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Title 

LIBRARY FOR ALL? 

A Discourse Analysis of the International Manifestos of IFLA 
 

 

Abstract 
This thesis for the Master’s degree takes its starting point in eight library manifestos 

produced by International Federation of Library Association and Institutions (IFLA). 

The focus is on the role and missions of public libraries expressed through these 

manifestos. The great authority of IFLA contributes to the values of the organization 

and tends to become the norm for the activities of libraries worldwide. 

 

The pre-understanding for this Master’s thesis is that it is problematic that IFLA 

produce documents with the purpose of reaching all their members across the world. 

It could be suspected that the IFLA manifestos are colored by western standards and 

ideals. The aim of this study is to reveal whether there are such western influences, 

and if so, how is it then expressed in the manifestos. More specifically, using the 

theories of discourses by Foucault, the aim is to reveal possible structures of power in 

the manifestos produced by IFLA, partly in collaboration with UNESCO, as well as 

learn about and question the perceptions of the library’s missions, constructed and 

reproduced in the manifestos. 

 

In addition to the Foucauldian discourse analysis the study draws on a postcolonial 

theory, intending to pay attention to statements as constructions created within 

discourses. The discourse analysis is inspired by a three steps model by Sanna Talja. 

 

To study the missions of the library, expressed in the manifestos, focus lies on the 

themes most often repeated in the manifestos, namely: Learning and education, 

cultural heritage and preservation and aspects of accessibility. How these selected 

themes are spoken of by IFLA is studied, and underlying power relations in 

statements of each manifesto are highlighted. 

 

The conclusion of the study is an identified IFLA discourse. The manifestos are 

written for the parts of the world which are rich in resources in areas of technology, 

infrastructure and economics. The study is based on an interest in power relations, 

which, according to Foucault and postcolonial theorists, permeates all discourse. The 

statements in the discourse identified are largely based on relationships between 

“those who have” and “those who do not have” access to technology or the ability to 

master the technical equipment.  

 

Master’s thesis 
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1. Inledning och problemområde  

The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) is the leading 

international body representing the interests of library and information services and their users. It 

is the global voice of the library and information profession. 

IFLA 2011a 

  
Så beskriver The International Federation of Library Associations and Institutions 

(IFLA) sig själva som internationell biblioteksorganisation. IFLA har som mål att 

verka globalt och som en ledande biblioteksorganisation i världen. De står bakom 

flera manifest och riktlinjer, både via sina underorganisationer och genom samarbeten 

med andra stora organisationer. IFLA:s manifest är delvis utarbetade i samarbete med 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Kerstin 

Hassner (2006), kommunchef i Ljusdals kommun, betonar vikten av 

biblioteksmanifest för att markera betydelsen av bibliotek världen över.  
 

UNESCO och IFLA:s folkbiblioteksmanifest spelar en viktig roll för att markera bibliotekens roll 

och betydelse världen över. Manifesten används och citeras dagligen av biblioteksansvariga i 

dialogen mellan biblioteken, deras huvudmän och medborgarna i många länder. Det är mycket 

viktigt för bibliotekens utveckling och status att som grundläggande idédokument ha ett 

internationellt manifest, antaget av en välkänd och ansedd organisation som Unesco. 
      

Hassner 2006, s. 8 
     
IFLA är en internationell biblioteksförening som grundades år 1927 och som idag har 

medlemmar i 150 länder. UNESCO är ett FN-organ som verkar internationellt för 

utbildning, vetenskap och kultur. Organisationen bildades år 1945 och har sedan dess 

spelat en viktig roll för biblioteksutvecklingen världen över (IFLA 2011a, UNESCO 

2012).    

 

Studien har sin utgångspunkt i åtta manifest producerade av IFLA. Fullständiga 

referenser till manifesten återfinns i bilaga 1. Vi använder oss av IFLA:s samtliga 

manifest förutom UNESCO skolbiblioteksmanifest1, vilket valts bort eftersom det har 

en mer specifik målgrupp, medan de andra manifesten vänder sig till alla. Efter en 

initial granskning uppmärksammade vi att vissa formuleringar och begrepp 

återkommer mer frekvent än andra när IFLA beskriver bibliotekets uppdrag. I studien 

                                                 
1 Unescos Skolbiblioteksmanifest (1999). Tillgänglig: http://www.ifla.org/publications/iflaunesco-school-library-

manifesto-1999. [2012-04-03] 
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utgår vi från de teman vi upplever att dominerar, vilka relaterar till utbildning, 

kulturarv och bevarande samt tillgänglighet.  

 

Begrepp och formuleringar som förekommer i material som IFLA producerar 

reproduceras och etableras genom frekventa citeringar både i professionella och 

vetenskapliga sammanhang. IFLA refereras till i allt från Kristianstad kommuns 

biblioteksplan till riktlinjer för American Library Associations organisation. IFLA står 

även med som självklar samarbetspartner till Rysslands nationalbibliotek, och på 

Perus nationalbiblioteks hemsida kan man både i text och bild se hur IFLA och 

UNESCO:s internetmanifest genom en workshop implementeras i 

biblioteksverksamheten (Kristianstad 2009; ALA 2012; Ryssland 2012; Peru 2010; 

Raju & Raju 2010).  

 

Det finns ett fåtal stora internationella organisationer, som IFLA och UNESCO, som 

producerar manifest avsedda att vara giltiga för bibliotek runt om i världen. Vår 

förförståelse är att det är västerländska ideal och behov som styr och förmedlas via 

IFLA:s manifest, och att det är problematiskt att dessa dokument ska verka för länder 

även utanför västvärlden. Manifesten är inte tvingande, som en lag eller konvention, 

men väger tungt eftersom de ofta refereras till som en högre instans (Hassner 2006, s. 

8). IFLA:s starka auktoritet bidrar till att organisationens värderingar och synsätt 

riskerar att bli normgivande för biblioteksverksamheter världen över.  

 

För att studera manifestens utsagor närmare använder vi en diskursanalys inspirerad 

av Michel Foucault. Vi intresserar oss för maktrelationer och hur vissa utsagor 

produceras och reproduceras och på så vis riskerar att bli normgivande. I vårt fall 

riskerar manifestens utsagor att bli normgivande för alla IFLA:s medlemsländer. 

Genom en diskursanalys vill vi med ett kritiskt perspektiv synliggöra maktrelationer 

som cirkulerar i manifesten.  

 

En diskurs kan förstås som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (Winther 

Jørgensen och Phillips 2000, s. 7). Varje objekt är omringat av flera diskurser vilka 

alla strävar efter att bli den rådande och på så sätt att få äganderätt för objektets 

mening (Burr 1995, s. 49). Foucault ger språket stor betydelse och menar att allting 

medieras via språket och diskurser. Det är språket som sätter gränser för vad som är 

möjligt att tänka eller uttrycka inom en diskurs (Börjesson & Palmblad 2007, ss. 10-

12). 

 

Förutom den foucauldianska diskursanalysen tillämpar vi ett postkolonialt perspektiv 

i analysen. Den postkoloniala teorin, liksom diskursanalysen, betonar språkets 

betydelse för att skapa och reproducera hierarkier och maktrelationer (Thörn, 

Eriksson & Eriksson Baaz 1999, ss. 17-18). Det som karaktäriserar den postkoloniala 

teorin är synen på att den geografiska positionen har betydelse för människors 

politiska och ekonomiska situation (Landström 2001, s. 7). Postkolonialismen vänder 

sig emot den eurocentriska och begränsade syn som finns på tredje världen och 

betonar att dessa samhällen alltid haft en självständig samhälls- och kulturhistoria 

(Spivak 1997, s. 149). Den postkoloniala teorin har som ambition att synliggöra den 

europeiska imperialismens historia och arv och låta andra röster komma till tals 

(Loomba 2008, ss. 9-10). En betydelsefull teoretiker inom den postkoloniala teorin är 



 

 6 

Edward Said som genom sitt verk Orientalism (1978) har betytt mycket för det 

postkoloniala fältet. 

 
Vilket illustreras av citaten nedan förutsätter IFLA att vi lever i en digital tidsålder, ett 

globalt, öppet och demokratiskt informationssamhälle och ett mångkulturellt 

samhälle. Vad dessa utsagor innebär finns det ingen närmare förklaring till. Den här 

typen av vaga formuleringar är återkommande och bristen på definitioner är 

genomgående i IFLA:s samtliga manifest. Intresset för hur IFLA genom sina utsagor 

konstruerar bibliotekets uppdrag är en ingång till vår djupdykning i IFLA:s manifest. 

 
The unique role of libraries and information services is that they respond to the particular 

questions and needs of individuals. This complements the general transmission of knowledge by 

the media, for example, and makes libraries and information services vital to a democratic and 

open Information Society.  

Alexandria Manifesto on Libraries, the Information Society in Action (2005) 

 
att stimulera förmågan att förstå och behärska informations- och kommunikationsteknik i den 

digitala tidsåldern  

IFLA:s mångkulturella manifest (2006/2008), s. 2 

  
recognise the importance of information literacy and vigorously support strategies to create a 

literate and skilled populance which can advance and benefit from the global Information Society 

Alexandria Manifesto on Libraries, the Information Society in Action (2005) 

  
Särskild uppmärksamhet bör ägnas grupper som ofta är marginaliserade i mångkulturella 

samhällen: minoriteter, asylsökande och flyktingar, personer med tillfälliga uppehållstillstånd, 

gästarbetare och ursprungsfolk.  

IFLA:s mångkulturella manifest (2006/2008), s. 2 

 

Att manifesten genomsyras av en västerländsk prägel problematiserades redan efter 

andra världskrigets slut. År 1954 uttryckte Shiyali Ramamrita Ranganathan (1954, ss. 

183-189) i sin artikel “IFLA - What it Should Be and Do” sin oro för att IFLA:s nya 

medlemsländer skulle mötas av en dålig attityd av de Västeuropeiska och 

Nordamerikanska medlemsländerna som ställde sig överlägsna och tenderade att 

motsätta sig idéer och bibliotekslösningar som kom från utvecklingsländer. Trots att 

IFLA kallade sig själva för en internationell organisation menade Ranganathan att det 

fanns en Nordamerikansk och Västeuropeisk dominans inom organisationen. 

Ranganathan uttrycker en förhoppning och önskan om att nästa generation av IFLA:s 

medlemmar ska ha blivit “sant” internationella. Problematiken som Ranganathan 

uttrycker är av vikt att studera än idag.  

 

Internationella hjälporganisationer har kritiserats för att styras av västerländska 

förutsättningar. Möten hålls i västerländska metropoler, kommunikationen äger rum 

på engelska, franska eller spanska, och språket som används härstammar från 

vetenskapen och filosofin (Briggs & Sharp 2004, ss. 664-666). Vilka ingår i IFLA:s 

digitala tidsålder, globala värld och det öppna demokratiska informationssamhället? 

Vems perspektiv utgår IFLA:s utsagor från? Manifesten vi utgår ifrån är 

internationellt gällande, vilket enligt oss är problematiskt eftersom IFLA:s 
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medlemsländer ser olika ut. Genom att studera utsagor i idag aktuella manifest 

producerade av IFLA vill vi uppmärksamma hur en eventuell västerländsk prägel tar 

sig uttryck i manifesten.  Är biblioteket IFLA beskriver till för alla? 

1.1. Syfte 
Vårt syfte är att synliggöra underliggande maktrelationer i åtta stycken manifest 

producerade av IFLA, delvis i samarbete med UNESCO. Vi vill också få kunskap om 

och problematisera vilka uppfattningar om bibliotekets uppdrag som konstrueras och 

reproduceras i manifesten. 
  

Vi vill uppmärksamma och få en förståelse för hur begrepp i olika kontexter 

konstrueras och reproduceras samt försöka skönja strukturer och strömningar som 

ligger bakom utsagorna i manifesten. Det är först när strukturer synliggörs som de blir 

möjliga att ifrågasätta och frångå (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 131). Vad 

representationerna kan få för eventuella konsekvenser för biblioteksverksamheter i 

världen hade varit intressant att studera, men hade krävt en betydligt mer omfattande 

uppsats. 

  

Eftersom vi ämnar studera dominerande diskurser och vedertagna formuleringar i 

internationellt täckande manifest kan vi med ett postkolonialt perspektiv synliggöra 

relationer som styr valda diskurser och på så vis låta andra röster komma till tals. Det 

postkoloniala perspektivet är även ett perspektiv som delvis saknas inom biblioteks- 

och informationsvetenskap (B&I), och tycks därför kunna berika forskningen inom 

B&I-fältet. 

1.2. Frågeställning 
Med utgångspunkt i vårt syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

  
– Hur framställs det “universella” biblioteket i IFLA:s manifest? 

 

– Vilka syftar IFLA på när de talar om gruppen “alla” i sina manifest?  

 

– Finns det motsättningar i manifestens utsagor om bibliotekets uppdrag, och 

hur tar de sig i sådana fall uttryck? 

 

– Vilka maktrelationer bygger manifestens utsagor på? 

 

Forskningsfrågorna diskuteras i relation till temana ”lärande och utbildning”, 

”kulturarv och bevarande” samt ”tillgänglighet och ’till för alla’”. Samtliga frågor 

kommer att besvaras i uppsatsens sista kapitel ”Sammanfattning och slutsatser”.   
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1.3. Presentation av IFLA och UNESCO 
 

IFLA och UNESCO utvecklade tidigt ett samarbete och har sedan 1950-talet haft ett 

nära och framgångsrikt samarbete gällande biblioteksfrågor (Thomas 1995, s. 6). 

  
Organisationerna presenteras med fokus på deras roll, syften och intressen i 

förhållande till bibliotek och bibliotekens uppdrag. Presentationen baseras på 

organisationernas egna beskrivningar som finns på respektive hemsida. 

1.3.1. IFLA 
IFLA är en internationell biblioteksförening som grundades i Edinburgh i Skottland år 

1927. Organisationen har idag 1600 medlemmar i drygt 150 olika länder. När IFLA 

grundades bestod organisationen enbart av medlemmar från Europa och Nordamerika 

(De Vries 1976, ss. 13-14). Organisationen beskriver sig själv som en internationell, 

oberoende, icke-statlig och icke-vinstdrivande organisation med mål att främja hög 

standard på biblioteks- och informationstjänster och uppmuntra en utbredd förståelse 

för värdet av bra bibliotek och informationstjänster. De ska även företräda sina 

medlemmar i hela världen (IFLA 2011a). 

  
För att nå sina mål har IFLA formulerat kärnvärden vilka innebär att IFLA stödjer och 

främjar principerna för åsiktsfrihet och yttrandefrihet, som uttrycks i artikel 19 i FN:s 

konvention om mänskliga rättigheter (Regeringskansliet 2006). IFLA:s kärnvärden 

handlar om att människor, samhällen och organisationer behöver fri tillgång till 

information, idéer och föreställningar för sitt fysiska, mentala, demokratiska och 

ekonomiska välbefinnande. IFLA tror att försörjningen och levererandet av 

informationsservice med hög kvalitet bidrar till att garantera tillgången till 

information. Organisationens sista kärnvärde innebär att de erkänner rätten för alla 

medlemmar att engagera sig i och ta del av organisationens aktiviteter, oberoende av 

medborgarskap, etnisk tillhörighet, kön, språk, politisk åsikt eller religionstillhörighet 

(IFLA 2011a). 

  
IFLA samarbetar dessutom med fler stora organisationer. Förutom ett tätt samarbete 

med UNESCO och International Council of Scientific Unions (ICSU) har IFLA även 

observatörsstatus i FN samt de internationella organisationerna the World Intellectual 

property Organization (WIPO), the International Organization for Standardization 

(ISO), samt i the World Trade Organization (WTO) (IFLA 2011a).  

  
Inom ramen för IFLA bedrivs flera olika program som arbetar med mer specifika 

frågor. Ett av dem är Committee on Freedom of Access to Information and Freedom 

of Expression (FAIFE) vars uppdrag är att medvetandegöra och uppmärksamma 

sambandet mellan konceptet bibliotek och intellektuell frihet. FAIFE arbetar för att 

skydda intellektuell frihet och yttrandefrihet genom att publicera rapporter, delta i 

internationella sammankomster och organisera workshops. De övervakar också 

tillståndet för yttrandefriheten i biblioteksvärlden och stödjer IFLA:s policyutveckling 

och samarbete med andra internationella människorättsorganisationer (IFLA 2011b). 
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1.3.2. UNESCO 
UNESCO bildades 1946 och har 195 medlemsländer. UNESCO är en organisation 

inom FN som främst arbetar inom områdena utbildning, vetenskap, kultur samt 

kommunikation och information. De arbetar även för rättvisa, mänskliga rättigheter 

och frihet för alla människor, oavsett etnicitet, kön eller religion. Syftet är att genom 

samarbete skapa fred mellan länder, skapa gemensamma riktlinjer samt diskutera 

framtiden inom dessa områden (UNESCO 2012). 

  
Ett av UNESCO:s största uppdrag är att arbeta fram gemensamma regler, så kallade 

normativa instrument, i form av rekommendationer, deklarationer eller konventioner, 

som alla medlemsländer kan enas om (UNESCO a, odaterad). 

  
UNESCO vill också främja vetenskap för världens utveckling. Forskning inom olika 

områden har en viktig roll i att ge världens länder kunskap och möjlighet att bekämpa 

fattigdom, samt att arbeta för fred och hållbar utveckling. För att uppnå sina mål 

arbetar UNESCO med att ta fram riktlinjer och etiska principer, samt med att sprida 

kunskap till fattigare länder. UNESCO:s forskningsprogram ska främja utbytet av 

kunskaper mellan forskare i olika delar av världen (UNESCO b, odaterad). 

  
UNESCO:s arbete med kommunikation har sin utgångspunkt i tanken om the 

Knowledge Society, ett kunskapssamhälle tillgängligt för alla - på södra som norra 

halvklotet. Här ingår fler olika projekt om ny informationsteknologi. Fokus ligger på 

tillgång och användning utifrån flera olika aspekter, utveckling av traditionella medier 

som radio och press, med särskilt uppmärksammande av public service-TV, och 

utbildning av journalister. Dessutom ges stöd till teknologiutveckling inom arkiv och 

bibliotek, för att öka tillgängligheten för alla (UNESCO c, odaterad). 

  
UNESCO placerar biblioteksverksamheten under området kommunikation och 

information och menar att bibliotek är en grundläggande komponent oavsett vilken 

strategi som används för att förbättra tillgången till information, både för allmänheten 

och för mer specifika grupper. Sedan UNESCO:s grundande har organisationen 

arbetat aktivt för att förstärka informationstjänster. Särskild kunskap riktas till de 

minst utvecklade länderna för att minska risken att de hamnar efter i den tekniska 

utvecklingen (UNESCO d, odaterad). 

1.4. Disposition 
 

I följande kapitel ”Relaterad forskning” presenterar vi forskning som är relevant för 

vår studie. Forskningen är strukturerad efter de teman vi i studien valt att fokusera på: 

”Lärande och utbildning”, ”Kulturarv och bevarande” samt ”Folkbibliotek och 

tillgänglighet”. Under rubriken ”Kulturbegreppet” klargör vi olika sätt att se på 

begreppet kultur. Forskning vi använt oss av och som anlägger ett globalt perspektiv 

redogör vi för under rubriken ”Globala perspektiv i biblioteksvärlden”. 
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Kapitlet ”Teoretiskt ramverk” beskriver uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Här 

behandlas grunderna för en diskursanalys som genomsyras av Foucaults teorier. 

Socialkonstruktionismen behandlas i egenskap av grund för diskursanalys samt som 

metateori inom B&I. Under rubriken ”Postkolonialism” förklaras det postkoloniala 

perspektivet som senare används i analysen.  

 
Avsnittet ”Metod” innehåller en beskrivning av urvalet av studiens empiriska 

material. Varje manifest beskrivs var och ett för sig i tidsordning med det äldsta 

manifestet först. Eftersom UNESCO:s folkbiblioteksmanifest är det äldsta och mest 

uppmärksammade manifesten får det särskilt stort utrymme i kapitlet. Under rubriken 

”Metod” diskuteras även metodologiska aspekter. Här redogör vi för hur analysen 

genomförs och varför diskursanalys är en lämplig metod för att besvara våra 

forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om forskarens roll där vi reflekterar 

över och diskuterar vår egen roll som forskare.    

  
I ”Resultat och analys” presenteras resultat integrerat med analys i enlighet med 

studiens teori och metod. Kapitlet är disponerat i tre delar där vi analyserar och 

diskuterar det empiriska materialet i relation till de teman som vi valt att fokusera på. 

Under rubriken ”Resultat och analys” problematiseras och analyseras resultaten med 

hjälp av studiens teorier och tidigare forskning.  

  
Frågeställningarna diskuteras samt besvaras i sin helhet i ”Sammanfattning och 

slutsatser”. Här finns även utrymme för diskussioner som berör frågor som 

uppkommit under studiens gång. 
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3. Relaterad forskning 

Informationskompetens är ett väldiskuterat ämne inom B&I och har i och med dagens 

stora informationsflöde kommit att få en förändrad innebörd. Tekniska förändringar 

och större tillgång till information har gjort att det krävs ytterligare kompetenser för 

att hantera den teknik som behövs för att tillgå information. Mycket forskning inom 

B&I problematiserar begreppet informationskompetens och dess betydelse. Kritik 

framförs mot att begreppet har en alltför västcentrerad innebörd och ofta begränsas till 

att handla om förmågan att behärska informations- och kommunikationsteknik. 

(Pilerot & Lindberg 2011; Epstein, Nisbet & Gillespie 2011; Audunson & Nordlie 

2003; Wilson 2003.) Teknikens dominans genomsyrar även mycket av forskning som 

berör kulturarv och dess bevarande. För att få en större förståelse för problematiken 

kring kulturarvsbegreppet har vi tagit ett kliv utanför B&I-fältet och använt oss av 

forskning från andra forskningsfält.  

 

Tillgänglighet är ett begrepp som starkt förknippas med folkbibliotek. Forskning 

inom B&I betonar tillgänglighetsaspekten och att folkbiblioteket ska vara till för alla 

som en demokratisk rättighet. Föga forskning belyser dock konsekvenserna av allas 

tillgång till bibliotek. Ragnar Audunson (2005) är en av dem som problematiserar 

huruvida biblioteket kan vara lika tillgängligt för alla. Det som förenar forskningen är 

dess fokus på ojämlikheter i den globala biblioteksvärlden. Den forskning vi tagit del 

av har ett kritiskt förhållningssätt till den gängse västerländska bilden av 

informationskompetens, kulturarv och ett öppet bibliotek för alla.  

 
Flera forskare vi refererar till behandlar situationer i Afrika utan att specificera vilka 

länder i världsdelen de faktiskt refererar till (Britz & Lor 2004; Rosenberg 1994, 

2004; Jones 2010). Vi är medvetna om att Afrika inte består av en homogen grupp 

länder med samma kulturella, sociala, tekniska och politiska förutsättningar och 

egenskaper. Vi kommer trots detta använda oss av denna forskning och referera till 

Afrika på det sätt som finns formulerat i artiklarna. På samma sätt kommer vi 

använda oss av begreppet västvärlden, med en medvetenhet om att förutsättningarna 

inte heller ser likadana ut i alla länder i västvärlden.    

3.1. Lärande och utbildning 
Begreppen informationskompetens och informations- och kommunikationsteknologi 

(IKT) är återkommande i vårt empiriska material. Det finns mycket forskning inom 

B&I som behandlar informationskompetens. För att få en bredare förståelse för 

begreppet informationskompetens använder vi både forskning som problematiserar 
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begreppet i relation till globala ojämlikheter och forskning som behandlar 

informationskompetens ur ett västerländskt perspektiv.  

 
Informationskompetens är ett komplext begrepp och har behandlats av många 

forskare, både nationellt och internationellt. Den svenska termen 

informationskompetens är en översättning från det engelska begreppet information 

literacy. Information literacy blir översatt med ordet informationskompetens då 

svenska motsvarigheten till literacy är läs- och skrivförmåga, en term som är mer 

begränsad och specifik (Limberg, Sundin & Talja 2009, s. 40). Det svenska språket, 

liksom många andra språk saknar ett begrepp som är lika innehållsrikt som 

engelskans literacy. Utvecklingen av informations- och kommunikationstekniker har 

gjort att det i dagens samhälle krävs fler kompetenser än läs- och skrivförmåga. 

Genom att använda begreppet informationskompetens begränsas inte kompetensen till 

att handla om en läs- och skrivförmåga utan kan handla om andra kompetenser också, 

såsom digital kompetens etcetera (Limberg, Sundin, Talja 2009, ss. 40-41). Louise 

Limberg, Olof Sundin och Sanna Talja (2009, s. 41) menar att informationskompetens 

är ett bättre och mer anpassat begrepp än läs- och skrivförmåga då det i dag krävs mer 

avancerade kunskaper för att hantera den stora informationsmängd som finns.  

 
Informationskompetens har beskrivits som den fjärde basfärdigheten, efter de 

grundläggande att läsa, räkna och skriva och kopplas ofta samman med IKT. 

Informationskompetens fokuserar på sökning, bedömning och användning för att 

skapa information (Säljö 2009, s. 30; Alexandersson 2007; Rask 2000 se Limberg, 

Sundin & Talja 2009, ss. 41-42). Termen informationskompetens sträcker sig förbi 

läs och skrivförmåga och betecknar mer avancerade frågor såsom att kritiskt kunna 

bedöma och tolka information.  Informationskompetens är en relativt ny term och är 

förknippad med den snabba utvecklingen av IKT (Limberg, Sundin & Talja 2009, s. 

42). 

 
Rachel Hall (2010, s. 165) talar om IKT i relation till demokrati. Hall (2010, s. 166) 

argumenterar för att implementerande av IKT i folkbiblioteken skapar aktiva 

medborgare som kan delta i en demokrati. För att göra detta, menar Hall (2010, s. 

166), att det krävs att folkbiblioteken introducerar medborgarna till ny teknik för att 

lagra, hämta och skapa information. Att informationskompetens och IKT är någonting 

som stärker det demokratiska samhället är en syn som delas av Svanhild Aabø (2006, 

s. 1) som menar att informationskompetens i dagens nätverksamhälle är nödvändigt 

för medborgarskap och utövande av demokrati. Den snabba förändringen av IKT och 

överflödet av informationsresurser kräver flera färdigheter av individen för att vara en 

informerad medborgare. En av färdigheterna som betonas av Aabø är den tekniska 

färdigheten. Denna färdighet problematiseras dock och Aabø (2006, s. 1) menar att 

teknologin å ena sidan har förenklat kommunikationen mellan människor och å andra 

sidan har den sociala interaktionen i det lokala samhället minskat. Denna problematik 

uppmärksammas även av Ragnar Audunson (2005) som lyfter fram teknikens baksida 

i relation till de sociala mötena. Audunsons resonemang kring folkbibliotekets roll 

som mötesplats diskuteras vidare under rubriken ”Folkbibliotek och tillgänglighet”. 
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Audunson och Ragnar Nordlie (2003, s. 320) diskuterar politiska strategier som berör 

begreppet information literacy och hur länder som saknar information literacy i sitt 

språk relaterar till begreppet. Audunson och Nordlie (2011, s. 319) menar att 

information literacy är kontextbundet. De utgår från Norge när de säger att det inte 

finns någon direkt motsvarighet till begreppet. Däremot finns begrepp som literacy 

och illiteracy, men dessa begrepp, menar Audunson och Nordlie (2003, s. 319), är 

främst kopplade till traditionell läskunskap. I de politiska strategierna som Audunson 

och Nordlie utgår ifrån diskuteras informationskompetens flitigt men hur denna 

kompetens ska nås eller implementeras i det verkliga livet nämns inte i de politiska 

strategierna. Det verkar snarare som att detta är någonting som ska ske per automatik 

(Audunson & Nordlie 2003, s. 321).  

 

Kimmo Tuominen, Reijo Savolainen och Sanna Talja (2005, s. 340) problematiserar 

begreppet informationskompetens genom att betona dess koppling till den specifika 

kontexten och menar att människor kan vara informationskompetenta inom olika 

områden. Informationskompetens är knutet till de verktyg som används i en specifik 

miljö. Tekniska redskap kan inte läras ut neutralt utan måste förstås i den kontext de 

ska användas i (Tuominen, Savolainen & Talja 2005, s. 341). Vad 

informationskompetens innebär är unikt för varje individ och grupp i samhället. 

Begreppet informationskompetens är beroende av sina specifika kontexter och 

diskurser (Limberg, Sundin & Talja 2009, s. 48). 

 

Forskning om informationskompetens lägger alltså stor vikt vid att 

informationskompetens är bunden till sin kontext. För att människor runt om i världen 

ska få möjlighet att utveckla informationskompetens med hänsyn till deras respektive 

kontexter och intressen, finns det ett behov av en mer nyanserad och flexibel 

konceptualisering av vad det menas med att vara informationskompetent (Pilerot & 

Lindberg s. 357; Audunson & Nordlie 2003, s. 320). Således är det viktigt att 

uppmärksamma begreppets komplexitet och att innebörden begreppet får är en 

konstruktion skapad i den kontext det används i.    

 
Ola Pilerot och Jenny Lindberg (2011), doktorander vid Institutionen Biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, betonar vikten av att granska 

normativa dokument och de diskurser som cirkulerar i policydokument. I “The 

Concept of Information Literacy in Policy-Making Texts: An Imperialistic Project” 

studerar de begreppet informationskompetens i internationella policydokument 

producerade av IFLA och UNESCO. Pilerot och Lindberg (2011, s. 348) definierar 

policydokument som regler eller principer som förväntas främja, vägleda och 

informera handlingar inom ett visst område och med specifika intressen. I likhet med 

Pilerot och Lindberg studerar vi IFLA och UNESCO när vi undersöker hur de talar 

om bibliotekets uppdrag. Istället för policydokument studerar vi organisationernas 

manifest, men med, det med Pilerot och Lindberg gemensamma, syftet att blotta 

möjliga dimensioner av makt, ojämlikhet och tendenser av imperialism i manifesten 

(Pilerot & Lindberg 2011, s. 339). 

 
Pilerot och Lindberg (2011) kritiserar IFLA och UNESCO för att exportera en 

västerländsk modell av informationskompetens som utgår ifrån textbaserade källor 
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och användningen av IKT. Den västerländska modellen av informationskompetens 

appliceras på en icke-västerländsk kontext som i stor utsträckning saknar IKT (Pilerot 

& Lindberg 2011, s. 339). Begreppet informationskompetens presenteras av 

policyskapare som en uppsättning vedertagna färdigheter som i stor utsträckning 

verkar bli antagna av det praktiska fältet. Detta exemplifieras bland annat med att de 

återkommande syns på biblioteks hemsidor runt om i världen (Pilerot & Lindberg 

2011, s. 343). 

 

Pilerot och Lindberg (2011, s. 351) uppmärksammar etablerade maktrelationer mellan 

“de som har” och ”de som inte har”. Vidare kritiserar de begreppet 

informationskompetens, vilket de menar har sina rötter i en industrialiserad del av 

världen, för att medföra idéer, värden och normer som inte nödvändigtvis passar in i 

samhällen och sociala verkligheter dit de blir exporterade (Pilerot & Lindberg 2011, s. 

346). Pilerot och Lindberg har en kritisk syn på konceptet som byggs upp kring 

informationskompetens i policydokument producerade av IFLA och UNESCO. De 

betonar begreppets innebörd som konstruerad för att passa västerländska behov och 

ideal. Stor del av problematiseringen av att applicera en västerländsk modell på länder 

utanför västvärlden går att utveckla i vår studie. Pilerot och Lindberg talar inte 

explicit om att anlägga ett postkolonialt perspektiv i sin studie, men talar i dikotomier 

som “de som har” och ”de som inte har”, vilket ligger i linje med den postkoloniala 

teori som vi tillämpar i vår studie.  

 
Trots att IFLA och UNESCO inte tycks problematisera begreppet 

informationskompetens i sina policydokument och manifest finns det, som Pilerot och 

Lindberg (2011, s. 342) uppmärksammar, ett problematiserande av begreppet inom 

B&I-forskning. Forskningen tar hänsyn till den kontextbundna aspekten av 

informationskompetens, vilken Pilerot och Lindberg (2011, s. 342) menar att saknas i 

UNESCO och IFLA:s policydokument. De lyfter även fram att kopplingen mellan 

policyskapande och profession är starkare än den mellan forskning och 

policyskapande. Resonemangen som Pilerot och Lindberg för bekräftas av den 

forskning vi tar del av samt av det empiriska material som ligger till grund för vår 

studie. Glappet mellan forskning och policyskapande tycks finnas även mellan vårt 

empiriska material och den forskning vi använder i vår studie. I analysen återkommer 

vi till resonemang kring kopplingen mellan forskning, profession och policyskapare.  

 
Dmitry Epstein, Erik C. Nisbet och Tarleton Gillespie (2011), forskare inom 

kommunikationsvetenskapliga fältet, uppmärksammar att det går att tala om en digital 

klyfta i relation till ren materiell tillgång till internet och annan kommunikations- och 

informationsteknologi, eller i relation till den faktiska kompetensen att använda 

teknologi (Epstein, Nisbet & Gillespie 2011, s. 95). Epstein, Nisbet och Gillespie 

(2011, s. 95) diskuterar den digitala klyftan som någonting mer än ”att ha” eller ”inte 

ha” tillgång till internetuppkoppling och IKT. Ett sätt att se det på är att den digitala 

klyftan är en del av en större politisk eller ekonomisk utveckling, eller som en 

produkt av kulturimperialism. Om det talas om den digitala klyftan i termer av ren 

materiell tillgång underlättas mätandet av problemet. Att exempelvis installera 

internet blir då en enkel lösning på den digitala klyftan (Epstein, Nisbet & 

Gillespie 2011, s. 95). Vad vi kan utläsa av Epstein, Nisbet och Gillespies forskning 
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är hur innebörden av begrepp konstrueras med hjälp av det språk som används för att 

beskriva det. Vad som också blir tydligt är att olika konstruktioner av begrepp också 

får olika konsekvenser.  

 
Jutta Haider och David Bawden (2007) uppmärksammar hur begreppet 

”informationsfattigdom” är konceptualiserat i B&I-tidskrifter. De menar att om det 

finns ”informationsfattiga” innebär det också att det finns ”informationsrika”, vilka 

inte är i behov av information, utan innesitter redan den rätta informationen. Haider 

och Bawden (2007, s. 535) menar att när grupper av individer, organisationer eller till 

och med länder karaktäriseras genom deras upplevda brist på information så måste det 

underliggande antagandet vara att det både finns en rätt mängd, och en rätt typ, av 

information. Syftet med vår uppsats är att synliggöra maktrelationer som förekommer 

i IFLA:s manifest. Vi kommer, liksom Haider och Bawden, använda en foucaudiansk 

diskursanalys, men istället för att studera begreppen ”informationsfattiga” och 

”informationsrika” som konstruktioner använder vi samma metod för att synliggöra 

bibliotekets uppdrag som konstruktioner, och vilka maktrelationer som 

konstruktionerna bygger på. Haider och Bawden ger genom sin studie ett tydligt 

exempel på hur diskursanalys kan vara en fruktbar metod för att synliggöra 

maktrelationer i textbaserade dokument, men också hur diskursanalys som både 

metod och teori kan vara användbar inom B&I.  

  
Merridy Wilson (2003, ss. 1-2) bedriver utvecklingsforskning och problematiserar 

IKT-frågor ur ett internationellt perspektiv. Trots att Wilson befinner sig utanför B&I-

fältet anser vi att hennes forskning berikar vår studie eftersom hon belyser 

konstruktioner av informationsfattiga i ett informationssamhälle. Vad Wilson gör är 

att problematisera betydelsen av IKT i utvecklingssammanhang. Hon menar att 

uppmärksamheten IKT får sker på bekostnad av information som inte nås via IKT, 

vilket leder till att viss information förespråkas framför annan. För oss blir Wilsons 

artikel “Understanding the International ICT and Development Discourse: 

Assumptions and implications” värdefull eftersom hon granskar vad konstruktioner i 

policydokument får för konsekvenser. Wilson (2003, ss. 1-2) menar att IKT ofta ses 

som en av lösningarna på underutveckling, och att utvecklade länder ofta ses som en 

slags måttstock för utvecklingsländer. 

 
Att det överhuvudtaget finns ett behov av en kunskapsöverföring i utvecklingssyfte är 

en föreställning som är central inom IKT- och utvecklingsdiskursen, vilken även 

motiverar existensen av en kategori människor som kallas för ”informationsfattiga” 

eller ”kunskapsfattiga” (Wilson 2003, ss. 3-4). Detta är en tendens vi tror finns i fler 

sammanhang än i utvecklingskontexter. Wilson (2003, ss. 3-4) påpekar att det är 

utvecklingsindustrin som producerar kunskap om de underutvecklade och det också är 

de som producerar de medel som krävs för att ta itu med problemet med 

underutveckling. Dessutom är de underutvecklade länderna positionerade så att de är 

beroende av utvecklingsexperters information och kunskap för att komma ikapp de 

utvecklade länderna (Hobart 1993, s. 1). Resultatet blir att den rikedom av lokala 

kunskaper och erfarenheter som skulle kunna bidra till utveckling blir nedvärderade 

och deras egna potentiella bidrag till förändringsprocesser blir bortkastade (Wilson 

2003, ss. 3-4). 
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I påståenden om att vi lever i ett globalt informationssamhälle är den sociala 

konstruktionen av en ny kategori människor, nämligen de som kallas 

”informationsfattiga”, central. Fokuseringen på ”informationsfattigdom” som en ny 

form av fattigdom i informationssamhället skapar en risk för att tillhandahållandet av 

IKT ses som en lösning på fattigdom i stort (Wilson 2003, ss. 3-4). Wilson (2003, ss. 

3-4) menar att detta riskerar att andra former av fattigdom och förtryck ignoreras på 

bekostnad av “informationsfattigdom”. Istället bör bristen på tillgång till IKT ses som 

ytterligare en aspekt av att vara fattig i dagens värld. Vidare menar Wilson (2003, s. 

6) att genom att anta att människor är ”informationsfattiga”, eftersom de inte har 

tillgång till en specifik form av information som finns tillgänglig via IKT, nedvärderar 

den information och kunskap som de faktiskt har.  

 

Wilson uppmärksammar ”informationsfattigdom” som en konstruktion. Vad som 

händer när Wilson problematiserar konstruktioner av ”informationsfattigdom” är att 

hon själv blir en del av konstruerandet av begreppet. Genom att uppmärksamma 

konstruktioner bidrar, i det här fallet Wilson, till att göra ”informationsfattigdom” till 

en reell fattigdom. Genom att synliggöra konstruktioner riskerar forskaren att själv 

bidra till konstruerandet av forskningsobjektet.    

 
Forskningen vi tagit del av och som behandlar lärande- och utbildning talar om 

innebörden av begreppet informationskompetens, samt den starka kopplingen mellan 

IKT och informationskompetens. Kritik lyfts fram mot att västerländska ideal och 

teknik förmedlas som lösningen på människors och länders utveckling. Teknik spelar 

inte bara en stor roll i forskning relaterad till lärande och utbildning, utan har en 

framträdande roll även när det gäller kulturarv och bevarande. 

3.2. Kulturarv och bevarande 
Teknikens framsteg har haft stor inverkan på kulturinstitutioner. Möjligheter att 

tillgängliggöra och bevara material med hjälp av digitalisering har öppnat upp för 

komplexa diskussioner kring vem som får tillgång till, och vems material som 

tillgängliggörs, med teknikens hjälp. Attityden till digitalisering verkar vara att 

digitalisering är en universell lösning på bevarande- och tillgänglighetsfrågor (Britz & 

Lor 2004, s. 216). Britz och Lor (2004, s. 216) menar att tillgängligheten till digitalt 

material i många fall är problematisk. Problem kring digitalisering handlar inte bara 

om själva tekniken utan även om ekonomiska, lagliga, politiska och moraliska frågor. 

Michele Pickover och Dale Peters (2002, s. 18) betonar tekniken som ideologiskt 

präglad och att den är färgad av sociala och politiska agendor. De menar att den 

digitala tekniken i sig kan ses som en form av kulturell imperialism. Det språk som 

används mest på internet är engelska, och de kulturella influenserna som dominerar 

på nätet är av amerikanskt ursprung. Däremot är inte engelska det mest utspridda 

språket i världen, och andelen av världens befolkning som behärskar det engelska 

språket har minskat de senaste 60 åren. Att engelska anses vara ett globalt språk är ett 

resultat av imperialismen (Springs 2008, s. 351).   
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Ruth Wallach (2001, s. 42) talar om eventuella konflikter kring ägandet av 

information och artefakter i relation till en ökad digital tillgänglighet. Vad som är 

tydligt i forskning om digitala möjligheter är att de digitala möjligheterna är 

någonting som är mest utspritt i västvärlden. Vad vi tycker oss se är att de digitala 

verktygen bidrar till ett bevarande och tillgängliggörande av kulturarv, men detta för 

de som har tillgång till och förmåga att använda de digitala verktygen.  

  
Ferdinand De Jong och Michael Rowlands (2008, s. 131) uppmärksammar 

kulturarvets rika och mångsidiga innebörd. De menar att det är genom arvet vi 

definierar oss själva och känner igen andra. De Jong och Rowlands (2008, s. 132) 

betonar att arv är starkt förknippat med politik. Detta exemplifieras med att före detta 

koloniers arv i många fall har försvunnit på bekostnad av kolonisatörernas arv. De 

Jong och Rowlands (2008, s. 132) poängterar vikten av att veta om, och ha rätt till, 

sitt arv i det mångkulturella samhället, och betonar vikten av att artefakter i samhället 

bör återspegla samhällets alla kulturer. I postkonflikta samhällen, menar De Jong och 

Rowlands (2008, s. 132), att litteratur, musik, museer, monument, arkitektur etcetera 

spelar en stor roll för att en omarbetning av tidigare traumatiska upplevelser ska 

kunna åstadkommas. En sådan process är särkilt viktig i länder med en historia kantad 

av konflikter (De Jong & Rowlands 2008, s. 132). I en UNESCO-deklaration2 från 

2005 och i IFLA:s mångkulturella manifest (2006/2008) förklaras kulturell mångfald 

som “mänsklighetens gemensamma arv”. Således har nya former av den traditionella 

synen på arv som respekt för det förflutna och det estetiska värdet tillkommit (De 

Jong & Rowlands 2008, s. 132).  

 
De Jong och Rowlands lyfter fram en tänkvärd problematisering av kulturarvet och 

visar kulturarvets rika innebörd och nyttan av ett kulturarv. Att få tillgång till sitt 

kulturarv blir i ett mångkulturellt samhälle än mer viktig då många människor ska 

kunna identifiera sig med sitt ursprung via kulturarvet. Med detta i åtanke är det 

viktigt att uppmärksamma vem som bevarar vems arv och att vad som anses vara värt 

att bevara som kulturarv alltid bestäms av någon.  

 
Ett problematiserande av bevarande av inhemsk kunskap uppmärksammas av 

Nakashima och de Guchteneire (1999 se Briggs & Sharp 2004, s. 669). De menar att 

inhemsk kunskap ofta bevaras som någonting oförändrat, vilket leder till att den 

antigen blir en oförändrad artefakt av en tidlös kultur eller att den blir 

dekontextualiserad. Således blir den inhemska kunskapen snedvriden för alla och för 

dem som har varit beroende av den i sitt vardagliga liv.  

 
I Briggs och Sharps (2004, s. 669) artikel “Indigenous Knowledges and Development: 

A Postcolonial Caution” ges exempel på hur den amerikanska 

ursprungsbefolkningens kultur har blivit sedd i USA. Exemplet handlar om hur en 

amerikansk ursprungsbefolkning under 1800-talet fått tillåtelse att fiska i en sjö i 

Wisconsin. När de nu använder moderna redskap och motorbåtar för att fiska har det 

                                                 
2 UNESCO (2005). Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. Paris: 

UNESCOPRESS. 
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uppstått protester. Många menar att fisket får fortgå om de använder samma ritual 

med samma redskap och metod som gjordes under den tiden då de fick sitt tillstånd. 

Som i alla andra kulturer sker det utveckling, och deras verktyg och metoder har bytts 

ut mot betydligt modernare sådana trots att det är samma kultur. För att acceptera, i 

det här fallet fisket, som ett bevarande av kulturarv, verkar det krävas att kulturen 

förblir oförändrad.  
 
Utifrån litteraturen som sammanfattats framkommer det att kulturarv kan syfta på 

många olika typer av företeelser och fenomen. Vad som anses vara ett kulturarv är 

långt ifrån självklart och bygger på konstruktioner skapade i visst sammanhang med 

ett visst syfte. När internationella organisationer såsom IFLA talar om kulturarv är det 

av vikt att fråga vems kulturarv det talas om, vad som tillgängliggörs samt vem som 

bestämmer vad som anses vara ett kulturarv.  

 
Vem det är som bestämmer vad som ska digitaliseras bör också uppmärksammas. 

Frågor om vad som ska bevaras, i vilken form och till vilken kostnad blir alltmer 

aktuella i en digital tidsålder (Wallach 2001, s. 42).  

3.3. Kulturbegreppet 
Begreppet kultur är ett problematiskt begrepp med flera innebörder. När begreppet 

kultur används i IFLA:s manifest talas det om ”kulturarv”, ”kulturell mångfald”, men 

också att det ska finnas “förståelse för kulturen” (Unescos folkbiblioteksmanifest, 

1994). Som många andra begrepp i manifesten definieras inte heller begreppet kultur. 

För att få en förståelse för ordets mångsidiga karaktär och i ett försök att utröna hur 

IFLA valt att använda begreppet tar vi hjälp av Johan Fornäs, professor i medie- och 

kommunikationsvetenskap, och hans bok Kultur (2012). 

  
Kulturarv är ett begrepp som är centralt i vår studie och som är återkommande i 

IFLA:s manifest. Fornäs (2012, s. 18) problematiserar begreppet och menar att när det 

talas om det industriella kulturarvet eller om att bevara det ärvda ”kulturlandskapet”, i 

en ontologisk mening, kan det komma att betyda det spår som människor lämnar efter 

sig till nästkommande generationer, snarare än om någon specifik typ av aktivitet. 

Samtidigt bidrar ett bevarande av spår från vår historia till en kulturell tillväxt i 

dagens samhälle. När ting som haft olika användningsområden reduceras till 

symboliska tecken av det förflutna så förändras det bevarade kulturarvet till en 

meningsbärande text med en kulturell innebörd, som snarare relaterar till ett mer 

estetiskt eller hermeneutiskt kulturbegrepp. Detta är en problematik som även berör 

bevarande av inhemsk kunskap och som vi diskuterar i samband med ”kulturarv och 

bevarande” (Nakashima & de Guchteneire 1999 se Briggs & Sharp 2004, s. 669). 

  
Fornäs (2012, ss. 18-19) ger också ett antropologiskt perspektiv på kulturbegreppet. 

Under större delen av historien användes ett universellt kulturbegrepp när det syftades 

på en utvecklingshistoria. I slutet av 1700-talet började dock den tyska filosofen 

Johann Gottfried von Herder tala om att det fanns flera olika kulturer som inte bara 

var knutna till olika perioder och nationer, utan även till olika sociala grupper inom 
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ett och samma land. Att då studera skillnader mellan olika kulturer blev intressant, 

eftersom det också öppnade upp för en mer självreflekterande förståelse för sin egen 

kultur. Den kunde nu ses som en bland flera olika kulturer snarare än som en 

universell måttstock. Trots att Fornäs lyfter fram ett pluraliserande av kulturbegreppet 

så skvallrar både forskning vi tagit del av och tendenser i manifesten om att det finns 

kvar ett sätt att se en specifik kultur som universell måttstock. 

  
I ett sammanhang där det talas om kulturer som samhällen får kulturbegreppet en 

antropologisk innebörd. Denna syn på kulturbegreppet har dessutom fått vetenskaplig 

förankring genom disciplinerna sociologi och antropologi som uppkom på 1800-talet 

(Fornäs 2012, s. 20). Fornäs (2012, ss. 20-21) skriver dock att det antropologiska 

kulturbegrepp numera används inom flera discipliner, men att det ändock har sina 

rötter i mer koloniala former av antropologisk forskning, vilken försökte skilja ut 

främmande kulturer som avgränsade helheter. Idag har begreppet utvidgats till att 

betyda mer och innefatta allt fler olika typer av kulturer, subkulturer, inom en större 

kultur. Med ett mer differentierat antropologiskt kulturbegrepp kan olika etniska, 

köns- och klassmässiga delkulturer skönjas. Styrkan med att se på kultur på ett sådant 

sätt är att det väcks en medvetenhet om att det finns olikheter mellan olika grupper av 

människor, och att dra förhastade slutsatser om vad som skulle vara universellt och 

allmänmänskligt kan undvikas. Då kan man inse att sanningar som av en själv tas för 

givet är begränsade till sin egen kulturkrets.  

 
Fornäs (2012, s. 22) menar att det i vår tid finns en tendens att betona etniska 

skillnader allt mer och att det som tidigare sågs som klasskillnader idag etnifieras 

genom att tala om olika kulturmönster och livsstilar. Fler teoretiker har under 1900-

talet poängterat människans starka förbindning med kollektiva tillhörigheter. 

Samtidigt bidrar globaliseringen och den ökade migrationen till att ”mångkulturella 

hybridkulturer” uppkommer med en vision om en möjlig världskultur med utrymme 

för alla de olikheter som skiljer grupper av världsmedborgare från varandra (Fornäs 

2012, s. 22). Det antropologiska kulturbegreppet kan alltså öppna upp för en ödmjuk 

syn på olikheter men också låsa människor i slutna gruppgemenskaper, vilka riskerar 

att förtingligas som om de vore ett slags naturgivet väsen. 

  
I IFLA:s manifest tycker vi kunna skönja främst det som Fornäs kallar för det 

antropologiska kulturbegreppet men även ett estetiskt kulturbegrepp, vilka båda kan 

relatera till och ge konsekvenser för hur begreppet kulturarv uppfattas, i vårt fall i 

IFLA:s manifest. 

  
Fornäs (2012, s. 23) beskriver det estetiska kulturbegreppet som: ”summan av 

litteratur, konst, musik, teater, film och andra konstarter”. I detta innefattas också 

populärkultur, underhållning och vardagsestetik, så som handarbete och ett medvetet 

formande av den egna kroppen. Det är alltså ett begrepp som kan innefatta väldigt 

mycket, men som tagit mark i språkbruket till stor del med hjälp av samhälleliga 

institutioner. Det är alltså, vad Fornäs kallar för, ett institutionellt kulturbegrepp. Det 

antropologiska kulturbegreppet syftar till avgränsade samhällsgrupper, medan det 

estetiska kulturbegreppet gör ett mer universellt anspråk. Kultur blir en specifik sektor 

med estetiska normer vilka anses vara universella. 
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Det estetiska kulturbegreppet ställs ofta i kontrast till politik och ekonomi som 

samhällsområden (Fornäs 2012, s. 24). Dock utmanas gränsen mellan ekonomi och 

kultur allt mer i dagens samhälle där kulturlivet blivit alltmer marknadsberoende 

(Fornäs 2012, s 26). Det estetiska kulturbegreppet står inte bara i kontrast till andra 

samhällsinstitutioner utan rymmer kontraster även inom begreppet. Det görs 

åtskillnader mellan högt och lågt och det finns tydliga hierarkier inom begreppet 

(Fornäs 2012, s. 27). De smakmässiga distinktionerna inom kulturbegreppet förändras 

över tid och skapas av ett ömsesidigt växelspel mellan olika samhällsgrupper. 

Hierarkierna ges dock historiskt och socialt bestämda mönster då de tas upp och 

kapslas in av utbildningsinstitutioner och medelfördelningsinstitutioner och ger 

därifrån sken av att vara eviga sanningar (Fornäs 2012, s. 28). Hierarkierna inom det 

estetiska kulturbegreppet visar värderingen av samtidens estetiska skapande, och 

bidrar också till utformandet av ett gemensamt kulturarv. Det estetiska 

kulturbegreppet tycks samspela med det ontologiska när det talas om kulturarv. 

Kulturbegreppets anspråk på att kunna uttrycka evigt giltiga och universella värden 

för hela mänskligheten påverkar vad som anses vara ett kulturarv och vad som 

bevaras för eftervärlden (Fornäs 2012, s. 28). Således uttrycker det bevarade 

kulturarvet vad som ansetts som fint inom en viss tids kultursfär och kanske inte vad 

som präglade andra delar av samma samhälle. Dessa tendenser har blivit kritiserade 

av bland annat postkoloniala röster som snarare relaterar till det antropologiska mer 

relativistiska kulturbegreppet. Det som ansetts som lägre konstformer inom det 

estetiska kulturbegreppet har nämligen ofta förknippat med etnicitet, kön och klass. 

De främmande kulturernas, kvinnornas och arbetarklassens smakpreferenser har fått 

stå tillbaka för de vita männens, vilka tas för givet är allmänmänskliga (Fornäs 2012, 

s. 29).         

3.4. Folkbibliotek och tillgänglighet  
Audunson (2005), Raju och Raju (2010) uppmärksammar bibliotekets problematiska 

förhållande till sitt demokratiska uppdrag. Tillgänglighetsaspekten är någonting som 

kopplas samman med bibliotekets demokratiska uppdrag. Huruvida bibliotekets 

tjänster och material är tillgängligt för alla problematiseras i forskningen nedan.   

 

Ragnar Audunson (2005, s. 438) utgår från dagens västerländska samhälle när han 

problematiserar bibliotekets roll i ett mångkulturellt samhälle. Ett utvecklande av 

mångkulturella bibliotekstjänster innebär inte bara att biblioteken bör utveckla 

skräddarsydda tjänster för att de ska passa alla etniska och kulturella minoriteter. 

Anpassandet kan snarare leda till en segmentering av människor. För stort 

anpassande, i demokratisk välmening, kan leda till att människor från olika kulturer 

inte utsätts för varandra utan tillfredställer sina kulturella behov parallellt. Den 

mångkulturella mötesplatsen uteblir på bekostnad av ett utbud för alla. Audunson 

(2005, s. 438) menar att ett mångkulturellt bibliotek innebär att det bör utvecklas 

arenor där människor som tillhör olika kulturer utsätts för varandra. 
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Samtidigt som ett främjande av kulturell mångfald är ett stort steg framåt för 

biblioteken i det mångkulturella samhället, som ligger i linje med demokrati och 

tolerans, så uppstår också ett demokratiskt problem. Enligt Audunson (2005, s. 432) 

är “till för alla”-aspekten problematisk i ett mångkulturellt samhälle där alla har en 

demokratisk rätt att bli representerade och att finna material på sitt eget språk på 

biblioteket. Samtidigt bör bibliotek främja en viss kulturell gemenskap, vilket är en 

förutsättning för en demokrati. Audunson (2005, ss. 432, 434) beskriver demokrati 

som ett samhälle baserat på offentlig delaktighet och där kollektiva beslut bygger på 

offentliga överläggningar. Han menar att ett demokratiskt samhälle kräver 

kommunikation över kulturgränser och mellan olika demografiska grupper av vilka 

samhället består av. Det krävs en offentlig sfär där möten mellan sociala och 

kulturella gränser sker för att möjliggöra demokratiska beslut och uppnå den 

mångkulturella tolerans som är en förutsättning för demokrati.  

 
Det digitala informationssamhället öppnar upp för en utveckling både för demokrati 

och för tolerans. Informationssamhället ökar antalet människor som kan kommunicera 

och finna gemenskap med varandra via internet. Internet bidrar till att fler arenor 

skapas där människor som tillhör olika kulturer kan mötas och kommunicera med 

varandra (Audunson 2005, s. 433). Fler gemensamma mötesplatser kan leda till, 

menar Audunson (2005, s. 433), att toleransen mellan olika grupper i samhället ökar.  

  
Trots de positiva effekterna det digitala informationssamhället kan få menar 

Audunson (2005, s. 434) att det finns en risk för individualisering och fragmentering. 

Den digitala världen möjliggör att människor med ett specifikt intresse kan 

kommunicera och dela sina värderingar, tankar och åsikter om sitt specifika 

intresseområde med andra som delar samma intresse, oberoende av geografiskt 

område. Att använda internet för att kommunicera med människor som delar ens 

intressen är någonting som World Internet Institute (2012, s. 108) bedrivit forskning 

på och uppmärksammat att det är en aktivitet som ökat kraftigt hos en stor del av 

internetanvändarna. 

 
I den specifika intressesfären ”slipper” människor med motsatta värderingar och 

åsikter mötas.  De ”intresseuniversum” som finns fortsätter att utvecklas så länge det 

finns en marknad för det. Demokrati, menar Audunson (2005, s. 434), kräver dock ett 

offentligt rum där människor som bor i ett samhälle med olika åsikter kan mötas och 

utbyta dessa, och få intryck av nya värderingar. Människor med olika kulturell 

bakgrund och åsikter utgör tillsammans en kritisk massa med en, till viss del, 

gemensam identitet. För att tolerans människor emellan ska uppnås krävs en 

konfrontation med andra intressen än våra egna och en insikt om att andra intressen 

också är av värde (Audunson 2005, s. 434). Om biblioteket tillgodoser allas behov, 

och speglar hela det mångkulturella samhället, finns det en risk att den fragmentering 

Audunson tycker sig finna på internet, i form av “intresseuniversum”, även uppstår på 

biblioteket.  

  
Reggie Raju och Jaya Raju (2010) problematiserar också “till för alla”- aspekten men 

ur ett Sydafrikanskt perspektiv. De talar om folkbibliotek som en förutsättning för ett 

demokratiskt samhälle. Raju och Raju (2010, s. 1) menar att tillväxten och 
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hållbarheten av en demokrati grundar sig på en rättvis tillgång till information och 

kunskap. Vad som problematiseras är människors möjligheter till att uträtta sina 

rättigheter. Skriva och läsa är basfunktioner som krävs för att kunna praktisera sina 

rättigheter. I ett demokratiskt samhälle är analfabetism ett hinder för att fullt ut kunna 

delta i sociala och politiska processer (Raju & Raju 2010, s. 3). Bibliotekens uppdrag 

att tillgängliggöra information för alla är problematiskt då relevant information oftast 

inte finns tillgänglig på de språk som efterfrågas (Raju & Raju 2010, s. 11). 

 

Biblioteken har enligt Raju och Raju (2010, ss. 9-10) en central och framträdande roll 

i att representera alla kulturer, vilket gör att de inte bara kan erbjuda material på 

engelska och afrikanska språk. Biblioteken ska vara en plats för alla där ingen 

etnicitet ska känna sig diskriminerad. För att försäkra medborgarna om deras rättighet 

att engagera sig på sitt egna språk krävs det att staten tar sitt ansvar och bidrar till en 

ökad produktion av inhemsk litteratur. Detta skulle kunna ske genom stöd till 

författare, förlag och bibliotek (Raju & Raju 2010, s. 9). 
 

Vad som också problematiseras i samband med bibliotekets uppdrag är den inhemska 

kunskapen. Raju och Raju (2010, s. 5) syftar på de verksamheter där det råder brist på 

information och där inhemsk kunskap är en viktig resurs. De menar att denna kunskap 

inte finns registrerad för eftervärlden, och det blir bibliotekets uppdrag, som en 

institution som tillhandahåller informationstjänster, att engagera sig i processer som 

handlar om att bevara och tillgängliggöra inhemska kunskaper i ett tillgängligt format. 
 

Raju och Raju (2010, s. 11) hävdar att biblioteket inte bara ska propagera för 

demokrati utan även vara en demokratisk institution i sig självt, detta genom att 

erbjuda information till alla. Stephen Parker (2004, s. 197) skriver att bibliotek varken 

kan bidra till utveckling eller utbildning om deras användare inte har fri tillgång till 

den information de behöver och är fria att utöva sin yttrandefrihet.  

3.5. Globala perspektiv i biblioteksvärlden 
Diana Rosenberg (2004, s. 249) diskuterar bibliotekets hållbarhet utanför västvärlden. 

Rosenberg bekräftar Pickover och Peters (2002, s. 18) uttalande om afrikanska 

biblioteks beroende av externa finansiella medel från västvärlden. Under 1960-talet 

byggdes bibliotek som en del av den afrikanska nationalismen och som en del av 

frigörelsen från kolonialismen. Den information som tidigare kontrollerades av 

kolonialmakten skulle efter ländernas självständighet bli tillgänglig för alla. Det var 

brittiska kolonisatörer som från början upprättade bibliotek i sina afrikanska kolonier 

med syfte att sprida den brittiska kunskapen. Biblioteken är således uppbyggda på 

grunder som inte är afrikanska (Rosenberg 1994, s. 250). Afrikas beroende av 

västerländska medel menar Rosenberg kvarstår än idag; när finansiellt stöd uteblir 

står de afrikanska biblioteken kvar med en västerländsk bibliotekstradition som de 

förväntas upprätthålla (Rosenberg 2004, s. 249). Rosenberg (1994, s. 249) betonar 

bristen på stöd och resurser från det egna landet och menar att detta till största del 

hindrar en hållbar utveckling av bibliotek i Afrika. Bristande resurser till 

biblioteksverksamheter är ett problem även i västvärlden men vilket i väst har 

resulterat i att biblioteksverksamheter har omprioriterat sin verksamhet. Skillnaden på 
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bibliotekens överlevnad kan bero på västvärldens syn på bibliotek som essentiella för 

välfärden. Rosenberg hävdar därför att det är av vikt att fråga sig varför det i Afrika 

inte finns en vilja att avsätta medel för sina bibliotek. För att afrikanska bibliotek ska 

bli hållbara menar Rosenberg (1994, s. 250) att deras uppdrag behöver återdefinieras 

och få fäste i landets sociala och ekonomiska strukturer. Slutligen menar Rosenberg 

(1994, s. 250) att denna återdefiniering av afrikanska bibliotek bör göras inifrån och 

inte med hjälp av yttre projekt. 

 

Barbara Jones (2010, ss. 8-9) problematiserar IFLA:s internetmanifest som 

applicerbart på andra samhällen än på de västerländska. Hon uppmärksammar 

integritetsfrågor i förhållande till internet och att dessa integritetsfrågor ofta har en 

direkt koppling till teknik- och etikfrågor. Jones (2010, s. 10) diskuterar problemen 

med ett implementerande av integritetsfrågor i bibliotekens tekniska miljö såsom 

lagar och förordningar, olika nivåer på den nationella tekniska utvecklingen samt 

olika kulturella tolkningar för innebörden av integritet. Jones (2010, s. 10) ifrågasätter 

även manifestets universella betydelse då statistik visar att väldigt få bibliotek har 

någonting att säga om integritetsfrågor, särskilt bibliotek i utvecklingsländer. Statistik 

visar att många bibliotek saknar internet och att många av de bibliotek som saknar 

internet finns i Afrika. Detta menar hon att kan vara en förklaring till varför 

integritetsfrågor inte alltid är prioriterat på afrikanska bibliotek. 
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4. Teoretiska ramverk 

Foucaults diskursanalys utgör studiens teoretiska utgångspunkt. Foucault ägnar 

särskild uppmärksamhet åt förhållandet mellan institution och kunskapsproduktion 

(Mills 2003, s. 33). Foucault förnekar en objektiv sanning och menar att sanningen 

skapas diskursivt och är en effekt av olika maktprocesser (Nilsson 2008, s. 81). 

Foucault delar socialkonstruktionismens kritiska förhållningssätt till självklar 

kunskap och menar istället att verkligheten är en produkt av våra sätt att kategorisera 

världen på. Språkets betydelse för hur vi uppfattar verkligheten är ytterligare en faktor 

som Foucault har gemensamt med socialkonstruktionismen. Postkolonialismen har 

liksom diskursanalysen sin utgångspunkt i strukturalistiska och poststrukturalistiska 

synsätt, där språkets betydelse för att skapa och reproducera hierarkier och 

maktrelationer i samhället lyfts fram (Thörn, Eriksson & Eriksson Baaz 1999, ss. 17-

18). Det är här vi tar vårt teoretiska avstamp. 

4.1. Socialkonstruktionism som metateori 
Vi intresserar oss för hur språket skapar mening och hur detta sker i olika diskurser. 

Inom B&I har socialkonstruktionismen i många fall fungerat som metateori, då den 

bygger på teorier som betonar språkets konstruerande funktion. Vi anser det är av vikt 

att presentera socialkonstruktionismen mer utförligt, då den ligger till grund för 

Foucaults diskursteori. Socialkonstruktionismen som metateori har betydelse för 

vilket perspektiv som intas när ett forskningsproblem tas an. I “‘Isms’ in information 

science: constructivism, collectivism and constructionism” exemplifierar Talja, 

Tuominen och Savolainen (2005, s. 80) metateorins betydelse för hur man tar sig an 

biblioteksrelaterade ämnen, såsom digitala klyftan eller lära sig läsa i en digital 

tidsålder. I socialkonstruktionismen är diskurser det primära och det är genom dessa 

som jaget och verkligheten filtreras (Gergen 1999, s. 60 se Talja, Tuominen & 

Savolainen 2005, s. 81). Den valda metateorin bestämmer hur ett forskningsproblem 

definieras, hur det ska lösas samt vilka lösningar som föreslås. Metateorier erbjuder 

verktyg för att identifiera och för att överväga ett bredare spektrum av teoretiska 

riktlinjer för att utveckla praktiska lösningar. Betydelsefulla forskare inom B&I som 

anlägger socialkonstruktionistiska perspektiv i sin forskning är bland andra 

Frohmann, Talja, Tuominen och Savolainen (Talja, Tuominen & Savolainen, 2005, 

ss. 80-81). 

 
Enligt socialkonstruktionisterna producerar och organiserar vi vår sociala verklighet 

genom att använda språket. För socialkonstruktionisterna är gränserna för social 

kunskap bestämda av diskurser som kategoriserar världen. Diskurser är 

kunskapsformationer, delar som ger ett begränsat perspektiv för att producera 
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kunskap om ett ämne (Talja, Tuominen & Savolainen 2005, s. 89). 

Socialkonstruktionistiska förhållningssätt inom B&I utgår från att information, 

informationssystem och informationsbehov alla är delar som är producerade inom 

existerande diskurser (Talja, 1997; Tuominen & Savolainen, 1997 se Talja, Tuominen 

& Savolainen 2005, s. 90). 

  
B&I-forskning behandlar områden såsom informationssökning, kunskapsorganisation, 

dokument och söktermer. Dessa områden bygger på ord och språk, vilket förklarar 

socialkonstruktionismens självklara användande inom B&I (Talja, Tuominen & 

Savolainen 2005, s. 91). Socialkonstruktionistiska teorier kan fungera som ramverk 

när man närmar sig, som i vår studie, problem kring representationer i dokument 

(Talja, Tuominen & Savolainen 2005, s. 91). 

4.2. Socialkonstruktionismens betydelse för diskursanalys 
Diskursanalysen har sin grund i ett antal olika kunskapstraditioner, vilka de mest 

märkbara är socialkonstruktionism, strukturalism och poststrukturalism. 

Socialkonstruktionismen intar en kritisk ställning till självklar kunskap och har synen 

att verkligheten är en produkt av våra sätt att kategorisera världen. Vivien Burr (1995, 

ss. 2-5) menar att synen på kunskap är kulturellt och historiskt präglad och skapas i 

sociala interaktioner, där gemensamma sanningar byggs upp och upprätthålls genom 

sociala processer. Det är språket som konstruerar människan, och skapandet är 

därmed ingen process som människan ansvarar för på egen hand (Burr 1995, s. 39). 

  
Burr (1995, s. 50) talar om den diskursiva kontextens betydelse och menar att ord 

eller meningar i sig själva saknar mening utan en diskurs. Våra identiteter är 

konstruerade utifrån de diskurser som är kulturellt tillgängliga för oss (Burr 1995, s. 

51). Socialkonstruktionisterna menar att konstruktioner av begrepp tillskrivna 

människor såsom fria individer, maskulina eller välutbildade förutsätter en motsats, 

vilket resulterar i ojämlikheter. Ojämlikheterna förmedlas i sin tur som naturliga 

sanningar inom den rådande diskursen (Burr 1995, s. 62-63). Varje diskurs erbjuder 

en alternativ syn där var och en av dem erbjuder olika möjligheter till handling, vilket 

resulterar i att den dominanta eller rådande diskursen oavbrutet är subjekt för 

motstånd (Burr 1995, s. 64). 

  
Diskurser är intimt bundna till hur samhället är organiserat. De styrs av en 

kapitalistisk ekonomi och starka samhällsinstitutioner såsom utbildning, giftermål, 

familj och kyrka. Utbildningsinstitutionen gör till exempel att det skapas utbildade 

och därmed även outbildade. Diskurser som formar vår identitet är förbundna med 

strukturer och praktiker i samhället. Det är dessutom av intresse för vissa maktfulla 

grupper i samhället att vissa diskurser blir mer sanningsenliga än andra (Burr 1995, s. 

55). Burr (1995, ss. 62-63) exemplifierar hur vissa sanningar förespråkas framför 

andra genom att tala om den samtida västerländska synen på vetenskap; information 

som är producerad inom den naturvetenskapliga disciplinen har större trovärdighet än 

vad den som produceras inom religion eller magi har. Diskurser uppfattas inte lika av 

alla kulturer i världen utan vad som är rådande inom en diskurs behöver inte 
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nödvändigtvis vara rådande inom en annan. Socialkonstruktionismens intresse för 

språk och diskurser är någonting som Foucault utvecklar i sina teorier. 

4.3. Foucault, makt och kunskap 
Enligt Foucault är språket är inte ett färdigt system utan en handling. Det gör 

någonting med världen; det framkallar och organiserar vår verklighet (Börjesson & 

Palmblad 2007, ss. 10-11). Det är inte bara när vi talar till varandra utan även när vi 

tänker som vi använder oss av olika diskurser. Enligt Foucault kan vi inte tänka 

utanför de diskurser vi är en del av (Nilsson 2008, ss. 65-66).  

 
Foucaults arbete delas ofta upp i två olika faser, en arkeologisk och en genealogisk. 

Diskursteori är en del av det arkeologiska arbetet. Det är där Foucault studerar 

reglerna för vilka uttalanden som blir accepterade, får betydelse och blir sanna i en 

bestämd historisk epok. I sitt senare genealogiska arbete utvecklar Foucault sin teori 

om makt och kunskap. I det foucauldianska perspektivet är inte makt någonting som 

vissa agenter utövar i förhållande till passiva subjekt. Den ska inte förstås som 

förtryckande utan som produktiv (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 19-20). 

Enligt Roddy Nilsson (2008, s. 81) kan Foucaults maktanalyser ses som en kritik av 

de modernistiska föreställningarna om att sanning kan betraktas på ett opartiskt och 

objektivt sätt och att kunskap kan skiljas från makt. Foucault menar att varje samhälle 

och epok har haft olika kunskapsregimer vilka producerat olika sanningar. Det är 

enligt Foucault inte intressant att diskutera vad om är sant och vad som är falskt, i en 

epistemologisk mening, utan snarare att analysera hur produktionen av sanningar gått 

till. Foucaults mening är att det endast finns en kunskapsregim i varje historisk epok. 

Idag har bilden kompletterats med uppfattningar om att olika diskurser kan existera 

parallellt och att dessa kan kämpa om rätten att avgöra sanningen (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000, s. 20). 

  
Diskurser består av regelsystem som legitimerar vissa kunskaper, men inte andra, och 

kan förändras över tid (Bergström & Boréus 2000, s. 225). Foucault vill synliggöra 

strukturen i de olika kunskapsregimerna, det vill säga reglerna för vad som kan sägas 

och vad som är otänkbart (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 19). Vad som 

intresserar Foucault i hans analys av diskurser är sättet de är reglerade på (Mills 2003, 

s. 57). Ett exkluderande av vissa diskurser leder till att vissa diskurser får företräde 

framför andra. Foucault studerar exkluderandet i relation till kunskap och menar att 

för att någonting ska produceras och etableras som fakta eller sanning måste andra 

lika sanningsenliga uttalanden bli förnekade (Foucault 1976, ss. 181-182; Mills 2003, 

s. 67). Foucault (1976, s. 181) menar att diskurser finns lika mycket i det man inte 

säger Diskurser är inte bara någonting som begränsar utan även någonting som 

inspirerar, ge mening och skapar logik och sammanhang (Börjesson & Palmblad 

2007, s. 12). 

 

Enligt Foucault är det mänskliga subjektet inte ett fritt och självständigt väsen och 

ingen utsaga är obunden av det förutbestämda ramverket (Loomba 2008, s. 45). Han 

menar att subjekt och relationer mellan subjekt skapas i diskurser (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000, s. 24). Foucault talar om subjektspositioner snarare än aktörer. En 
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aktör är en individ eller institution som anses vara autonom och förnuftig medan 

positionerna är diskursivt skapade och bestämmer hur stort eller litet subjektets 

handlingsutrymme är (Bergström & Boréus 2000, s. 226). 
  
Foucault menar att makten att agera på särskilda sätt, att kontrollera eller att bli 

kontrollerad, beror på kunskaper som för tillfället är rådande i ett samhälle. Makt är 

inte en ägodel som vissa människor har och vissa inte har utan som en effekt av 

diskursen (Burr 1995, s. 64). Makt är inte heller, enligt Foucault, någonting som kan 

utövas av, eller mot, ett subjekt, utan är någonting som utvecklas i relationer. 

Maktrelationerna innebär alltid begränsningar för vissa och möjligheter för andra, de 

är öppna, vilket ger möjlighet för motprocesser (Bergström & Boréus 2000, s. 225). 

Således är makt, enligt Foucault, flytande och någonting som hela tiden befinner sig i 

förändring. Styrkeförhållandena är alltså inte statiska, och den som är i överläge kan 

hamna i underläge och tvärtom. Makt finns bara när det utövas och existerar enbart 

som aktivitet. Makt kan alltså inte finnas i latent form (Foucault 1980, s. 98; Nilsson 

2008, ss. 85-86). Foucaults arbete handlar främst om relationen mellan sociala 

strukturer, institutioner och individer. Han menar att maktstrukturerna är mest tydliga 

i relationen mellan individen och institutioner (Mills 2003, s. 33). 

 
Sara Mills (2004, ss. 69, 94) förklarar att Foucaults teorier kan utvecklas för att få ett 

mer tydligt politiskt fokus. Många teoretiker från det postkoloniala fältet har använt 

Foucaults begreppsapparat för att studera maktrelationer ur ett postkolonialt 

perspektiv. Den postkoloniala diskursanalysen ämnar studera vilka effekter den 

koloniala rörelsen fått på dagens sociala strukturer och diskurser. Den 

uppmärksammar marginaliserade röster, perspektiv och motstånd mot dominerande 

diskurser (Lindh & Haider 2010, s. 4). 

 
Inom B&I har diskursanalys länge varit en väl använd metod och teori. En mer 

utpräglad foucauldiansk diskursanalys har tillämpats av bland annat Haider, Bawden 

och Karolina Lindh. Haider och Lindh (2010) har i sin artikel “Development and the 

Documentation of Indigenous Knowledge: Good Intentions in Bad Company?” funnit 

den foucauldianska diskursanalysen användbar när de studerar hur stora 

organisationer talar och relaterar till traditionell kunskap. Haider har även 

tillsammans med Bawden (2006) använt samma teori och metod när de undersöker 

hur begreppet informationsfattigdom konstrueras inom B&I. Limberg, Sundin och 

Talja (2009, ss. 54-55) studerar informationskompetens ur ett diskursanalytiskt 

perspektiv, detta för att uppmärksamma hur begreppet är konstruerat utifrån sociala 

och kulturella faktorer. En diskursanalys är användbar för att synliggöra 

underliggande antaganden som ligger bakom begrepp. 

4.4. Postkolonialism, diskurser och ojämlika relationer 
Postkolonialismen, liksom andra teorier med prefixet “post” ifrågasätter den aktuella 

dominerande verklighetsbeskrivningen. Postkolonialismen är en teoribildning som 

vuxit fram ur, och som kritik av, kolonialismen. Kolonialismen kan förklaras som 

erövringen av och kontrollen över andra människors land och tillgångar, samt ett 
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tvångsmässigt övertagande av främmande landområden och ekonomier (Loomba 

2008, ss. 18, 34).  

 
Den moderna europeiska kolonialismen var den mest omfattande genom tiderna. På 

1930-talet bestod 85 procent av jordklotets landmassa av kolonier och före detta 

kolonier. Kolonialismen innefattar inte bara de olika europeiska ländernas intrång i 

Asien, Afrika, Amerika utan har varit ett återkommande inslag i mänsklighetens hela 

historia. Den europeiska kolonisationen i världen bidrog dock till att skapa den 

ekonomiska obalans vilken var nödvändig för den europeiska kapitalismens och 

industrins tillväxt (Loomba 2008, ss. 10, 18-19).  

 
Den postkoloniala teorin är en ideologikritisk teoribildning som ämnar synliggöra 

kolonialismens betydelse för konstruktionen av idéer om modernitet, humanism och 

civilisation (Thörn, Eriksson & Eriksson Baaz 1999, s. 18). De vill visa att samtida 

samhällen fortfarande formas av det koloniala arvet. Koloniseringen skapade en 

kunskapssyn vilken legitimerade över- och underordningsrelationer och som än idag 

återskapas globalt och lokalt (NE). 

 

Edward Said ses som en betydelsefull teoretiker för postkolonialismen. Said tar fasta 

på Foucaults diskursbegrepp och använder begreppet för att utvidga innebörden av 

kolonialismen (Loomba 2006, s. 53). I sitt verk Orientalism (1978) problematiserar 

Said hur vissa sätt att beskriva Orienten är återkommande i texter som är producerade 

i västvärlden (Loomba 2008, s. 53). Orientalism handlar inte om icke-västerländska 

kulturer som sådana utan om hur dessa kulturer framställts i väst (Said 2006, ss. 65-

66). Vår vilja att synliggöra maktrelationer i internationella dokument producerade i 

en västerländsk kontext men ämnade för att verka i en världsvid kontext, gör Saids 

teorier om orientalismen intressanta och användbara för vårt problematiserande av 

IFLA. Vi finner särskilt Saids teorier och resonemang kring maktrelationer, 

konstruktioner av “de andra” applicerbara på vårt studieobjekt eftersom vi tror många 

maktstrukturer finns kvar och än idag fortfarande präglar samtida internationella 

organisationer.  

 
När någonting definieras sker det alltid i relation till någonting annat. Binära 

motsatspar såsom man och kvinna gör att världen struktureras på ett ojämlikt sätt, 

eftersom ett av begreppen i motsatsparen alltid har en dominant position (Thörn, 

Eriksson & Eriksson Baaz 1999, ss. 17-18). Postkolonialismens syn på maktrelationer 

skiljer sig från Foucaults syn på makt, då Foucault snarare betonar maktrelationens 

föränderlighet och större utrymme att förändra sin position (Nilsson 2008, ss. 85-86). 

Postkoloniala teoretiker som Said och Gayatri Chakravorty Spivak tar avstånd från 

Foucaults maktteorier. De menar istället att den som är i underläge inte har möjlighet 

att förändra sin position. Detta är ett resonemang som Spivak utvecklar och utgår från 

i flera av hennes skrifter. Hon kallar den som har en underliggande position för 

subaltern och menar att det inte finns utrymme för den subalterna att tala, eller 

förändra sin position (Spivak 1988, ss. 114, 144).  I vår analys tar vi fasta på 

postkolonialismens syn på makt och ser på relationer som bestående av ojämlika 

maktpositioner där en position alltid dominerar i relationen. 
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Med en postkolonial teori synliggörs hur kolonialismen skapat föreställningar om ”de 

andra” (Lundahl 2002, s. 15). Ett “andrafierande” av icke-européer har genom 

historien inte bara använts för att skapa en definition av icke-européer, utan också för 

att skapa en konstruktion av européer (Loomba 2008, s. 111). Det handlar alltså om 

att, med ett postkolonialt förhållningssätt, uppmärksamma att de föreställningar om 

skillnader mellan människor och kontinenter vi har inte behöver vara reella utan 

snarare konstruktioner som skapats i en kolonial diskurs (Lundahl 2002, s. 17). 

 
Eftersom kolonisationen kategoriserade världen genom texter och beskrivningar, 

menar Said att människor i kolonier fick en, av västerlandet tillskriven, gemensam 

identitet där de koloniserade sågs som en homogen grupp med samma egenskaper. 

Said menar därför att det är viktigt att studera de diskurser där kunskap och 

“objektiva” utsagor produceras (Mills 2004, ss. 97-99). Said undersöker hur Orienten 

bidrog till att stärka kolonialmaktens funktioner med hjälp av betydelsefulla litterära 

och kulturella texter som befäste specifika syn- och tankesätt (Loomba 2008, s. 53).  

 
Enligt Said ges vissa texter: 

  
prestige genom akademier, institutioner och regeringar... Och allra viktigast är att texter av det här 

slaget kan skapa inte bara kunskap utan också själva den verklighet som de tycks beskriva. Med 

tiden åstadkommer den sortens kunskap och verklighet en tradition eller vad Michel Foucault 

kallar en diskurs, och det är den materiella närvaron av denna och dess betydelse, inte den 

speciella författarens originalitet, som verkligen är orsaken till de texter som produceras utifrån 

denna diskurs. 

                                                                            Said 2006, s. 181 

 
Said menar att utsagor inte bara återspeglar den enskilde författarens syn, utan att 

texter är producerade i en större kunskapskontext, en diskurs, som ges auktoritet och 

makt genom imperialistiska maktrelationer (Mills 2004, s. 95). I likhet med Foucault 

menar han att det är omöjligt för en individ att vara ensam ansvarig för en utsaga 

(Loomba 2008, s. 54).   

 
Postkolonialistisk teori har kritiserats för att genom att belysa och överbetona de 

ideologiska och historiska funktioner som kolonialismen gett upphov till även kan 

bidra till att reproducera dem (Loomba 2008, s 111). Huvudsyftet med att anlägga ett 

postkolonialt perspektiv är dock, enligt Loomba (2008, s. 125), att medvetandegöra 

att de konstruerade rasskillnaderna som kolonialismen bidragit till har omvandlats till 

reella ojämlikheter. Loomba (2008, s.111) menar att varje analys som berör kulturella 

skillnader måste uppmärksamma diskrimineringens och förtryckets verklighet och 

belysa begrepp som konstruerade. När en medvetenhet finns om att konstruktioner 

skapas utifrån specifika historiska kontexter och sociala hierarkier kan fenomen också 

studeras utan att bidra till att reproducera de ojämlikheter som uppmärksammas. 
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4.5. Postkoloniala perspektiv idag 
John Briggs och Joanne Sharp (2004) uppmärksammar i sin artikel “Indigenous 

knowledges and development: a postcolonial caution” att postkoloniala teoretiker 

kritiskt har undersökt sätten på vilka västerländsk teori och kunskap har handskats 

med alternativa röster och olika slag av kunskap. Briggs och Sharp (2004, ss. 662-

663) menar att det finns en allmängiltig syn på västerländsk vetenskap som rationell, 

avancerad och normgivande och för de kulturer som avviker från denna norm ses 

utveckling som lösningen. Utveckling kan i sin tur bara uppnås genom att ge de som 

faller utanför normen tillgång till den västerländska vetenskapen, den så kallade 

vetenskapliga och universella sanningen.  

 
Vad Briggs och Sharp (2004, s. 662) lyfter fram är att synen på vetenskapliga metoder 

som de bästa eller den enda lösningen på utvecklingsproblem har börjat ifrågasättas. 

Genom att öppna upp för att annan kunskap än den västerländska kan vara av samma 

värde riskeras den västerländska vetenskapen att förlora sin universella position. 

Konsekvensen blir då att den västerländska vetenskapen blir en av alla andra 

kunskaper som konkurrerar om att bli den dominerande (Homann & Rischkowsky 

2001; Mohan & Stokke 2000 se Briggs & Sharp 2004, s. 662) 

 
Lindh och Haider (2010, s. 2) studerar hur stora internationella organisationer 

definierar och talar om traditionell kunskap i relation till utveckling. De menar att 

definitioner av begrepp, skapade av stora internationella organisationer, i det här fallet 

traditionell kunskap, vilar på maktstrukturer som oftast går förbi obemärkta, och 

därmed heller aldrig blir problematiserade. Genom att närläsa dokument producerade 

av internationella organisationer såsom WIPO, UNESCO, ICSU, UNDP, 

världsbanken och IFLA vill Lindh och Haider belyser hur organisationer kan förstås 

som maktutövare. De använder sig av Foucaults teorier om makt och diskurser men 

även av perspektiv hämtade från postdevelopment studies och postkolonialismen. 

Med ett postkolonialt perspektiv avslöjar Lindh och Haider hur konceptet traditionell 

kunskap är skapat och hålls marginaliserat inom den diskursiva utvecklingsstrukturen. 

Analysen visar hur kunskap kallat för traditionell kunskap är fångat och skapat i ett 

cirkulärt flöde, vilket ges legitimitet genom internationella hjälporganisationer, 

utvecklingsarbete och immateriella rättigheter (Lindh & Haider 2010, s. 2).  

 
Genom att ta del av Briggs, Sharp, Lindh och Haiders forskning får vi en bild av hur 

postkoloniala teorier används för att granska stora internationella organisationer och 

vilka maktrelationer stora internationella organisationer bygger på. Teorierna bidrar 

till att synliggöra globala ojämlikheter och västvärldens normgivande position som 

andra delar av världen mäts mot. Av deras studier ökar vår förståelse för hur ett 

postkolonialt perspektiv praktiskt kan appliceras.  
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5. Metod 

Vi inleder det här kapitlet med presentera urvalet av vårt empiriska material. Detta 

följs av ett avsnitt om studiens metodologiska aspekter. Vi presenterar också det 

tillvägagångssätt vi använt för att ta oss an materialet som studien bygger på.  

5.1. Urval av material 
Vårt empiriska material utgörs av åtta stycken manifest producerade av IFLA, vilka 

delvis har antagits i samarbete med UNESCO. IFLA och UNESCO är organisationer 

som refereras till frekvent i de forskningssammanhang vi tagit del av. Det är också de 

organisationer som vi anser är mest återkommande i policydokument, forskning, 

populärvetenskapliga artiklar och i annat textmaterial som rör bibliotek (för exempel 

se ”Inledning”). Deras dokument och manifest fungerar som ramverk och riktlinjer 

internt inom organisationerna men även för andra och mindre organisationer (Pilerot 

& Lindberg 2011, s. 344). IFLA och UNESCO arbetar internationellt och producerar 

dokument som berör flera olika länder och verksamheter. Därför ser vi IFLA och 

UNESCO som självklara organisationer att hämta vårt empiriska material från. 

  
Vi har ställt upp följande kriterier; dokumenten ska behandla bibliotek som är öppna 

för allmänheten. Texterna ska finnas tillgängliga, inte bara för institutioner och 

organisationer, utan även för allmänheten. Manifesten ska vara internationellt 

täckande. De ska även vara samtida och idag gällande. 

5.2. Presentation av valda manifest 
Här presenteras valda manifest var för sig. Folkbiblioteksmanifestet är det manifest 

som producerats först av de manifest vi granskat. Formuleringar och innehåll från 

folkbiblioteksmanifestet är återkommande i övriga manifesten. Vi anser därför att det 

är av vikt att ge en utförlig presentation av detta eftersom det varit betydelsefullt för 

biblioteksverksamheter under en lång tid.   
 

UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (1994) 

UNESCO:s folkbiblioteksmanifest publicerades första gången 1949 och reviderades 

1972 för att anpassas till nya samhällsförändringar. Den tredje och senaste versionen 

godkändes av UNESCO i november 1994 och är den version vi kommer utgå ifrån 

(Thomas 1995, s. 5). 
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IFLA beskriver Folkbiblioteksmanifestet som ett universellt ramverk som uttrycker 

allmänna mål som folkbibliotek bör följa och tjänster som måste utvecklas för att 

kunna erbjuda universell tillgång till global information (IFLA 2009, s.1). 

  
I tolv punkter redogörs för hur folkbibliotek kan främja sina huvuduppgifter vilka är 

att verka för läskunnighet, information, utbildning och kultur. Manifestet uttrycker 

också IFLA:s och UNESCO:s tilltro till “folkbiblioteket som en levande kraft för 

främjande av utbildning, kultur och information och som en viktig drivkraft i strävan 

efter fred och andlig utveckling”. 

  
Manifestet skapades för att konkret definiera folkbibliotekens mål och uppdrag. 

Manifestet ska öka förståelsen för och insikten om folkbibliotekens betydelse för 

demokrati, utbildning och bildning. IFLA diskuterade huruvida manifestets 

rekommendationer i första hand borde formuleras med hänsyn till 

bibliotekssituationen i tredje världen eller om det borde spegla situationen i den 

industrialiserade världen. Trots diskussioner om två olika manifest skapades år 1994 

ett gemensamt folkbiblioteksmanifest med samma innehåll för samtliga 

medlemsstater oavsett ekonomiska, sociala eller andra förutsättningar (Thomas 1995, 

s. 11). 

  
Manifestet har många gånger tjänat som underlag vid det nationella 

biblioteksutbyggandet. Det har också tjänat som ett rättsnöre i länder som saknar en 

folkbibliotekstradition (Thomas 1995, s. 13). 
 

The IFLA Internet Manifesto (2002) 

Manifestet utarbetades av IFLA:s kommitté för fri tillgång till information och 

yttrandefrihet (FAIFE) i samarbete med SIDA och antogs år 2002. 

  
Manifestet skapades för att föra in de traditionella bibliotekens värden om 

yttrandefrihet och fri tillgång till information i den nya interneteran. Manifestet har 

översatts till 19 språk och antagits i 27 länder. IFLA poängterar att det krävs ett aktivt 

arbete för att uppnå manifestets mål och inte bara att erkänna det (IFLA 2006, s.1).   

 

The Glasgow Declaration on Libraries Information Services and Intellectual 

Freedom (2002) 

Manifestet skapades med anledning av IFLA:s 75-årsjubileum och redogör för 

bibliotekets roll och att bibliotek ska främja en fri och ohämmad tillgång till 

information i alla former och över alla gränser. Bibliotek fungerar som en port till 

bland annat kunskap, fantasi, livslångt lärande och kulturell utveckling. IFLA kungör 

i manifestet att genom att bidra till intellektuell frihet och information utan censur 

stöds de mänskliga rättigheterna och de demokratiska värdena. Bibliotekens utbud ska 

återspegla samhällets mångfald och styras av professionella överväganden och inte av 

politiska, religiösa eller moraliska åsikter. Låntagarnas privatliv ska skyddas och 

ingen diskriminering får förekomma. 
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Alexandria Manifesto on Libraries, the Information Society in Actions (2005) 

Manifestet antogs i Alexandria år 2005 och behandlar bibliotekets roll i 

informationssamhället. Det betonar intellektuell frihet och motsätter sig all form av 

censur. IFLA menar att den fria tillgången till information via digitala kanaler och e-

resurser samt att ett fokus på informationskompetens i förlängningen kan minska 

fattigdomen. 
 

IFLA:s mångkulturella manifest (2006/2008) 

IFLA:s mångkulturella manifest är ett komplement till UNESCO:s 

folkbiblioteksmanifest, UNESCO:s Skolbiblioteksmanifest och IFLA:s 

Internetmanifest. Det godkändes av IFLA:s styrelse i augusti 2006 och bifölls i april 

2008 av The Intergovernmental Council för UNESCO:s program Information for All. 
 

IFLA Manifesto on Transparency, Good Governance and Freedom from Corruption 

(2008) 

Manifestet är utformat i samarbete med SIDA och grundar sig på artikel 19 i FN:s 

deklaration om mänskliga rättigheter som behandlar yttrandefrihet, åsiktsfrihet och 

frihet att söka, sprida och ta emot information. Det uttrycker en särskild betoning på 

bibliotekets roll i ett samhälle fritt från korruption. Biblioteket beskrivs som en helt 

transparent institution som aktivt bör arbeta för att sprida samhällsinformation och på 

olika sätt minska risken för korruption i samhället. 
 

IFLA Library Statistics Manifesto (2008) 

Manifestet uttrycker att genom statistik kan värdet av bibliotek visas, både för 

individen och för samhället. Statistiken är nödvändig för den interna förvaltningen av 

bibliotek men också för beslutsfattare, finansiella institutioner men också för 

allmänheten. Statistiken kan påverka den strategiska planeringen samt skapa och 

upprätthålla ett förtroende för biblioteken. 

 

IFLA/UNESCO Manifesto for Digital Libraries (2010) 

IFLA godkände den senaste reviderade versionen av det digitala manifestet december 

år 2010. Manifestet ska verka för att genom digitala bibliotek överbrygga den digitala 

klyftan och säkerställa en hållbar tillgång till information. Detta för att stärka 

utvecklingen av utbildning, läskunnighet, kultur och informationstillgång. Ett av 

syftena med manifestet är att implementera informationskompetens i läroplaner. 

  
IFLA menar att det krävs en medvetenhet om att mycket historisk information inte 

finns i digitalt format och att det därför krävs ett samarbete mellan olika kultur- och 

vetenskapsinstitutioner för att digitalisera även äldre material. Skapare av digitala 

bibliotek måste respektera inhemska befolkningars önskemål och rättigheter, vars 

materiella och immateriella kulturarv ska digitaliseras. Det digitala materialet skall 

finnas lika tillgängligt för alla och därför uppfylla särskilda behov för till exempel 

människor med funktionshinder. 



 

 34 

5.3. Metodologiska aspekter 
Med en diskursanalys kan vi med ett kritiskt perspektiv blottlägga underliggande 

strukturer och maktrelationer som ofta står utan ifrågasättning. Genom att anlägga ett 

diskursanalytiskt perspektiv studerar vi på vilka sätt det talas och berättas om 

bibliotekets uppdrag i IFLA:s manifest och om det finns olika versioner som kan 

urskiljas och hur dessa i sådana fall står i relation till varandra (Börjesson & Palmblad 

2007, s. 13).  

 
Inom diskursanalys anses inte vissa källor vara mer tillförlitliga än andra, utan allt 

material gör anspråk på att säga någonting om verkligheten oavsett texttyp. 

Källmaterial är alltid på samma gång konstruerat som konstruerande. Gemensamt för 

olika versioner av diskursanalys är intresset för hur-frågor snarare än att försöka finna 

bakomliggande och egentliga sanningar (Börjesson & Palmblad 2007, ss. 16-17). I vid 

mening går det att likna en diskurs vid summan av interaktioner som förkommer i en 

viss organisation; relationen mellan avsändare och text, mottagare och text, samt 

mellan avsändare och mottagare (Bergström & Boréus 2000, s. 223). 

  
Vi intresserar oss för hur förståelse skapas och hur en representation kan bli verklig i 

ett visst sammanhang. Vi frågar oss vad som tycks sakna en representation och varför. 

Som diskursanalytiker studerar vi inte vad som faktiskt har hänt eller vad som är sant 

utan snarare ses en historia som ett urval av tänkbara berättelser. Utsagorna är alltid 

selekterade och framställda utifrån någons perspektiv och position (Börjesson & 

Palmblad 2007, s. 10-12). Alltså studerar vi själva representationerna i våra utvalda 

manifest och inte vad som ligger bakom dessa. I enlighet med Foucault är vi inte 

intresserade av att fråga oss om representationerna är sanna eller falska. Istället vill vi 

studera hur sanningseffekter skapas inom diskurser vilka varken är sanna eller falska 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 21). 

     
Vi ämnar synliggöra vilka maktrelationer som ligger till grund för de manifest vi valt 

att studera. Vi kommer studera vilka och vems utsagor som dominerar i manifesten, 

vilket gör Foucaults teorier användbara som utgångspunkt för vår studie. Vi bör ha i 

åtanke att Foucault själv inte arbetade utifrån någon uttalad konkret teori eller metod 

och hade inte heller för avsikt att göra det (Nilsson 2008, s. 182). Foucault gav heller 

inga tydliga beskrivningar av hur en analys med hjälp av hans teorier skulle 

genomföras, istället såg han sitt skrivande som en verktygslåda där andra forskare 

kunde plocka upp vissa begrepp och använda dem i sin egen forskning (Haider & 

Bawden 2007, ss. 539-540; Bolander & Fejes 2009, s. 87). Winther Jørgensen och 

Phillips (2000, s. 14) menar också att element från olika angreppssätt bör kombineras, 

vilket vi tar fasta på när vi bygger en diskursanalytisk ram för vår forskning. 

Börjesson och Palmblad (2007, s. 18) skriver att det handlar om att använda sig av 

teoretiskt drivna teman för att göra en intressant och fruktbar analys.  
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5.4. Forskarens roll 
När vi som forskare använder oss av en diskursanalytisk teori och metod bör vi vara 

medvetna om vår egen roll som forskare och redogöra för vems kontext vi utgår från 

(Börjesson & Palmblad 2007, s. 19). Forskaren riskerar att överskugga analysen med 

sina egna kunskaper och värderingar om hen inte är medveten om sin egen diskursiva 

placering (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 28). Genom att använda oss av en 

diskursanalys innebär det att vi tar makt över tal och text och ger detta vår egen 

tolkning. Det blir alltså som forskare svårt att hävda en neutral forskarposition. Det är 

omöjligt att bortse från sin kulturella, könsmässiga och historiska bakgrund 

(Börjesson & Palmblad 2007, s. 19; Said 2006, s. 88). Forskaren bör placera sig själv 

i förhållande till sitt forskningsobjekt. Said (2006, s. 88) utgår från Orienten när han 

talar om forskarens inverkan på det studieobjekt hen studerar. Han talar om att 

material som förmedlas om Orienten baseras på tidigare verk som behandlar Orienten. 

Varje verk ansluter sig till andra verk, till en viss publik, till olika institutioner och 

även till Orienten själv. Relationerna som skapas blir till ett gemensamt 

forskningsobjekt som analyseras inom samma diskurs, vilket ger dem styrka och 

auktoritet. På samma sätt bygger våra kunskaper om diskursanalys på verk som 

reproducerar andras utsagor om teorin. Flera av författarna refererar till varandra i den 

litteratur vi tagit del av. När vi sedan använder oss av den litteraturen blir vi själva en 

del av kedjan av reproduktioner.  Det egna forskningsresultatet bör ses som en 

diskursiv konstruktion. Vårt forskningsresultat är alltså en av många andra möjliga 

representationer av verkligheten, och blir således en del av den diskursiva striden på 

det fält vi beskrivit (Sahlin 1999, ss. 91-92). 

 

Vi som forskare ingår i en diskurs som färgar vårt sätt att se och tolka det empiriska 

materialet vi studerar. Den västerländska prägel vi anser finnas i manifesten är en 

effekt av en västerländsk diskurs som vi själva ingår i. (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s. 28). Vi har också en akademisk bakgrund och är verksamma inom ett B&I-

fält. Genom vår utbildning har vi blivit färgade av de normer och åsikter som råder på 

den institution vi utbildar oss på. Forskning vi tagit del av är den forskning som är 

tillgänglig för oss, och är främst producerad i västvärlden.  

 

Med hjälp av den postkoloniala teori vi tillämpar försöker vi ta ett kliv utanför vår 

egen diskurs och öppna upp för andra perspektiv. Dock är vi starkt bundna till den 

diskurs vi ingår i, och trots försöket att vara trogna vår teori riskerar vi att missa 

västerländska normer och värderingar i manifesten som går obemärkta förbi som 

självklarheter. Genom att använda en teori kan vi förhoppningsvis ställa oss utanför 

några av våra självklarheter och på så vis ställa andra frågor till materialet än vad vi 

kan göra utifrån vår vardagsförståelse (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 30). 

Genom att anlägga en postkolonial teori undviker vi allt för stor påverkan av oss 

själva som forskare när vi analyserar vårt material. Med ett diskursanalytiskt 

perspektiv accepterar vi som forskare även att verkligheten är socialt konstruerad. 
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Börjesson och Palmblad (2007, s. 9) hävdar att mycket av vetenskaplig forskning 

utgår från redan etablerade kategoriseringar och definitioner, skapade av inflytelserika 

aktörer på samhällsarenan. Konsekvensen av att forskning och externa aktörer 

grundar och stödjer sina antaganden på varandra gör att ny forskning reproducerar 

externa aktörers idéer och agendor vilka i sin tur har fått definiera utgångspunkterna 

för forskningen. 

5.5. Hur har vi gått tillväga? 
Vi har valt att använda oss av Foucaults begreppsapparat i vår analys, men tar 

utgångspunkt i en modell utformad av Sanna Talja för att konkret kunna bearbeta vårt 

material.    

 
I Music, culture and the library och i “Analyzing Qualitative Interview Data: the 

Discourse Analytic Method” utgår Talja (2001, 1999) från Foucaults teorier när hon 

undersöker musikbibliotek. Talja (2001, s. 9) påpekar att diskursanalys har använts 

relativt lite som en forskningsmetod i informationsstudier. Däremot har flera forskare 

inom B&I uppmärksammat relevansen för diskursanalys inom B&I. Talja (1999, s. 

466) redogör dock för en modell, i tre steg, som vi finner användbar för studien 

eftersom den är konkret men också för att hon själv applicerar denna modell i ett 

B&I-sammanhang.  

 
De tre stegen innebär följande: 

  
1. Analysera oförenligheter och inre motsättningar i utsagor i respektive manifest. 

 

Vad vi först gör är att upprepade gånger kritiskt närläsa vårt material för att på vis 

identifiera konflikter mellan utsagor i respektive manifest. Redan i steg ett finner vi 

teman som återkommer och dominerar.  

 
2. Identifiera reguljära mönster i de varierande redogörelserna, i form av ofta 

återkommande beskrivningar, förklaringar och argument i samtliga manifest. 

 

I steg två studerar vi manifesten som en helhet för att se ifall temana från de enskilda 

manifesten återkommer i flera eller samtliga. Vi finner flera intressanta teman, men 

de teman som är mest frekvent återkommande i samtliga manifest och som vi därför 

anser dominera är ”lärande och utbildning”, ”kulturarv och bevarande” samt 

”tillgänglighet och ’till för alla’”.  

  
3. Identifiera de grundläggande antaganden och utgångspunkter, som ligger till grund 

för ett visst sätt att tala om ett fenomen.  

 

Efter att de återkommande temana blivit identifierade studerar vi hur det talas om 

bibliotekets uppdrag utifrån identifierade teman. Vad som är intressant utifrån ett 

diskursanalytiskt perspektiv är att studera vad som är möjligt och vad som är 

otänkbart att uttala om bibliotekets uppdrag i relation till temana. Genom att 
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identifiera de antaganden som ligger till grund för hur det talas om, i vårt fall 

bibliotekets uppdrag i relation till valda teman, blir det möjligt att identifiera diskurser 

som cirkulerar i IFLA:s manifest. Eftersom resultat och analysen av det empiriska 

materialet är snävt sammankopplade i en diskursanalys ser vi ingen anledning till att 

sära på dessa, utan vi presenterar istället resultat och analys integrerat i följande 

kapitel ”Resultat och analys”.  



 

 38 

6. Resultat och analys 

Vår analys sker integrerat med resultatredovisningen och sätts i relation till relaterad 

forskning och teori. ”Resultat och analys”-avsnittet struktureras utifrån studiens 

teman, vilka presenteras och analyseras under varsin rubrik: ”Lärande och 

utbildning”, ”Kulturarv och bevarande” samt ”Tillgänglighet och ’till för alla’”.  

 

”Resultat och analys”-delen tar avstamp i Taljas tredje steg vilket innebär att vi 

identifierar de grundläggande antagandena och utgångspunkterna som ligger till grund 

för IFLA:s sätt att tala om bibliotekets uppdrag.   

6.1. Lärande och utbildning 
När lärande och utbildning förekommer i manifesten handlar det främst om att utbilda 

befolkningen eller att människor ska uppleva biblioteket som en port till kunskap men 

det handlar också om det livslånga lärandet.  

 
Manifesten betonar också vikten av informationskompetens. Informationskompetens 

kopplas i manifesten samman med IKT. Informationskompetens är det begrepp vi 

främst kommer behandla då detta begrepp får stort utrymme i manifesten när det talas 

om lärande och utbildning. Informationskompetens är ett intressant begrepp att 

studera och som får olika innebörd beroende på vilken kontext det används i. Sättet 

informationskompetens talas om i IFLA:s manifest är begränsat till vad som är 

möjligt att uttrycka inom diskursen. Det språk som används för att tala om 

informationskompetens är det som finns tillgängligt inom den diskurs begreppet 

omnämns i.  

 

I vårt empiriska material är begreppet information literacy i de svenska 

översättningarna översatt till informationskompetens. Därför använder vi i studien 

också dessa begrepp synonymt. 

 
Vad som mer går att skönja i IFLA:s manifest är ett samhälleligt utbildningsuppdrag. 

I det samhälleliga uppdraget kopplar IFLA samman den välinformerade medborgaren 

med ett aktivt medborgarskap. Uppdraget att skapa aktiva och välinformerade 

medborgare anser IFLA, i sina manifest, att är bibliotekets ansvar.    
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6.1.1. Informationskompetens och informations- och 

kommunikationsteknologi 
 

The international community should support libraries and information services in collecting and 

comparing uniform reliable statistics of their resources and services and thus promoting and 

supporting the role of libraries for literacy and information literacy, education and culture.  

IFLA Library Statistics Manifesto (2008), s. 3 

  
I IFLA:s manifest återkommer begreppet informationskompetens, men vad begreppet 

innebär, eller hur det ska implementeras förklaras inte. Informationskompetens 

presenteras snarare som någonting biblioteken ska bidra till. Citaten nedan visar hur 

IFLA formulerar sina utsagor om informationskompetens i manifesten.   

 

 
Underlätta utnyttjandet av informationsteknologi och förbättra kunskaperna om dess användning 

Unescos folkbiblioteksmanifest (1994), s 2 

 
encouraging information literacy in the digital age, and the mastering of information and 

communication technologies 

IFLA:s mångkulturella manifest (2006/2008), s. 2 

 

Vad som dominerar när IFLA via manifesten talar om lärande och utbildning är 

informationskompetens kopplad till IKT. Eftersom informationskompetens inte 

definieras i manifesten men i många fall nämns i samband med IKT reproduceras en 

syn att informationskompetens innebär förmågan att behärska IKT. För att göra en 

koppling mellan informationskompetens och IKT krävs det tekniska förutsättningar 

(Wilson 2003, s. 8). Wilson (2003, s. 8) frågar sig om bristande tillgång till IKT 

nödvändigtvis innebär en informations- eller kunskapsbrist, eller om det snarare 

handlar om en frånvaro av vissa former av information. Förutom den självklara 

kopplingen IFLA gör mellan informationskompetens och IKT förutsätter de i citatet 

att vi lever i en digital tidsålder. Utsagorna är problematiska ur många perspektiv. 

Framför allt ur ett globalt perspektiv då manifesten förutsätter att alla lever i en digital 

tidsålder. Utsagorna är beroende av varandra eftersom informationskompetens som 

förmågan att hantera IKT är nödvändig i en digital tidsålder. Informationskompetens 

som någonting annat än förmågan att använda IKT får litet utrymme i manifesten, 

liksom de samhällen som befinner sig utanför den digitala gemenskapen. I IFLA:s 

manifest saknar begreppet informationskompetens en närmare förklaring utan får 

mening när det ställs i relation till någonting annat. I de flesta fallen kopplas 

begreppet till IKT, men där denna koppling saknas kopplas inte 

informationskompetens samman med någonting specifikt. När utsagor om 

informationskompetens som förmågan att behärska IKT reproduceras och framställs 

som “sanningar” utesluts alternativa möjligheter till vad informationskompetens kan 

innebära.  
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Forskning om informationskompetens låter sig dock inte begränsa begreppet till att 

betyda förmågan att behärska IKT. Istället betonar forskningen begreppets starka 

kontextbundenhet och poängterar att vara informationskompetent inte är en isolerad 

egenskap, utan är sammankopplat till de verktyg som används i en specifik miljö 

(Limberg, Sundin & Talja 2009; Tuominen, Savolainen & Talja 2005).  

 

Utifrån ett postkolonialt perspektiv finns det en obalans mellan västvärlden och 

övriga världen där västvärldens normer och ideal väger starkare än de normer och 

värderingar som råder utanför västvärlden. Wilson (2003, ss. 1-2) menar att det finns 

en risk att länder strävar efter kompetenser konstruerade i en annan kontext. Denna 

strävan riskerar att kompetenser som är minst lika värdefulla bortses från.  

 

Pilerot och Lindberg (2011, s. 352) ser informationskompetens som ett västerländskt 

koncept. De kritiserar konceptet för att innehålla värden och normer som 

nödvändigtvis inte passar in i den kontext dit det exporteras. Att genom manifesten 

uttrycka att informationskompetens innebär IKT-kompetens medför att en syn på vad 

som krävs för att vara informationskompetent etableras som sanning och förflyttas till 

kontexter utanför den västerländska.  

 
recognise the importance of information literacy and vigorously support strategies to create a 

literate and skilled populace which can advance and benefit from the global Information Society.   

Alexandria Manifesto on Libraries, the Information Society in Action (2005) 

 

 

Konceptualiseringen av informationskompetens som IKT-kompetens bygger på 

underliggande antaganden om att alla IFLA:s medlemsländer lever i en digital 

tidsålder och i ett globalt informationssamhälle. Det krävs IKT-kompetens för att nå 

information i ett digitalt samhälle, vilket också betyder att IKT är någonting alla bör 

ha tillgång till för att kunna delta i ”det globala informationssamhället”. En klyfta 

mellan ”de som har”, och ”de som inte har” tillgång till IKT skapas som resultat av 

utsagorna. 

 

Med hjälp av en diskursanalytisk blick kan vi synliggöra hur utsagorna i manifesten är 

förenade av specifika perspektiv och representerar en specifik ståndpunkt (Limberg, 

Sundin & Talja 2009, s. 55). IFLA:s perspektiv är att länder, samhällen och 

människor som behärskar IKT är de som har möjlighet att vara 

informationskompetenta.  

 
Enligt IFLA:s utsagor bidrar informationskompetens i sin tur till en ekonomisk 

utveckling, ekonomiska framsteg, till att minska den digitala klyftan samt förhindra 

den ojämlika fördelningen av information. I citatet nedan beskrivs 

informationskompetens dessutom som en bidragande faktor till ett uppfyllande av 

FN:s Millenniemål3. 

                                                 
3 UNDP (odaterad). Målen. Tillgänglig: http://www.millenniemalen.nu/malen-2/ [2012-03-15] 
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[libraries] build capacity by promoting information literacy and providing support and training for 

effective use of information resources, including Information and Communication Technologies. 

This is especially critical in promoting the development agenda because human resources are 

central to economic progress. In these ways libraries contribute significantly to addressing the 

digital divide and the information inequality that results from it. They help to make the 

Millennium Development Goals a reality, including reduction of poverty. 

 Alexandria Manifesto on Libraries, the Information Society in Action (2005) 

 

  
Bridging the digital divide also implies the need for action by the appropriate authorities to 

incorporate information literacy into education curricula 

IFLA/UNESCO Manifesto for Digital Libraries (2010), s. 3 

 
Citaten driver tesen att det finns en digital klyfta och att den resulterar i en ojämlik 

tillgång till information. Det framgår också att IKT-kompetens krävs för att nå den 

information som behövs för en ekonomisk utveckling och ett uppfyllande av FN:s 

millenniemål. Information som nås via tekniska kanaler är den information som 

förespråkas. Vad som framkommer är att informationskompetens som IKT-

kompetens är nyckeln till utveckling och en reducering av fattigdom.  

 

Vad vi utläser av citaten är att IFLA via sina utsagor utgår från att det finns en sorts 

information som är den ”rätta” för att nå uppfyllande av FN:s millenniemål, 

ekonomisk utveckling etcetera. Genom att digitalisera information förvandlas den till 

information som nås via IKT, alltså till “rätt” typ av information. Det krävs dock 

fortfarande förmåga att hantera IKT för att nå den. Risken med IKT-dominansen är att 

annan information icke tillgänglig via IKT försummas på bekostnad av synen av att 

IKT är porten till “rätt” typ av information (Wilson 2003, s. 8).   

 

Utsagor formar systematiskt de objekt som omtalas i en diskurs (Limberg, Sundin & 

Talja 2009, s. 55) Hur IFLA omtalar och formar sina objekt får stor betydelse då de 

har en stark position som världsorganisation. I IFLA:s utsagor talas det återkommande 

om teknikens betydelse för informationskompetens vilket formar begreppet till att 

betyda en teknisk kompetens. Informationskompetens ges en definition av IFLA 

vilken, som andra definitioner av begrepp skapade av stora internationella 

organisationer, vilar på maktstrukturer som oftast inte ifrågasätts eller problematiseras 

(Lindh & Haider 2010, s. 2). IFLA:s utsagor sprids och reproduceras och får genom 

frekventa refereringar legitimitet av andra biblioteksorganisationer.  

 

Postkoloniala teoretiker menar att kolonialismens strukturer lever kvar (Lundahl 

2002, s. 14). Det finns en kvarlevd syn från kolonialtiden att den västerländska 

kunskapssynen är den korrekta och det är västvärldens uppgift att förmedla den 

korrekta kunskapssynen till icke västerländska länder (Wilson 2003, ss. 4-5; Mills 

2004, ss. 95-97; Said 2006, s. 74). Forskning vi tagit del av uppmärksammar 

västvärldens övertag när det handlar om tillgång till teknisk utrustning (Jones 2010). 

IFLA talar om den digitala klyftan som finns och som ska motverkas. Antaganden i 

manifesten är att det finns en ojämlik tillgång eller fördelning av information som ett 
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resultat av den digitala klyftan. Det är möjligt att det även finns en ojämn fördelning 

av information som inte är teknikbunden, vilken inte får någonting utrymme i 

manifesten. Den information som finns tillgänglig via digitala kanaler är främst 

skriven på engelska och består till stor del av västerländsk kultur. (Springs 2008; 

Pickover & Peters 2002; Briggs & Sharp 2004).  

Med ett postkolonialt perspektiv tolkar vi det som att västvärldens uppgift att 

förmedla korrekt kunskap lever kvar. Genom att förespråka spridning av information 

via teknisk kanaler förespråkas indirekt den information som finns tillgängig via 

tekniska redskap och som till stor del består av västerländska influenser.  

 

Möjligheten att vara informationskompetent på olika områden riskerar att förhindras 

om begreppet begränsas till att innebära bara en slags kompetens. Enligt Foucault 

upprätthålls betydelser genom att tala om ett fenomen på ett visst sätt inom en 

diskurs. Begrepp, i det här fallet informationskompetens, är omringade av flera 

diskurser som konkurrerar om att få äganderätt av dess mening (Burr 1995, s. 49). 

Inom den diskurs som manifesten produceras i blir alternativa utsagor om 

informationskompetens utkonkurrerade av utsagor om IKT. Som tidigare 

problematiserats används begreppet informationskompetens för att bredda innehållet 

till att betyda mer än en läs- och skrivförmåga (Limberg, Sundin & Talja, 2009, ss. 

40-41). I IFLA:s manifest verkar begreppet få en snäv och begränsad innebörd. 

Informationskompetens saknar i sig själv mening, och får sin betydelse genom sättet 

det talas om inom den diskurs det omnämns.  

 

Kopplingen som Pilerot och Lindberg (2011) saknar mellan forskning och 

policyskapande tycker vi saknas även i vårt empiriska material. IFLA:s manifest går 

att likna vid Audunson och Nordlies (2003) exempel om norska politiska strategier 

där begreppet används utan att det tydliggörs hur informationskompetens ska nås. 

Kan begreppet informationskompetens komma att begränsas till att innebära förmåga 

att hantera endast tekniska redskap genom att uteslutande tala om begreppet i relation 

till IKT? För att alternativa utsagor om innebörden av informationskompetens ska få 

fäste i manifest måste forskningen göra inträde i den diskurs i vilken manifesten 

produceras. Vi anser att IFLA:s manifest går att likna vid de policydokument Pilerot 

och Lindberg talar om, då manifesten har stor auktoritet och är ämnade att nå ut till 

biblioteksprofessioner runt om i världen.  

 

Informationskompetens har, vilket vi visat, fått stort utrymme i manifesten då IFLA 

talar om lärande och utbildning. Att vara informationskompetent har till stor del 

kopplats samman med IKT. Den välinformerade medborgaren kopplas däremot 

samman med ett av bibliotekets mer “traditionella” uppdrag: att genom att 

tillgängliggöra kvalitetssäkrad information bidra till medborgarens livslånga lärande, 

medvetenhet om sina rättigheter och aktiva deltagande i samhällslivet. Den digitala 

aspekten får stort utrymme i IFLA:s manifest men tycks inte vara lika påtagligt då det 

mer “traditionella” utbildningsuppdraget4 lyfts fram. När IFLA talar om lärande och 

utbildning uttrycker de två olika typer av uppdrag: Det ena uppdraget har ett fokus på 

                                                 
4 För en utförligare beskrivning av det traditionella biblioteksuppdraget se Nilsson, S. (2003). Kulturens nya 

vägar: Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige. Malmö: Polyvalent. ss. 169-173.  
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informationskompetens i dagens informationssamhälle, och det andra uppdraget 

handlar mer om det livslånga lärandet och den välinformerade medborgaren.  

6.1.2. Den välinformerade medborgaren 
Förutom ett fokus på informationskompetens i manifestens utsagor talar IFLA om 

bibliotekets uppdrag att skapa välinformerade medborgare, bidra till ett livslångt 

lärande och till människors personliga utveckling när de talar om lärande och 

utbildning. Biblioteken lyfts fram som en förutsättning för individens självständighet 

och utveckling. Det finns en tydlig strävan i manifesten efter att utbilda goda 

medborgare. Biblioteket betonas som en institution som fyller en viktig funktion för 

människors kunskap om sina rättigheter, vilket IFLA menar är en av förutsättningarna 

för en aktiv medborgare och för samhällets och den enskildes utveckling. 

 
Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, 

ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika 

grupper i samhället. 

 Unescos folkbiblioteksmanifest (1994), s. 1 

  
Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. De kan 

bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina demokratiska 

rättigheter och därigenom spela en aktiv roll i samhällslivet. 

Unescos folkbiblioteksmanifest (1994), s. 1 

  
Biblioteken har alltså en viktig roll i att bilda medborgare i en demokrati. Betoningen 

på hur biblioteken verkar i och för en demokrati är dominerande i manifesten när 

IFLA talar om lärande och utbildning.  

  
Pilerot och Lindberg (2011, s. 339) menar att västvärlden ofta tar på sig uppdraget att 

utföra missionsarbete och kalla det för utbildning. Haider och Bawden (2007, s. 550) 

lyfter fram samma sorts problematik i samband med utvecklingsarbete, vilket 

kritiseras för att de som har lösningar är de som konstruerar behoven. Det 

självpåtagna uppdraget som Pilerot och Lindberg (2011, s. 339) kritiserar IFLA och 

UNESCO för tycks även förekomma i IFLA:s manifest. Genom sina utsagor 

konstruerar IFLA bibliotekets bärande roll i, och för, ett samhälle bestående av 

demokratiska och välinformerade medborgare. Citaten nedan visar hur IFLA via sina 

utsagor lyfter fram behovet av bibliotek i ett välfungerade samhälle. Genom att 

upprepade gånger tillskriva sig ett samhälleligt uppdrag blir det också slutligen deras 

uppdrag.   
 

The unique role of libraries and information services is that they respond to the particular 

questions and needs of individuals. This complements the general transmission of knowledge by 

the media, for example, and makes libraries and information services vital to a democratic and 

open Information Society. Libraries are essential for a well informed citizenry and transparent 

governance, as well as for the take-up of e-government.  

Alexandria Manifesto on Libraries, the Information Society in Action (2005) 
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Libraries and information services should extend their mission so as to become more active 

components in good governance and the struggle against corruption. In particular they can 

perform a significant role in informing citizens of their rights and entitlements. 

IFLA Manifesto on Transparancy, Good Governance and Freedom from Corruption (2008), s. 4 

 
Librarians should reassert their role in educating citizens by developing strong collections and 

facilitating access to information on philosophical and socio/economic/political topics. 

IFLA Manifesto on Transparancy, Good Governance and Freedom from Corruption (2008), s. 5 

 
Citaten ovan uttrycker att bildningsuppdraget är ett uppdrag som funnits länge, men 

har förändrats. Det finns ett behov av att återuppta sitt uppdrag att utbilda. Vad det 

har förändrats till och hur det sett ut tidigare framgår inte. Det som framgår är att 

biblioteket har en viktig roll i att utbilda sina medborgare till aktiva och 

välinformerade medborgare. Biblioteket tar på sig ansvaret att bilda medborgare i alla 

världens länder. Utbildningen grundar sig i att biblioteket tillgängliggör en bred och 

stark samling av information och informerar medborgarna om deras rättigheter. IFLA 

ger biblioteket en oersättlig roll i samhället, vilket vi tolkar som ett försök av IFLA att 

bibehålla bibliotekets position som stark bildningsinstitution.  

 
The dissemination of information enables citizens to participate in life-long learning and 

education. Information about the world’s achievements allows everyone to participate 

constructively in the development of their own social environment. 

IFLA/UNESCO Manifesto for Digital Libraries (2010), s. 1 

8 

 
I manifesten framkommer det att medborgare behöver vara välinformerade för att 

aktivt kunna delta i, och bidra till, sitt samhälle. Det är bibliotekets uppdrag att ge 

medborgarna den utbildningen och informera dem om deras rättigheter. Alltså behövs 

biblioteken för att kunna skapa och upprätthålla ett demokratiskt samhälle, eftersom 

det är bibliotekets utbildning som skapar den aktiva och goda medborgaren. 

Bibliotekarierna ges ansvar att bistå med “rätt” information för att möjliggöra ett 

skapande av de deltagande medborgarna.  

 
IFLA asserts that libraries are in their very essence transparency institutions, dedicated to making 

available the most accurate and unbiased educational, scientific and technical, and socially 

relevant information to each and everyone. The information materials and access provided by 

libraries and information services contribute to good governance by enlarging the knowledge of 

citizens and enriching their discussions and debates. 

IFLA Manifesto on Transparancy, Good Governance and Freedom from Corruption (2008), s. 4 
 

Då IFLA i citatet ovan beskriver biblioteket som en transparant institution med ett 

utbud anpassat för alla medborgare är det av vikt att uppmärksamma att utsagorna är 

begränsade till sin diskurs. Det finns en diskursiv ram som styr vad som är möjligt att 

uttala och uttrycka. Utsagorna är representationer skapade i en diskurs. Vad som är 

social, vetenskaplig, teknisk och utbildningsmässig relevant information bestäms i sitt 
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diskursiva sammanhang. Inga utsagor är neutrala utan är förenade av ett perspektiv 

som dominerar i diskursen. I citatet framhävs vilka typer av information som ska 

tillgängliggöras. Genom att vissa områden lyfts fram görs det av IFLA ett urval av 

vilken information som ska tillgängliggöras för alla. Diskurser består av regelsystem 

som legitimerar vissa kunskaper, men inte andra (Bergström & Boréus 2000, s. 225). I 

det här fallet, genom att lyfta fram specifika områden som de relevanta exkluderas 

andra områden som kan vara lika relevanta.  

 

Parker (2004, s. 197) betonar bibliotekets tillgängliggörande av fri information och 

främjande av yttrandefrihet som nödvändigheter för utveckling och utbildning. För att 

IFLA:s vision ska kunna uppnås krävs det alltså en fri tillgång till information. 

Samtidigt framkommer det att det är biblioteken som gör urvalet av den information 

som anses vara den rätta för att utbilda den fullgoda demokratiska medborgaren.  

 
IFLA utgår från artikel 19, FN:s konvention om mänskliga rättigheter, i sina manifest. 

Att biblioteken ska göra ett urval finner vi oförenligt med innehållet i artikel 19:  

 
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan 

ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla 

uttrycksmedel och oberoende av gränser. 

 Regeringskansliet, 2006  
 
Biblioteket, som ska upprätthålla FN:s värderingar, måste kombinera det fria 

informationsflödet och urvalet av “rätt” information. Biblioteket bestämmer således 

vilken information som är “fri” att tillgå. Vi ser detta som två uppdrag som är 

omöjliga att förena.  

 
Folkbibliotek, så som vi känner dem, härstammar från en västerländsk tradition. Via 

manifesten sprids visioner och ideal som till stor del präglar det västerländska 

samhället. Bland annat Rosenberg (1994, s. 250) har problematiserat applicerbarheten 

av västerländska bibliotekstraditioner på andra samhällen, och menar att denna 

överföring kan vara en av anledningar till att afrikanska bibliotek har svårt att hålla 

sina bibliotek vid liv. För att bygga ett bibliotek menar Rosenberg att idéer och tankar 

måste komma inifrån och inte via traditioner som är uppkomna i andra samhällen och 

kulturer.  

 
Genom att tala om demokratiska medborgare utesluts de som inte lever i en 

demokrati, samtidigt som de som inte är, av biblioteket, utbildade kan delta i en 

demokrati. Genom den här typen av uttalande ges biblioteken en grundläggande 

betydelse för samhällelig och personlig utveckling. Medborgaren anses vara en 

välutbildad och aktiv medborgare först när han eller hon tagit del av bibliotekets 

tjänster och utbud.  
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6.2. Kulturarv och bevarande 
I manifestens utsagor betonas bibliotek som bevarandeinstitutioner. När IFLA talar 

om bevarande sker det främst i samband med digitalisering och bevarandet av 

kulturarv. Bibliotekets gemensamma funktioner med andra kultur- och 

vetenskapsarvsinstitutioner uppmärksammas. Vad som också uppmärksammas är 

bibliotekets roll som främjare och bevarare av kulturell och språklig mångfald. 

  
När IFLA talar om kulturarv och bevarande i manifesten finns ett stort fokus på 

digitalisering. Det handlar framför allt om ett digitalt bevarande av kulturarvet. 

Digitaliseringen handlar också om material som förfaller, men även om material som 

föds digitalt och som ska bevaras. Manifesten framställer det digitala biblioteket som 

en miljö för att sammanföra samlingar, tjänster och människor för ett skapande, 

spridande, användande och bevarande av information. Vad ett kulturarv är eller vems 

kulturarv det handlar om definieras inte. Vad som framgår i manifesten är att 

kulturarv skiljer sig från vetenskapligt arv men även från “andra kulturella 

uttrycksformer”. 

  
Avsätta resurser för bevarande av kulturarvet och andra kulturella uttrycksformer med särskild 

tonvikt på muntlig tradition, ursprungsbefolkningens kultur och det immateriella kulturarvet 

IFLA:s mångkulturella manifest (2006/2008), s. 3 

  
Supporting digitisation, access to and preservation of cultural and scientific heritage.  

IFLA/UNESCO Manifesto for Digital Libraries (2010), s. 2 

 
Kulturarvet ges mening genom att ställas mot det vetenskapliga arvet. Att konstruera 

“den andra” innebär också att “den första” konstrueras. Loomba (2008, s. 111) 

exemplifierar detta med att visa hur definitioner av européer och icke-européer 

konstruerats och menar att européers konstruktion av icke-européer även skapade en 

definition av dem själva. I IFLA:s manifest definieras inte bara det kulturella arvet 

mot det vetenskapliga, utan även det vetenskapliga arvet definieras mot det kulturella. 

Med en närmare granskning av IFLA:s utsagor går det att utläsa en konstruktion av 

begreppet kulturarv som någonting icke-vetenskapligt och exkluderande. Med stöd i 

Said (2006, s. 74), Briggs och Sharps (2004, s. 662) postkoloniala resonemang menar 

vi att det finns en allmängiltig syn att den västerländska vetenskapen är den rationella 

och logiska, och ses som normgivande. Därmed blir den västerländska traditionen 

någonting som andra traditioner definieras mot. 

 
I manifesten skiljer IFLA kulturarv från andra arv men det finns i andra 

internationella organisationer alternativa utsagor om vad ett kulturarv är. International 

Council of Museums (ICOM) är en organisation för museum och andra verksamheter 

inom museibranschen. Organisationen har över 30 000 medlemmar som representerar 

137 länder. Organisationen assisterar sina medlemmar från museifältet i deras 

uppdrag att bevara, konservera och dela det kulturella arvet. ICOM är den enda 

internationella organisationen som representerar museum och dess profession inom 

museiverksamheten (ICOM 2010-2012).  
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Enligt ICOM definieras kulturarvet som: 

  
Varje föremål eller begrepp som anses vara av estetisk, historisk, vetenskaplig eller andlig 

betydelse. 

ICOM 2005, s. 18 

  
Alltså finner ICOM ingen anledning till att skilja på kulturarv och vetenskapligt arv. 

ICOM:s definition är ett sätt att visa att kulturarv får olika innebörd beroende på 

vilken diskurs det omnämns i. Ett vetenskapligt arv kan alltså ses som kulturarv, 

vilket inte behöver innebära att kultur ses som vetenskap. 

 

I manifesten betonas möjligheterna att bevara kulturarv digitalt. Citatet nedan tyder 

dock på tvetydigheter gällande förutsättningarna för bevarande av kulturarv. I många 

fall förutsätter bevarandet digitala verktyg. Huruvida alla IFLA:s medlemmar har 

tillgång eller möjlighet att bevara sitt kulturarv problematiseras till viss del i citatet 

nedan: 

  
Consultation with rights owners and other stakeholders is essential. Designers and implementers of 

digital libraries should consult fully with indigenous communities, whose tangible and intangible 

cultural heritage it is proposed to digitise, to ensure that their rights and wishes are respected. 

 IFLA/UNESCO Manifesto for Digital Libraries (2010), s. 3 

 
Citatet ovan uttrycker att någon ska digitalisera någon annans kulturarv. Det finns en 

explicit maktrelation i manifestet som uttrycker att skaparna av digitala bibliotek ska 

respektera andra människors rättigheter när de digitaliserar “deras” kulturarv. 

Maktrelationer som cirkulerar i utsagorna om kulturarv och bevarande blir genom en 

granskning av manifestens utsagor tydliga. Genom den här typen av formuleringar där 

det talas i termer av “deras” finns motsatsen “våra”. “Våra” blir då de som inte tillhör 

den inhemska befolkningen. Genom att använda ett visst språk upprätthålls hierarkier 

och dominerande maktstrukturer. Sättet IFLA formulerar sig på i sina utsagor om 

kulturarv riskerar att gå förbi obemärkt utan en diskursanalytisk läsning. Det krävs en 

postkolonial blick för att se hur språket bidrar till att skapa en ojämlik maktrelation. 

Med ett postkolonialt perspektiv studerar vi hur språket konstruerar “den andra”. 

Skapandet och reproducerandet av IFLA:s utsagor är baserade på ojämlika relationer. 

Formuleringar som “våra” och “deras” bidrar till att dikotomierna blir en realitet. 

Genom att analysera utsagor blir det möjligt att synliggöra strukturerna som ligger till 

grund för utsagor om ”våra” och ”deras” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 131). 

I citatet ovan blir de vars kulturarv ska bevaras “de andra”, vilka ställs emot de som 

skapar digitala system och utför digitaliseringen av de inhemska invånarnas kulturarv.  

  
Att säga att det är skaparna av digitala bibliotek som ska visa hänsyn till de inhemska 

samhällena tyder på att den inhemska befolkningen uppenbarligen behöver hjälp med 

att bevara sitt kulturarv. Det behöver inte handla om hjälp att digitalisera sitt egna 

kulturarv, utan kan tolkas som om att den inhemska befolkningen inte kan göra det 

själva. Huruvida det finns en strävan efter att få sitt kulturarv digitaliseras kan också 
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diskuteras. Vems strävan är detta, och är digitalisering enda sättet att bevara ett 

kulturarv? Och framför allt, betyder det att kulturarvet blir tillgängligt för alla om det 

digitaliseras?   

 
Ovanstående resonemang om huruvida alla kan digitalisera sitt kulturarv visar att det 

finns skillnader i förutsättningarna att digitalisera sitt eget material. Det finns flera 

faktorer som spelar roll för digitaliseringsprocessen. Det handlar om materiella, 

ekonomiska, moraliska och politiska förutsättningar men också förmågan att hantera 

teknik (Britz & Lor 2004, s. 216). Tekniken i sig är också, vilket Pickover och Peters 

(2002, s. 18) problematiserar, ideologiskt präglad. Traditioner av lagar och regelverk 

ser olika ut världen över, vilket kan missgynna vissa grupper. I exempelvis Afrika 

saknas en terminologi för immateriella rättigheter; snarare finns det oskrivna regler att 

information inte går att äga, utan delas fritt till fördel för alla. Denna syn på 

information har bidragit till att många utvecklade länder missbrukat och utnyttjat 

inhemsk kunskap (Britz & Lor 2004, s. 219). Pickover och Peters (2002, ss. 18-19) 

menar att länder i norr stjäl immateriella rättigheter av afrikanska arv och kallar det 

för bevarande. 

  
Britz och Lor (2004, s. 216) menar att attityden till digitalisering verkar vara den att 

digitalisering är en universell lösning på bevarande och tillgänglighetsfrågor. 

Tillgängligheten till digitalt material är dock ofta mer problematiskt än så. De 

exemplifierar detta genom att skriva att teknik är en möjlighet enbart för dem som har 

tillgång till den. Britz och Lor (2004, s. 217) har afrikanskt arvsmaterial som 

utgångspunkt för sin studie och menar att det är viktigt att belysa vems prioriteringar 

och interessen som styr urvalet, samt vilka som drar föredel av digitaliseringen. 

Samtidigt som teknik möjliggör att fler kan få ta del av sitt kulturarv krävs det teknik 

för att nå det, vilken inte alltid är tillgänglig för alla. Byråkrati kan också ses som ett 

hinder för tillgänglighet. Tillgången till digitalt material baseras ofta på kontrakt och 

licenser snarare än på människors rättigheter till tillgång till dokumenterat kulturarv. 

Marknadsaktörerna nämns också som ett hot i processen att digitalisera Afrikas 

dokumenterade kulturarv (Britz & Lor 2004, s. 221). I IFLA:s manifest syns inte den 

här problematiken till, trots att den enligt forskning är utbredd.  

  
Libraries have long been essential agents in fostering peace and human values. Libraries now 

operate digitally, and their digital services open up a new channel to the universe of knowledge 

and information, connecting cultures across geographical and social boundaries. 

IFLA/UNESCO Manifesto for Digital Libraries (2010), s. 1 

  
Vems universella kunskap sprids via de digitala möjligheterna, är det västerländsk 

kunskap som sprids till flera delar av världen än västvärlden eller är det så att den 

utvecklade delen av världen skapar ett eget nätverk där kulturer med digitala 

möjligheter kan ingå? Kopplas kulturer samman eller överförs vissa kulturers synsätt 

till andra? Med ett antropologiskt synsätt på kultur uppmärksammas det att världen 

består av olika kulturer, vilket kan öppna upp för en ödmjuk syn på kulturers olikheter 

(Fornäs 2012, s. 22). IFLA uttrycker en förhoppning om att det digitala biblioteket 

kan sammankoppla människor och kulturer världen över. Den vision om en möjlig 

världskultur, som Fornäs (2012, s. 22) beskriver, kan skönjas i citatet ovan. Samtidigt 
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kan ett antropologiskt kulturbegrepp låsa kulturer i fasta kategorier med gemensamma 

attribut (Fornäs 2012, s. 22). I vissa av manifestens utsagor om kulturarv kan denna 

aspekt av ett antropologiskt synsätt på kultur skönjas, till exempel då det görs skillnad 

mellan ”de som kan” och ”de som inte kan” digitalisera sitt kulturarv. Den inhemska 

befolkningen framställs i manifesten som en homogen grupp med andra 

förutsättningar än ”de som kan” digitalisera kulturarv, och blir således låsta i sin 

position som ”de som inte kan”.   

 
Kulturell och språklig mångfald är mänsklighetens gemensamma arv och bör vårdas och bevaras 

till gagn för alla. Den är en källa till utbyte, innovation, kreativitet och fredlig samlevnad 

människor emellan. 

IFLA:s mångkulturella manifest (2006/2008), s. 1 

 
Det talas om ett bevarande av den språkliga och kulturella mångfalden i IFLA:s 

manifest. I vilken form det ska ske i är i manifesten är dock oklart. En språklig 

mångfald kan bevaras på olika sätt. Genom att exempelvis bevara material på olika 

språk bevaras själva språket, men en språklig mångfald kan också främjas och bevaras 

genom aktiv handling. Både den språkliga och den kulturella mångfalden kan bevaras 

genom att låta biblioteket vara en mötesplats där individer kan utveckla och fritt utöva 

olika språk och kulturer för att på så vis bevara en levande kulturell och språklig 

mångfald. I manifesten talar IFLA antingen om bevarande i samband med 

digitalisering eller förblir det osagt hur bevarandet ska ske. 

 
Libraries and information services shall acquire, preserve and make available the widest variety of 

materials, reflecting the plurality and diversity of society 

The Glasgow Declaration on Libraries Information Services and Intellectual Freedom (2002) 

 
Equal access to the cultural and scientific heritage of mankind is every person’s right and helps 

promote learning and understanding of the richness and diversity of the world, not only for the 

present generation, but also for the generations to come. 

IFLA/UNESCO Manifesto for Digital Libraries (2010), s. 1 

 
Problemen med att representera allas arv ter sig mer problematiskt än vad som 

uttrycks ovan. Enligt Fornäs finns det olika sätt att tolka kulturbegreppet på, men 

vilken form av kultur utsagorna i manifesten syftar på vet vi ej. Synen på 

kulturbegreppet får konsekvenser för hur, vems eller vilket kulturarv som bevaras. 

Om kultur ses som estetiskt finns det en kulturelit vars smak definierar vad som anses 

vara värdefullt och värt att bevara. Främmande kulturers arv har hamnat i skymundan 

på bekostnad av de vita männens kultur, vilkas smakpreferenser tas för givet som 

allmängiltiga (Fornäs 2012, s. 29). Ett annat sätt att se på kultur är ett såkallat 

ontologiskt, här beskrivs kulturarv som spår människor lämnar efter sig till 

nästkommande generationer. Risken med att se kulturarv ontologiskt är att arv 

bevaras som någonting oförändrat, vilket betyder att det blir fryst i den tid det 

bevarades i.  

 

Som vi tidigare nämnt kan någonting också bevaras genom att låta kulturen eller 

språket vara aktivt och utvecklas. Exemplet med ursprungsbefolkningen som fiskade i 
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Wisconsin blev ifrågasatta då de använde moderna redskap, istället för de traditionella 

kanoterna och spjuten. Att fiskandet i sig är ett kulturellt uttryck som genom 

fiskningen bevaras bortsågs från (se exempel Briggs & Sharp 2004, s. 669). 

Problemen med bevarande av arv går att applicera på fler slag av bevarande. 

Nakashima och de Guchteneire (1999 se Briggs & Sharp 2004, s. 669) 

uppmärksammar en konsekvens som kan uppkomma vid bevarande av inhemsk 

kunskap, vilken vi tror bevarande av kulturarv samt språklig och kulturell mångfald 

även kan få. De menar att inhemsk kunskap riskerar att bevaras som en oförändrad 

artefakt av en tidlös kultur eller att den blir dekontextualiserad. Alltså att den 

inhemska kunskapen stannar i den tid den bevarades i och på så vis, dels blir av med 

sin kontext, men också att den bevarade artefakten tillskrivs ny mening i en ny 

kontext (Briggs & Sharp 2004, ss. 673-674).  

 
Risken med att låta kulturarvet och bevarandefrågor förbli oproblematiserade i 

manifesten kan leda till att allas kulturarv inte tas hänsyn till. De Jong och Rowlands 

(2008, s. 132) uppmärksammar att det alltid är någons tidsanda och någons minne 

som blir bevarat och att det alltid sker på bekostnad av någon annans minne. Arvet 

anses viktigt av De Jong och Rowlands (2008, s. 131), som menar att det är genom 

arvet vi definierar oss själva och känner igen andra.  

 
När fler får tillgång till information, framför allt med tanke på teknikens framsteg, 

uppstår en konflikt om vem det är som äger artefakterna eller den digitala 

informationen om dem (Wallach 2001, s. 42). Tekniken har stor betydelse för utsagor 

om kulturarv och bevarande i manifesten. Återigen får tekniken ett stort utrymme i 

IFLA:s manifest. Vad som också är framträdande är ett stort fokus på tillgänglighet. 

När någonting bevaras ska det också tillgängliggöras. När vi först granskade 

materialet var det tydligt vad IFLA främst betonade i samband med bibliotekets 

uppdrag, vilket resulterade i de tre teman som ligger till grund för studien. När vi 

sedan inledde arbetet med materialet såg vi att gränserna för våra teman inte var lika 

tydliga som de först såg ut att vara. De går in i varandra och framför allt 

tillgänglighetsaspekten sträcker över samtliga teman. Tillgänglighetsaspekten 

behandlas särskilt i avsnittet ”Tillgänglighet och ’till för alla’”.   

6.3. Tillgänglighet och “till för alla”  
När det talas om tillgänglighet i manifesten talas det ofta om hur bibliotekets tjänster 

ska vara tillgängliga för alla. Den aspekten av tillgänglighet kallar vi för “till för alla”-

aspekten. Tillgänglighet och “till för alla” har vi valt att se som ett och samma tema, 

då dessa ofta går in i varandra och är svåra att skilja åt.  

 

Biblioteksuppdraget beskrivs i manifesten som en institution som tillgängliggör alla 

sorters kunskap och information via alla medier och på alla språk. Bibliotekets 

tjänster ska vara tillgängliga för alla, utan någon form av diskriminering, oavsett 

möjlighet att besöka det fysiska biblioteket eller nå det hemifrån. Biblioteket ska vara 

centralt beläget samt ha tillfredsställande öppettider. 
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Folkbibliotekets tjänster skall vara tillgängliga för alla. Detta förutsätter att biblioteksbyggnaderna 

är centralt belägna, att lokalerna är anpassade för läsning och studier, försedda med lämplig 

teknisk utrustning och ha tillräckligt öppethållande för att passa användarna. Detta innebär också 

att biblioteket genom uppsökande verksamhet skall erbjuda sina tjänster också till dem som inte 

själva kan komma till biblioteket. 

Unescos folkbiblioteksmanifest (1994), s. 3 

 
Folkbiblioteket skall som lokalt kunskapscentrum göra alla slag av kunskap och information lätt 

tillgänglig för sina användare. 

Unescos folkbiblioteksmanifest (1994), s. 1 

 
Alla åldersgrupper skall kunna finna material som tillgodoser deras behov. 

Unescos folkbiblioteksmanifest (1994), s. 1 

 
Bibliotek av alla slag bör därför avspegla, understödja och främja kulturell och språklig mångfald 

på internationell, nationell och lokal nivå, och på så sätt verka för en interkulturell dialog och ett 

aktivt medborgarskap. 

IFLA:s mångkulturella manifest (2006/2008), s. 1 

 
Audunson (2005, s. 432) uppmärksammar svårigheterna med ett förverkligande av 

utsagorna i manifesten. Att biblioteket ska tillgängliggöra alla slag av information till 

alla och dessutom tillgängliggöra information som ska spegla alla samhällsgrupper är 

svårt att kombinera med bibliotekets uppdrag som demokratifrämjare. Alla grupper i 

samhället, menar Audunson (2005, s. 432), har en demokratisk rättighet att få sin 

kultur och sitt språk representerad på bibliotek. Samtidigt krävs det att alla har 

gemensamma och övergripande referensramar att förhålla sig till för att kunna verka 

gemensamt i en demokrati.  

6.3.1. Gruppen ”alla” 
Vilka som ingår i gruppen “alla” i IFLA:s manifest är dock otydligt. Med en närmare 

granskning ser hur gruppen “alla” får en definition genom att lyfta ut grupper ur 

“alla”-gruppen. Utsagorna i IFLA:s manifest visar att det finns ett behov av att särskilt 

uppmärksamma grupper som riskerar att bli diskriminerade. Det vi intresserar oss för 

är hur IFLA formulerar sig i sina utsagor när det talar om “alla” och vilka de 

definierar som ”alla”.  

 
Libraries and information services also have a responsibility to serve all of the members of their 

communities, regardless of age, race, nationality, religion, culture, political affiliation, physical or 

other disabilities, gender or sexual orientation, or any other status. 

 The IFLA Internet Manifesto (2002), s. 4 

 
Libraries and information services shall make materials, facilities and services equally accessible 

to all users. There shall be no discrimination for any reason including race, national or ethnic 

origin, gender or sexual preference, age, disability, religion, or political beliefs. 

 3 
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Genom att ställa de marginaliserade grupperna emot “alla typer” av 

biblioteksanvändare skapas en dikotomi där de utbrutna grupperna blir en kontrast till 

“alla”, och där “alla” blir normen. Utsagor produceras och reproduceras och blir inom 

sammanhanget till “sanning”, detta som en effekt av olika maktprocesser som ligger 

bakom utsagorna (Nilsson 2008, s. 81). Föreställningar om vissa gruppers 

marginalisering bidrar till att gruppen får en tillskriven identitet som marginaliserade. 

Representationer bidrar till att grupperna själva tillskriver sig egenskaper, i det här 

fallet som marginaliserade. Skillnader mellan människor behöver alltså inte vara 

reella, som Lundahl (2002, s. 17) poängterar, utan är snarare konstruktioner som 

skapats i diskurser. Hur utsagorna i manifesten är formulerade begränsas av den 

diskurs de är producerade i. Diskursen bestämmer vad som är möjligt och vad som är 

otänkbart att uttrycka. Genom att upprepade gånger formulera sig på ett visst sätt, som 

i det här fallet bryta ut vissa grupper ur “alla”-gruppen, blir deras position låst som 

“de andra”. 

 
Biblioteks- och informationstjänster i ett kulturellt och språkligt mångskiftande sammanhang 

omfattar både service till alla typer av biblioteksanvändare och service som riktar sig speciellt till 

missgynnade kulturella och språkliga grupper. Särskild uppmärksamhet bör ägnas grupper som 

ofta är marginaliserade i mångkulturella samhällen: minoriteter, asylsökande och flyktingar, 

personer med tillfälliga uppehållstillstånd, gästarbetare och ursprungsfolk. 
IFLA:s mångkulturella manifest (2006/2008), s. 2 

 
In pursuit of the goal of access to information by all peoples, IFLA supports balance and fairness 

in copyright. IFLA is also vitally concerned to promote multilingual content, cultural diversity and 

the special needs of Indigenous peoples and minorities. 

4 

 
Genom postkoloniala glasögon ser vi i utsagorna ovan hur IFLA upprätthåller normer 

och maktrelationer via sitt språkbruk. Utsagorna betonar ”allas” tillgång till 

information. Det är flera grupper som uppenbarligen inte ingår i gruppen “alla”. 

Upprepade gånger får den inhemska befolkningen stå utanför “alla”, vilka fungerar 

som norm i manifesten. Hur världen kategoriseras får konsekvenser för hur 

verkligheten uppfattas. Det språkbruk som används när grupperna utanför ”alla” 

omtalas konstruerar också gruppernas identitet. Det uttrycks i citaten ovan att den 

inhemska befolkningen har “särskilda behov”. Behovet av material på lämpliga språk 

är redan explicit uttalat i citatet. Det får en att undra vilka särskilda behov IFLA 

menar att en inhemsk befolkning har. IFLA:s manifest refereras till i 

biblioteksverksamheter runt om i världen och den inhemska befolkningen som en 

grupp med, om än odefinierade, särskilda behov konstrueras och reproduceras och blir 

på så vis till en realitet.  

6.3.2.”Allas” tillgång till information 
 

The global Internet enables individuals and communities throughout the world, whether in the 

smallest and most remote villages or the largest cities, to have equality of access to information for 

personal development, education, stimulation, cultural enrichment, economic activity and 
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informed participation in democracy. All can present their interests, knowledge and culture for the 

world to visit.  

The IFLA Internet Manifesto (2002), s. 3 

 
Internet får stort utrymme i manifesten då IFLA talar om tekniska möjligheter för 

tillgänglighet. Det framgår att biblioteket ska tillhandahålla internet för att på så vis 

sammankoppla gruppen “alla”. IFLA utgår i citatet från att internet möjliggör alla 

individers och samhällens lika tillgång till information. I diskursen manifesten är 

producerade i tycks den tekniska kompetensen som krävs för att vara en aktiv del av 

denna internetgemenskap automatiskt medfölja internettillgången.  

 
Liksom Jones (2010, s. 10) poängterar, är inte internet någonting alla har tillgång till. 

Statistik visar att många bibliotek saknar internet och att många av de bibliotek som 

saknar internet finns i Afrika. Det måste innebära att de som delar med sig av sin 

kultur och kunskap är de samma som har tillgång till och kan behärska internet.  

 
IFLA encourages the international community to support the development of  Internet accessibility 

worldwide, and especially in developing countries, to thus obtain the global benefits of 

information for all offered by the Internet. 

The IFLA Internet Manifesto (2002), s. 5 

 

I manifesten uttrycks många fördelar som kommer med internets möjligheter. 

Audunson (2005, s. 433) lyfter fram den utveckling för både demokrati och tolerans 

som det digitala samhället har öppnat upp för. Flera människor finner gemenskap och 

kommunicerar via internet, vilket biblioteket, enligt IFLA, ska tillhandahålla. Det 

finns dock en risk för fragmentering och individualisering då kommunikation riskerar 

att ske mellan dem som delar intressen och åsikter kring ett specifikt ämne. Det tycks 

alltså vara en fin gräns mellan den digitala möjligheten för ett utvidgat öppet digitalt 

samhälle där människor över hela världen möts och den där de digitala möjligheterna 

istället blir till en risk för en individualisering som i förlängningen missgynnar 

demokratin. Enligt Audunson (2005, s. 433) krävs det öppna arenor, mötesplatser, där 

människor kan mötas, eller utsättas för varandra, över kulturella, ideologiska och 

intressemässiga gränser. Biblioteket är den plats i samhället som skulle kunna fungera 

som en sådan mötesplats. I IFLA:s manifest uttrycks att alla ska få representation på 

biblioteket och hela samhällets mångfald ska rymmas på ett bibliotek. Däremot är det 

i de utsagor som rör internet och det digitala biblioteket som det rent explicit uttrycks 

att användarna, genom internet, har möjlighet att aktivt dela med sig av, och bidra 

med, sin egen kultur, kunskap och intressen. Vikten av den fysiska mötesplatsen som 

Audunson poängterar lyser med sin frånvaro i manifesten och nämns bara en gång, i 

IFLA Library Statistics Manifesto (2008). 

 

I manifestens utsagor finns en stor tilltro till internet. Med en tillgång till internet kan 

alla ta del av de globala fördelarna, som i det här fallet innebär information för alla. 

Vems information får alla ta del av? Trots att engelska inte är det största språket i 

världen är det mest utbredda språket på internet (Springs 2008, s. 351; Pickover & 

Peters 2002, s. 18).  
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Limberg, Sundin och Talja (2009, s. 55) för resonemang kring diskursanalytiska 

ansatser och hur underliggande antaganden om informationsbrist styr olika sätt att 

förhålla sig till fenomenet.  När IFLA talar om utvecklade länders tillgång till internet 

bygger det på underliggande antaganden om vissa länders brist på internettillgång. 

IFLA positionerar sig på så vis bland de länder med god tillgång till internet, vilket 

inte görs avsiktligt utan utgör en del av diskursen om internetbrist.  

 

I utsagor om tillgänglighet till all information finns det motstridigheter. När IFLA 

talar om tillgången till information betonas att all information ska tillgängliggöras. 

Informationen ska vara fri från alla former av censur och alla ska kunna finna den 

information de söker.   

 
The global interconnectedness of the Internet provides a medium through which this right may be 

enjoyed by all. Consequently, access should neither be subject to any form of ideological, political 

or religious censorship, nor to economic barriers. 

The IFLA Internet Manifesto (2002), s. 4 

 
 They [libraries] help to safeguard democratic values and universal civil rights impartially and by 

opposing any form of censorship.  

Alexandria Manifesto on Libraries, the Information Society in Action (2005) 

 
Libraries and information services contribute to the development and maintenance of intellectual 

freedom and help to safeguard democratic values and universal civil rights. Consequently, they are 

committed to offering their clients access to relevant resources and services without restriction and 

to opposing any form of censorship.  

 The Glasgow Declaration on Libraries Information Services and Intellectual Freedom (2002) 

 
Libraries and information services should support the right of users to seek information of their 

choice.  

The IFLA Internet Manifesto (2002), s. 4  

 
Återkommande betonar IFLA att bibliotekets uppdrag är att tillgängliggöra material 

fritt från censur. Enligt IFLA finns det också missledande information som biblioteket 

ska hjälpa användarna att undvika. När manifesten uttrycker att det finns missledande 

och inkorrekt information betyder det att det finns en “rätt” sorts information, vilken 

biblioteket kan tillhandahålla. Vad som mer återkommer i samband med bibliotekets 

uppdrag är att bibliotekarierna ska bistå med material som är relevant och 

kvalitetssäkrat. 

 
Libraries and information services have a responsibility to facilitate and promote public access to 

quality information and communication.  

The IFLA Internet Manifesto (2002), s. 4 

 
In addition to the many valuable resources available on the Internet, some are incorrect, 

misleading and may be offensive. Librarians should provide the information and resources for 

library users to learn to use the Internet and electronic information efficiently and effectively. 
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They should proactively promote and facilitate responsible access to quality networked 

information for all their users, including children and young people. 

The IFLA Internet Manifesto (2002), s. 4 

 

Motsättningar som finns i utsagorna i citaten ovan visar att det inom IFLA finns 

konkurrerande utsagor om informationshantering. Uppdraget IFLA tillskriver 

biblioteket att tillgängliggöra och bistå med alla sorters material utan någon form av 

censur för alla är oförenlig med uppdraget att de också ska bistå med 

kvalitetssäkrat material kontrollerat av yrkesverksamma inom biblioteksvärlden. Det 

är alltså två utsagor som strider om att bli den dominerande inom den diskurs 

manifesten producerats i. Ett exempel på hur utfallet kan bli om båda dessa utsagor 

praktiseras är om en besökare besöker biblioteket med en önskan om att finna 

information, inför en studie, om pornografi. Det finns en risk att bibliotekarien inte 

anser att pornografi är relevant material för biblioteken att bistå med. Med det här 

exemplet går det att se hur biblioteksutbudet präglas av bibliotekets ideologiska och 

politiska censur. 

 
The selection and availability of library materials and services shall be governed by professional 

considerations and not by political, moral and religious views. 

 The Glasgow Declaration on Libraries Information Services and Intellectual Freedom (2002) 

 
Bibliotekarien som en människa knuten till en specifik kontext problematiseras inte i 

manifesten utan framställs istället som en person med förmåga att göra ett urval utan 

påverkan från den kontext hen befinner sig i. Alla, även bibliotekarier, är färgade av 

sin kontext och tar beslut utifrån det som inom diskursen är möjligt. 

Kvalitetsbegreppet är inte universellt gällande utan är en konstruktion skapad i sin 

specifika kontext. Ett urval innebär alltid en form av censur. Genom att göra ett urval 

väljs per automatik någonting annat bort. Utsagorna är alltid selekterade och 

framställda utifrån någons perspektiv och position (Börjesson & Palmblad 2007, ss. 

10-12). Urvalet styrs av det diskursiva ramverk som omger, i det här fallet, 

bibliotekarien. Diskurser är dessutom föränderliga vilket innebär att vad som är 

legitim kunskap förändras över tid (Bergström & Boréus 2000, s. 225). I IFLA:s 

manifest framställs urvalsprocessen som något icke-problematiskt. Det professionella 

urvalet framställs som något statiskt och universellt, men är i grunden ett urval gjort 

utifrån det som i diskursen är möjligt. Subjekt är inte självständiga väsen, utan styrs 

av förutbestämda ramverket (Burr 1995, s. 64). Därmed är det omöjligt att skilja sin 

professionella position från den moraliska och religiösa kontext man befinner sig i.  
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7. Sammanfattning och slutsatser 

Vi menar att det i manifesten går att urskilja en diskurs som vi valt att kalla för en 

IFLA-diskurs. Denna ger uttryck för en homogen bild av bibliotekens uppdrag, att 

bilda medborgarna till att bli deltagande och välinformerade medborgare, att fungera 

som en bevarandeinstitution samt tillgängliggöra all världens information. Uppdragen 

som det ges uttryck för i IFLA-diskursen är identifierade utifrån våra valda teman. 

När IFLA talar om lärande och utbildning dominerar utsagor om 

informationskompetens. Begreppet informationskompetens är till stor del kopplad till 

IKT i manifesten. Uppdraget att bevara handlar främst om ett bevarande av kulturarv 

och genomsyras av en stor tilltro till digitalisering. Bibliotekets uppdrag att 

tillgängliggöra allt material till alla är genomgående och genomsyrar även de andra 

uppdragen vi uppmärksammat. Således används tillgänglighetsbegreppet som ett 

nyckelord tätt förbundet med bibliotekets uppdrag inom IFLA-diskursen. Temana är 

subjektivt selekterade och har självklart påverkat det resultat vi frambringat. Hade 

vårt fokus legat på andra teman hade resultatet och diskussionen sett annorlunda ut. 

 

Den västerländska prägel vi trodde oss kunna finna har genom en diskursanalytisk 

läsning blivit bekräftad. Vi uppmärksammar hur den tar sig uttryck i utsagor om 

bibliotekets uppdrag i IFLA:s manifest. Vi kommer här att besvara våra 

forskningsfrågor en och en utifrån vårt resultat och analys. 

7.1. Det universella biblioteket 
Hur framställs det ”universella” biblioteket i IFLA:s manifest? 

 
Det bibliotek som representeras i IFLA-diskursen har vi valt att kalla för det 

”universella” biblioteket. Utsagorna i manifesten om bibliotekets uppdrag 

reproducerar en föreställning om vad bibliotek ska vara i biblioteksverksamheter runt 

om i världen.  IFLA:s starka position gör att definitioner de skapar ges legitimitet 

genom den auktoritet de har. Vad som är möjligt att säga om biblioteket inom IFLA-

diskursen blir således det samma som vad som är möjligt för ett bibliotek att vara.   

 

I IFLA-diskursen tillskrivs Det ”universella” biblioteket en betydelsefull roll i 

informationssamhället. Det tillskrivs också uppdraget att skapa 

informationskompetenta medborgare i ett informationssamhälle. Vi ser det som ett 

sätt för IFLA att framhäva och etablera behovet av bibliotek i ett globalt 

informationssamhälle. De skapar behov som de själva konstruerar. Det finns därmed, 

för IFLA, en egenvinning i att utgå från ett informationssamhälle. Begreppet 

informationssamhälle som återkommer i manifesten är inte ett neutralt begrepp, utan 
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får sin definition genom det sätt det inom diskursen talas om. I manifesten kopplas 

informationssamhället ihop med tekniska redskap och kompetenser, vilket betyder att 

IFLA:s informationssamhälle bygger på antaganden om att ett samhälle som har dessa 

resurser är det samhälle som eftersträvas. Alternativa utsagor om 

informationssamhället som någonting annat än ett teknikbaserat samhälle har i IFLA-

diskursen blivit utkonkurrerade.  

 
Hur det ”universella” biblioteket framställs inom IFLA-diskursen beror på de 

begränsningar och möjligheter som finns inom diskursen. Effekterna utsagorna får är 

inget vi tror IFLA förespråkar explicit utan handlar om vad som är möjligt att uttrycka 

inom diskursen. IFLA är sprunget ur en västerländsk kontext där det finns en 

välutvecklad teknisk infrastruktur som möjliggör ett spridande, tillgängliggörande och 

delande av information via internet och digitala miljöer. Ett teknikdominerat samhälle 

är den gemensamma utgångspunkten för utsagorna i diskursen.  

 

Den informationskompetens som det ”universella” biblioteket ska bidra till begränsas 

i IFLA-diskursen till att främst innebära förmågan att behärska IKT. Inom diskursen 

har alternativa utsagor om vad begreppet kan innebära konkureras ut av dominerande 

utsagor om IKT. Förutom informationskompetens lyfts det i diskursen fram att 

bibliotekets uppdrag är att bistå med material som ska ge alla medborgare möjlighet 

att aktivt delta i samhället. Förutom ett aktivt deltagande ska den välinformerade 

medborgaren bidra till sin egen och samhällets utveckling.   

 
I det ”universella” bibliotekets bevarandeuppdrag inom IFLA-diskursen uttrycks det 

att biblioteket ska digitalisera kulturarv. Genom att studera hur IFLA talar om 

digitalisering av kulturarv synliggörs strukturer och antaganden som ligger till grund 

för utsagorna. Diskurser består av förenade perspektiv. I utsagor där IFLA talar om 

”deras” kulturarv blir det tydligt att det inte är ”deras” perspektiv som IFLA-diskursen 

utgår från. ”Deras” blir i utsagor om digitalisering av kulturarv i IFLA:s manifest den 

inhemska befolkningen. Inom IFLA-diskursen görs en uppdelning mellan ”de som 

kan” och ”de som inte kan” digitalisera sitt material. IFLA:s utsagor är formulerade 

med en medvetenhet om att alla inte har samma möjlighet att digitalisera sitt material. 

Genom att förespråka digitalisering som det föredragna redskapet för att bevara 

kulturarv upprätthålls en obalans där de som har tillgång till digitaliseringsverktyg är 

de som har makten över vad som ska digitaliseras. Urvalet ska göras av de som 

hanterar och har tillgång till de digitala verktygen. Alltså finns det inte utrymme i 

diskursen för andra former av bevarande av kulturarv, vilket i sin tur utesluter 

kulturarv som är omöjliga att digitalisera. Inom IFLA-diskursen byggs och 

upprätthålls maktrelationer på en obalans i tekniktillgång.  

7.2. Gruppen “alla” 
Vilka syftar IFLA på när de talar om gruppen alla i sina manifest?  

 
Manifesten uttrycker att “alla” ska få tillgång till biblioteket och bibliotekets tjänster. 

För att synliggöra vilka IFLA utgår ifrån när de talar om “alla” i diskursen har vi 
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granskat utsagor i manifesten som behandlar “alla”. Gruppen “alla” definieras aldrig 

explicit, men i vissa utsagor bryts grupper ut ur “alla”-gruppen. Gruppen “alla” 

konstrueras i diskursen genom att den ställs i relation till andra grupper. Asylsökande, 

minoriteter, gästarbetare, flyktingar, personer med tillfälliga uppehållstillstånd, 

ursprungsbefolkningar, barn och unga ska enligt manifesten ges särskild 

uppmärksamhet. De som är utbrutna ingår också i gruppen “alla”, men IFLA har 

funnit det nödvändigt att bryta ut de som kräver särskild uppmärksamhet. De utbrutna 

grupperna konstrueras som “de andra”, i relation till “de första”, vilka är den grupp 

som utgör utgångspunkten i IFLA-diskursen. ”Alla” är således ”de första”, de som 

utgör majoriteten i det samhälle som IFLA-diskursen utgår ifrån. Av manifestens 

utsagor framgår det att samhället utgörs av en god teknisk infrastruktur och 

välinformerade medborgare som aktivt kan delta i en demokrati.  

 

Språket IFLA använder får konsekvenser för hur de utbrutna framställs. IFLA är 

angelägna om att inkludera alla men sättet de uttrycker sig på kring de utbrutna 

grupperna får en omvänd effekt. IFLA som organisation har en dominerande position 

i bibliotekssammanhang och hur de formulerar sig produceras och reproduceras i 

andra sammanhang. En bild av de angivna grupperna som “de andra” etableras 

således. Utsagor producerade i IFLA-diskursen konstruerar tillsammans de objekt de 

talar om, i det här fallet, de grupper som bör ägnas särskild uppmärksamhet (Limberg, 

Sundin & Talja 2009, s. 55).  

 

IFLA:s utsagor bygger på antaganden om att det finns diskriminerade grupper i 

samhället som diskrimineras på grund av kön, klass, hudfärg, handikapp etcetera. 

Utsagorna bidrar till att bibehålla och reproducera diskrimineringar, eftersom 

diskriminering fortsätter att finnas så länge vissa grupper omnämns som 

diskriminerade i diskursen (Loomba 2008, s. 111).  

7.3. Inre konflikter 
Finns det motsättningar i manifestens utsagor om bibliotekets uppdrag, och hur tar de 

sig i sådana fall uttryck? 

 
I IFLA-diskursen finns motsättningar i utsagorna om bibliotekets uppdrag. Diskurser 

består av konkurrerande diskurser där alla konkurrerar om att bli den rådande 

diskursen. En inre konflikt i IFLA-diskursen är att information ska vara fritt 

tillgänglig för alla efter användarnas önskemål utan någon form av censur. Samtidigt 

ska biblioteket och bibliotekarierna hjälpa användare i urvalet av information, 

eftersom det enligt IFLA finns missledande och inkorrekt information. Det finns 

således en bestämd uppfattning om vilken information som ska tillgängliggöras.  

 

Bibliotekets traditionella bildningsuppdrag, att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat 

material, tycks krocka med en vision om ett totalt fritt informationsflöde.  

Det finns alltså tankar om vad bibliotek bör och inte bör tillgängliggöra. Konflikten 

ligger i svårigheten att göra ett urval utan någon form av censur. Det är omöjligt att 

frigöra sig från sin kontext eller diskurs, i det här fallet för bibliotekarien, vilken inte 

kan undkomma sin diskursiva tillhörighet. Diskurser är bundna till hur samhället är 
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organiserat och präglas av flera olika faktorer, såsom ekonomiska, politiska och 

religiösa. Det professionella urvalet ska vara fritt från politisk och religiös censur, 

men faktorerna gör att ett urval utan politisk eller religiös censur är omöjligt.  

 

Motsättningarna mellan utsagorna är ett resultat av en diskursiv kamp. För att 

någonting ska etableras som fakta inom en diskurs innebär det att andra lika 

sanningsenliga uttalanden måste förnekas (Foucault 1976, ss. 181-182; Mills 2003, s. 

67). I IFLA-diskursen finns det en konkurrens mellan utsagor om ett fritt 

informationsflöde och ett kontrollerat urval. Istället för att en av utsagorna blivit 

utkonkurrerad strider de båda på det diskursiva fältet inom IFLA-diskursen. 

7.4. Maktrelationer 
Vilka maktrelationer bygger manifestens utsagor på? 

 
Maktrelationer kommer till uttryck i manifesten genom utsagor om lärande och 

utbildning, kulturarv och bevarande samt tillgänglighet och ”till för alla”. IFLA-

diskursen bygger på ojämlika maktrelationer, vilka tar sig uttryck i utsagor om 

bibliotekets uppdrag.    

 
Utsagorna i manifesten ger uttryck för att det finns olika slag av information, men en 

som är mer eftersträvansvärd än annan, vilken är den som nås via tekniska kanaler 

och IKT-kompetens. Alternativa utsagor om andra slag av information och 

kompetenser som den “rätta” förnekas inom diskursen. Med en diskursanalytisk blick 

synliggörs hur det inom diskursen finns maktrelationer som bygger på en obalans 

mellan “de som har” och “de som inte har” tillgång till ”rätt” information och 

kompetens. I IFLA-diskursen har andra slag av information och kompetenser som kan 

vara av samma värde blivit utkonkurrerade. Maktrelationerna bygger på 

underliggande antaganden om att det finns information samt kompetenser med olika 

värde.  

 

Utsagor om digitalisering får ett stort utrymme i diskursen. Genom att digitalisera 

material öppnas möjligheter upp att bevara, tillgängliggöra och ta del av sitt eget och 

andras material. Som vi nämnt tidigare nås den “rätta” informationen via tekniska 

verktyg och det är först när material blir digitaliserat som det blir tillgängligt via 

tekniska kanaler, alltså blir till “rätt” information.  

 

IFLA är en organisation med makt att uttrycka och etablera begrepps innebörd. Med 

en diskursanalytisk ingång synliggörs hur begrepp får sin betydelse när det ställs i 

relation till någonting annat. Det skapas inom diskursen konstruktioner som blir till 

sanningar inom diskursen. Utanför IFLA-diskursen råder andra sanningar, vilka inte 

får utrymme i IFLA-diskursen. Utsagorna som skapas i IFLA-diskursen får legitimitet 

genom IFLA:s starka auktoritet som global biblioteksorganisation. Utsagorna får 

också legitimitet genom att biblioteksverksamheter runt om i världen använder 

IFLA:s manifest som riktlinjer i sina verksamheter. Det som förenar utsagor och 

innebörder i diskurser är att de har tillkommit ur ett specifikt perspektiv och 

representerar en specifik ståndpunkt. Diskursen gör att perspektiv för 
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kunskapsproduktion om ett ämne begränsas (Limberg, Sundin & Talja 2009, s. 55). 

IFLA:s västcentrering är inget som sker medvetet utan beror på den position de 

innesitter som global biblioteksorganisation. Trots att de har som uppdrag att verka 

globalt är de bundna till sin diskurs, vilket gör att deras sätt att uttrycka sig begränsas.  

 

Inom IFLA-diskursen är det tekniken som dominerar utsagorna. Tekniken blir således 

en betydande faktor för att biblioteket ska uppnå det uppdrag de förväntas uppfylla. 

Teknikens dominans är en konstruktion konstruerad inom IFLA-diskursen och blir 

genom IFLA:s inflytande etablerad som sanning och rådande även utanför diskursen. 

Genom att synliggöra IFLA:s utsagor som konstruktioner blir de möjliga att förhålla 

sig till som just konstruktioner.  

 

Teknikdominansen hade kunnat ersättas. Istället för att betona digitalisering i 

samband med bevarandet av kulturarv skulle IFLA lika gärna kunna betona hur 

kulturarv kan bevaras, delas och tillgängliggöras via ett utlevande av kultur. Det 

bygger på en diskursiv kamp där utsagor om teknik fått ett större utrymme än andra 

sätt att bevara, tillgängliggöra oh dela kulturarv. De sätt som dominerar i diskursen i 

samband med bevarande bygger på västerländska förutsättningar. Maktrelationerna 

bygger på att vissa länder, eller grupper, har tillgångar och möjligheter som inte alla 

har. Den tekniska infrastrukturen är främst utbredd i västvärlden, i vilken IFLA:s 

manifest också producerats i. I IFLA-diskursen blir västvärlden “den första” och den 

som utgör normen, vilken andra länder ställs emot. Det blir således västerländska 

värderingar som får lov att definiera vad som anses vara behov även utanför 

västvärlden. 

7.5. Diskussion 
Vad vi har visat med studien är att det är problematiskt med generella internationella 

riktlinjer som ska verka för biblioteksverksamheter runt om i världen, utan hänsyn till 

geografiska och sociala variationer. Vad vi uppmärksammar med en diskursanalys är 

att vissa sanningar förespråkas framför andra (Burr 1995, ss. 62-63). Normer och 

visioner som råder inom IFLA-diskursen vi identifierat blir till normer och visioner 

för IFLA:s alla medlemsländer. 

 
Vår studie grundar sig i ett intresse för maktrelationer vilka enligt Foucault och 

postkoloniala teoretiker genomsyrar alla diskurser. Den mest påtagliga maktrelationen 

är den mellan “de som har” och “de som inte har” tillgång till teknik eller förmåga att 

behärska teknisk utrustning.  

  
IFLA:s manifest ger uttryck för en ambition att implementera teknik i 

biblioteksverksamheter, för att biblioteksverksamheterna på så vis ska bli en del av 

det globala informationssamhället. Att tekniken spelar en viktig roll för att 

sammanföra kulturer världen över och bevara och tillgängliggöra information råder 

det inget tvivel om. Men vad som är intressant för oss att belysa är hur detta 

konstrueras inom diskursen. Diskursen fungerar som ett ramverk vilket man inom 

diskursen förhåller sig till. IFLA-diskursen förmedlar kunskaper om att världen består 

av ett informationssamhälle där teknik krävs för att få ta del av informationen IFLA 
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förespråkar. Deras syn på bibliotekets uppdrag etableras och legitimeras genom att 

IFLA innesitter stor auktoritet som internationell biblioteksorganisation. Deras 

utsagor reproduceras och framställs som sanningar även utanför diskursen. IFLA 

tillskriver biblioteket en betydelsefull roll i informationssamhället. När IFLA talar om 

informationssamhället är de även delaktiga i att konstruera det. Utsagor är beroende 

av varandra och byggs upp i relation till varandra. IFLA-diskursen konstruerar 

bibliotekets uppdrag i relation till det informationssamhälle de utgår ifrån. Vad som är 

möjligt att konstruera är i sin tur det som finns tillgängligt inom diskursen. IFLA 

utgår från det som är verkligt för dem när de producerar manifesten.  

 
Det är dock intressant att fundera på vilka som gynnas av att implementera teknik i 

biblioteksverksamheter? Genom att tala om behov utifrån västerländska tillgångar, 

såsom god teknisk infrastruktur, säkerställs och upprätthålls den västerländska 

dominansen. Den västerländska dominansen bygger på västvärldens möjlighet att 

tillgodose de behov IFLA via sina manifest har konstruerat. Genom att IFLA via sina 

utsagor konstruerar behov och ger biblioteken uppdrag att fylla dessa behov säkrar de 

i förlängningen bibliotekens existens. När behov konstrueras uppstår per automatik 

också en brist. I det här fallet anser vi att bristen tillskrivs länder utanför västvärlden, 

då stort fokus läggs på god teknisk infrastruktur. Behoven som uppstår behöver inte 

nödvändigtvis uppfattas som behov innan de förmedlas som sådana. Vad som mer är 

värt att fundera över är de ekonomiska intressena som finns i att bredda 

implementerandet av teknik i biblioteksverksamheter runt om i världen. Det finns en 

stor industri kring teknik som har ett ekonomiskt intresse av att expandera. Obalans i 

världen skapar också behov av forskning och medel som kan “bota” ojämlikheterna. 

 

Maktstrukturer som genomsyrar IFLA-diskursen har en västerländsk prägel. Inom 

IFLA-diskursen är västvärlden “den första”, vilken världen utanför ställs emot. Hur 

IFLA talar om bibliotekets uppdrag är starkt knutet till västerländska redan innehavda 

resurser. Snarare än att vara en vision, en strävan för biblioteksvärlden globalt, 

handlar utsagorna i manifesten om att överföra västerländsk kunskap till länder som 

anses vara behov att utvecklas i “rätt” riktning.   

 
Ranganathans vision om IFLA som en “sant” internationell organisation tycks 

fortfarande inte vara uppfylld. Vår studie om IFLA:s bibliotek för alla visar att IFLA:s 

utsagor är begränsade av den diskurs de tillhör. Vi synliggör hur utsagor inte är 

objektiva, utan vilar på antaganden som råder inom diskurser, vilka de är producerade 

i. Genom att uppmärksamma utsagor som konstruktioner går det också att öppna upp 

för förändring. Är något konstruerat går det också att omkonstruera (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 150). Vår förhoppning är att med en diskursanalytisk 

studie uppmärksamma manifestens utsagor som konstruktioner, möjliga att 

omkonstruera, för att på så vis öppna upp för fler perspektiv på biblioteksuppdraget 

än det västerländska.  

 
To become something of the physician of humanity, to play its role in the promotion of 

international peace based, not on fear of armaments but on love born of understanding and, for 

that purpose, to make possible effective, full andfaultless international communication of all 

intellectual thought and spiritual experience coming from anywhere in the world, the IFLA should 
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heal itself first, rise above all obstructive insularities and prejudices and make itself truly 

international. I have every hope that the IFLA will be so transformed by the coming generation of 

librarians. 

Ranganathan 1954, s. 189  

7.6. Avslutningsvis 
IFLA och UNESCO är världsorganisationer med uppdrag att representera röster från 

hela världen. Det är av vikt att studera hur de formulerar sig i riktlinjer och dokument 

som ska vara rådande för alla sina medlemsländer. Vi har i vår studie begränsat oss 

till tre teman, och hur bibliotekets uppdrag i IFLA:s manifest är konstruerade utifrån 

dessa. För att få en djupare och bredare förståelse för hur bibliotekets uppdrag 

representeras i IFLA:s manifest bör flera teman uppmärksammas. Våra val av teman 

samt vår egen diskursiva position är avgörande för studiens utfall. Frågorna vi har 

behandlat är inte färdigbehandlade för att vår studie är avslutad, utan det finns otaliga 

perspektiv att inta för att granska IFLA:s utsagor. Om andra forskare skulle ta sig an 

vårt forskningsproblem skulle deras studie garanterat få ett annat utfall än vår. I vår 

forskning har vi utgått från ett B&I-perspektiv. Vi är alltså begränsade till våra 

förkunskaper och diskursiva tillhörighet. Genom att ta sig an samma studie utifrån 

andra fält skulle forskning om IFLA:s manifest berikas, då det tillförs andra 

förkunskaper som öppnar upp för fler perspektiv på vårt forskningsobjekt. Vi är med 

vår studie delaktiga i att forma IFLA-diskursen. IFLA-diskursen är föränderlig och 

genom att fler forskare, med hjälp av en diskursanalys, studerar IFLA som 

organisation tillkommer fler möjliga tolkningar och perspektiv av organisationen, som 

alla deltar på det fält som bidrar till att forma IFLA-diskursen. 

 

Vidare hade det varit intressant att studera vad utsagorna i manifesten får för 

konsekvenser för biblioteksverksamheter runt om i världen. Vi har studerat huruvida 

utsagorna i manifesten förmedlar västerländska värderingar och ideal. Samma 

forskningsproblem skulle vara intressant att anlägga i en fallstudie, för att på så vis se 

om manifesten upplevs som västerländska av biblioteksverksamheter utanför 

västvärlden.  

 

Vi har bidragit med en av flera möjliga tolkningar av IFLA:s internationella manifest. 

Vår kontext och subjektivt selekterade teman har självklart påverkat det resultat vi 

frambringat. Hade vårt fokus legat på andra teman hade resultatet med all säkerhet 

sett annorlunda ut. Syftet med diskursorienterad forskning kan beskrivas som att rikta 

uppmärksamhet mot det ”självklara” så att det ”självklara” kan bli föremål för 

diskussion, kritik och förändring (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 151). Genom 

att studera manifest producerade av IFLA vill vi lyfta manifestens representationer av 

bibliotekets uppdrag till kritisk diskussion. Vår ambition är inte att hitta ett objektivt 

svar eller en lösning på ett problem utan snarare att belysa och synliggöra strukturer 

som ligger till grund för manifesten. Vår studie bidrar till ett uppmärksammande av 

att IFLA:s utsagor inte är objektiva sanningar utan konstrueras i en diskurs där vissa 

utsagor är möjliga att uttala, och andra inte.  
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Vad som är av vikt att uppmärksamma när ett diskursanalytiskt perspektiv tillämpas 

är att forskaren själv ingår i en diskurs och bidrar själv till att konstruera de begrepp 

som behandlas. Vi är medvetna om att det finns risker med att överbetona 

ojämlikheter, eftersom de riskerar att bli reproducerade som just ojämlikheter. Vi 

anser dock att ojämlikheter måste uppmärksammas. Det är först när de synliggörs som 

de kan behandlas som reella problem. 
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