyggnaden utgör. I det 
förra avsnittets textanalys kan vi därför se hur denna diskurs artikuleras tydligast inom temat 
”förhållandet mellan det ”nya” och det ”gamla” biblioteket”. Om vi ser till folkbibliotekets 
historiska utveckling kan dessa uttryck sägas sammanfalla med en tidig folkbiblioteksprincip, 
då även i tid med byggandet av Asplundsbibliotek. 
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Avslutande diskussion 

I denna avslutande diskussion knyter vi ihop uppsatsens olika delar och återkopplar även till 
uppsatsens syfte,  vilken kortfattat  behandlar vilken identitet  och vilka roller  som tillskrivs 
Stockholms  nya  stadsbibliotek  i  några  av  de  texter  som  ligger  till  grund  för  projektet. 
Förhållandet  mellan Asplunds bibliotek och det nya stadsbiblioteket  återkommer också då 
detta tema är något av det mest framträdande i texterna, och också något som säger mycket 
om identiteten både vad gäller det samlade stadsbiblioteket samt det bibliotek som kommer att 
byggas. 

Övergripande menar vi oss se att Stockholms stadsbiblioteks diskursordning hämtar drag från 
samtliga diskurser vi identifierat. Dessa känns i stor utsträckning igen från vad vi presenterade 
i den teoretiska genomgången, vilket tyder på att det i mångt och mycket rör sig om generella 
uttryck  kring  folkbibliotekets  identitet  och  att  de  resultat  vi  når  kan  tillämpas  på 
folkbiblioteksväsendet  i  stort.  Det  ska dock inte  glömmas  bort  att  det  här  rör  sig  om ett 
specifikt  biblioteksprojekt  med  unika  förutsättningar.  Framförallt  är  det  Asplunds 
överskuggande  närvaro  som  påverkar  projektet.  I  den  samlade  biblioteksidentiteten 
identifierar vi diskurser som konstruerar ovan nämnda förhållande. Dessa diskurser står såväl 
i samverkan som i kontrast med varandra. Hur dessa motsättningar uttrycks är också beroende 
av vilken biblioteksroll som förespråkas i stunden. Rent konkret menar vi att folkbiblioteket 
ges en flytande identitet, där olika roller presenteras beroende på vilken biblioteksfunktion, 
alternativt vilka mottagare, som åsyftas. På liknande sätt ser vi i texten att olika roller kommer 
till uttryck, inte enbart rörande skilda funktioner, utan detta tycks också skifta beroende på 
vilken vision eller vilka krav som ämnas uppfyllas för tillfället. Som exempel på detta kan vi 
återigen ta upp hur det individcentrerade och målgruppsanpassade tänkandet går hand i hand, 
på samma gång som det  i  mångt  och mycket  motsäger  varandra.  Vi ser till  exempel  hur 
studenter avskiljs som grupp, vilket motiveras med det ökande lärandet i samhället. Samtidigt 
motiveras detta  med ett  individcentrerat  perspektiv,  där det är  studenten som individ som 
åsyftas. Även barn och unga avskiljs som en målgrupp, vilket vi ser som en konsekvens av det 
politiska uppdrag som åligger folkbiblioteket. 

De olika roller som tillskrivs biblioteket utifrån de skilda diskurserna bildar sammantaget den 
samlade identiteten för biblioteket; det öppna och individcentrerade biblioteket som fokuserar 
på individen, men som även legitimerar verksamheten genom en form av målgruppstänkande 
och kulturhistoriska värden. Att skilda roller skapas i de olika diskurserna, samtidigt som de 
verkar sida vid sida är en av orsakerna till det komplexa biblioteksbegrepp vi menar gälla. 
Den  största  motsättningen  mellan  diskurserna  finner  vi  mellan  den  historiskt  förankrade 
diskursen och den marknadsorienterade. Den pedagogiska diskursen har i stort en gemensam 
legitimeringsgrund med marknadsdiskursen,  och  den demokratiska  diskursen har  vi  redan 
tidigare beskrivit som fast förankrad och oemotsagd i det direkta talet om bibliotekets roller. 

Den historiskt förankrade diskursen inbegriper bland annat tanken om bildning och fokus på 
skönlitteratur. Att denna diskurs kommer så pass starkt till tals i materialet tyder på att de 
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traditionella folkbiblioteksrollerna inte har övergetts. Vi kan därför konstatera att det samlade 
biblioteket tillskrivs en tudelad identitet, där det gamla biblioteket får inrymma och uttrycka 
visa roller medan det nya tillskrivs andra, mer obestämda roller. Vi menar oss samtidigt se hur 
delar av den historiskt förankrade diskursen tagits upp i marknadsdiskursen och används rent 
instrumentellt för att uppnå andra mål och konstruera andra roller än vad som är fallet i den 
ursprungliga diskursen. De tidiga folkbiblioteksprinciperna ges kulturhistoriska värden och 
blir därmed en del av stadens marknadsföring; ett sätt att skapa en attraktiv plats som lockar 
besökare.  Bibliotekets  traditionella  roller  får  därmed  ett  symboliskt  värde  snarare  än  ett 
funktionellt.  Vi  kan därför  hävda  att  talet  om de  gamla  folkbiblioteksprinciperna  och  det 
kulturhistoriska  värdet  blir  instrumentell  i  den  betydelse  att  det  syftar  på  att  uppnå  en 
utveckling  som  snarare  gagnar  staden  än  folkbibliotekets  verksamhet.  Här  kan  vi  också 
jämföra med Johannissons (2006) studie om kulturplaneringens roll i Göteborg där hon menar 
att konstens egenvärde och egenart i alliansdiskursen fungerar som ett medel för ekonomisk 
utveckling.  Att  folkbiblioteket  tillskrivs  flera  ibland motsägande roller  påverkar  självfallet 
dess flytande och komplexa identitet.  Generellt  kan vi dock hävda att  marknadsdiskursen, 
inbegripande den stadsmässiga utvecklingen, får ett övertag gentemot de andra diskurserna då 
bibliotekets roller kan användas och uttryckas för att nå de mål som styr marknadsdiskursen. 
Betydelsen av bibliotekets roller och identitet kommer på så sätt till stor del att handla om att 
stärka andra verksamheter än den egna. 

Den pedagogiska diskursen är relativt ny i folkbibliotekets diskursordning, och som sådan står 
den  och  vacklar.  Legitimeringsgrunden  sammanfaller  till  viss  del  med  den 
marknadsorienterade diskursen i och med att bibliotekets pedagogiska roll är instrumentell 
och individfokuserad. Biblioteket ska inom diskursen inte fostra goda medborgare utan stödja 
individuella studier som i sin tur bidrar till samhällets utveckling. Den pedagogiska diskursen 
står  i  konflikt  med det traditionella,  både i  synen på biblioteket  som bildningsaktör  och i 
synen  på  målet  med  bildningen.  I  synen  på  användarna  befinner  sig  den  pedagogiska 
diskursen i ett gränsland.  Användarna ses visserligen som individer, men i och med att den 
pedagogiska diskursen inte  är  helt  inlemmad i  folkbibliotekets  diskursordning särskiljs  de 
ändå som studenter (med individuella behov).
 
Den demokratiska  diskursen  är  fast  förankrad  i  synen  på  biblioteket.  Den definierar  inte 
bibliotekets  identitet,  men  ifrågasätts  heller  aldrig  utan  får  fridfullt  flyta  på.  Dess  starka 
ställning  hör  delvis  samman  med  den  sociala  praktik  som  styr  folkbiblioteken  där  det 
demokratiska uppdraget framhävs. Marknadsdiskursen skulle kunna utgöra ett hot mot den 
demokratiska diskursen eftersom de står för två olika perspektiv som är svåra att förena. Det 
är möjligt att en sådan utveckling kommer att göra sig gällande, men än så länge viker sig 
marknadsdiskursen just i detta avseende. Bibliotekets roll som främjare för demokratin blir 
därför aldrig motsagd och vi kan därför se detta som en kärnroll. Hur detta sedan kommer att 
visa sig i den konkreta verksamheten ges dock inga svar på. För att ge ett exempel på hur 
detta visar sig och hur den sociala praktiken får genomslag i den diskursiva kan vi återigen ta 
upp  det  målgruppstänkande  som  emellanåt  återkommer,  speciellt  då  det  rör  sig  om 
marginaliserade grupper. Vi kan också se en sorts balansgång mellan den traditionella och den 
marknadsorienterade diskursen. Marknadsdiskursen fokuserar på ett underifrånperspektiv, där 
individen själv formulerar sina behov som förväntas styra bibliotekets verksamhet och den 
traditionella biblioteksdiskursen som har ett ovanifrånperspektiv, där det som erbjuds styrs av 
biblioteket och kulturpolitiken. I den demokratiska diskursen däremot fokuseras på dialog och 
bibliotekets politiska uppdrag som garant för fri tillgång till varierad och bred litteratur och 
information kombinerad med det behov som finns för den enskilda individen. 
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Individperspektivet konstruerar inte enbart ett flytande biblioteksbegrepp utan även individen 
ges en flytande identitet, där hon ena dagen besöker biblioteket i kraft av forskare och andra 
dagen som medlem i en rollspelsförening.  Att individens behov ges så stort utrymme kan 
också ses som en följd av motviljan att fastställa och uttrycka behov och funktioner överlag. 
Motviljan att fastställa besökarens identitet och behov, för att istället fokusera på ett ständigt 
pågående identitetsskapande stämmer väl överens med den övergripande synen på biblioteket. 
Då inga behov kan fastställas kan inte heller någon biblioteksidentitet fastslås och följden blir 
ett flytande och komplext biblioteksbegrepp. På grund av oviljan att sortera in människor i 
fack och viljan att  få med hela spektrat  av potentiella  användare får  biblioteket  rollen av 
främjare av mångfald vad gäller användarna. Att vända sig till alla människor oberoende av 
bakgrund behöver dock inte vara detsamma som att skapa en mångfald vad gäller verksamhet. 
Stark tilltro läggs på att det nya biblioteket kommer att marknadsföra sig självt och locka in 
användare som inte traditionellt är vana biblioteksbesökare. Lyckas detta så får biblioteket en 
roll som offentlig mötesplats och främjare av demokrati och mångfald. Misslyckas det finns 
risken att denna roll helt faller i skymundan. 

Det starka fokus som läggs på individen i samklang med motviljan att formulera på förhand 
bestämda  värden  är  argument  som  kommer  till  tals  inom  samtliga  diskurser.  Det 
individcentrerade perspektivet legitimeras i den demokartiska diskursen med individens rätt 
att  själv  formulera  sin  egen livsvärld,  sina  egna  önskningar  och  vilken  kultur  som är  att 
föredra. Samma argumentation blir också betydande i marknadsdiskursen, men då är målet 
snarare att motivera verksamheten i ekonomiska termer, där individens fria val leder fram till 
den  bästa  biblioteksidentiteten.  Även  den  historiskt  förankrade  diskursens  betoning  på 
kulturarv och främjande av en viss kultur kan legitimeras med hjälp av samhällsekonomiska 
argument.  Den negativa aspekten med detta menar vi ligger i att de roller som inte låter sig 
mätas ekonomisk, eller lockar en större publik riskerar att hamna i skymundan. Kärnroller 
som att främja läsande och kulturell mångfald riskerar således att glömmas bort. 

I uppsatsens inledning beskriver vi hur folkbibliotekets identitet och roller ständigt omformas 
och förändras och att sättet att tala om biblioteket också kommer att få betydelse för vilket 
bibliotek som kommer att byggas, vilken verksamhet som kommer att inrymmas däri, samt 
hur identiteten kommer att uppfattas utifrån. Vi ser med andra ord förarbetet till Stockholms 
nya stadsbibliotek som ett tidens tecken, och som sådant kan det också kopplas till en större 
diskussion om folkbiblioteksväsendets övergripande identitet, något som bland annat visar sig 
genom att de diskurser som textanalysen mynnar ut i har mycket gemensamt med de resultat 
som andra forskare nått fram till  angående folkbibliotekets olika roller.  Detta är i sig inte 
förvånande utan tyder snarare på att talet om ett specifikt bibliotek också säger mycket om 
folkbiblioteket i stort, vilket ju också var en av utgångspunkterna med vår uppsats.  Utifrån 
detta kan vi också dra slutsatsen att en helt ny biblioteksidentitet inte kan utformas, även om 
det är det som efterfrågas och önskas i det analyserade materialet.  Biblioteket är istället ett 
resultat av den tid och den kontext där idéerna uppkommer. Att det finns en önskan att bygga 
ett helt nytt bibliotek som ska innefatta roller som tidigare inte varit en del av folkbiblioteket 
ser vi därför som extra tydligt i och med oviljan att använda begreppet folkbibliotek. Det nya 
biblioteket  ska  få  en  ny  identitet,  och  denna  identitet  ska  inte  vara  folkbibliotekets. 
Folkbiblioteket tycks snarare framställas som en förlegad biblioteksidé och den identitet som i 
texterna tillskrivs det nya är istället det innovativa och kommunikativa biblioteket. Detta inte 
bara försvårar, utan talar också emot att fasta roller är möjliga. Det nya biblioteket definieras 
vidare genom ett avståndstagande mot det gamla Asplundsbiblioteket, vilket är ytterligare ett 
uttryck för viljan att skapa något nytt. I detta ligger dock en motsättning, inte minst då vikten 
av  att  bevara  Asplundsbibliotek  som fungerande  stadsbibliotek  är  så  pass  framträdande  i 
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texterna, något som i förlängningen kan innebära svårigheter då det nya biblioteket ska fyllas 
med funktioner och verksamheter. Att det nya måste fungera självständigt och samtidigt vörda 
det gamla försvårar dessutom för visionen om att bygga ett helt nytt bibliotek. Även om det är 
en kontrast som efterfrågas så måste denna kontrast verka i samklang med det gamla. Hur 
resultatet kommer att bli vet vi ännu inte, och kanske kommer det gamla och nya att förstärka 
varandra och skapa en lyckad symbios, men det finns också en risk att rollerna blir än mer 
fragmenterade och att varken det nya bibliotekets eller Asplundsbibliotekets identitet kommer 
rättvist till uttryck. 

Vi har ett flertal gånger återkommit till att folkbiblioteket som begrepp i texterna är något som 
övergetts i talet om det nya biblioteket. Detta säger mycket inte bara om förhållandet mellan 
det nya biblioteket och Asplundsbiblioteket. Det visar också på hur konstruktionen av det nya 
biblioteket vilar på en önskan om något helt nytt, något som sedan tidigare inte existerar och 
vilket även skapar ett motsatsförhållande mellan det nya och det gamla, inte minst beroende 
på den stora betydelse som tillskrivs Asplunds bibliotek. Följden av detta menar vi blir att det 
är  lättare  att  fastställa  vad  det  nya  biblioteket  inte  ska  bli.  För  att  mer  konkret  svara  på 
uppsatsens första frågeställning vilken lyder; ”hur beskrivs det nya stadsbibliotekets roller  
och identitet i de texter som ligger till grund för projektet ”Stockholms nya stadsbibliotek”, 
kan vi därför konstatera att det mest framträdande och därför även det mest centrala är att 
frågor om roller och identitet undviks.  Identiteten för det nya biblioteket uttrycks istället i 
rent visionära termer, där det är bibliotekets användare som ska fylla biblioteket med innehåll. 
På så sätt uppkommer en motvilja att från bibliotekets håll uttrycka rollerna. Dessa roller ska 
istället definieras av användarna själva då biblioteket står klart. Visionen för biblioteket bidrar 
dock till vissa specifika biblioteksroller. Även om detta må stanna vid det öppna, ljusa och 
kommunikativa  biblioteket,  så  konstrueras  en  viss  biblioteksidentitet;  en  identitet  som tar 
avstånd från  det  mer  klassiska biblioteket  som har  till  uppgift  att  erbjuda  användarna  på 
förhand bestämda värden.  De roller som uttrycks explicit är de som inspiratör och navigatör, 
något som går starkt i linje med att individen själv ska forma biblioteket, även om bibliotek 
kan  erbjuda  stöd  och  inspiration  i  denna  konstruktion.  I  detta  ser  vi  ett  problem.  Då 
biblioteket ska kunna erbjuda allt, vara till för alla och inte formulera några fasta roller krävs 
att användaren själv är väl medveten om vad hon vill ha; att hon sätter krav på biblioteket och 
att biblioteket sedan har resurser och möjlighet att erbjuda detta. Detta leder i sin tur till den 
klassiska problematiken med svårigheten att efterfråga det man inte är medveten om. 

Vad det framtida biblioteket kommer att få för identitet är som vi påvisat inte enkelt att se. 
Även om det flytande och komplexa anses vara målet och styrkan med biblioteket, menar vi 
att  det  är  svårt  att  konstruera  ett  bibliotek  utifrån de kriterierna.   Stor tilltro  läggs  på att 
framtiden  och  den  enskilda  individen  kommer  att  skapa  en  ny  biblioteksidentitet.  Om 
biblioteket inte själv vill formulera sin identitet finns dock risken att det blir ett tomt skal utan 
verklig tyngd och substans.  
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