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Privatization of public libraries 
 

 

Abstract 
The American public libraries rest on a foundation that dates back into the mid-19th 

century and are often talked about as a democratic institution. In later years some of 

these libraries have been outsourced or privatized and are now run and operated by 

private, for-profit companies. The aim of this study is to examine the arguments for 

and against the privatization of American public libraries as expressed in American 

newspapers. The essay therefore connects to the studies concerning the public 

libraries in general and the management of these but also privatization and 

outsourcing of public services beyond the library field.  

 

This essay is built on a discourse and argumentations analysis, with theoretical input 

from the thought about democratic ethos. My material is based on news- and debate 

articles from American newspapers, which connects to the idea of mass media as a 

creator and maintainer of discourses. From this material I’ve found two discourses 

which I analyze. These discourses consists of one concerning efficiency and 

quantitative values and one concerning the place of the public library in the 

community and democratic society. I also use the idea of mass media as a creator and 

maintainer of discourses to analyze my findings. 

 

Master’s thesis 
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Inledning 

Introduktion 
Denna uppsats behandlar Amerikanska public libraries, en bibliotekstyp som till stor 

del delar grundläggande värderingar och uppdrag med svenska folkbibliotek. Ett av 

dessa gemensamma drag är att de historiskt sett varit offentliga, både när det gäller 

brukande, finansiering och förvaltning. Under senare kan man dock skönja en 

förändring där fler bibliotek drivs i privat regi.  Beroende på vad man väljer att räkna 

som privatisering kan man anse att denna pågått olika lång tid, då outsourcing av 

olika, exempelvis elektroniska, tjänster pågått en längre tid, medan privatisering av 

biblioteksverksamheten i stort är en nyare företeelse. I USA finns det ett uppenbart 

exempel när det gäller privatisering, nämligen företaget Library Systems and 

Services, som ägnar sig åt att överta driften av public libraries. Privatiseringen i USA 

har väckt kritik från både verksamma inom bibliotekssektorn och från allmänheten. 

Jerrard, Bolt och Strege pekar, i rapporten de skrivit på uppdrag åt American Library 

Association, på att en privatisering av biblioteken innebär skillnader för såväl 

biblioteket i fråga, anställda, låntagare och samhället i stort. De menar även att 

privatiseringen kan leda till en förlust för lokalsamhället i och med att biblioteket inte 

längre är en del av ett större bibliotekssystem samt att biblioteken riskerar att förlora 

sin transparens. (Jerrard, Bolt & Strege 2012:37ff). Ett tydligt exempel på hur mycket 

känslor denna privatisering kan uppröra är situationen runt privatiseringen av 

biblioteken i Santa Clarita i USA. Där uttryckte invånarna i staden ett starkt 

misstycke emot privatiseringen, dock utan resultat då biblioteken ändå privatiserades 

i slutändan. I ovan nämnda rapport beskrivs även att det fördes väldigt livliga 

diskussioner kring privatisering både av dessa specifika bibliotek som public libraries 

i såväl bloggar, media och på biblioteken i fråga. (Jerrard, Bolt & Strege 2012:4). 

Diskussionerna kring detta är ett exempel på hur det både inom massmedia såväl som 

inom bibliotekssektorn förs en debatt kring denna outsourcing eller privatisering som 

stundtals är väldigt hätsk, Ofta beskrivs privatiseringen i negativa ordalag, vilket 

följande exempel från mitt empiriska material illustrerar: 

 
”Their marketing pitch preys on the desperation of cities fallen on hard times, together with a 

radical anti-government ideology prevalent in many cities that would make Jefferson roll in his 

grave.” 

Keep our libraries out of corporate hands 2011 

 

Detta är något av ett extremt exempel rent retoriskt, men den oro och det ogillande 

som uttrycks är långt ifrån unika. Den debatt som detta citat utgör en del av väcker 

hos mig ett intresse för att undersöka de argument för och emot privatisering av 

public libraries som framträder, utanför officiella dokument. I denna master-uppsats 

presenteras en argumentationsanalys av debatter som förts i amerikansk dagspress 
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gällande just denna privatisering. Allra först vill jag ge en bakgrund till hur public 

libraries uppkommit och utvecklats för att ge en bakgrundsförståelse för varför denna 

fråga kan tänkas väcka så mycket känslor. Uppfattningen rörande att denna 

förändring i bibliotekens förvaltning är något som kan innebära en stor förändring för 

hur bibliotekens verksamhet och påverkan både fungerar och uppfattas är närvarande 

både i exempelvis rapporter som den jag nämnde tidigare och i mitt empiriska 

material. 

 

 

 

Angloamerikanska public libraries  

Under mitten av 1800-talet växte det i USA fram en idé som med tiden utvecklats till 

det som idag utgör deras public libraries. Detta begrepp har historiskt sett inneburit 

att biblioteken i fråga har varit mestadels offentligt finansierade. En viktig aspekt har 

även varit att biblioteken ska vara riktade till, och kunna möta behoven hos, många 

olika samhällsgrupper. Social status ska alltså inte påverka möjligheten att använda 

sig av public libraries. Dessa tankar är bland annat uttryckta av William Poole som 

även menar att ett public library ska innehålla material för utlåning såväl som 

referensmaterial. (Torstensson 1996:16)  

När dessa bibliotek började förekomma under mitten på 1800-talet låg ansvaret för 

dem på en lokal nivå och dessa bibliotek ansågs även kunna forma lokalsamhället, till 

exempel genom att tillgängliggöra litteratur som ansågs fostra och bilda 

medborgarna. Här bör även nämnas att biblioteken på denna tid inte nådde ut till den 

breda massan, utan det var främst högutbildade som nyttjade biblioteket, samt att 

biblioteken i många fall hade en religiös prägel. (Jaeger, Gorham, Sarin, & Bertot, 

2013:168) Ytterligare en viktig tidpunkt menar Jaeger et al. (2013:170) var 

mellankrigstiden, då de amerikanska biblioteken började verka för yttrandefrihet och 

rätt samt möjlighet till fri information. Detta som en protest mot de inskränkningar av 

grundläggande rättigheter som skedde på andra platser i världen. Det var även under 

denna period, närmre bestämt år 1939, som American Library Association, i 

fortsättningen förkortat till ALA, för första gången publicerade sin Library Bill Of 

Rights, som sedan dess fungerat som en vägledning för hur public libraries ska verka. 

Denna kommer jag att diskutera närmre i mitt teoriavsnitt. Statligt stöd, något som är 

i bruk även idag, uppkom även det under mellankrigsperioden. Under efterkrigstiden 

blev public libraries mer tydligt involverade i den demokratiska processen, både 

genom att medvetet bidra med information men även rent praktiskt, exempelvis 

genom att verka som vallokaler. (Jaeger et al. 2013:171) 

Denna tanke om public libraries har med tidens gång utvecklats, befästs samt 

inspirerat andra länder såsom Sverige. Sveriges folkbibliotek, som bygger på en idé 

som, inspirerad av just dessa public libraries, växte fram under första delen av 1900-

talet.  Det har, både historiskt och i nutid, förts diskussioner och utförts forskning 

gällande såväl status som roll hos både public libraries och folkbibliotek. Detta 

område innefattar både hur dessa bibliotek rent praktiskt sett ut och förvaltats men 

även frågor om dess roll och uppdrag. En aspekt av detta är folkbiblioteken som 
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demokratiserande faktor, där aspekter såsom folkbildning och 

folkbiblioteksverksamhet i förhållande till medborgarskap diskuteras. (Torstensson 

1996)  

Något som dessa public libraries och svenska folkbibliotek har gemensamt är att 

tanken att dessa bör finansieras offentligt varit dominerande historiskt sett. 

(Torstensson 1996:16) Andra gemensamma drag är de som Magnus Torstensson 

presenterar gällande den tidiga diskussionen kring folkbibliotekens nytta. De fem 

argument han urskiljer menar han går att återfinna både i diskussionen i USA under 

mitten på 1800-talet samt i Sverige runt 50 år senare. Dessa argument rör att skapa en 

”upplyst väljarmassa” i takt med att rösträtten utvidgas, att biblioteken leder till ett 

bättre och mindre kriminellt leverne, att biblioteken kan föra fram god litteratur och 

däremot motverka mindre god sådan, en möjlighet för arbetare att fortbilda sig inom 

sina yrken samt att biblioteken kan verka som en fortsättning på den allmänna 

skolgången. (Torstensson 1996:46) I detta sammanhang är det även värt att nämna 

Valfrid Palmgren som var verksam under början på 1900-talet och har haft stort 

inflytande på det svenska folkbiblioteket. Det är även hon som anses ha fört de 

amerikanska public library—idéerna till Sverige. Idéer som att biblioteket skulle vara 

öppet för, samt tillhandahålla fri litteratur åt alla är något som uttrycktes av henne. 

(Hansson 2005:19f) 

Jag vill i denna inledning göra det tydligt att jag menar att dessa olika bibliotek både 

har mycket gemensamt och skiljer sig åt. Jag stödjer Magnus Torstensson (1996:10f) 

i att de starka kopplingarna mellan den svenska folkbibliotekstanken och den 

angloamerikanska public library-idén gör den amerikanska situationen och 

amerikanska teorier relevanta även för svensk forskning. Det finns alltså en väldig 

likhet hos dessa begrepp. Dock menar jag att då begreppen framkommit och 

utvecklats i olika länder så är det mest fördelaktigt att i denna uppsats behålla 

begreppet public library, trots att en översättning troligen hade resulterat i ett mer 

flytande språk.  

Utöver dessa likheter finns det ett antal skillnader mellan public libraries och svenska 

folkbibliotek. Ett exempel på en sådan skillnad är synen på välfärd i USA respektive 

Sverige. I den amerikanska kontexten används välfärd sällan i en positiv bemärkelse, 

medan välfärdstanken i Sverige är intimt sammankopplad med folkbiblioteken. 

Joacim Hansson sammanfattar situationen i vilken de svenska folkbiblioteken 

uppkom med att  

… den sammanslagning som praktiskt skedde på många platser av sockenbibliotek och lokala 

folkrörelsebibliotek, måste ses som typiska representanter för de politiska ideal som låg till grund 

för det kommande socialdemokratiska välfärdsprojektet 

Hansson 2005:20 

Dock menar han att dessa tidiga bibliotek inte har så mycket gemensamt med dagens 

folkbibliotek och att de senare snarare är utvecklade ur de bibliotek som uppkom 

under början av 1900-talet.  

En annan ståndpunkt jag kommer att ha i denna uppsats är att jag väljer att se 

biblioteket som en demokratiskapande och – bevarande instans. Detta är en åsikt som 

delas av exempelvis Stefan Bohman (1999:155) som uttryckt det som att kulturarvet, 
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vilket biblioteken kan ses som en del av, är en betydande del av demokratin.  Detta 

exempelvis genom att tillhandahålla och bidra med en tolkning till vårt kulturarv. Han 

pekar på kulturutredningen från 1995 som formulerar det som att ”… de historiska 

skeenden som format det (samhället) är förutsättningen för att kunna deltaga aktivt i 

den demokratiska processen” (Bohman 1999:155) och här kan exempelvis 

biblioteken anses ha en väldigt central roll. För denna uppsats menar jag att denna 

koppling till kulturarv såväl som demokrati är viktigt att ha i åtanke vid diskussionen 

om censur i mitt empiriska material. Trots att denna kulturutredning och Bohmans 

tolkning gäller situationen i Sverige menar jag att det går att dra paralleller även till 

den amerikanska situationen.  

Även Geir Vestheim (1999:179) menar att dessa frågor kring hur biblioteken styrs 

och verkar kan anknytas till en större frågeställning kopplad till demokratin. 

Vestheim fokuserar i sin forskning på de norska folkbiblioteken men argumenterar 

för att forskningen kan anses gälla åtminstone de svenska folkbiblioteken och 

eventuellt fler bibliotek i industrialiserade länder. Han menar att det finns en 

motsättning mellan vinstdrivande kortsiktighet och att förmedla upplysning och 

kulturarv på längre sikt. Vestheim menar att en problematisk utveckling som han ser 

är att biblioteken börjat verka allt mer för specialisering och individuella behov 

istället för att tillfredsställa ”kollektive samfunnsbehov”, något som hör ihop med den 

större individualiseringen i samhället.  (Vestheim 1999:191f) 

 

Eftersom åsikten att biblioteken ska vara offentligt förvaltade under lång tid varit nära 

förknippat med bibliotekets andra kärnvärden, exempelvis att det ska vara fritt 

tillgängligt för alla och innehålla icke-censurerat material menar jag att många 

människor gör kopplingen att dessa värden är hotade ifall biblioteken inte längre är i 

offentlig regi.  

Outsourcing, privatisering och LSSI 

Outsourcing och privatisering av offentlig verksamhet började användas under 1980-

talet för att effektivisera och spara pengar åt organisationen i fråga. Det som alltså 

från början användes enbart som en metod för att öka effektivitet och nå ekonomiska 

mål har sedan ansetts påverka organisationen på andra sätt. Under 1990-talet ansåg 

många att outsourcing hjälpte grundorganisationen att fokusera på sina huvudsakliga 

uppgifter då de kunde kontraktera ut det som inte tillhörde dessa. (Martin 2000:7) 

Dessa idéer om privatisering och outsourcing har på senare år även tagit sig in i 

biblioteksvärlden. Martin (2000:7) menar dock att det i ljuset av denna diskussion går 

att se att olika former av outsourcing, till exempel gällande tekniska lösningar, pågått 

under en lång tid.. I Sverige finns till exempel biblioteken i Nacka som ett exempel på 

offentliga bibliotek som drivs i privat regi. Detta har rört upp mycket känslor och det 

har förts en debatt rörande detta, såväl i dagspress som branschtidningar. När det 

gäller de senare har Martin Rydén (2012) i sin uppsats, Demokratins 

Liberationspunkt – Om bibliotek på entreprenad i BBL och bis 2005-2011, analyserat 

artiklar i dessa branschtidningar för att undersöka vilka argument som framförs för 

och emot outsourcing och vilka bilder av biblioteket dessa förmedlar. Det har även 

gjorts andra undersökningar rörande förvaltningsformer av svenska bibliotek. Ett 
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exempel på detta är när Linköping konkurrensutsatte sina folkbibliotek, detta kommer 

jag att diskutera i avsnittet med tidigare forskning.  

USA har flera privatiserade eller outsourcade bibliotek som alla drivs av samma 

företag, vars fokus ligger på att förvalta public libraries, nämligen Library Systems 

and Services, förkortat som och i fortsättningen av denna uppsats kallat LSSI. LSSI 

tog över ansvaret för sitt första bibliotek, California’s Riverside County Library 

System, år 1997, men har existerat som företag sedan 1981. (Library Systems and 

Services, LSSI, 2013) Ett annat viktigt år är 2011, då beslutet från Santa Claritas 

stadsråd att bestämma sig för att privatisera biblioteket trots motstånd från 

allmänheten väckte mycket uppståndelse. Med detta övertagande inräknat hade LSSI 

ansvaret över sjutton system av public libaries, med ett totalt innehåll av 71 enskilda 

bibliotek. (Jerrard, Bolt, Strege 2012:4) Sedan dess har sju bibliotek anslutits vilket 

innebär att LSSI har ansvaret för totalt 78 enskilda bibliotek i dagens läge. (LSSI 

2013) 

I rapporten Privatizing libraries (Jerrard, Bolt, Strege 2012) som jag nämnde i 

introduktionen förklarar författarna hur privatiseringen av amerikanska public 

libraries gått till. En av de intressanta sakerna i den är de orsaker som anges till denna 

privatisering. Dessa är tematiserade som följer. 

* Självständighet. Detta är vanligast hos de bibliotek som brutit sig loss från 

det statliga systemet och fått hjälp från ett privat företag. 

* Personalbrist. Bibliotek som har svårt att bibehålla kompetent personal, i 

synnerhet bibliotekschefer löser detta genom att låta ett privat företag lösa 

personalfrågan. 

* Bibliotek med dålig image. Här används det privata företaget som en 

nystart, då alla som arbetar på biblioteket behöver anställas på nytt av det 

externa företaget. Detta gör det enklare att genomföra större personalbyten. 

* Nedskärningar i budget. Här söker biblioteket efter en billigare lösning. 

(Jerrard, Bolt, Strege 2012:5) 

I rapporten presenteras även vissa riktlinjer för hur denna privatisering ska gå till. 

Dessa inkluderar exempelvis att privatiseringen faktiskt ska spara pengar utan ökade 

kostnader för låntagare, att det ska vara möjligt att avsluta kontraktet om det inte är 

lönsamt samt att det är regeringen som har den slutgiltiga kontrollen över biblioteken. 

(Jerrard, Bolt, Strege 2012:7) Trots att det inte är perspektivet hos de som tar ett 

eventuellt privatiseringsbeslut som jag kommer att fokusera på i denna uppsats, 

menar jag att det är intressant att ha i åtanke. Speciellt för att få en bild av kontexten i 

vilken mina argument uttalas. 

Det är även tydligt att public library–tanken, åtminstone på en högre nivå, fortfarande 

är väldigt aktuell i USA. Detta märks till exempel när det gäller de riktlinjer som 

ALA ställt upp för de amerikanska folkbiblioteken. Dessa innehåller till exempel att 

biblioteken ska se till att främja informationsfriheten som är en demokratisk rättighet 

och att all eventuell outsourcing skall gå i linje med bibliotekens grundläggande 

demokratiska funktion. (American Library Association 2014). Denna grundläggande 

syn hamnar ofta i konflikt med idéer om bibliotekens utveckling. Privatiseringen kan 

tänkas förändra hur biblioteken drivs, men framför allt lyfter denna debatt hur 
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medborgarna ser på biblioteken och hur de anser att biblioteken ska fungera och 

drivas. Medborgarnas syn på olika samhällsfunktioner är viktigt enligt min valda teori 

som rör offentligt etos. Detta exemplifieras genom att två av de värdena som ingår i 

detta etos är medborgarskap och allmänhetens intresse. Teorin om offentligt etos 

innefattar även ett byråkratiskt etos som rör andra värden vilka jag kommer att 

diskutera senare. Privata företag bör enligt teorin förhålla sig till det senare medan 

offentliga organisationer bör förhålla sig till båda. Detta är även i nära relation till det 

som ofta benämns som demokratiska och ekonomiska värden. Jag kommer att 

förklara dessa i sin helhet i mitt teoriavsnitt.  

Att analysera denna debatt kan således leda till en större förståelse för människors syn 

på public libraries. Denna konflikt som finns mellan de som är för och de som är 

emot privatisering är alltså intressant att undersöka därför att de kan bidra till en 

helhetsbild gällande åsikterna kring biblioteken och deras förvaltning. Analysen blir 

intressant på ett samhälleligt plan då det knyter an till en samhällsförändring som 

många människor är intresserade av. Att analysera hur medborgarnas åsikter påverkar 

de beslut som fattas bör alltså vara intressant för sagda medborgare. Ur ett 

forskningsperspektiv är det dels intressant då det fyller en lucka i forskningsområdet, 

något som jag kommer att visa på senare, men framför allt för att det kan hjälpa till att 

motivera bibliotekets plats i den demokratiska processen. Biblioteken förutsätts vara 

en demokratisk aktör, men då både demokratibegreppet och biblioteken som 

organisation är under ständig utveckling är även bibliotekets plats och funktion något 

som bör vara under ständig diskussion och undersökning.  

Ett exempel på hur bilden av privatisering är finns i att ALA ändrat både sina 

riktlinjer för och allmänna åsikter rörande privatisering, från att vara helt negativt 

inställda till att föra fram åsikten att det i vissa fall kan vara lönsamt om rätt 

försiktighetsåtgärder vidtas.  

Diskussionen rörande såväl ägande som andra ekonomiska frågor knyter även an till 

en större diskussion kring bibliotekets roll. För många, såsom Geir Vestheim, vars 

åsikter jag framförde i inledningen, finns det en konflikt mellan effektivitet/lönsamhet 

och en demokratisk roll. Jag menar därför att det är givande att se hur diskurserna 

kring förvaltandet av folkbibliotek går att koppla till teorier om demokratiskt etos. 

 

Syftesformulering och forskningsfrågor 
 

Privatisering utgör en betydande förändring av hur public libraries verkar och drivs. I 

debatten om denna process aktualiseras olika förhållningssätt till public libraries, 

deras roll i samhället och relation till dess medborgare. I linje med Lundquist, som 

jag kommer att presentera tydligare i min teoretiska genomgång, menar jag att 

medborgarna är en viktig del i en demokrati. Till denna demokrati räknar jag även de 

allmänna biblioteken som institution och därför menar jag att det är av vikt att skapa 

en förståelse för de amerikanska medborgarnas förhållningssätt till förändringen 

av public libraries. Debatten som förs av medborgarna kring privatisering, vilket här 

definieras som den debatt som förs utanför professionella sammanhang och 
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dokument, har dock i liten grad blivit behandlat i tidigare forskning. Syftet med denna 

uppsats är således att undersöka den amerikanska debatten i massmedia rörande 

privatisering av public libraries för att därigenom nå kunskap om vilka olika 

förhållningssätt till denna förändringsprocess som framträder där. Då medborgaren 

har en central position i min studie, kopplas de diskurser som analyseras till teorier 

om medborgarskap, närmare bestämt begreppet offentligt etos. 

  

Forskningsfrågorna är som följer: 

Vilka argument kan utläsas i diskurserna kring ägandet av folkbibliotek i USA? 

Hur kan dessa argument förstås i förhållande till den ideologiska uppfattningen om 

offentligt etos? 

 

Då det finns stora likheter mellan de amerikanska public libraries och de svenska 

folkbiblioteken är en studie av den amerikanska debatten intressant då den visar på 

olika förhållningssätt till privatisering som även kan ha bäring på en svensk kontext 

 

Material och Avgränsningar 
Jag kommer alltså att undersöka hur debatten kring privatisering av folkbibliotek sett 

ut i amerikansk dagspress mellan 2000 och 2014. Detta innebär två avgränsningar, 

dels en tidsmässig sådan då jag utesluter allt material före 2000 och efter mitt 

insamlingsdatum. Dessutom avgränsar det materialet till sådant som är tillgängligt 

offentligt. Detta materialval grundar sig i att jag menar att denna sorts material 

tenderar att bli förbisett i den amerikanska forskningen. I den svenska forskningen 

kring bibliotek är detta material något mer förekommande och jag menar, i likhet med 

andra vars verk jag kommer att diskutera i min forskningsöversikt, att analys av 

material ur dagspressen kan ge ett intressant tillskott till forskningsområdet. Denna 

sortens forskning är även angelägen och motiverad tack vare teorin att massmedia kan 

ses som en skapare och bevarare av diskurser, därför kan dessa arguments genomslag 

anses vara höga. Detta knyter alltså an till teorin om argumentens genomslagskraft 

som jag kommer att diskutera i mitt teorikapitel. Då privatiseringsfrågan är väldigt 

stor och stundtals väckt mycket engagemang har jag även valt att begränsa mig till det 

material som rör LSSI. LSSI är förvisso den enda uttalade aktören på den privata 

amerikanska biblioteksmarknaden, men denna avgränsning i mina sökningar kan ha 

gjort att jag missat material som rör privatisering av bibliotek i stort.  Dessa 

materialval gör dock att jag får ett material som är rimligt i omfång och att de 

argument jag kommer analysera uppkommit under ungefär samma tidsram. 
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Disposition 
I denna uppsats kommer jag alltså att undersöka vilka argument som uttrycks för och 

emot privatiseringen av public libraries i dagspressen i USA. Jag har hittills gett en 

överblick av hur public libraries och folkbibliotek växt fram för att ge en större 

förståelse för varför privatisering är något omvälvande. I nästa kapitel som är en 

presentation av tidigare forskning kommer att den forskning jag anser vara relaterad 

till denna uppsats presenteras uppdelat efter ämnesområde. Efter detta kommer ett 

kapitel som redogör för min valda teori och metod. Därefter presenterar jag mitt 

material tillsammans med en diskussion kring detta. Då argumentationsanalysen 

medför att urvalet blir en del av bearbetningen av mitt material är det inte möjligt att 

skilja helt på redovisning och analys av resultaten. Dock kommer jag, för tydlighetens 

skull, att ha de delar av min analys som rör flera skilda argument i ett eget avsnitt. 

Detta avsnitt kommer efter resultatredovisningen. Jag kommer att avsluta med en 

diskussion, återknytning till forskningsfrågorna och syftet samt förslag på vidare 

forskning. 
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Tidigare forskning och annat relevant material 

Folkbibliotekens förvaltning 
 

I mitt bakgrundsavsnitt har jag gett en överblick över forskningen rörande framväxten 

av public libraries. Därför vill jag i detta avsnitt presentera forskning rörande 

förvaltning av såväl public libraries som svenska folkbibliotek i en mer nutida 

kontext. Det finns en del väl utförd forskning på detta område, men några eventuella 

brister är att den tenderar att vara antingen väldigt generell, av normativ art eller ha 

några år på nacken. Därför kommer jag att komplettera forskningen med rapporter 

som kommer från källor som jag anser vara pålitliga och objektiva. Detta för att få en 

tydligare riktning i forskningsöversikten samt att få en mer uppdaterad bild av hur 

bibliotekssituationen ser ut.  

 

Mitt första exempel är Bob Usherwood som bidragit till denna forskning genom sin 

bok Rediscovering Public Library Management, som jag väljer att diskutera trots att 

den, då den är utgiven 1996, har några år på nacken. Detta då den kan tänkas verka 

som en del av bakgrunden till det sammanhanget ur vilket mitt empiriska material är 

hämtat. Usherwood tar exempelvis upp att det är viktigt att minnas de fundamentala 

skillnaderna mellan USA och i hans fall Storbritannien. Här menar han bland annat 

att det finns en mycket större acceptans för den fria marknaden i USA och att ordet 

välfärdsstat inte är lika utbrett där. (Usherwood 1996:9) Detta stödjer alltså det jag 

skrev i bakgrunden rörande att en av de stora skillnaderna mellan de europeiska eller 

svenska biblioteken och de amerikanska är att de inte är lika sammankopplade med 

välfärden.  

 

Robert Ward har gjort en undersökning gällande hur väl New Public Management går 

att applicera på public libraries. Detta gör han genom att jämföra kontrakten för sju 

bibliotek före och efter att outsourcingen ägt rum. Ward finner genom detta tre olika 

saker. Det första är att pålitligheten i förhållandet mellan de som äger biblioteket och 

de som förvaltar det ökar, dock menar han att hans resultat stödjer den tidigare 

forskningen inom detta område som menar att NPM riskerar att öka den politiska 

påverkan på hur organisationen sköts. Utöver denna är det en majoritet, fem av sju, av 

biblioteken han undersöker som inte får ökad effektivitet av NPM utan tvärtom. 

(Ward 2007:645) Ward tar även upp en allmän kritik gällande New Public 

Management som rör att den ”hollows out government and undermines democratic 

principles”, något som han menar att hans undersökning varken kan bekräfta eller 

dementera. (Ward 2007:646) Ward nämner också något som ofta diskuteras när det 

gäller privatisering av offentlig förvaltning och som på engelska oftast benämns 

principal-agent förhållandet. Denna relation diskuteras även exempelvis i en rapport 

från världspolitiska rådet från år 2000 (Söderström, Andersson, Edebalk & Kruse 
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2001). Aktörerna benämns där som uppdragsgivare och uppdragstagare och 

problematiken emellan dessa diskuteras under termen delegering. Kort sammanfattat 

menar Söderström et al i utredningen att sådana här problem kan lösas på två olika 

sätt; antingen ser uppdragsgivaren till att uppdragstagaren har mål som stämmer 

överens med de egna, eller så behöver denne utföra kontroller för att se till att 

organisationen sköts enligt önskemålen (Söderström et al 2001:24f) 

 

Jag vill även nämna rapporten som är skriven av Linköpings stadsbibliotek och är en 

undersökning av intraprenad som driftsform. Denna driftsform har båda likheter och 

skillnader med hur LSSI arbetar och en utförligare beskrivning av intraprenad samt 

förväntade effekter finns att läsa i rapporten Framtidens bibliotek – ett 

utvecklingsprojekt på Linköpings stadsbibliotek (2012). En av anledningarna 

intraprenad är att biblioteken förväntas bli mer effektiva och närstyrda, vilket är 

intressant i relation till mitt material. Jag kommer inte att gå in på detaljer gällande 

detta specifika fall, dock ville jag nämna det då jag menar att det är intressant att 

kommunen i denna rapport anses vara en likvärdig aktör jämfört med det privata 

alternativet. Jag kommer att diskutera detta ytterligare i relation till 

konkurrensaspekten gällande marknadsanpassning längre fram. Trots att det enbart 

kan gälla för det specifika fallet menar jag även att det är intressant att de i Linköping 

kom fram till att intraprenad inte hade varit lönsamt ekonomiskt, då 

personalkostnader var en stor del av budgeten och de resonerade att en bibehållen 

personalstyrka var en förutsättning för att kunna upprätthålla kvaliteten på biblioteket. 

(Linköpings stadsbibliotek 2012) 

 

 

Privatisering och outsourcing av offentlig verksamhet 

Det finns en tydlig motsättning mellan ideologierna kring offentlig förvaltning 

respektive privatisering. Det är framför allt sedan 1980-talet som denna motsättning 

blivit tydlig då det sedan dess funnits ansatser att privatisera olika sorters offentlig 

verksamhet. Ronald Moe (1987:453) menar att drivkraften bakom denna privatisering 

är åsikten att många av de funktioner som ligger under offentlig förvaltning anses 

kunna förbättras ifall de istället drivs av ett privat företag och gärna även 

konkurrensutsätts på den fria marknaden. Detta bygger på ett etiskt synsätt som är 

byggt på att alla funktioner går att utföras av såväl offentliga som privata aktörer, 

vilken det bör vara avgörs endast av vilken som kan utföra funktionen mest effektivt. 

(Moe 1987:453) Kopplat till detta uttrycker till exempel Bozeman (Moe 1987:454) att 

privata och offentliga institutioner är lika i allt väsentligt och därför kan de utföra 

samma funktioner.  Moe (1987:459) menar dock att det finns skillnader mellan det 

privata och offentliga, och att det vid tiden för hans artikel var viktigast att komma 

fram till en bra teori som avgjorde vilka funktioner som utfördes bäst hos vilken 

aktör. Detta kan ses i relation till offentligt och demokratiskt etos som jag diskuterar i 

mitt teoriavsnitt. 
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Söderström et al pekar även på en annan intressant fråga gällande huruvida olika 

samhällsfunktioner bör vara privat eller offentligt förvaltade. De menar att när en 

privat aktör tillåts äga och då även kunna göra oinskränkt vinst på något har detta 

företag en större anledning att göra ett så bra jobb som möjligt. Dock menar de att 

detta tankesätt inte alltid är fördelaktigt att applicera då de långsiktiga effekterna inte 

alltid går att mäta direkt, eller ens uttryckas i mätbara termer. Detta vinstintresse kan i 

sådana fall istället ha negativa konsekvenser. (Söderström et al. 2001:47) Denna 

tankegång menar jag knyter an till teorin rörande demokratiska och byråkratiska 

värden som jag kommer att diskutera närmre i min teoridel. Detta är dock inga termer 

som används av Söderström et al, istället diskuterar han i termer av byråkratins och 

marknadens logik. 

Trots att dessa teorier grundats utanför det ämnesområde som utgör bibliotek- och 

informationsvetenskap är de applicerbara på mycket av skeendena och problematiken 

inom området. Så är även fallet för Anders Johanssons avhandling ”Offentlig kultur i 

omvandling?”. I denna diskuterar han skillnader mellan offentligt och privat 

förvaltade kulturinstitutioner. Bland annat uttrycker han att denna omstrukturering är 

så gott som beroende av att det skapas en fungerande marknad med fri konkurrens. 

Det ska alltså finnas absolut minst två aktörer som erbjuder samma tjänst. Om detta 

inte infrias kan det innebära en inskränkning av institutionens demokratiska aspekter, 

då medborgarna/användarna i praktiken förlorat sin valfrihet. (Johansson 2003:51) 

En intressant aspekt, som Johansson för fram, är top down perspektivet som finns 

inom New Public Management. Jag kommer i denna uppsats inte att diskutera NPM 

specifikt, men menar ändå att det är relevant då mycket av forskningen kring offentlig 

förvaltning och dess omvandling rör NPM, samt då tankesätten inom denna 

organisationsform påverkat hur diskussionerna kring offentlig förvaltning går. 

Johansson (2003:19) tar även upp att mycket av kritiken mot NPM är att det läggs allt 

för mycket fokus på Management-biten, och att Public-biten glöms bort. Han 

diskuterar även, i relation till exempelvis Lundquist, att det finns en problematik med 

huruvida NPM anses inskränka det offentliga etoset och demokratiska värden genom 

att försöka öka effektiviteten. (Johansson 2003:19) 

Tidigare forskning rörande USA 

Som jag nämnde i min inledning är outsourcing och privatisering av public libraries 

något som rör upp mycket känslor hos många människor. Detta visar också det 

material som finns tillgängligt kring detta. Gällande den amerikanska situationen 

består mycket av det tidigare (här avgränsat till sådant publicerat innan år 2000) 

materialet antingen av åsiktsbaserade artiklar eller kvalitativa framställningar av 

resultat av outsourcing på ett visst bibliotek. Jag har valt att inte gå djupare in på detta 

material utan hänvisar istället till R.S. Martins rapport “The impact of outsourcing 

and privatization on library services and management” som skrevs för American 

Library Association år 2000 då denna innehåller en överblick av denna sorts material 

fram till denna tidpunkt. 

En annan del av forskningsområdet rörande privatisering och outsourcing kopplat till 

bibliotek är forskningen kring folkbibliotekens olika förvaltningsformer. John E. 
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Buschman diskuterar i Dismantling the public sphere – sitiating and sustaining 

librarianship in the age of the new public philosophy (2003) , som titeln avslöjar, hur 

bibliotekarier och bibliotek förhåller sig till new public philosophy. Han menar att 

biblioteken numera ses som en del av det kapitalistiska systemet då biblioteken 

behöver ha finansieringen i åtanke när det gäller dess olika funktioner, samt att 

information i sig har börjat ses som en vara som därmed kan köpas och säljas. 

Buschmans funktioner går även att jämföra med Lundquists demokrativärden och 

ekonomivärden som jag diskuterar senare. Buschman diskuterar i relation till detta 

även det som han benämner marknadspopulism i relation till biblioteken. Detta 

innebär kortfattat att det inte finns något motstånd till andra förvaltningsformer inom 

bibliotekssfären och att denna fria marknad utöver att leda till en mer effektiv process 

anses göra denna process mer demokratisk då besluten tas på en mer lokal nivå. 

Denna uppfattning hänger, enligt Buschman, ihop med användandet av termer som 

kund istället för låntagare och entreprenör istället för bibliotekschef. (Buschman 

2003:85f) 

Gällande LSSI finns det en liten mängd material, dock är det mesta av detta inte 

vetenskapligt utfört. Exempel på sådant material är Norman Oders artikel ”When 

LSSI comes to town” (2004) som diskuterar LSSI. Oder pekar på en konflikt mellan 

en publik tjänst och ett vinstdrivande företag där fokus riskerar att ligga på vinst 

istället för återinvestering i företaget. Han argumenterar även för att arbetet som 

utförs på bibliotek har en djupare mening och inte enbart bör ses som en vara som kan 

köpas och säljas för ett givet pris. (Oder 2004:36) Som sagt finns det en del 

källkritiska invändningar mot Oders artikel men jag menar ändå att den är värd att 

nämna då den visar att diskussionerna i mitt empiriska material även förs på en annan 

nivå än i dagspressen. 

Som jag tidigare nämnde finns det även andra sorters material, såsom rapporter som 

kan hjälpa till att få en överblick av forskningsobjektet. Ett exempel är den 

kvantitativa ”Report on Privatization of public libraries – pros and cons” utgiven av 

The Florida House of representatives committee on tourism (Trovillion 2001). 

Materialet som denna är baserad på är lagtexter, outsourcing-kontrakt samt intervjuer 

med bibliotekarier. Syftet är, som titeln antyder, att utreda fördelar och nackdelar med 

privatiserade publika bibliotek. Diskussionen kring hur den statliga hjälpen som ges 

till bibliotek ska administreras med tanke på privat förvaltade bibliotek är också 

närvarande genom hela rapporten. Här presenteras även exempelvis en oro kring 

marknadsanpassningen i och med att det bara finns ett bolag som erbjuder tjänster av 

denna art, alltså existerar det i praktiken ingen konkurrensutsättning. (Trovillion 

2001:vii) Något av det som jag menar bör återberättas från denna rapport är deras 

definitioner av begreppen outsourcing, privatisering och kärntjänster. Begreppet 

kärntjänster är centralt för att förstå de två andra begreppen och i rapporten definieras 

det som 

those professional activities that define the profession of librarianship. These include collection 

development and organization; gathering and providing information; making the collection 

accessible to all library users; providing assistance in the use of the collection; and providing 

oversight and management of these activities.  

Trovillion 2001:7 
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Utifrån detta menar de i rapporten att när ett bibliotek anlitar ett utomstående företag 

för att hantera saker som inte rör dessa kärntjänster handlar det om outsourcing, när 

det handlar om kärntjänsterna rör det sig om privatisering. (Trovillion 2001:7) 

Det finns en del exempel, utöver Norman Oder, på normativa texter som skrivits av 

personer som på ett eller annat sätt varit involverade i privatiseringen av public 

libraries. En av dessa är Meg Klinkow Hartmann, tidigare biblioteksdirektör på Oak 

Brook Public Library. Hon diskuterar bland annat att bibliotekarieyrkets etik 

ignoreras i privatiseringen då det läggs allt för stort fokus på effektivitet. Hon 

använder sig av ALA’s code of ethics som motpol till de värden som hon menar 

premieras vid en privatisering. Hon uttrycker det själv som att 

 “When the public good is not easily quantified, standards in collection development and services 

become prey to economics and the profit motive.”  

Klinkow Hartmann 2011:7 

De harvardbaserade forskarna Goodman och Loveman framför i artikeln Does 

privatization serve the public interest? sina åsikter rörande privatisering. De menar att 

förespråkarna utöver att mena att privatisering leder till effektivitet även för fram att 

det gör att regeringen kan fokusera på det de kan, samt att mindre ansvar läggs på 

denna. (Goodman & Loveman 1991:26) Detta, vill jag påpeka, har med en ideologisk 

ståndpunkt, nämligen huruvida man vill att regeringen ska ha mycket eller lite makt, 

att göra. Kritiken de förmedlar gäller både att privatisering inte nödvändigtvis 

genererar effektivitet samt att privata, vinstdrivande företag, inte har samma 

skyldighet att tillhandahålla tjänster åt alla människor, och alltså kan välja att inte 

anpassa sina tjänster åt dem. (Goodman & Loveman 1991:27) En annan intressant 

aspekt de tar upp är att privatiseringsrörelsen inte varit lika stor i USA som i många 

andra delar av världen, av den enkla anledningen att regeringen i USA inte hade så 

mycket ansvar till att börja med. (Goodman & Loveman 1991:32) 

 

Närbesläktade begrepp och forskningsområden 
Under denna rubrik kommer jag att presentera forskning rörande olika former av 

privatisering, outsourcing, och andra offentlig-privata samarbeten gällande public 

libraries, folkbibliotek samt publika bibliotek i andra länder. Det finns även en 

betydande mängd forskning rörande dessa fenomen kopplade till andra former av 

bibliotek, exempelvis forskningsbibliotek. (exempelvis Franklin 2007) Jag har valt att 

inte gå in på detta djupare i denna uppsats då dessa bibliotek bygger på andra 

grundvalar. Dock menar jag att de hör till forskningsområdet som helhet och därför 

bör nämnas, om än i väldigt komprimerad form. 

 

Ett uttryck som kan relateras till diskussionen rörande olika förvaltningsformer är 

Public-private partnership (PPP) som innebär ett ekonomiskt samarbete mellan public 

management och den privata sfären. Detta samarbete skiljer sig från den sortens 

outsourcing och privatisering som jag annars diskuterar i denna uppsats då det privata 

bidraget endast är monetärt. Ansvar och ägande stannar alltså hos den statliga ägaren 
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och eventuell monetär vinst eller förlust delas mellan denne och den privata aktören. 

Denna modell praktiseras exempelvis i Indien. (Muralidhar, D. & Rao, M. Koteswara, 

2013) 

 

Ett annat forskningsområde som relaterar till denna uppsats då det fokuserar på 

ansvarsfrågan hos privata företag, något som kan kopplas både till demokratiskt och 

byråkratiskt etos samt är närvarande i mitt empiriska material, är det gällande CSR. 

CSR står för Corporate Social Responsibility och är uppbyggt kring att företag utöver 

ekonomiska aspekter även bör ta hänsyn till sociala och miljömässiga sådana. 

Miljöaspekten är något som jag inte alls diskuterar i denna uppsats men däremot 

menar jag att den sociala aspekten är relevant. Denna rör exempelvis att företaget bör 

ha ett visst ansvar för det samhälle som det verkar inom. Det bör även finnas en 

långsiktig plan för att även kunna möta de behov som kan antas uppkomma i detta 

samhälle i framtiden. Att driva företag enligt CSR kan, enligt förespråkarna, antas ha 

positiva konsekvenser för såväl företag som lokalsamhället. (SIS Förlag AB 

2005:12f) 

Diskursanalys, dagspress och medias roll i samhället 

Den undersökning som ligger närmst min i både tillvägagångssätt och material är 

Heather Hills avhandling ”Outsourcing the public library: A critical discourse 

analysis” från 2009. Hon utför en klassisk kritisk diskursanalys av lagtexter och 

protokoll från exempelvis ”community council meetings”. Hill utgår ifrån Norman 

Faircloughs teori, vilken skiljer sig från den teori och det tillvägagångssätt jag valt att 

använda mig av. Hur mitt tillvägagångssätt skiljer sig från det som Fairclough 

representerar kommer jag att diskutera närmre i mitt teoriavsnitt. För att återgå till 

Hill använder hon som komplement till diskursanalysen inslag av teorier kring New 

Public Management. Dessa teorier ämnar till att skapa en förståelse för offentlig 

förvaltning, samt sätta upp riktlinjer för hur dessa bör skötas, bland annat genom att 

anamma delar av den privata företagskulturen. (Hill 2009:10)  

Det finns även annan forskning rörande demokrati och new public management, till 

exempel ”New public management in action” skriven av Ewan Ferlie, Lynn 

Ashburner, Louise Fitzgerald och Andrew Pettigrew. Han menar att den minskade 

tilliten till public service inte nödvändigtvis behöver vara kopplat till privatisering, 

utan troligen snarare har att göra med massamhället. (Ferlie, Ashburner, Fitzgerald & 

Pettigrew 1996:198) Denna sorts styre kan, enligt Ferlie et al, också ge ett minskat 

demokratiskt värde av anledningen att de som styr inte längre är valda av folket. 

Dock kan dessa olika former av outsourcing och privatisering se väldigt olika ut, och 

Ferlie et al påpekar även att i de fall där outsourcing eliminerar mellanhänder kan det 

i praktiken öka den demokratiska påverkan. 

Hill kommer i sin avhandling fram till att det finns ett tydligt maktförhållande mellan 

de som förvaltar biblioteken och de som lever i samhället. Hon menar även att hennes 

resultat förstärker bilden av att företaget som driver biblioteket är tvunget att fokusera 

på mätbara mål och resultat, något som är väldigt tydligt i de kontrakt som hon 

studerat. (Hill 2009:108) Jag menar att detta är intressant även i förhållande till mitt 

material som delvis visar på liknande resultat gällande kvantifierbara värden, dock 
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har dessa i mitt fall tagit sig utanför de officiella dokumenten och in i diskussionen i 

det offentliga rummet. Ytterligare en sak som Hill diskuterar som jag menar är 

intressant i relation till denna uppsats är bristen på konkurrens inom outsourcing av 

bibliotek. Hill (2009:115) diskuterar att många teorier blir svårapplicerbara eller 

behöver formuleras om i fallet med outsourcing av bibliotek då det vid tiden för 

hennes avhandling och än idag endast finns ett företag på marknaden. Detta är inget 

som jag kommer att undersöka specifikt men jag menar att det är intressant att ha i 

åtanke.  

Hill (2009:116) menar själv att en möjlighet till vidare forskning hade varit att 

undersöka situationen hos ett specifikt bibliotek. Detta är något som det skrivits 

uppsatser om när det gäller den svenska situationen, exempelvis ”Bibliotek i 

förändring: en fallstudie av folkbibliotek i Nacka kommun” av Maria Garpland och 

Elin Mattsson, skriven 2011. En annan uppsats som jag menar är intressant att nämna 

är ”Demokratins librationspunkt: Om bibliotek på entreprenad i BBL och bis” 

skriven av Mikael Rydén. Den senare undersöker diskurserna kring outsourcing av 

svenska bibliotek i branschtidningarna Biblioteksbladet och bibliotek i samhälle, för 

att sedan relatera dessa till exempelvis demokrati och makt.  

Hills avhandling är alltså till stor del byggd på samma sorts material som rapporten 

om privatisering av publika bibliotek som jag diskuterade i förra avsnittet. Skillnaden 

mellan dessa ligger dels i att avhandlingen har ett större, till viss del skapat av henne 

själv i form av intervjuer, material samt att Hill analyserar sitt material med hjälp av 

olika teorier istället för att enbart ha ett presenterande syfte. Dock menar jag att något 

som fattas i denna amerikanska kontext är en analys av de diskurser som inte kommer 

till uttryck i officiella dokument, såsom lagar och förordningar. Detta leder oss in på 

den delen av den tidigare forskningen där författaren använt sig av material som 

påminner om mitt. Detta material består av sådant som publicerats i 

dagstidningspressen. Detta är ett relativt vanligt analysmaterial och därför kommer 

jag i detta stycke begränsa mig till de som gjort undersökningar inom ramen för 

biblioteks- och informationsvetenskap, samt riktat in sig på någon form av 

förvaltning och/eller demokratiaspekt. Dessa undersökningar knyter också ofta an till 

tanken rörande att massmedia fungerar som en skapare och bevarare av resurser.  

Jag vill även snabbt nämna Victoria Lindstams magisteruppsats ”Folkbiblioteket i 

dagspressen: en kvalitativ undersökning av de bilder av folkbiblioteken som 

förmedlas genom artiklar i dagspressen” från 1998. I denna diskuterar hon hur 

folkbiblioteket porträtteras i dagspressen i Sverige. Detta leder till fem bilder av 

folkbiblioteket, bland annat allmänhetens tjänare och som en informations- och 

kunskapscentral vilka är de som jag menar knyter an till denna uppsats. Också Lisa 

Gustafsson har skrivit en magisteruppsats, dock vid Uppsala Universitet, som 

behandlar hur folkbiblioteket diskuteras i dagspressen. Denna heter Biblioteksdebatt! 

En diskursanalys av debatten om folkbiblioteken i dagstidningar 1950-1960.  

Ett annat exempel är Synlig eller osynlig en genusteoretisk studie av 

bibliotekarierepresentationen i pressen. Som skrevs som en magisteruppsats i ABM 

vid Uppsala Universitet av J. Olander år 2003. Även här finns uppfattningen om att 

dagspressen är viktig för allmänheten, dock ligger fokus på hur den kan befästa olika 

uppfattningar. Författaren undersöker dessa uppfattningar ur ett genusperspektiv. Hon 
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själv upp Bilden av bibliotekarien av Marika Lundquist som behandlar liknande 

ämnen. (Olander 2003:4) Det finns även fler undersökningar som tar upp genusteorier 

i förhållande till bibliotek och bibliotekarier men då dessa rör sig ganska långt ifrån 

mitt område väljer jag att inte gå närmre in på dessa.  

Andersson & Nilsson skrev år 2004 en magisteruppsats vid Borås folkbibliotek vid 

namn Bilden av folkbibliotek – i lokalpressen och hos allmänheten Frågorna, och 

även fokuset, i deras uppsats skiljer sig ganska mycket från mina/mitt, men det finns 

ändå ett samband i att de undersöker hur folkbiblioteket ses av allmänheten. De 

använder sig även av det siviliserte informatjonssamfunn som jag använt material ur 

till litteratursammanställningen. Utöver detta kartlägger de en intressant bakgrund till 

hur och varför lokalpressen är ett intressant medium att hämta material ur när det 

gäller att förstå uppfattningar om olika saker. De diskuterar förvisso den svenska 

situationen men som argument för att använda lokalpress nämner de exempelvis höga 

läsarsiffor samt att många främst väljer den lokala tidningen vilket gör att tidningen 

kan fungera som ett lokalt nätverk. (Andersson & Nilsson 2004:17) De använder sig 

av en teori som gör att de ser på biblioteken som ”kulturcenter, kunskapscenter, 

informationscenter och socialt center” (Andersson & Nilsson 2004:23) och deras 

undersökning skiljer sig på det stora hela ifrån min då de har en väldigt konkret teori 

men en mer obestämt metod. De använder sig även av intervjuer för att komplettera 

det textanalytiska inslaget. Genom detta kommer de fram till att bilden av biblioteket 

är mycket bred, med alla fyra centra närvarande, samt att det finns en demokratisk 

aspekt representerad. (Andersson & Nilsson 2004:68) 

Även Johannesson (2005) har gjort en diskursanalytisk undersökning av material i 

dagspressen, presenterat i en artikel i tidskriften svensk biblioteksforskning. Dock är 

han inriktad på högskolebibliotek och ämnar inte att dra några kopplingar till 

biblioteket som demokratisk funktion. Här bör uppmärksammas att han alltså inte är 

oförstående inför bibliotekets funktion som demokratiserande då det finns med i hans 

uppräkning av de olika funktionerna, dock ligger inte hans huvudsakliga fokus här, 

utan på att skapa en mer övergripande beskrivning av de diskurser och 

diskursordningar som finns i hans empiriska material. (Johannesson 2005:77) 

 

Jag har i detta avsnitt försökt ge en överblick till de forskningsområden som min 

uppsats anknyter till. Dessa rör framför allt bibliotekets förvaltning, och kopplat till 

det även bibliotekets roll i ett kapitalistiskt system, som Buschman benämner det. 

Utöver detta har jag gått in närmre på olika privatiseringsteorier och även hur 

diskursanalys och teorier om massmedia kan appliceras på frågor kring biblioteken. 

Det finns mycket forskning rörande bibliotekets roll, varav en del är presenterat i 

denna forskningsöversikt. Denna uppsats kommer inte ha som primärt mål att 

undersöka bibliotekets många olika roller, men uppfattningen om att biblioteket har 

en framstående roll i samhället, bland annat som en demokratisk aktör är ett viktigt 

grundantagande i arbetet med denna uppsats. I översikten har jag även presenterat de 

som analyserar samma situation som jag, exempelvis Heather Hill. Här är den stora 

skillnaden att vi undersöker saken ur olika perspektiv. Sammanfattningsvis kan man 

alltså säga att denna översikt knyter an till min uppsats antingen genom att använda 

sig av samma sorts material som jag med rörande ett annat forskningsobjekt, eller har 

ett närliggande forskningsobjekt men analyserar en annan sorts material.  
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Teori och metod 

Som framgått av mitt syfte och mina forskningsfrågor är jag alltså intresserad av att 

analysera argumentationen kring privatisering av public libraries i USA. Detta 

kommer jag att göra med en argumentationsanalys, som kan ses som en del av den 

diskursanalytiska traditionen. Då diskursanalys som metod även innefattar en del 

teoretiska grundantaganden kommer jag i detta stycke presentera och diskutera både 

det metodologiska och teoretiska. Jag kommer att inleda med en presentation av 

diskursanalys samt argumentationsanalys. Jag kommer sedan att presentera min 

kompletterande teori rörande demokratiskt etos, i denna uppsats representerat av 

Lennart Lundquist och Darrell Pugh för att avsluta med en operationalisering. Allra 

sist i detta avsnitt presenterar jag även hur jag gått till väga för att hitta samt sålla 

bland mitt material.  

Diskurs- och argumentationsanalys  
Diskursanalys är ett stort fält som kan se ut och användas på många olika sätt, men 

jag kommer ändå att i detta avsnitt försöka ge en kort bakgrund till dessa samt 

redogöra för de gemensamma drag som kan utläsas. Det som skiljer traditionell 

diskursanalytisk forskning från andra forskningsmetoder är att diskursanalysen 

fokuserar på språket och hur människor uttrycker sig i tal eller skrift. Det är alltså 

själva utsagan eller samtalet som står i fokus, inte de bakomliggande faktorerna eller 

åsikterna. (Alvesson & Sköldberg 2005:465) Alvesson och Sköldberg (2005:468) 

menar att det krävs större försiktighet än vid många andra metoder, detta för att en 

stor del av analysen består av en tolkning som alltså i allra högsta grad är beroende av 

författaren. Trots detta menar de att ändå kan finnas möjlighet att dra slutsatser och 

paralleller utanför sammanhanget som texten utgör. De menar att det finns tre nivåer 

som det kan vara möjligt att använda sig av: 

- Diskursiv nivå – fenomenet är språkanvändandet. Hur uttrycker sig personen 

i fråga om olika förhållanden, människor etc. 

- Föreställningsnivå – Bygger på studiet av naturliga situationer, varefter 

forskaren utröner föreställningar hos studieobjektet 

- Handlings- och förhållandenivå – ej nödvändigtvis objektiva, men dock mer 

reella företeelser hos studieobjektet eller studieobjekten, som 
 

 ändå refererar till något som inte låter sig reduceras till att enbart ses som språk eller subjektiv 

föreställning hos de studerade personerna och kollektiven 

 Alvesson - Sköldberg 2005:469 

 

Norman Fairclough och Lillie Chouliaraki beskriver diskursanalysen som ett 

korsvetenskapligt tillvägagångssätt som fokuserar på att kritiskt granska hur språk 
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påverkar det sociala och politiska livet (Chouliaraki  & Fairclough 1999:1ff). 

Vidare finns det enligt dem ett behov av en kritisk analys av det samhälle som de 

benämner “late modernity”. Detta samhälle är enligt dem förändrat från de epoker 

som det avlöser, exempelvis har utvecklingen rört sig ifrån massproducering och 

emot ökade kommunikationsmöjligheter och nyliberalitet. De uttrycker det själva på 

följande sätt: 

 
thus the basic motivation for critical social science is to contribute to an awareness of what is, 

how it has come to be, and what it might become, on the basis of which people may be able to 

make and remake their lives 

 Chouliaraki & Fairclough 1999: 4 

 

Denna problematik kopplas samman med språket genom Critical Discourse Analysis. 

Trots att språket är väldigt centralt menar också många som ägnar sig åt diskursanalys 

att det finns en mening med att titta olika uppfattningar och strukturer som äger rum 

utanför den text som analyseras. (Chouliaraki  & Fairclough 1999:7) 

 

Chouliaraki och Fairclough (1999:6f) tar även upp att det finns en stor diversitet inom 

fältet. Trots denna diversitet finns det ändå ett grundantagande gällande att de texter 

som analyseras anses utgöra diskursiva handlingar 

Bergström och Boréus (2005a:16) diskuterar två aspekter när det gäller texter, 

nämligen innebördsaspekten och den interpersonella aspekten. Medan 

innebördsaspekten endast är textbaserad och förmedlar författarens åsikter och tankar 

så behandlar den interpersonella aspekten handlingen som texten utgör i en social 

relation med andra människor. Beroende på hur man utför diskursanalysen kan denna 

undersöka båda dessa aspekter. Argumentationsanalysen, som jag kommer att 

använda mig av i denna uppsats, undersöker främst innebördsaspekten. 

Argumentationsanalysen är alltså den praktik jag kommer att använda mig av, dock 

menar jag att det är viktigt att ha en bakgrund till diskursanalysen som helhet då 

argumentationsanalysen till stor del är grundad på de antaganden denna för med sig. 

Dessa antaganden finns formulerade på många olika sätt, jag väljer i denna uppsats att 

använda mig av Bergström och Boréus som menar att språket är ett socialt system och 

att den text som analyseras måste ses som en del i detta system. (Bergström & Boréus 

2005a:16ff) Detta är jämförbart med att texterna anses utgöra diskursiva handlingar. 

Att texten är en del i systemet innebär också att texterna utöver att beskriva 

verkligheten även i viss mån formar den. (Bergström & Boréus 2005c:305) 

 

Relaterat till att text kan ses som en social handling är ytterligare ett ställningstagande 

jag kommer att använda mig av från den diskursanalytiska traditionen att media och 

massmedia kan fungera som en skapare och bevarare av diskurser. Nico Carpentier 

och Benjamin de Cleen (2007:274) sammanfattar detta genom att säga att media inte 

enbart är en plats där diskurser får utrymme utan även bör anses som någonstans där 

dessa diskurser såväl formas som bibehålls. De framför också en viss kritik mot 

förklaringen med avsändare-meddelande-mottagare då de menar att beroende av 

vilken förförståelse och vilka tidigare erfarenheter och förväntningar mottagaren har 

kommer denna att tolka meddelandet på olika sätt. Jag kommer ändå att i viss mån 

använda mig av dessa begrepp i framställningen av mitt material, då jag menar att 

begreppen i sig inte utesluter att tolkningarna varierar från person till person. Det 
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Carpentier och de Cleen däremot framför i relation till detta som är intressant för 

denna uppsats är att diskursen kontinuerligt formas på båda sidor av meddelandet, det 

vill säga av både sändare och mottagare. I mitt material finns debattartiklar som 

exempel på när mottagaren även har möjlighet att vara avsändare, något som jag 

menar gör att diskursen kan utvecklas och befästas på ett ännu mer effektivt sätt.  

 

Argumentationsanalys 
En motivering för att använda sig av argumentationsanalys är att denna är en del i ett 

större analysarbete för att kunna återskapa hur debatten och samhället har sett ut 

under vissa större skeenden. Bergström och Boréus menar att roten till och 

förklaringar av många samhällsfenomen går att utläsa ur hur argumentationen kring 

dem har förts. (Bergström & Boréus 2005b:143) 

Bergström och Boréus (2005b) för fram tre syften med att utföra en 

argumentationsanalys, ett första, deskriptivt syfte där argumentationen rekonstrueras, 

ett andra syfte där dessa argument värderas emot på förhand uppställda normer samt 

ett tredje syfte som bedömer argumentens beviskraft, alltså hur väl dessa påverkar 

olika ståndpunkter. För att kunna angripa det andra och tredje syftet måste man alltså 

först angripa det första, deskriptiva, då detta lägger grunden för det senare arbetet. 

(Bergström & Boréus 2005b:91) 

 

En argumentationsanalys främsta användningsområde är alltså inte att se på 

sanningshalten i de olika argumenten utan snarare att utröna hur de olika argumenten 

speglar ståndpunkter och åsikter hos de människor som uttryckt dem. Genom olika 

sätt att analysera uttalanden kan man även utläsa vad syftet med dessa kan tänkas 

vara, exempelvis att påverka någon annan att forma sina åsikter i linje med sina egna. 

Detta hör alltså till det tredje syftet i Bergström och Boréus framställning, det som 

ämnar bedöma argumentens beviskraft. Detta syfte menar jag knyter an till 

diskussionen om massmedia som skapare och bevarare av diskurser, något som jag 

kommer att diskutera i relation till mitt material i resultatdelen.  

 

För att förstå argumentationsanalysen som helhet behövs en, i detta fall kort, 

genomgång av dess grunder i retoriken. Närmre bestämt en presentation av logos, 

etos och patos. Dessa anses alla tala till olika aspekter hos mottagaren. När 

argumenten talar till intellektet och rationaliteten hos mottagaren är det logos som 

används. Etos däremot bygger på en bild av avsändaren som denne själv har skapat. 

Syftet med denna bild är att framställa avsändaren som en trovärdig person. 

Bergström och Boréus beskriver logiken bakom att använda etospräglade argument 

på följande sätt: 

En person som framstår som ärlig, klok och sympatisk har, allt annat lika, lättare att övertyga 

andra än den som framstår som opålitlig.   

Bergström & Boréus 2005b:89 

 

Det som återstår är då patos, som istället för att fokusera på avsändaren fokuserar på 

mottagaren. Denne ska, baserat på en patospräglad text, känna starka känslor eller till 

och med passion inför sakfrågan som diskuteras. Här används, till skillnad från en 

text som fokuserar på etos, mycket värdeladdade ord och andra känslouttryck. 
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(Bergström & Boréus 2005b:89f) 

 

Bergström och Boréus (2005b:129) för fram att en av de stora svagheterna med en 

klassisk argumentationsanalys är att den främst undersöker logos. En 

argumentationsanalys koncentrerar sig i första hand på textens innebördsaspekter, 

argumenten som logiska och rationella. (Bergström & Boréus 2005b:90) Dock kan 

detta avhjälpas på ett antal olika sätt. Alternativet de själva tar upp är att gå tillbaka 

till argumentationsanalysens grunder, alltså retoriken, för att på så sätt även komma åt 

etos och patos. Dessa nås genom att titta på formuleringarna i texten, oavsett om 

dessa har valts ut som en del av den rekonstruerade argumentationen eller inte. Det är 

här jag ser en möjlighet att sammanbinda argumentationsanalysen med ett annat 

analytiskt verktyg, nämligen Lundquists teori om offentligt etos vilken jag kommer 

att redogöra för längre fram. Enligt mig är detta ett sätt att få ett större djup i analysen 

och även att göra omvärlden mer involverad för att inte enbart fokusera på det 

språkliga. Bergström och Boréus (2005b:131) tar även upp detta fokus på etos och 

patos som en möjlighet att ta sig an argumentationsanalysens sista fas, nämligen att 

försöka göra en bedömning av beviskraften i argumentationen.  

 

 

Värderingens tre moment 
En central del av en argumentationsanalys är alltså att bedöma argumentens 

hållbarhet, rimlighet och relevans. När det gäller hållbarheten hos faktiska argument 

är det föreslagna sättet hos Bergström och Boréus (2005b) att undersöka om det finns 

belägg för påståendet. Detta kräver att man själv har en tydlig förståelse för vad som 

faktiskt menas med argumentet och förstår vilka reella situationer som omskrivningar 

tyder på. Detta kan exempelvis göras genom att undersöka ifall det finns forskning 

som stödjer eller motsäger denna argumentation. 

Gällande normativa argument finns det tre möjliga tillvägagångssätt för att bedöma 

deras rimlighet. Det första och andra är att se hur väl argumentationen stämmer 

överens med ens egen och den gängse moraluppfattningen i frågan. Detta beskrivs på 

följande sätt när det gäller antisemitism, som inte alls har en koppling till mitt 

empiriska material, men ändå visar på hur en sådan bedömning kan se ut. 

 Intuitionen kan ofta länkas till någon överordnad moraluppfattning, i detta fall att det är 

orättfärdigt att förfölja människor för att de tillhör en bestämd etnisk grupp. Detta kanske i sin tur 

kan inordnas under någon allmänt spridd normativ uppfattning, som att alla människor är lika 

mycket värda eller att det i allmänhet är orätt att orsaka lidande. 

 Bergström & Boréus 2005b:133  

 

Det tredje sättet är att pröva argumentet i ett konkret fall. (Bergström & Boréus 

2005b:133) De påpekar även att denna hållbarhet är helt ovidkomlig ifall argumentet 

inte är relevant, det måste alltså vara konkret kopplat till tesen som det försöker 

stärka. Argumentet är alltså inte relevant ifall kopplingen mellan detta och tesen som 

det förhåller sig till inte är klar och logisk. (Bergström & Boréus 2005b:135f) 
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Innan alla argument vägs samman är det viktigt att även fundera på ifall det finns 

centrala argument för tesen som inte tagits upp i de analyserade texterna. Det blir 

alltid i slutändan en subjektiv bedömning av huruvida argumenten är hållbara eller ej, 

oavsett ifall sammanställningen är av kvalitativ eller kvantitativ art. (Bergström & 

Boréus 2005b:136) 

Offentligt och demokratiskt etos 

Då jag valt att använda mig av diskursanalys som metod har jag accepterat de 

teoretiska ståndpunkter som detta för med sig. Utöver detta kommer jag även att 

använda mig av antagandet att folkbiblioteken, som en del av den offentliga 

verksamheten, är en del av det som av Lennart Lundquist (1998) kallas offentligt etos 

och av Darrell Pugh (1989) kallas demokratiskt etos. Denna teoribildning menar jag 

kan fungera som normer och alltså hjälpa mig att nå argumentationsanalysens andra 

syfte. För att denna teoribildning ska kunna appliceras förutsätts, som jag diskuterat 

tidigare, att biblioteken är en del av det demokratiska samhället. Här bör även 

påpekas att Lundquist främst fokuserar på den offentliga makten, såsom dömande 

makt, men då hans teorier härstammar från tanken om ”det offentliga” och 

”allmänna” menar jag att tankesättet går att applicera även på institutioner som 

folkbiblioteket. Medborgaren har i dessa antaganden en stor roll då även denne har 

uppgifter i att skapa och bibehålla demokratin. (Lundquist 1998:74). Lundquist 

diskuterar även problematiken med dessa demokratiska värden när det gäller 

institutioner som övergår i privat ägo/förvaltning eller innehåller element av både 

offentlig och privat art. (Lundquist 1998:158f) Jag menar att dessa två teorier 

kompletterar varandra bra i mitt fall då Lundquists teorier är utvecklade med den 

svenska situationen i åtanke och Pughs är utvecklade efter den amerikanska 

kontexten. Utöver dessa två finns det även andra som drar kopplingen mellan 

offentliga institutioner, även kulturella sådana, och demokrati. Till exempel Stefan 

Bohman menar, i en diskussion rörande kulturutredningen från 1995, att kulturarvet 

kan fungera som en ”bas för demokratin” (1999:155). Han menar även att biblioteken 

kan ses som en kulturarvsinstitution. (Bohman 1999:158) 

Innan jag börjar denna genomgång kommer jag att på ett mer teoretiskt inriktat sätt än 

i kapitlet rörande tidigare forskning diskutera förvaltningsproblematik. 

Lundquist om offentlig-privata hybrider och övergång mellan 

förvaltningsformer 

I denna uppsats läggs mycket fokus på den problematik som kan uppstå i gränslandet 

mellan offentlig och privat förvaltning. Dock menar Lundquist (1998) att dessa 

blandformer, åtminstone på ett rent teoretiskt plan, kan göra till exempel ekonomiska 

processer mycket enklare. Detta i likhet med de förespråkare för New Public 

Management som jag tog upp i inledningen av denna uppsats. Dock finns det en risk 

att allt för stort fokus på dessa ekonomiska processer och alltså ekonomiska värden 

just för att dessa är lättare att nå. Blandformer mellan offentlig och privat förvaltning 

suddar också ut gränser och kan göra det svårt att nå total klarhet i vad som faktiskt 
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gäller och vilka värden denna organisation behöver ta hänsyn till. (Lundquist 

1998:156f) 

I Storbritannien finns det en tradition hos public service som innebär att denna 

använder sig av inslag från det privata näringslivet. Dessa inslag kan bestå av 

organisationsuppbyggnad, retorik samt chefer som tidigare arbetat på privata, 

vinstdrivande företag. Lundquist menar att ”Självklart kommer demokrativärdena att 

sitta trångt i en sån organisation” (Lundquist 1998:158). Detta kan innebära att det 

läggs för mycket fokus på att nå så tillfredsställande resultat som möjligt vilket 

resulterar i att andra aspekter, såsom demokrativärdena får minskat fokus.  

Offentligt etos 

Lundquist (1998:56) menar att det offentliga etoset bör rekonstrueras genom ett 

undersökande av (grund)lagarna, diskussioner som förs såväl nationellt som 

internationellt, internationella konventioner samt en rekonstruering av de 

verklighetsuppfattningar som kan antas omge frågan. Då Darrell Pugh enligt mig 

gjort en, för mina ändamål, så gott som fullgod sammanfattning och tolkning av den 

amerikanska kontexten är detta inget arbete jag kommer att utföra i denna uppsats, jag 

kommer endast att ta upp Library Bill of Rights för att göra denna tolkning mer 

inriktad på biblioteksvärlden. . Det är dock viktigt att alltid vara medveten om att 

detta är en tolkning som är gjord, såväl som från Pughs sida men även min egen. 

Även Lundquist själv påminner om att man alltid måste vara beredd att ifrågasätta 

rekonstruktioner och tolkningar, då de är ifrågasättningsbara till sin natur. (Lundquist 

1998:59)  

Innan jag börjar diskutera Pughs byråkratiska och demokratiska etos vill jag 

presentera hur Lundquist diskuterar demokrati i förhållande till offentligt etos då jag 

menar att detta är en rimlig övergång till Pughs teorier. När det gäller förvaltning, och 

även outsourcing, av offentlig förvaltning som vi såg i inledningen av denna uppsats 

är den politiska makten något som behövs ta hänsyn till. Lundquist stödjer 

uppfattningen att den enskilde individen har rätt till integritet gentemot denna 

politiska makt, en rätt som markeras av det system av medborgerliga fri- och 

rättigheter som är i bruk. (Lundquist 1998:57) För att Lundquists, och i min mening 

även Pughs, teorier ska kunna fungera så finns det en förutsatt norm gällande att 

staten bör vara en demokrati. Det förutsätts även att det kan råda ärlig konkurrens 

mellan olika aktörer om dessa tillåts konkurrera med varandra. (Lundquist 1998:61) 

Konkurrensen menar jag är särskilt intressant då det som bekant endast finns ett 

företag i USA som sysslar med outsourcing och privatisering av bibliotek. Lundquist 

delar alltså som sagt upp de värden som både offentlig och privat verksamhet arbetar 

emot i demokrativärden och ekonomivärden. Skillnaden är att offentlig verksamhet 

måste ta alla dessa värden i beaktande medan de privata företagen endast behöver 

arbeta emot ekonomivärdena. Demokrativärdena består enligt Lundquist av politisk 

demokrati, rättssäkerhet och offentlig etik medan ekonomivärdena utgörs av 

funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet. (Lundquist 1998:63) 
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Byråkratiskt och demokratiskt etos 

Darrell Pugh utgår ifrån att det finns två olika ”dominant ethical frameworks” inom 

offentlig förvaltning och administration i USA. Han menar att dessa inte är 

tillräckliga för att förstå dessa företeelser utan att en utveckling av ramverken är 

nödvändig. Pughs teori bygger på att de verksamma inom ett yrke eller en bransch 

delar tillräckligt många drag och föreställningar för att det ska vara möjligt att skilja 

dessa från utövare av andra yrken.  Pugh menar att detta etiska ramverk byggs upp 

av: 

(1) a cast of mind (for example self-awareness) , (2) a corpus of theory and knowledge, 

(3) a social ideal, (4) a formal organization to promote its interests, (5)a ”national 

academy” to recognize outstanding leaders, and (6) etchical standards  

Pugh, 1989:9  

De delar av Pughs teori som är mest relaterade till Lundquists är de rörande 

byråkratiskt och demokratiskt etos. Det byråkratiska etoset består av effektivitet, 

expertis, lojalitet och pålitlighet Dessa är, både enligt Pugh och andra, aktiva både i 

teori och praktik. (Pugh 1989:14). Det demokratiska etoset bygger även det på ett 

antal värden, vilka utgörs av regimvärden, allmänhetens intresse, medborgarskap och 

social jämlikhet. Dessa värden ska kunna fungera som generella riktmärken för 

offentlig förvaltning. I likhet med Lundquists återskapande av det offentliga etoset ser 

Pugh kopplingar mellan dessa värden och de som uttrycks i den amerikanska 

grundlagen. Jag anser att alla dessa värden är relevanta för denna uppsats, men vill 

avsluta med Pughs beskrivning av medborgarskap, dels då detta kan betyda många 

olika saker i olika sammanhang och dels för att jag kommer återknyta till detta i min 

analys. 

the notion of citizenship – the ideal of a citizenry informed about government and active in its 

operation – has American roots as deep and as distant as the Revolution 

 Pugh 1989:14f 

Pugh diskuterar även det som han kallar den offentliga förvaltningens ”code of 

ethics” och de lagar som reglerar hur detta ser ut. Han menar att det går att se 

föregångare till dessa tillbaka till 1924. Han menar dock även att dessa koder är vaga 

till sin natur, vilket i kombination med att offentligt arbete kan se ut på många olika 

sätt gör att de har liten genomslagskraft i det faktiska arbetslivet. (Pugh 1989:17f) 

Dock presenterar Pugh Chandlers tre olika riktlinjer utlästa ur dessa generella etiska 

koder. Dessa riktlinjer är objektivitet, samfällighet och mod. 

Dessa koder går alltså att hitta i lagtext och det de och andra riktlinjer har gemensamt 

att de fokuserar mer på byråkratiskt än demokratisk etos. Pugh menar att “The 

bureaucratic mind-set that holds it moral to avoid morality still prevails as sound 

moral reasoning among many practicing public administrators.” (Pugh 1989:23) 

Detta är ett rimligt antagande gällande Pughs analysmaterial men jag menar att det 

finns annat material att ha i åtanke, exempelvis “Library bill of rights” som är 

utgivna av ALA, som även appellerar till det demokratiska etoset. Jag menar att dessa 

är ett bra komplement till Pughs sammanfattning och tolkning då dessa gör 
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riktlinjerna mer specificerade på bibliotek, något som Pugh inte specialiserar sig på. 

Då detta material inte är så stort till sitt omfång presenterar jag det i sin helhet nedan.  

 I. Books and other library resources should be provided for the interest, information, and 

enlightenment of all people of the community the library serves. Materials should not be excluded 

because of the origin, background, or views of those contributing to their creation. 

II. Libraries should provide materials and information presenting all points of view on current and 

historical issues. Materials should not be proscribed or removed because of partisan or doctrinal 

disapproval. 

III. Libraries should challenge censorship in the fulfillment of their responsibility to provide 

information and enlightenment. 

IV. Libraries should cooperate with all persons and groups concerned with resisting abridgment of 

free expression and free access to ideas. 

V. A person’s right to use a library should not be denied or abridged because of origin, age, 

background, or views. 

VI. Libraries that make exhibit spaces and meeting rooms available to the public they serve 

should make such facilities available on an equitable basis, regardless of the beliefs or affiliations 

of individuals or groups requesting their use. 

American Library Association 1996 

Här ser vi alltså att de idéer som fanns vid uppkomsten av public libraries till stor del 

lever kvar, till exempel när det gäller att biblioteken ska vara en plats som är 

tillgänglig för alla samt att materialet inte ska censureras. Det är även tydligt att dessa 

riktlinjer harmoniserar med demokratiskt etos och demokratiska värden snarare än 

deras ekonomiska och byråkratiska motsvarigheter. Detta gör att vi kan bygga ut 

Pughs demokratiska etos som i grunden består av regimvärden, allmänhetens intresse, 

medborgarskap och social jämlikhet för att biblioteken även gälla arbete emot censur 

och ett opartiskt tillhandahållande av material. 

Praktiskt genomförande 
Då det finns många olika sätt att utföra såväl en diskursanalys som en 

argumentationsanalys på kommer jag nedan att redogöra för hur jag kommer att gå 

till väga rent praktiskt. Som sagt kommer jag att rikta in mig på 

argumentationsanalytiskt arbete och därmed kommer följande avsnitt fokusera på hur 

jag kommer demontera och analysera de olika argument jag hittar i mitt empiriska 

material. 

En del av arbetet med en argumentationsanalys är att den ”faktiska” argumentationen 

måste hittas för det deskriptiva syftet. Detta gäller även i de texter som redan anses 

vara argumenterande såsom debattinlägg.  

Analysen byggas upp på några olika sätt, varav Bergström och Boréus (2005b:95) 

presenterar två. Den ena är en pro-contra analys som kan härledas till Naess, där man 

rekonstruerar teser som argumenten talar för eller emot. Dessa är det sätt som ligger 

närmst hur jag lagt upp mitt arbete. Toulmin har en annan uppbyggnad på 

argumentationsanalysen som vid första anblick, samt i första stadiet av analysen är 

väldigt lik pro et contra – analysen. Även här är argumenten centrala men istället för 

att skapa en tes utifrån materialet för att sedan hitta argument för och emot denna så 

utläses påståenden, som i sin tur bygger på argument och premisser. En av de stora 
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skillnaderna är att Toulmin-schemat i och med premisserna lägger mycket fokus på 

det underförstådda, vilket i sin tur innebär att den som analyserar texten får en väldigt 

stor roll. (Bergström & Boréus 2005b:113ff) Jag kommer att presentera mina 

argument i enlighet med de olika teman jag hittat under analysarbetet.  

 

En av sakerna jag kommer att titta på är ateoretiska ord och satser. Att ett ord eller en 

mening är ateoretisk innebär att det har en innebörd som är subjektiv. Ejvegård menar 

att man kan se dessa som ett försök till indoktrinering (Ejvegård 2005:15, 20f). Detta 

då förhoppningen är att koppla ihop företeelsen med ett negativt laddat ord. I mitt 

material finns ordet privatisering som exempel då detta hos många har en negativ 

klang. Det finns en skillnad mellan begreppen outsourcing och privatisering men de 

används inte alltid på detta sätt i mitt material. Ordet privatisering används ofta 

istället för outsourcing eller leasing när författaren vill skapa opinion då de andra 

orden har en mer neutral innebörd. Dessa ateoretiska satser kan ha en mängd olika 

funktioner och bland annat vara antingen prespriktiva, expressiva, performativa eller 

bestå av en (retorisk) fråga. Det de har gemensamt är att de alla ses som en del av en 

argumentation. Denna argumentation kan i bästa fall hjälpa till att positionsbedöma 

avsändaren och visa på hur starka positiva eller negativa känslor rörande ett visst 

ställningstagande är. Det man inte analyserar i en argumentationsanalys är deras 

sanningshalt.  (Ejvegård 2005:29) 

Framställning av resultat 
För att göra resultaten så tydliga som möjligt finns det olika sätt att framställa 

resultaten av en argumentationsanalys på. Ett av dessa är sakfrågemodellen, som 

fokuserar på att lyfta fram sakfrågan i debatten genom att rada upp argumenten för 

denna. (Bergström & Boréus 2005b:121) Jag menar att denna modell är mer 

fördelaktig för mig än att exempelvis gruppera argumenten efter författare då mitt 

analysmaterial inte är en debatt mellan ett mindre antal aktörer utan inkluderar inlägg 

från ett större antal människor. I denna framställning finns inga regler gällande hur 

denna uppradning ska gå till, jag kommer i denna uppsats att diskutera och analysera 

argumenten löpande då jag menar att det underlättar för läsaren. Det finns, som är 

fallet med all sorts diskursanalys, en maktaspekt gällande vem som gjort vilka 

uttalanden och vilken genomslagskraft dessa haft eller beräknas att ha, men när det 

gäller mitt material menar jag att det finns andra, mer tydliga och lättförståeliga sätt 

att presentera detta på. 

Material 
Mats Alvesson och Kaj Sköldberg menar i Tolkning och reflektion (2005:460) att en 

diskursanalys kan utföras på alla sorters material som finns i en social kontext. 

Närmre bestämt uttrycker de att ”fokuset på diskurs innebär att man intresserar sig 

för ”tal och texter som delar av sociala praktiker” (ibid.) En sådan kontext är den 

som dagstidningarna skapar. 

 

Jag kommer alltså i själva argumentationsanalysen att fokusera på texter där jag 

menar att det är möjligt att utläsa författarens argument och åsikter. Detta material 

består av artiklar i dagspressen. Materialet är dels intressant då det inte tidigare blivit 

analyserat när det gäller detta forskningsområde, och dels, som jag diskuterade i 
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avsnittet med tidigare forskning, i sig självt kan ses som en förmedlare och bevarare 

av diskurser. Då jag vill nå den aktuella debatten har jag avgränsat mitt material till 

sådant som är publicerat från och med år 2000 och framåt. Då jag är intresserad av 

den amerikanska diskursen har jag även begränsat mina resultat till material som är 

publicerat i USA. Detta utesluter till exempel material som är publicerat rörande LSSI 

i andra länder, exempelvis Storbritannien. Även om sådant material hade kunnat bidra 

med kunskap om situationen i sig menar jag att detta inte bidrar till kunskap om den 

amerikanska diskursen. Materialinsamlingen har främst skett genom sökning i 

fulltextdatabaser såsom ebscohost och ProQuest Newsstand. I den tidigare har jag 

använt sökorden privat* librar* för att få ett så täckande materal som möjligt och i 

den senare har jag sökt på ”Library systems and services” och istället gått igenom alla 

träffar, för att endast utesluta de där materialet var helt irrelevant. Den senare gav mig 

212 träffar, av vilka jag sorterat bort dubbletter samt de som bara nämnde LSSI i 

förbigående eller var för korta för att föra eller återberätta argument i sin helhet. 

Material som försvann i denna rensning var till exempel korta och opartiska 

nyhetsartiklar. Detta lämnade 130 artiklar. Efter detta skedde ett mer kvalitativt urval 

där jag läste artiklarna för att försöka få en överblick av artiklarnas innehåll samt 

vilka argument som dessa förmedlade. Under denna kvalitativa läsning har jag även 

markerat de citat som jag menar antingen är talande för argumentationen i sin helhet, 

eller de som är intressanta av andra aspekter. Det är dessa citat som används som 

exempel i mitt materialavsnitt. Med min teoretiska förankring i åtanke har jag sedan 

försökt skilja ut de argument som går att koppla till denna. Dessa argument blev 

sedan grupperade i de diskurser som är presenterade i min analysdel. 

 

Forskningsetik och förförståelse 
Då mitt material kommer att bestå av sekundärmaterial, det vill säga material som 

redan är tryckt och offentligt är inte problemet med etiska aspekter så stort. Aspekter 

som annars hade varit aktuella, till exempel rörande att skydda eventuella 

informanters identitet är inte aktuella i mitt fall. Däremot behöver jag självklart 

granska källorna noga och inte lägga någon personlig värdering i de olika texterna då 

detta inte är syftet med analysen. Då min analys i allra högsta grad är beroende av 

mig som författare är det också väldigt viktigt att jag tydliggör vad som finns konkret 

i materialet och vad som är mina tolkningar. Rent praktiskt behöver jag till exempel 

tänka på att inte förkorta citat alltför mycket så att de riskerar att lyftas ur sitt 

sammanhang. Ett konkret sätt på vilket jag gjort detta är att jag tidigt i analysarbetet 

har samlat en mängd citat som jag menar sammanfattar argumentationen. Dessa citat 

har sedan fått agera som exempel. Detta menar jag är att föredra snarare än att välja ut 

citat långt fram i analysarbetet då detta kan göra att valet blir väldigt färgat av de 

mönster jag som författare tycker mig se, och citatförfattaren kan bli gjord till 

exempel för något som inte finns just i denna text.  

 

En sammanfattning av stycket ovan kan alltså bestå i att det största forskningsetiska 

arbetet ligger i mitt eget urval och min egen analys. Här spelar min förförståelse för 

såväl området i stort som mina resultat en stor roll. Först och främst ligger min 

förförståelse i att jag överhuvudtaget anser att det finns en konflikt, både mellan de 

som är emot respektive för privatisering men även mellan demokratiska och 

ekoomiska värden. Jag har, under uppsatsens gång både hittat belägg för dessa 

antaganden och försökt motbevisa dem i hopp om att framställa forskningsområdet på 
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ett så objektivt sätt som möjligt. Som jag uttryckte i inledningen till denna uppsats 

stödjer jag uppfattningen rörande att biblioteken är en del av det demokratiska 

samhället, något som också kan ha påverkat min analys och uppfattning av 

forskningsområdet. För någon som inte ser denna koppling som självklar är det 

möjligt att det demokratiska etoset inte hade känts lika närvarande.  
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Resultat och analys 

I detta kapitel kommer jag att presentera mina resultat. Då tolkningen och urvalet är 

en del av analysarbetet kommer jag även att presentera delar av min analys i detta 

kapitel. Jag kommer att presentera mitt material uppdelat efter de teman som jag sett 

återkomma i materialet, teman som även återknyter till det demokratiska 

etoset/demokrativärden och det byråkratiska etoset/demokrativärden. Utöver detta har 

jag en underrubrik som rör allmänna argument för och emot privatisering som ämnar 

svara till det argumentationsanalytiska arbetet i denna uppsats.  

Effektivitetsaspekten/kvantifierbara värden 
Ett av de teman som återkommer i mitt material är det rörande effektivitet och 

kvantifierbara värden. Om vi återgår till Lundquists värden för demokratiskt och 

byråkratisk etos finner vi att det finns teoretiskt underlag som visar att offentligt 

förvaltade organisationer måste förhålla sig till två grupper av värden medan de 

privata endast behöver förhålla sig till en. Detta kan utveckla sig åt två olika håll och 

antingen medföra att de offentliga institutionerna har mindre utrymme att fokusera på 

de ekonomiska aspekterna eller att det läggs extra fokus just på de ekonomiska 

aspekterna för att det är här det är enklast att mäta resultaten. I relation till Pughs 

byråkratiska etos diskuterar Chandler (Pugh 1989:23) som bekant hur de etiska 

koderna i privat såväl som offentlig förvaltning ser ut. Jag menar att hans iakttagelse 

rörande att byråkratiska influenser som inneburit att det är moraliskt försvarbart att 

undvika just moraliska frågor är väldigt relevant i förhållande till mitt material. 

 Detta kan ses i relation till att Bergström och Boréus (2005b) menar att ett sätt att 

analysera normativa argument är just att se till den gängse moraluppfattningen i 

frågan. Enligt mig finns det inte enbart en rådande moraluppfattning i denna fråga, 

däremot menar jag att det i vissa kretsar verkar vedertaget att räkna bort de moraliska 

aspekterna. Jag vill även upprepa citatet “The bureaucratic mind-set that holds it 

moral to avoid morality still prevails as sound moral reasoning among many 

practicing public administrators.” (Pugh 1989:23) från min teoretiska genomgång för 

att det ska finnas i minnet hos läsaren under detta avsnitt. Den skillnad mellan 

demokratiska och ekonomiska värden som diskuterats återfinns även i den retorik 

som används exempelvis gällande marknadsföring av det privata bolaget i fråga. 

Nedan kommer ett exempel på detta. 

”Folks continue to focus on how we make money, instead of focusing on our track record – the 

fact that we do well at what we do, that we increase services to the community, oftentimes for the 

same money that the community is spending” - George Bateman, director of sales 

 White 2003 

 

I relation till detta räknas det upp ett antal siffror som ämnar till att bevisa LSSIs 
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effektivitet rörande saker såsom cirkulationsstatistik. Ytterligare exempel på att detta 

är moraliskt försvarbart och även bör fungera som den rådande normen hittar vi i 

uttalandet ”But there are plenty of inefficient libraries where LSSI can do it better. 

LSSI simply provides efficient, no-nonsense, business-like management”. 

(Hemingway 2002) Detta förstärker teorin om att normen ligger i synen på hur ett 

företag bör drivas. Detta menar jag förstärker Lundquists teori då det visar att de 

ekonomiska värdena är de som de privata företagen förhåller sig till. Denna affärslika 

norm är direkt kopplat till problematiken med att arbeta i linje med 

demokrativärdena. Jag menar att denna norm är jämförbar med den som verkar råda 

hos de offentliga brittiska organisationerna som anammat exempelvis retorik och 

organisationsuppbyggnad som vanligtvis associeras med privata företag. Då 

Lundquist uttrycker en stark oro för demokrativärden inom dessa organisationer ser 

jag en anledning till diskussion rörande de samma inom de amerikanska biblioteken, 

oavsett förvaltningsform, givet den rådande utvecklingen. Detta då de är tvungna att 

konkurrera med varandra, då de på vissa sätt är aktörer på samma marknad, oavsett 

om målet är ekonomisk vinst eller fortlevande. 

 

Emot dessa argument om effektivitet och kvantifierbara värden ställs argumenten från 

de som menar att biblioteket är uppbyggt på kvalitativa värden som inte går att mäta i 

pengar eller cirkulationsstatistik. Bohmans teori om att biblioteket ska fungera som 

en bas för demokratin är även den tydlig i delar av argumentationen. Bibliotekets roll 

i demokratin i en vidare aspekt kommer att diskuteras närmre i nästa avsnitt. Det förs 

inte fram direkt i argumentationen exakt hur dessa värden ser ut eller hur de rent 

praktiskt skulle utplånas för att biblioteken styrs i privat regi. Dock visar 

argumentationen på en tydlig motsättning mellan folkbibliotekens värden och 

uppdrag och en organisation som drivs i privat regi.  Exempelvis i nedanstående citat 

som rör antalet privatiserade bibliotek 

I do not find it surprising that the number is low, because libraries strike me as among the least 

suitable enterprises for privatization. They are not a profit center. They are an essential and much 

appreciated public service, and, all in all, not very expensive. 

Proffitt 2002 

 

Här sätts alltså biblioteket som public service i motsats till något som genererar vinst. 

Dock påpekas, i en bisats, att biblioteken inte är dyra i drift såsom det ser ut idag, 

något som även det stämmer överens med Lundquists redovisning över värdena. Det 

är alltså inte så att de offentliga institutionerna står över eller kan välja att förbigå de 

ekonomiska värdena enbart för att det finns demokratiska sådana, tvärtemot måste 

alla värden tas i beaktande under alla delar av processen. 

 

I linje med det argumentationsanalytiska arbetet har jag även tittat på hur argumenten 

ser ut. Jag har då observerat att det kan finnas ett mönster i att det inte finns så 

mycket ateoretiska satser i de argument som rör de kvantifierbara värdena. Min 

tolkning är att detta beror på att då det handlar om saker som är kopplade till siffror 

och objektiv information. Däremot finns det argumentation som appellerar till etos. 

Det finns även något exempel på argument där avsändaren använder sig själv som en 

sorts etisk auktoritet, exempelvis 
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”It's the old question of the profit motive versus the service motive,” said Greg Zerovnik, (…) 

”It's really hard for me to see that a profit-making institution can ever get up to the level of care of 

one that is nonprofit,” he said.  

Hagen 2012 

 

Att det inte finns några ateoretiska satser innebär dock inte att alla argumentationer är 

hållbara. Ett exempel på en mindre hållbar argumentation är när avsändaren drar 

ologiska slutsatser utifrån den information som finns, exempel: 

They are purely here to make a financial profit. That means money would be going out of the 

local community and going somewhere else. 

If you plucked a dictionary from the shelf of your local library, it would… 2011 

 

Den första delen här kan förvisso ses som en ateoretisk sats, då motivet inte kan 

fastställas även om andra resultat än rent vinstmässiga hade kunnat utvärderas. Att 

LSSI endast är ute efter finansiell vinst kan alltså tolkas som en subjektiv åsikt. Det 

jag vill lägga fokus på är dock slutledningen att motivet att vilja gå med vinst 

automatiskt kopplas till att pengarna inte kommer att gå tillbaka till lokalsamhället.  

Det finns även exempel i mitt empiriska material som pekar på motsatsen, alltså att en 

privatisering istället ger mer kontroll till samhället som det befinner sig i, då beslut 

fattas på en mer lokal nivå. Ett exempel på detta är följande: 

Selecting LSSI will provide… local control of the service levels at the library and enhance the 

library’s position as a community resource 

Harris 2013 

 

Jag menar även att ett intressant sätt att analysera diskussionen är att se på hur de 

olika grupperna av värden återfinns i olika hög grad beroende på vems uttalanden jag 

tittat på. Som jag nämnde tidigare presenterar Pugh (1989:17f) teorier rörande att de 

värden som går att utläsa ur lagtexter och annat bindande material främst rör det 

byråkratiska etoset. Nedan ser vi ett exempel på hur diskussionen kring nya 

styrdokument kan gå till, här när det gäller diskussionen om AB438. 

 
Williams said he would consider removing the requirement for an election 'if there is a better 

mechanism that provides the kind of public notice and accountability that's necessary'  

Herdt 2011 

 

Jag menar att detta tyder på att diskursen i allra högsta grad styrs av olika 

styrdokument, precis som Lundquist och Pugh menar. Pugh menar dock inte att de 

demokratiska och byråkratiska värdena utgör en dikotomi utan att de istället för att 

vara motsatta snarare kan komplettera varandra. Även om jag inte motsätter mig detta 

på ett rent principiellt plan tror jag ändå att det i de konkreta exemplen kan finnas en 

viss motsättning, framför allt gällande bibliotek där bibliotekschefer uttrycker något 

som kopplar an till de byråkratiska värdena medan andra röster i samhället menar att 

biblioteken snarare bör arbeta med demokratiska värden. Detta är ingen fråga där det 

är möjligt att dra slutsatser utifrån mängden material jag har gått igenom, dock menar 

jag att det ändå kan vara intressant att visa dessa tendenser i mitt material. Jag 

kommer att återta denna diskussion i sista delen av detta kapitel, då jag kommer att 

diskutera hur mina olika analysteman utgör en helhet. 
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Dock är det viktigt att påpeka att resultaten inte tyder entydigt på detta, och framför 

allt att lyfta fram att de ekonomiska värdena inte verkar vara eftersatta i de mer 

traditionella, offentliga, förvaltningsformerna. Detta går alltså i linje med att alla 

värden, även de ekonomiska, är närvarande gällande offentliga institutioner. Ett 

exempel på detta i mitt empiriska material är i beskrivningen av processen att ta ett 

beslut kring eventuell privatisering i Fargo, N.D. Där uttryckte sig en medlem av 

biblioteksstyrelsen som följer 

 
We have to ask ourselves, is a private industry running the library the best way we can do it? Are 

we spending money where we could do it more efficiently ourselves? 

Fargo Library budget request raises questions 2002 

 

Här verkar alltså den primära osäkerheten inte ligga i huruvida de demokratiska 

värdena kommer att respekteras under en eventuell privatisering, utan i ifall 

biblioteket själva kan vara mer effektiva och ekonomiska, något som appellerar till de 

ekonomiska värdena. Detta tar oss tillbaka till början av detta stycke och 

problematiken även hos en offentlig organisation när det gäller att ha alla de olika 

värdena i beaktande. 

Det finns överlag i mitt material en stor motsättning emot privatiserade och 

vinstdrivna bibliotek, ex: 

Public libraries get killed by local government budget slashers. Among this year's victims[...] 

For-profit libraries a sad story 2007 

 

För att avsluta denna del vill jag slutligen visa att problematiken med dessa värden, 

och framför allt skillnaden i hur offentliga och privata organisationer sköter sina 

affärer finns uttalat i materialet jag analyserat. Nedan ser vi hur LSSI, företaget kring 

vilket jag fokuserat min materialinsamling, beskrivs i Eastern Daily Press. Även om 

en poäng med denna sortens analys är att peka på de diskurser och åsikter som till 

viss del är dolda bakom argument och retorik vill jag ändå lyfta fram att skillnaden 

mellan de olika förvaltningsformerna är något som diskuteras öppet och rättframt. 

 

Maryland-based Library Systems and Services (LSSI) is planning a revolution in the way the 

service could be run, promising slick professional outlets with a programme of entertainment and 

cultural events to keep the profits rolling in. 

If you plucked a dictionary from the shelf of your local library, it would… 2011 

 

Här ser vi återigen exempel på hur det finns en tydlig motsättning mellan hur den 

ansedda skillnaden mellan offentligt och privat drivna bibliotek ser ut. Det är viktigt 

att observera att citatet ovan är taget ur en brittisk tidning, men dock ämnat som en 

sammanfattning av situationen i USA. 

 

Jag vill även påpeka att det finns många exempel på människor som är positivt 

inställda gentemot LSSI i mitt empiriska material. Det dessa argument har gemensamt 

är att de är förhållandevis sakliga till sin natur samt att de, i de fallen då de inte är 
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skrivna som ett motargument, främst är baserade på empiriska erfarenheter.  

Utöver de människor som är positivt inställda försvarar även sig LSSI i olika 

uttalanden. Exempelvis möter de kritiken rörande att de skulle ta ut mycket vinst som 

ett resultat av att avgiftsbelägga saker som tidigare varit gratis. Ett exempel på detta 

är följande: 

All library policies, including those about fines and fees, are created by the communities we 

serve. LSSI does not set policies or own any library assets... It is difficult to sit on the sidelines 

while our company is being attacked and not being able to respond to false and misleading 

information 

Fletcher 2011 

Sammanfattande diskussion kring byråkratiskt etos och ekonomiska 

värden 
Hur närvarande är då det byråkratiska etoset och de ekonomiska värdena i 

argumentationen jag analyserat? Sammantaget rör detta alltså sig om funktionell 

rationalitet, kostnadseffektivitet, produktivitet, expertis, lojalitet och pålitlighet. 

Kostnadseffektivitet har jag redan diskuterat när det gäller vinstbegreppet och det 

värdet menar jag är högst närvarande i debatten även om åsikterna rörande det skiljer 

sig åt. De som talar för en privatisering menar att kostnadseffektiviteten är ett starkt 

argument för. Ett citat som sammanfattar argumentationen för privatisering ur ett 

effektivitetsperspektiv är ”They are in the business of operating libraries and making 

them efficient. They are doing it here” (Casey 2000) Även den funktionella 

rationaliteten finns i debatten exempelvis när det gäller uträkningar för att bevisa att 

LSSI är lönsamt. Expertisen diskuteras inte så explicit men det går ändå att se spår av 

denna i argumentationer såsom att LSSI gör det de är bäst på och lämnar resten åt 

andra, eller som i många av fallen, kvar i kommunens drift. Då återstår alltså lojalitet 

och pålitlighet som också är de mest omstridda begreppen i denna debatt. Detta då 

förespråkare för privatisering menar att dessa värden är närvarande i organisationerna 

medan motståndare menar att dessa är de värden som blir förbisedda i en privat 

organisation. Detta kan även ses i relation till Lundquists problematik gällande 

hybrider mellan offentliga och privata företag. Dessa värden hör dock till Pughs 

byråkratiska etos och det är alltså jag som menar att det är fördelaktigt att 

uppmärksamma dessa i samband med de ekonomiska värdena, inte Lundquist själv.  

Analys av argumenten i detta avsnitt 
I mitt teoriavsnitt förde jag fram att Bergström och Boréus (2005b) menar att ett av de 

stora problemen med en argumentationsanalys är att det främst är möjligt att 

analysera logos. Jag menar att det när det gäller denna samling av argument stämmer 

ganska väl, med tanke på att såväl de citat jag använt för att exemplifiera som de 

övriga i mitt material rör siffor och effektivitet. Därmed kan de tänkas appellera till 

mottagarens logos då de är tänkta att bli bemötta på ett logiskt sätt. Här märks även 

en skillnad på argumenten för och emot privatisering. De argument som uttalas för 

privatisering appellerar oftare till mottagarens logos än de som är emot privatisering. 

Detta menar jag kan bero på det byråkratiska etoset, där dessa ekonomiska värden 

alltså har en större plats. Det finns även vissa patospräglade argument i denna 

diskussion, främst från de som är emot en privatisering av biblioteken. Dessa rör 

exempelvis att LSSI kommer att ta de pengar som tjänas bort från lokalsamhället eller 
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att det är omöjligt för en vinstdriven organisation att vara lika involverade i sina 

användare som en icke-vinstdriven. Det märks även på argument som rör att 

biblioteken är en uppskattad del av samhället. Dessa argument är patosdrivna då de är 

skrivna på ett sätt som ämnar skapa starka känslor hos mottagaren. De hade förvisso 

kunnat mätas på ett objektivt sätt men jag tolkar inte att det är huvuddelen i 

argumentationen.  

 

I argumentationen finns även en del värdeladdade ord och ett av de jag skulle vilja 

diskutera är vinstbegreppet. Då de som är för privatisering använder effektivitet som 

ett positivt begrepp, och effektivitet, åtminstone ekonomisk sådan, kan antas leda till 

ekonomisk vinst menar jag att de använder vinstbegreppet på ett positivt laddat sätt. 

De som är emot privatisering använder sig av samma begrepp, men med en negativ 

betoning. Detta märks exempelvis på uttalandet ”they are not a profit center” 

(Proffitt 2002) som tydligt vill ställa denna vinst emot de värden som biblioteket 

menas ha. Som jag tog upp i mitt metodavsnitt menar Rolf Ejvegård (2005:15) att 

detta sätt att använda sig av såväl värdeladdade som ateoretiska ord och satser kan 

fungera som en sorts indoktrinering. I mitt fall hade det alltså kunnat fungera genom 

att ställa denna ekonomiska vinst emot det som anses vara gott med biblioteken 

kommer denna att ses som negativ i framtiden. Detta kan även sättas i relation till 

argumentens väntade genomslagskraft, som i detta fall ligger i att bilda en opinion 

som är negativ till privatisering.  

 

Något väldigt intressant, som förvisso inte kan representera den totala diskursen, är 

att det i följande citat visas att det finns en konkurrens mellan de olika värdena: 

Williams said he would consider removing the requirement for an election 'if there is a better 

mechanism that provides the kind of public notice and accountability that's necessary'  

 Herdt 2011 

 

Här uttalar sig alltså Williams, en medlem i den lagstiftande församlingen, i 

diskussionen kring att medborgarna själva ska kunna rösta för hur biblioteket ska 

drivas. Han menar alltså att ifall det finns ett alternativ som är överlägset gällande 

bland annat pålitlighet är det inte nödvändigt med en röstning kring vilket alternativ 

som ska väljas. Detta är intressant då det ställer de olika värdena mot varandra, 

samhällets påverkan vilket är en del av det demokratiska etoset gentemot pålitlighet 

som förvisso kan anses tillhöra båda och effektivitet och rationalitet som kan utläsas 

ur mekanismen han nämner.  

 

 

Biblioteket som en demokratisk aktör/bibliotekets plats i 

samhället 
 

Den andra samlingen av argument som jag menar är framstående i mitt material är 

den som behandlar bibliotekens roll som en viktig del av demokratin och samtidigt 
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fokuserar på bibliotekets allmänna roll i samhället. Dessa argument skiljer sig överlag 

en del från de i förra avsnittet då de vänder sig mer till mottagarens etos. Min 

uppfattning är att denna argumentation byggs upp mer på känsloargument än logiska 

argument. Alltså finns det här till exempel ett större antal ateoretiska satser, något 

som jag kommer att visa senare i detta avsnitt. 

 

En diskurs som kan ses som genomgående i mitt material är den som menar att 

biblioteket som en skattefinansierad organisation kan anses vara ägd av medborgarna. 

Denna åsikt leder till slutsatsen att länken mellan medborgare och bibliotek skulle gå 

förlorad om biblioteken istället skulle vara privat förvaltade. Detta exemplifieras 

bland annat i uttalandet 

 
The association [ALA] argues that libraries are an ”essential public good” that should remain 

”directly accountable to the publics they serve”. 

For-profit libraries a sad story 2007 

 

Texten från vilken detta argument är taget behandlar hur ALA har uttalat sig kring 

privatisering. Grundtesen i detta, nämligen att medborgarna betalar för sina bibliotek 

med skattepengar är inte speciellt omdebatterad i mitt material, däremot är det stor 

skillnad på huruvida olika aktörer ser detta som något positivt eller negativt. Vissa 

frånser ansvarsfrågan och väljer att enbart se till att medborgarna redan betalar för 

biblioteken och därmed bör vara ute efter ett mer effektivt styre. Till exempel 

framförs i tidningen Gazette åsikten att tiden har förändrats mycket sedan 

folkbiblioteken togs i bruk, till exempel genom att bokägandet inte längre enbart är de 

rika förunnat. Därför menas det att biblioteken bör utveckla och anpassa sig. Nedan 

presenterar jag slutklämmen på denna argumentation. 

 
Whether we like it or not, librarie's role in society is likely changing and the old model might not 

provide the best service for the money as new innovations. 

Government-run libraries must consider if it's not time to change the way they do business in a 

changing world 

Editorial: our view 2007 

 

Jag menar att avsikten med denna argumentation är att läsaren ska hålla med om att 

dagens samhälle utvecklats väldigt mycket sedan USA började med publika bibliotek, 

och därför även hålla med om att det inte nödvändigtvis är bäst att bibehålla den 

offentliga förvaltningen av dessa bibliotek. Dock finns det ingen hållbar 

argumentation kring att de privata biblioteken faktiskt är mer effektiva än de som är 

offentligt förvaltade. Det finns siffor som ämnar bevisa de privata bibliotekens 

framgång men dessa är inte satta i relation till hur de offentliga kan utveckla sig. Det 

finns heller inget som säger att biblioteken inte hade kunnat drivas lika effektivt i 

offentlig regi. Kopplat till detta tema av argument vill jag även ta upp uppfattningen 

om bibliotekarien som en oberoende specialist, det vill säga en expert utan 

egenintresse. Denna uppfattning visar sig i mitt material som en oro kring att 

materialet som kommer finnas på biblioteken eventuellt kommer att bli färgat av de 

som äger dem. Det uttrycks även, bland annat i artikeln Keep our libraries out of 

corporate hands (2011) att om biblioteken ägs av en privat aktör kan denne välja att 

censurera materialet. Detta kan i sin tur tänkas påverka den fria rätten till information, 

något som genom det opartiska tillhandahållandet av material uttryckt i Library bill of 



 

 38 

rights är en av public libraries grundpelare. Tanken om privat ägda bibliotek och fri 

tillgång till information är något som återkommer både gällande vilken information 

det faktiskt är som förmedlas och vilka den förmedlas till. Exempelvis tas frågor om 

så kallade mobila bibliotek och filialer upp. Nedan exemplifierar jag dessa två 

orosmoment: 

Would a private company run a mobile library? I don't think they would, unless there was a way 

to make it pay 

If you plucked a dictionary from the shelf of your local library, it would…  2011 

 

Is this something that will become just one of our fond memories of the”good old days” when we 

had public libraries? Who will decide what books and magazines to buy for the library? Will they 

censor a book because of political differences? 

Today's Letters: Ruth Eckerd staff gives back plenty 2007 

 

Här ser vi alltså både en oro för att vissa människor, exempelvis de som i dagsläget är 

beroende av de mobila bibliotek som finns ska lämnas utanför de tjänster som 

biblioteket erbjuder. Just att alla människor ska kunna nyttja biblioteket är något som 

är tydligt i det demokratiska etoset. Detta tydliggörs i Library Bill of Rights. 

Problemet med vaghet som Pugh menar kan finnas är dock tydligt i dessa riktlinjer. 

Det är uppenbart att biblioteken inte ska diskriminera några människor samt att de ska 

anstränga sig för att tillgängliggöra sina resurser. Det som inte är lika tydligt är precis 

hur detta ska gå till rent praktiskt. Då tillgängliggörande kan uppfattas på många sätt 

både exempelvis rent rumsligt och rättighetsmässigt visar situationen som mitt valda 

material speglar att Pughs problematik är närvarande även här.  Detta då det kan bli 

svårt att visa på hur bibliotek inte efterlever denna lagstiftning. I citatet uttrycks även 

en oro över, i detta fall begränsad till politisk, censur. Jag kommer att diskutera censur 

närmre lite senare i detta avsnitt. 

 

En annan fråga kring vilken argumentationen förs är den rörande transparensen hos 

ett privat företag. I mitt empiriska material har jag noterat en stor osäkerhet kring 

huruvida det är möjligt att lita på ett privat företag, något som konkretiseras just kring 

transparensfrågan. Jag menar att dessa argument är så pass framträdande som de är på 

grund av att detta är en stor osäkerhet hos många människor, just att veta hur företag 

spenderar pengar men framför allt hur de hanterar information om sina kunder, i detta 

fall låntagarna. Denna osäkerhet gör att dessa argument kan antas ha stor 

genomslagskraft och därför anses viktiga att ha med i argumentationen. 

... because their libraries have been turned over to a corporation that's not accountable to the 

public 

Bill would get the facts out on privatization of libraries 2011 

 

Här antas det alltså finnas en logisk koppling som säger att offentliga organisationer 

är ansvariga inför allmänheten medan privata företag inte är det. Detta kan alltså ses 

som en ateoretisk sats, då det är sändarens subjektiva åsikt som förs fram, nämligen 

att privata företag inte skulle ha något ansvar gentemot allmänheten. Det kan även ses 

som ett exempel på att Pughs byråkratiska och demokratiska etos upplevs även i 

situationen som mitt empiriska material utgör. Ett annat, mer värdeladdat exempel på 

hur argumenten kring transparens och ansvar gentemot allmänheten ser ut såhär: 
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 As a private company, LSSI can choose to censor library materials. It can do with citizen's loan 

records anything not specifically prohibited by a city's contract. Most importantly, LSSI is in the 

library business (an astonishing turn of phrase) to make a profit. It does this by reducing the 

quality and quantity of library services while charging high costs to host cities, banking the 

difference to dole out to its shareholders and spread virus-like to other unsuspecting towns 

 Keep our libraries out of corporate hands 2011 

 

I detta andra citat finns det dels ett antal värdeladdade ord såsom att LSSI skulle 

spridas som ett virus, men även att de städer där biblioteken blir privatiserade skulle 

vara ”unsuspecting” vilket tyder på att det är något väldigt negativt som kommer att 

hända dem. Att påpeka att bibliotek även kan drivas som företag gör att mottagaren 

förstår att sändaren menar att det inte är så det är menat att biblioteken ska drivas. 

Utöver detta så menar jag att det är intressant att författaren endast skrivit att det är 

möjligt, eller valbart, för LSSI att göra vissa saker. Detta gör att satserna rent 

praktiskt inte kan kallas för ateoretiska då de inte pekar på något som kan falsifieras. 

LSSI kan välja att agera på detta sätt, men enligt mig hade det varit mer värdefullt att 

diskutera eventuella följder för företaget då det ofta, rent teoretiskt, finns 

valmöjligheter men många praktiska eller etiska/moraliska anledningar till att inte 

välja dessa alternativ. Dock kan detta ses som ett sätt att övertala mottagaren, då det 

rent retoriskt gör att de sedan kopplar ihop LSSI med dessa handlingar, oavsett om de 

är förankrade i verkligheten eller ej. En annan oro som uttrycks i delar av mitt 

empiriska material är rörande huruvida LSSI kommer att vidta åtgärder för att till 

exempel låntagarinformation ska råka hamna i fel händer. Det dras till exempel en 

koppling mellan privatägda företag som använt sig av frisläppta fångar som personal 

för att minska personalkostnaderna och att dessa före detta fångar skulle hantera (i 

vissa fall känslig) personlig information. Även detta är en sammankoppling rent 

retoriskt, som gör att människor kommer att känna sig skeptiska mot privatisering av 

bibliotek, trots att det inte finns några konkreta bevis på att denna händelseutveckling 

är möjlig. Denna artikel har även bemötts av de som menar att denna argumentation 

inte är hållbar och att dessa påståenden endast är retoriska knep för att framställa 

LSSI i dålig dager. (Moorpark library thrives under public-private partnership 2011) 

Författaren menar här till exempel att de anklagelser som görs är utan grund, 

exempelvis: 

How Mr. Atkins can categorically say that LSSI is "reducing the quality and quantity of library 

services" is beyond me. The quantifiable performance measures state otherwise. And all of this 

has been achieved at substantially and measurably lower cost. 

Moorpark library thrives under public-private partnership 2011 

  

Flera föregående citat nämnde även censur, en fråga som jag menar bör diskuteras 

ingående då den i allra högsta grad relaterar till det demokratiska etoset. I Library bill 

of rights som jag återgav i mitt teoriavsnitt är censur en av de sakerna som 

biblioteken bör sträva efter att motverka. Att detta är något som diskuteras även 

utanför lagstiftning och regelverk menar jag visar på att det demokratiska etoset är 

närvarande även på andra nivåer och i vissa fall kan ses som en accepterad norm. 

Framförallt kan detta antas gälla frågan rörande censur, då detta är något som alla 

sidor verkar ställa sig emot, till skillnad från till exempel huruvida företaget bör få ta 

ut vinst eller inte. Detta anknyter även till Bohmans åsikt att den fria rätten till 
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information är en av de sakerna som ger medborgaren möjlighet till att delta i 

demokratin.  

 

För att avsluta diskussionen kring transparens vill jag dela med mig av ett citat från 

mitt empiriska material som visar hur en bibliotekarie menar att dagens bibliotek är 

uppbyggt. Detta är uttryckt i en kontext som sätter denna transparens och samfälliga 

ägande gentemot det som riskerar hända om biblioteken privatiseras. Här ligger alltså 

inte fokus, som tidigare, på vad som händer med materialet och huruvida detta 

censureras eller ej, utan snarare att medborgarna ska ha insikt i hur bibliotekets medel 

hanteras. Det grundar sig alltså på synen att biblioteket tillhör samhället i vilket det 

befinner sig.  

we librarians delight in this sense of community ownership. Like any proud owners, our 

community wants and deserves to know how their asset is managed and is performing, and public 

libraries are proud of the transparency we provide to our patrons. Even salary schedules can be 

found online. 

Bill would get the facts out on privatization of libraries 2011 

 

Ytterligare en fråga som uppkommit i mitt material, som jag menar går att koppla till 

demokratin i en större kontext, är den som rör fackmedlemskap och attityden 

gentemot fackföreningar. LSSI har uttryckt sig väldigt negativt gentemot 

fackföreningar, något som även är synligt i mitt material, till exempel i Frank 

Pezzanites, tidigare VD för LSSI, uttalande nedan. 

 
That's because, like nearly every other municipal function, libraries are unionized. Workers enjoy 

salaries and benefits that exceed those of the typical private-sector worker, and they can retire 

early with a handsome pension 

Editorial: public-sector outsourcing 2011 

 

Här uttrycker han alltså att en stor del av de problem som biblioteksvärlden kantas av 

beror på att fackmedlemskap påverkar effektiviteten negativt, då de anställda blir allt 

för säkra på sina jobb. Han har även uttryckt att anställda hos LSSI är tvungna att 

utföra det arbete de är anställda för, med undermeningen att detta skiljer sig från hur 

det ser ut för de som är anställda i offentlig regi. Det finns även argument som tyder 

på att det är fackföreningarna som ligger bakom olika förändringar som anses vara 

dåliga för privat förvaltade bibliotek, till exempel kring Assembly Bill 4381.  

 (om Assembly Bill 438) What it actually does is rob cities of local control and decision-making 

authority by limiting the authority of cities to explore alternative contracting options to balance 

their local budgets” ”Indeed, this union-backed agenda is, without a doubt, the real reason AB 438 

was launched and passed” ”In this era of unsustainable budget deficits, why would anyone not 

want to provide better service at lower cost? 

Moorpark library thrives under public-private partnership 2011 

 

Här är det underförstått att det är på grund av ett egenintresse hos fackföreningarna 

                                                 
1 Lagförslag som bland annat reglerar bibliotekens möjlighet att gå ur det större bibliotekssystemet. Återfinns på 

http://www.leginfo.ca.gov/pub/11-12/bill/asm/ab_0401-0450/ab_438_bill_20110404_amended_asm_v96.pdf 



 

 41 

som denna konvention kommit till. Det är också uttalat att det anses att denna inte 

kommer att gynna lokalsamhället, vilket är en av de sagda anledningarna till 

konventionen. 

 

Det finns även representanter från fackförbund i debatten, som i de fall som är 

representerade i mitt material är emot privatisering av biblioteken. Detta syns 

exempelvis på att många av de som uttalar sig, både i egenskap av privatpersoner och 

fackliga representanter, är negativa när det gäller en sådan privatisering. Det märks 

även, vilket är exemplifierat nedan, att det finns ett allmänt motstånd mot 

privatisering. 

 

”We want to make sure the public library stays public,” said Christine Basua, a Service 

Employees International Union regional board member. ”Libraries are an important part of our 

community, and private corporations won't make them better”. 

Storer  2010 

 

Under perioden för mitt material (2000-2014) har det dock påbörjats förhandlingar 

gällande ifall LSSI ska göra det möjligt för sina anställda att vara fackligt anslutna. 

Kring detta kretsar en del argument, som bland annat tyder på att det funnits en stor 

osäkerhet gällande i vilken utsträckning det är möjligt för anställda att uttrycka sina 

åsikter när de inte är fackligt anslutna, exempelvis nedan där en anställd uttalar sig 

om att hon känner sig säkrare nu när det verkar som att LSSI ska godkänna facklig 

anslutning. 

”Working for LSSI or any employer where there isn't a union means that you are less free to 

speak and less free to offer your opinion,” she said ”I feel a lot more secure”   

Mann 2008 

 

Det finns i många argument en direkt sammankoppling mellan bibliotekens ställning 

och deras förvaltningsform. Detta är en av de mer dominerande åsikterna emot 

privatisering. Jag menar att det är intressant då det tyder på att många av de åsikter 

som finns kring biblioteken är grundade på ett ideologiskt ställningstagande och inte, 

som förra avsnittet tydde på, endast effektivitet och rationalitet. Ett exempel på en 

sådan sammankoppling är: 

 
The association [ALA] argues that libraries are an ”essential public good” that should remain 

”directly accountable to the publics they serve”.  

For-profit libraries a sad story 2007 

 

Detta argument kan även anses ha hög genomslagskraft då det nått hela vägen upp till 

ALA. Här hade massmedia kunnat fungera som en bevarare av diskurser då argument 

som detta kan befästas hos de människor som inte är så bekanta med exempelvis 

Library bill of rights. 

 

Det finns många olika sorters representationer av det byråkratiska etoset och de 

ekonomiska värdena, ett av dessa är att det i vissa kretsar ses som självklart att 

biblioteken bör drivas som ett företag. Jag menar att det är intressant då det tyder på 
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en grundläggande skillnad i synen på biblioteket mellan dessa och de som har den 

diametralt motsatta åsikten att biblioteket står för värden som inte kan mätas i pengar. 

Ett exempel på de som menar att biblioteken bör drivas som ett företag kommer 

nedan. 

 

Whether we like it or not, librarie's role in society is likely changing and the old model might not 

provide the best service for the money as new innovations. Government-run libraries must 

consider if it's not time to change the way they do business in a changing world. 

Editorial: our view 2007 

 

Jag har valt just detta citat då det är väldigt objektivt och saknar värdeladdade ord och 

andra försök till smutskastning och indoktrinering. Trots detta går åsikten att dagens 

bibliotek inte drivs på bästa sätt fram. Ståndpunkten som lett fram till detta argument 

är alltså väldigt tydlig. Framför allt ordvalet business visar väldigt tydligt hur dessa 

bibliotek hade kunnat förbättra sin verksamhet enligt avsändaren.  

 

I teoriavsnittet diskuterade jag hur både Pugh och Lundquist ser medborgaren som en 

upplyst och aktiv del av samhället. Det finns argument som tyder på en sådan syn i 

mitt empiriska material, exempelvis: 

 
Indeed, public libraries are vital pipelines. Keeping them public is the best way to keep the public 

informed.  

For-profit libraries a sad story 2007 

 

Även om begreppet medborgare inte uttrycks explicit i citatet menar jag att 

kopplingen är tydlig. Detta då avsändaren menar på att biblioteken är en viktig del i 

att hålla gemene man informerad, och i den underförstådda förlängningen även 

upplyst. Detta är som sagt en väldigt viktig av demokratin, där en aktiv medborgare är 

en av förutsättningarna. För att använda samma terminologi som Lundquist så pekar 

detta citat på att biblioteken är ett sätt att möjliggöra för medborgaren att vara subjekt 

utöver att vara enbart objekt.  

 

Det finns även exempel på situationer där medborgarna inte tillåtits deltaga aktivt. Ett 

exempel på detta är situationen kring privatiseringen av biblioteken i Santa Clarita. 

En bibliotekarie uttryckte sig på följande sätt rörande situationen: 

 
The residents of Santa Clarita did not have a choice or a voice in their Council's decision to 

privatize their libraries and how their tax dollars are spent. I will be supporting them as they 

continue to hold their elected officials accountable for their decision. 

Saving public libraries from the privatization beast 2011 

Sammanfattande återkoppling till demokratiskt etos 

En av de sakerna jag önskar undersöka i denna uppsats är som bekant hur väl det 

demokratiska etoset kan anses vara närvarande i argumentationen kring privatisering. 

Det har funnits några tydliga exempel på detta som jag här skulle vilja sammanfatta. 

Det, för amerikanska public libraries uppdaterade, demokratiska etosets grundstenar 
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som presenterades i teoriavsnittet är regimvärden, allmänhetens intresse, 

medborgarskap, social jämlikhet, arbete emot censur samt ett opartiskt 

tillhandahållande av material. Av dessa har vi i detta kapitel sett exempel på samtliga. 

Allmänhetens intresse och medborgarskap, då omvandlingar trots samhällets protester 

samt lokalsamhällets roll tagits upp och social jämlikhet i relation till rädslan för att 

alla människors behov inte kommer mötas hos privat styrda bibliotek. Frågorna kring 

censur och opartiskt tillhandahållande av material är väldigt uttalade och diskuteras 

återkommande i debatten. Sammantaget menar jag att det demokratiska etoset samt 

demokrativärdena är väldigt närvarande i argumentationen överlag.   

Övriga argument för och emot privatisering 
I detta avsnitt kommer jag att presentera och diskutera de argument från mitt 

empiriska material som inte passar in under de tidigare rubrikerna i 

materialredovisningen. Dock menar jag att de trots detta tillför analysen såväl som 

uppsatsen i sin helhet något då de går att analysera både enligt min valda metod och 

relaterar till den forskning som tidigare gjorts på området. Jag kommer inledningsvis 

fokusera på patospräglade argument då dessa är närvarande i debatten men fått 

väldigt lite utrymme i mina tidigare materialavsnitt. De argument jag kommer att föra 

fram här tenderar också att vara mer passande för att analysera ur ett rent 

argumentationsanalytiskt tillvägagångssätt och är inte direkt kopplade till 

demokratiskt och byråkratiskt etos.  

Det är alltså en del av en argumentationsanalys att även undersöka hur avsändarna 

kan använda sig själva som moraliska ståndpunkter genom att förstärka en tes med att 

de själva stödjer den, alltså användandet av patospräglade argument. Detta är till viss 

del förekommande i mitt material, men jag menar att något som är än mer 

framstående är hur olika historiska personer används för att visa vad som bör vara det 

moraliskt riktiga. 

Just how down is our county going to go before we say, ”Enough!” What in the world would 

Benjamin Franklin say about this? 

Today's Letters: Ruth Eckerd staff gives back plenty 2007 

Citatet ovan är ett tydligt exempel på detta, där situationen idag kopplas direkt till 

Benjamin Franklin med den retoriska förklaringen att han hör ihop med tiden för 

grundandet av public libraries. Detta är alltså ett retoriskt knep för att få läsaren att 

koppla ihop Benjamin Franklin, som antas ge positiva associationer för de flesta 

amerikaner, med en negativ åsikt angående privatisering av public libraries. Detta 

arguments genomslagskraft kan anses ganska hög då Benjamin Franklin är en av de 

som generellt sätt anses ha bidragit till att biblioteken ser ut som de gör idag. Dels 

grundade han själv ett antal bibliotek och dels hade han ståndpunkten att det skulle 

finnas publika bibliotek tillgängliga av såväl politiska som utbildningsmässiga skäl. 

(Jaeger et al. 2013:167) Att sätta detta i relation till privatiseringen av bibliotek gör 

att läsaren antas dra kopplingen att dessa bibliotek inte längre kommer att bistå med 

litteratur som kan hjälpa till med detta och att dessa funktioner hos biblioteket 

kommer att inskränkas till fördel för andra, eventuellt mer ekonomiskt inriktade 

sådana.  
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Även andra personer som överlag anses viktiga för bibliotekens utveckling, såsom 

Thomas Jefferson, nämns i argumentationen. Dock snarare som ett exempel på någon 

vars åsikter inte längre är gångbara, som nedan 

It might have made sense for government to provide people with books when the nation was 

founded. Book ownership was limited to the wealthy. Thomas Jefferson, a wealthy gentleman 

farmer, believed public libraries provided a place for regular folks to educate themselves, a 

critical component of the new republic. But times have changed. 

Editorial: our view 2007 

Detta sätts i relation till att författaren inte anser att biblioteken är gratis utan att de 

finansieras genom skattepengar. Att de finansieras genom skattepengar är ett logiskt 

argument som är svårt att motstrida. Inte bara är det svårt att motstrida utan det är 

även möjligt att kontrollera rent faktiskt, därför kan denna del av argumentationen 

anses vara teoretisk. Dock begränsar författaren bibliotekens värde till att endast röra 

böcker och i viss mån tillgång till internet då han menar att böcker är billiga att få tag 

på och de flesta människor har en dator. Aspekter som bibliotekarien som en 

specialist eller tillgång finns alltså inte närvarande i argumentationen. 

Överlag menar jag att argumenten jag tar upp kan anses ha hög genomslagskraft då 

de, om man utgår ifrån den diskursanalytiska uppfattning jag presenterat, uttrycks i ett 

medium som når ut till många människor och anses skapa och bevara diskurser. Detta 

syns till exempel i mitt material när det gäller att vissa argument återkommer och 

ibland utvecklas under en längre tidsperiod. Där menar jag att faktumet att de uttrycks 

i massmedia gör att de lever kvar under en längre tidsperiod. Ett exempel på detta, 

som jag redan diskuterat ur andra aspekter är diskussionen rörande bibliotekens 

accountability. Redan år 2000 uttrycker ALA att biblioteken borde vara "directly 

accountable to the publics they serve."  Denna mening återges år 2007 i Boston 

Globe och argumentationen kan sedan återfinnas på ett antal platser i mitt material, 

ända fram till år 2012 när det uttrycks oro för att dessa bibliotek ”… may be less 

publicly accountable”. (Board recommends Upland not privatize public library 2011) 

Genom att återanvända samma termer menar jag alltså här att faktumet att 

argumenten uttryckts i massmedia gör att de lever kvar längre 

Trots att mycket av diskussionen är baserad på en ideologisk grund finns det en del 

sakliga argument som inte rör denna. Ett exempel är de som diskuterar huruvida det 

finns en problematik i det nuvarande systemet som gör att de privata företagen inte 

kan driva biblioteken på ett optimalt sätt. Trots att det går att utläsa att avsändaren av 

nedanstående citat är negativ gentemot privatiseringen så diskuterar denne samma 

problematik. Jag vill därför diskutera uttalandet genom att bryta ned argumenten, 

istället för att enbart titta på avsändarens position. 

The privatization (…) could have jeopardized state aid, cut off access to other libraries, deprived 

local employees of full-time jobs, challenged the trustee's authority, and perhaps violated the law, 

without reaping financial benefits, the trustees said. 

Paige 2008 

En del av de saker som tas upp, exempelvis statlig hjälp och tillgång till andra 

bibliotek är sådant som biblioteken idag får genom delstatssystem och politiska 
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bestämmelser. I nuläget är det förvisso sant att det finns stora svårigheter för de privat 

förvaltade biblioteken att få tillgång till detta men detta härrör från en 

systemproblematik och inte ett ideologiskt ställningstagande. Därför skiljer sig detta 

argument från de som uttrycks av människor som menar att det är fel ur exempelvis 

en demokratiaspekt med privatiserade bibliotek.  

Något jag diskuterade i mitt teoriavsnitt som jag nu vill exemplifiera är användandet 

av värdeladdade ord och uttryck. Ett exempel på sådan argumentation är alla de som 

använder uttrycket privatisering på ett sätt som är menat att få mottagaren att koppla 

ihop detta med något negativt. Detta antingen genom att använda andra negativt 

laddade ord i anslutning eller genom att sammankoppla företeelsen med ödesdigra 

konsekvenser. I citatet nedan ser vi exempel på båda dessa: 

Privatizing is a draconian solution which will destroy the library as a viable community resource. 

Madrzyk 2009 

 Ett annat sätt att använda sig av värdeladdade ord och uttryck är genom att uttrycka 

faran som biblioteken anses befinna sig i och att dessa måste skydda sig själva såväl 

som få hjälp med detta skydd. Nedan är detta väldigt tydligt, både genom att 

biblioteken beskrivs som små och försvarslösa, privatiseringen som dock inte nämns 

med det begreppet benämns som en behemot, ett mytologiskt bestliknande djur, som 

ska bryta ner biblioteket och även tvinga det att ändra på sig.  

Libraries, though tiny and defenseless, are plentiful. Enzymes in the behemoth's esophagus 

immediately begin to break down the library, forcing it to charge a fee for services that were 

formerly free, such as patent research... and books. 

Maynard 2011 

 

Författaren presenterar även hur detta väldigt känsloladdade citat får ett betydligt mer 

sakligt svar av Brad King från LSSI: 

 
“That's the most maddening thing that we deal with,” he complains. ”We've never charged a fee to 

the public for a service at all, ever.” 

Maynard 2011 

Ytterligare en sak jag vill diskutera är frågan kring vad ett public library bör 

innehålla. Jag har tidigare tagit upp väldigt många exempel som rör den rent 

ideologiska frågan kring dessa bibliotek men jag vill även ta upp de delar av 

argumentationen som rör beståndet. Denna argumentation rör såväl censur som urval. 

I början av denna uppsats diskuterade jag att public library tanken innehåller riktlinjer 

för vad biblioteken ska innehålla, nämre bestämt att William Poole menar att de bör 

innehålla material för såväl hemlån som referensläsning. Vidare ingår det i ALAs 

riktlinjer för biblioteken att de ska bistå med information och motverka censur. 

Gällande att de ska bistå med information uttrycks oro över att detta kommer att 

förändras, exempelvis nedan: 

I'm just concerned the intellectual quality is going to be diminished and service and cost is going 

to rise 
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Closing the book on county system a new chapter Santa Clarita moves to privatize libraries amid 
residents’ protests 2010 

 

Jag menar att detta är intressant då det knyter an till den större frågan rörande vad 

biblioteken egentligen ska innehålla. I anslutning till detta finns det de som menar att 

biblioteken ska fokusera på det människor konsumerar mest, exempelvis best-sellers. 

Så var fallet i Germantown där LSSI lovade att “the library will be fully stocked with 

best-sellers” (Wolff 2004) Frågan är då huruvida det är det som bibliotekens verkliga 

uppdrag är, att snabbt förse låntagarna med det de vill ha för stunden? Enligt de som 

uttrycker oro i mitt material och även i de riktlinjer som ALA satt upp är så inte fallet. 

Något senare, i januari 2013 uttrycker sig Steve Coffman om att biblioteken bör 

sträva efter att bli det bästa de kan vara på följande sätt: 

 
With due respect to the ”give ’em what they want” crowd, if people come to us to discover books 

they don’t already know about, they need to see a lot more than huge stacks of current bestsellers. 

They need to rely on us to select the best things from the hundreds of thousands of titles pouring 

out of printing presses every year. 

Coffman 2013 

 

I detta avsnitt har jag diskuterat hur jag kan använda mina argumentationsanalytiska 

verktyg för att förstå mitt empiriska material. Jag har bland annat fokuserat på de 

patospräglade argumenten från mitt material och hur dessa skulle kunna användas 

som ett sätt att övertala mottagaren om sändarens ståndpunkt. En slutsats som går att 

dra ifrån just mitt material är att de som är emot privatisering tenderar att använda sig 

mer av patospräglade argument än de som är för privatisering. En annan observation 

är att det i mitt material är ovanligt att avsändaren använder sig själv som moraliskt 

föredöme, däremot förekommer det att andra, främst historiska personer, används på 

detta sätt. Hur allt mitt empiriska material återknyter till mitt syfte och mina 

forskningsfrågor kommer jag att diskutera i följande avsnitt.  
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Avslutande diskussion och slutsatser 

Syftet med denna uppsats har som bekant varit att undersöka argumentationen som 

förs i amerikansk massmedia för att därigenom nå kunskap om förändringsprocessen 

som pågår hos public libraries. Detta syfte menar jag är uppnått då jag dels fått 

belägg för att det faktiskt uppfattas som en förändringsprocess av väldigt många 

människor, då det uttrycks såväl tydliga åsikter som oro kring detta. Vad gäller de 

olika förhållningssätten har även dessa gått att urskilja i materialet, dels genom att det 

finns människor som är för och emot privatisering, men mer intressant även att det 

finns olika anledningar till dessa ståndpunkter. Medborgarskapet är något som varit 

väldigt närvarande i debatten och jag anser att valet att använda mig av 

teoribildningen kring demokratiskt etos har gett mig relevanta verktyg för att 

analysera mitt material.  

 

I resten av detta avsnitt kommer jag att samla de delar av analysen som rör flera olika 

argument för att undvika upprepningar samt underlätta för läsaren. Avsnittet kommer 

således at börja med en återknytning till mina forskningsfrågor för att sedan beröra 

frågor, tankar och slutsatser som uppkommit under uppsatsens gång. 

Vilka argument kan utläsas i diskurserna kring ägandet av 

folkbibliotek i USA? 
Gällande min första forskningsfråga Vilka argument kan utläsas i diskursen kring 

ägandet av folkbibliotek i USA? är dessa argument presenterade mer ingående i 

föregående avsnitt. En sammanfattning av argumentationen består i att det finns en 

grupp som är för och en grupp som är emot privatisering. Sakfrågorna som dessa 

argument kretsar kring är framför allt huruvida biblioteken bör vara vinstdrivande 

eller ej och ifall det är möjligt att kvantifiera kärnvärdena hos biblioteken. I mitt 

empiriska material har de som menar att biblioteket innehar värden som inte är 

möjliga att mäta varit mest framträdande. Det har även varit tydligt i mitt material att 

biblioteken anses ha en framträdande plats i lokalsamhället.  

 

Just att det fanns en stark opinion såväl för som emot privatisering var ett resultat som 

var väntat redan innan jag började med undersökningen, vilket leder mig till min 

nästa forskningsfråga, nämligen Hur kan dessa argument förstås i förhållande till den 

ideologiska uppfattningen om offentligt etos? Denna fråga är alltså ställd för att kunna 

analysera de underliggande åsikterna som lett fram till argumenten och nå en djupare 

förståelse än att det finns de som är för och de som är emot. Jag kommer därför att 

återskapa och sammanfatta argumentationen genomgående under nästa rubrik för att 

undvika upprepningar. Dessa etos kan även fungera som de normer som Bergström 

och Boréus (2005b) menar att argumenten ska värderas emot enligt det andra syftet 
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med argumentationsanalys. 

 

Däremot vill jag passa på att diskutera det tredje syftet med argumentationsanalytiskt 

arbete, nämligen det som bestämmer argumentens beviskraft. Några av argumenten 

kan antas ha hög beviskraft då de nått ut till många människor och även återfinns på 

andra platser än i exempelvis debattartiklar. Ett exempel på detta är argument kring 

att bibliotek är viktiga för samhället och att dess värden bör skyddas, argument som 

är närvarande hela vägen upp till ALA som sätter ramverken för biblioteken och 

därmed kan anses ha hög status. 

 

Många av de mer patospräglade argumenten menar jag kanske inte har så hög 

genomslagskraft i sig, de leder alltså inte till att människor tror att privatisering 

kommer leda just till att den intellektuella kvaliteten försämras eller att vinsten 

kommer att ledas ur närsamhället. Däremot menar jag att de troligtvis bidrar till att 

skapa eller förstärka bilden att privatisering av biblioteken är något negativt. Här kan 

det även ha en betydelse att de flesta patospräglade argumenten kommer ifrån de som 

är negativt inställda till privatiseringen, vilket eventuellt kan göra att det är dessa som 

blir ihågkomna.  Alltså kan ändå genomslagskraften räknas som hög då de förstärker 

åsikten som argumenten vilar på.  

 

Jag har också tagit upp huruvida att argumenten uttryckts i massmedia kan ha någon 

påverkan på argumentens genomslagskraft. Det är svårt att säga något definitivt i 

denna fråga då det hade krävts en jämförelse med hur dessa arguments 

genomslagskraft är när de uttrycks i andra medier men i materialet finns ändå bevis 

på att vissa argument uttryckts av olika personer under en längre tid, vilket kan ses 

som ett tecken på att genomslagskraften är hög. 

Hur kan dessa argument/diskurser förstås i förhållande till den 

ideologiska uppfattningen om offentligt etos? 
 

 

Något som jag menar är väldigt intressant i relaterad tidigare forskning såväl som i 

mitt empiriska material är huruvida det finns en motsättning mellan ekonomivärden 

och byråkratiskt etos samt demokrativärden och demokratiskt etos. Jag har tidigare 

gått igenom hur dessa värden återfinns i mitt empiriska material och även visat att det 

kan finnas en motsättning mellan dessa. Jag menar att denna motsättning är mer 

intressant att diskutera i sin helhet än i kapitlen för de olika grupperingarna av 

argument då det är lättare att sammanställa och förklara eventuella slutsatser om hela 

denna diskussion förs på samma ställe. Däremot har jag underlättat för denna 

diskussion redan i de tidigare materialdelarna då jag där tittat på hur väl dessa värden 

lyser igenom i mina argument. 

 

Som sagt har jag även i min forskningsöversikt och teoretiska genomgång märkt en 

skillnad i hur olika forskare ser på vad Lundquist kallar demokrativärden och 

ekonomiska värden. Jag vill alltså diskutera denna eventuella motsättning närmre, då 

exempelvis Lundquist och Johansson ser denna motsättning som självklar. Darrell 

Pugh diskuterar inte en direkt motsättning mellan värdena men menar dock att det 



 

 49 

byråkratiska och demokratiska etoset har uppkommit på olika grunder vilket gör att 

de skiljer sig mycket från varandra. Dessa etos leder enligt honom till olika etiska 

koder, vilket i sin tur gör att situationen i fråga måste analyseras på olika sätt 

beroende på vilken etisk kod som är i bruk. Lundquist i sin tur bemöter dock detta 

med att de privata företagen inte behöver ha demokrativärdena i beaktande. Jag 

menar dock, i linje med exempelvis teorier om CSR, att dessa företag både för sin 

egen överlevnads och samhällets skull bör ta åtminstone vissa av dessa värden i 

beaktande. 

 

Även mitt empiriska material visar på att det finns en oro hos användarna gällande att 

dessa värden inte kommer att levas upp till, något som i det långa loppet eventuellt 

kan ha negativa effekter på biblioteket som institution. Jag ser en koppling mellan 

detta och att biblioteket ses som en demokratisk institution, som till exempel Stefan 

Bohman (1999) menar, vilket gör att demokrativärdena och det demokratiska etoset 

blir ofrånkomliga. Med detta inte sagt att alla är eniga om att det är dessa värden som 

är viktigast, det finns exempel på motsatsen i mitt empiriska material, men jag tror att 

det är detta som gör att privatisering och outsourcing av bibliotek, och för den delen 

även andra kulturinstitutioner, väcker så starka känslor hos så många människor.   

 

Något jag tog upp i mina inledande kapitel är att mycket av den existerande 

forskningen rör innehåll och diskurser i officiella dokument eller utgår ifrån 

exempelvis bibliotekschefers utsagor. Detta är förvisso förståeligt då det kan anses 

vara dessa dokument och personer som har möjlighet att påverka den kortsiktiga 

situationen och det är överlag en viktig del av forskningen. Dock undrar jag, i relation 

till Johansson som diskuterar top-down perspektivet inom New Public Management 

på ett intressant sätt i inledningen till sin avhandling, ifall det kan vara därför 

forskningen och forskningsobjekten ser ut som de gör? Det jag menar är, ifall NPM 

och dess värderingar, kopplat exempelvis till byråkratiskt etos och ekonomiska 

värden, kan anses ha haft en stor inverkan på biblioteket så leder detta till en 

uppfattning om att det är chefer och bindande eller vägledande dokument som har 

möjlighet att påverka situationen. Detta hade i så fall verkligen befäst det byråkratiska 

etoset och utelämnat exempelvis medborgarnas bestämmanderätt och lokalsamhällets 

roll som är centrala delar av det demokratiska etoset och demokrativärdena. Detta är 

troligtvis en del av förklaringen till varför privatisering av bibliotek ändå förekommer 

och är uppfattat som något positivt av många människor.  

 

I det demokratiska etoset ingår även ett ansvar gentemot medborgarna. Söderström et 

al menar att det kan finnas en problematik kring att fokusera på vinst då det gör att 

det kan bli svårt att se de långsiktiga effekterna. Jag menar att det är här en del av 

ansvarsproblematiken finns. Om marknaden tillåts fungera som det är tänkt hade 

förvaltningen av biblioteken kunnat skifta med relativt korta mellanrum och denna 

långsiktighet gått förlorad. Så är ju förvisso inte fallet med LSSI men det knyter ändå 

an till argumentationen då stora delar av de som är för privatisering uttrycker att det 

rätta är att utsätta biblioteken för den fria marknaden. Det är alltså inte möjligheten 

till vinst i sig, utan vilka effekter fokus denna vinst kan föra med sig, som kan leda till 

denna ansvarsproblematik. Utöver detta finns det exempel i mitt empiriska material 

som tyder på att dessa bibliotek inte gör en större vinst än vad biblioteken eventuellt 

har gjort medan de var i statlig ägo.  
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Är teorier om fri marknad och konkurrens tillämpningsbara på 

fallet med LSSI? 
En fråga som uppkommit under arbetet med denna uppsats är huruvida det går att 

applicera teorierna rörande en fri marknad, alltså de som konkurrensutsättning och 

vinstdrivande vilar på, på public libraries i nuläget? Detta beror på ifall det är möjligt 

att räkna statligt ägande som ett likvärdigt alternativ, för om så inte är fallet finns det 

bara en aktör och alltså ingen ärlig konkurrens. Det finns exempel på när 

staten/kommunen har räknats som en likvärdig aktör, exempelvis i Linköping som jag 

tog upp i inledningen. Dock är min åsikt att demokrativärdena och det demokratiska 

etoset, vilka de offentliga förvaltningsformerna som bekant är ensamma med att 

behöva förhålla sig till, gör att dessa villkor aldrig kan bli helt lika. 

 

Många av argumenten för privatisering gäller marknadsutsättning och konkurrens. 

Det finns även åsikter, exempelvis inom teoribildningen kring NPM, kring att detta 

snarare förstärker demokratin än tvärtom. Detta då besluten kommer närmre 

medborgarna, både i beslutskedjan och ofta även rent rumsligt. Johansson menar som 

bekant att faktumet att det endast finns ett alternativ kan påverka den demokratiska 

aspekten negativt. Det går även att dra kopplingar till Pughs definition av 

medborgaren, som antas göra demokratiska och upplyfta val. Hur påverkas denna 

definition av medborgaren ifall det inte finns några valmöjligheter? Behöver valet 

vara grundat på en ideologisk uppfattning, om vi utgår ifrån min uppfattning rörande 

att villkoren aldrig kan bli helt lika? Även Lundquist menar att en av de viktiga 

aspekterna i en demokrati är att medborgaren tillåts vara subjekt och inte bara objekt, 

något som leder tillbaka till samma frågeställning. I mitt material finns bland annat 

exempel på oro inför en maktlöshet inför LSSIs eventuella övertagande då dessa 

individer uppfattar det som att de inte har något att säga till om. Detta är dock inte en 

åsikt som kan anses vara representativ för alla, eller ens en majoritet av de 

amerikanska invånarna, men jag menar ändå att det är intressant i kontexten. Jag tror 

också att denna debatt riskerar att bli snedvriden då de som håller med om besluten 

som fattas i mindre grad lär anse sin medbestämmanderätt inskränkt, trots att de 

troligtvis haft lika mycket eller lite att säga till om.  

 

 

 

Förslag på vidare forskning 

Bergström och Boréus (2005b) menar som bekant att argumentationsanalys kan verka 

som en del i ett större analysarbete där den sammantagna analysen ger ökad förståelse 

för en situation eller ett skeende. I linje med detta menar jag att det finns en mängd 

annan forskning som tillsammans med denna uppsats kan ge en helhetsbild av 

situationen. Som mitt avsnitt innehållande tidig forskning avslöjade finns det 

exempelvis en del fallstudier, kvantitativa sammanställningar samt analyser av 

officiella dokument. En annan väg att gå hade varit en mer kvalitativ jämförelse, 

antingen mellan situationen i olika länder eller mellan olika 

bibliotek/bibliotekssystem för att därigenom kunna få en fingervisning av i vilka fall 

privatisering och outsourcing är lönsamma och i vilka fall det är negativt för 
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biblioteket och dess omgivning. Överlag menar jag att kombinationen av analys av de 

som fattar beslut och de som påverkas av besluten är väldigt intressant och något som 

behövs inom detta forskningsområde.  

Något som jag inte har haft tid och utrymme för i denna uppsats är att titta närmre på 

maktaspekten, och därigenom undersöka exempelvis vilka aktörers argument som har 

störst genomslag. Detta är dock något som jag i allra högsta grad hade varit intressant 

för forskningen.  

Ytterligare något som hade kunnat vara intressant i relation till detta 

forskningsområde är att undersöka hur CSR, som jag nämnde i forskningsöversikten, 

hade kunnat öka förtroendet för de privatiserade biblioteken samt hur detta hade 

kunnat stärka deras plats i lokalsamhället. Jag menar att det hade varit ett intressant 

sätt att försöka utarbeta en lösning på de problemen som mitt empiriska material visar 

på gällande förtroendet för privata företag såsom LSSI. CSR hade även kunnat bidra 

till att förbättra den dåliga bilden av biblioteken som framförs som en av 

anledningarna för privatisering i ALAs rapport. 
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