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Svensk titel:  Malmö stadsbibliotek och framtiden – En diskursanalys av två   
stadsbibliotekariers tankar och visioner. 

 
Engelsk titel:  Malmö City Library and the future – A discourse analysis of  

thoughts and visions by two chief librarians.  
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Färdigställt:  2011 
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Abstract:  The aim of this master’s thesis is to examine the discourses about 

the future of Malmö City Library expressed by the chief librarians 
Sven Nilsson and Elsebeth Tank. Furthermore, our intention is to 
study the relation between the two. The questions posed in the 
study are: how does chief librarian Sven Nilsson express the future 
of Malmö public library between 1989-1997? How does chief 
librarian Elsebeth Tank express the future of Malmö City Library 
between 2008-2010? How does Sven Nilsson’s and Elsebeth 
Tank’s thoughts and visions of the future correlate? 
 
Our theoretical and methodical building ground is in the discourse 
analytical field, with Ernesto Laclau’s and Chantal Mouffe’s  
theories about discourse and society, as startingpoint. The method 
used is discourse analysis. 

 
The results of the analysis gave us four different discourses per 
chief librarian. The result of Sven Nilsson reveals: The qualified 
personal discourse, The well supplied media discourse, The 
discourse of the self educated user and The discourse of the social 
room. The result of Elsebeth Tank reveals: The discourse of the 
innovative personal, The discourse of the edited media collection, 
The discourse of the interactive user and The discourse of the 
library without walls. We also found connections between the chief 
librarian’s visions about the future.  

 
Nyckelord: Folkbibliotek, framtid, diskursanalys, Malmö stadsbibliotek,  

Sven Nilsson, Elsebeth Tank. 
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1. Inledning 
 
Folkbiblioteken står inför en stor utmaning i och med dagens alltmer digitaliserade 
samhälle. Biblioteket har att förhålla sig till en kommersiell verklighet med sjunkande 
bokpriser och ett kraftigt ökat medieutbud. Situationen kräver en tydlig idé om 
bibliotekets identitet och vad den innebär. Det måste finnas en tanke om var biblioteket är 
på väg och vilken roll det ska spela. Vi kommer i denna studie se närmare på två 
visionära stadsbibliotekariers framtidsbilder av Malmö stadsbibliotek. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Sensommaren 2009 startade en kulturdebatt om stadsbiblioteket i Malmö. Inledningsvis 
kom debatten främst att handla om den utgallring av böcker som påbörjats. Efter en kort 
tid ändrade kulturdebatten riktning och kom alltmer att behandla stadsbibliotekets nya 
vision och strategi för verksamheten, The Darling Library – ditt liv, dina drömmar, ditt 

bibliotek. Strategi för Stadsbiblioteket i Malmö 2009-2012, skriven under ledning av 
stadsbibliotekarie Elsebeth Tank. Strategin siktade högt: ”Stadsbiblioteket i Malmö vill 
genomföra ett paradigmskifte. Vi vill bryta med egna och andras invanda föreställningar 
om vad ett bibliotek är och bör vara”.

1 
 
Många röster höjdes, såväl från allmänheten som från författare, bibliotekarier och övriga 
kulturpersoner. De negativa kritiska rösterna i debatten såg en framtid där böckernas 
position försvagades och där biblioteket transformerats till ett upplevelsecenter. De 
positiva rösterna framhöll det nödvändiga i att förändra för att modernisera och utveckla 
framtidens bibliotek till ett kultur- och kunskapscenter.  
 
Kulturdebatten om Malmö stadsbiblioteks framtid startade i lokala medier men spred sig 
ganska snart även till nationella medier. Diskussionen hade kommit att lyfta från att 
enkom fokusera på bokbestånd och gallring till att gälla stadsbibliotekets framtida 
visioner. Kulturdebatten kom samtidigt att handla om folkbibliotek generellt och inte 
endast stadsbiblioteket i Malmö. I Sveriges Radio P1´s program Obs!

2 hölls en debatt 
under temat Framtidens bibliotek och i radioprogrammet Nya Vågen

3 (även det i P1) 
diskuterades vad ett bibliotek ska vara i framtiden och om böcker över huvudtaget 
kommer att behövas. 
 

                                                 
1 Malmö Stad, Stadsbiblioteket, The Darling Library  – ditt liv, dina drömmar, ditt bibliotek. Strategi för 

Stadsbiblioteket i Malmö 2009-2012. s. 1. 
2 Sveriges Radio P1, Obs!, (2009). 
3 Sveriges Radio P1, Nya Vågen. (2009). 
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Som tre före detta ”Malmöbor” följde vi debatten om Malmö stadsbiblioteks varande och 

icke varande med stort intresse. Crescendot i debatten ägde rum parallellt med att vi 
började fundera på vår kommande magisteruppsats. 
 
Det var dock inte första gången under de senaste decennierna som en stridig 
biblioteksdebatt rörande Malmö stadsbibliotek utspelade sig. Det var inte heller första 
gången som en visionär stadsbibliotekarie med starka åsikter visade framfötterna i 
Malmö. Under åren 1989-1997 var Sven Nilsson verksam som stadsbibliotekarie i 
Malmö. Som nytillträdd chef för Malmö stadsbibliotek hade Sven Nilsson som uppdrag 
att förändra biblioteket. Han skulle skapa en ny yttre och inre bild av biblioteket, och 
bibliotekets roll i staden och i den kulturella offentligheten skulle förnyas. Biblioteket var 
i behov av en nytändning och en förnyelse.4 
 
På Malmö stadsbibliotek hade det alltså utspelat sig två uttrycksfulla biblioteksdebatter 
bara under de två senaste decennierna. Vid båda tillfällena var biblioteket under ledning 
av stadsbibliotekarier med starka visioner och med uppdrag att förnya biblioteket. Det 
tedde sig något anmärkningsvärt och samtidigt intressant i våra ögon. Fanns det några 
likheter hos de stridbara stadsbibliotekarierna? Hur stod sig deras tankar om Malmö 
stadsbiblioteks framtid i förhållande till varandra?  
 
Det var inte bara vi som associerade de båda biblioteksdebatterna med varandra. Bengt 
Eriksson avslutade artikeln ”Dribblande med bibblan” i Kvällsposten 19 augusti 2009 
med följande: 
 

Byggandet av Malmös nya stadsbibliotek föregicks av många års politiskt käbbel 
som ibland blev riktigt hätskt. När Malmö stadsbibliotek nu är på väg att förvandlas 
till något annat och mycket mer än vad som traditionellt har förknippats med 
begreppet bibliotek, då borde väl stadsbibliotekets chef – och inte minst Malmös 
politiker – vara så ärliga, öppna och, som det heter numera, transparanta att detta 
görs till en offentlig politisk fråga? Kanske till och med en valfråga. 
 
Hur stor är skillnaden mellan att bygga ett nytt bibliotek och att ge biblioteket en helt 
ny inriktning? Samma skal men annat innehåll. Var går gränsen, när upphör ett 
bibliotek att vara ett bibliotek?5 

 
Med dessa funderingar i bagaget bestämde vi oss för att vår magisteruppsats skulle 
handla om Malmö stadsbiblioteks framtid under stadsbibliotekarierna Sven Nilssons och 
Elsebeth Tanks ledning. 
 
 
                                                 
4 Nilsson, Sven (2005). Stadsbiblioteket på väg. Ingår i Brohed, Ulla (red.), Bokstavligt 100 år. Malmö  

stadsbibliotek 1905-2005, Malmö: Föreningen Malmö Stadsbiblioteks Vänners Skriftserie 10. 
5 Eriksson, Bengt (2009). Dribblande med Bibblan. Kvällsposten. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
 
Vårt övergripande syfte med denna magisteruppsats är att utifrån utvalda dokument 
analysera utsagor kring Malmö Stadsbiblioteks framtid formulerade av Sven Nilsson och 
Elsebeth Tank. På detta sätt synliggör vi framtidsdiskurser på Malmö stadsbibliotek 
under de olika perioder då Sven Nilsson respektive Elsebeth Tank är verksamma som 
stadsbibliotekarier. Det handlar om att vi vill studera hur tankar och visioner om 
framtiden formuleras av Sven Nilsson och Elsebeth Tank, vad de har för framtidsidéer 
angående Malmö stadsbibliotek under sina respektive perioder som stadsbibliotekarier. 
Vi kommer även att jämföra Sven Nilssons respektive Elsebeth Tanks framtidsvisioner 
gällande Malmö stadsbibliotek, för att undersöka om det finns några kopplingar dem 
sinsemellan. 
 
Utifrån vårt syfte har vi formulerat följande frågeställningar för att fullgöra vår analys: 
 

 Hur omtalas Malmö stadsbiblioteks framtid av stadsbibliotekarie Sven Nilsson 
under tiden 1989-1997?  

 Hur omtalas Malmö stadsbiblioteks framtid av stadsbibliotekarie Elsebeth Tank 
under tiden 2008-2010?  

 Hur förhåller sig Sven Nilssons och Elsebeth Tanks framtidstankar och visioner 
till varandra? 

 
Vi diskuterar vidare hur de framtidsdiskurser vi får fram, förhåller sig till en för dem 
samtida svensk debatt gällande folkbibliotekens framtid. På samma sätt tar vi reda på hur 
framtidsdiskurserna återspeglas i en dansk biblioteksdebatt rörande framtiden. Vi ämnar 
också applicera våra diskurser om framtiden på Malmö stadsbibliotek i två modeller över 
folkbibliotekens roll i framtiden. Modellerna är Dorte Skot-Hansens och Marianne 
Anderssons Modell för analys av det lokala bibliotekets profil från 1994, samt Ny modell 

för folkbiblioteket i kunskaps- och upplevelsesamhället av Dorte Skot-Hansen, Henrik 
Jochumsen och Casper Hvengaard Rasmussen från 2010.   
 
 
1.3 Val av teori och metod 
 
Vi har valt att arbeta med diskursanalys som teori och metod i vår uppsats. Vi anlägger 
en helhetssyn vid vår analys och skiljer därför inte på diskursanalys som metod från 
diskursanalys som teori. Diskursanalys lämpar sig väl för undersökningar av 
kommunikationsprocesser i organisationer och institutioner sett i förhållande till 
samhälleliga och kulturella utvecklingstendenser.6 Då vi avser att undersöka Sven 

                                                 
6 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund:  
Studentlitteratur. s. 8. 
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Nilsson och Elsebeth Tanks formuleringar om framtiden på Malmö stadsbibliotek och 
därefter relatera våra resultat till debatter rörande folkbibliotekets framtid, ter sig 
diskursanalysen som ett väl fungerande angreppssätt för oss. 
 
Våra frågeställningar kommer vi besvara genom att presentera och analysera utsagor som 
förekommer i vårt utvalda empiriska material. 
 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Vårt empiriska material utgörs dels av dokument skrivna av Sven Nilsson och Elsebeth 
Tank, och dels av dokument där de kommer till tals. Dokumenten är skrivna under deras 
respektive verksamma tid som stadsbibliotekarier. Sven Nilsson var verksam vid Malmö 
stadsbibliotek mellan 1989 och 1997. Elsebeth Tank tillträdde som stadsbibliotekarie 
2008 och har ett förordnande som löper på sju år. Det innebär att vi får empiriskt material 
från två avgränsade tidsperioder att analysera, 1989-1997 och 2008-2010.7 
 
Vi har även gjort en geografisk avgränsning. Förutom att se närmare på bibliotekets 
framtid ur ett svenskt perspektiv, ämnar vi fördjupa oss i forskning från Danmark. 
Anledningen till detta perspektiv är att dansk forskning om folkbibliotekets framtid och 
utveckling anses var i framkant.  
 
Gällande den svenska och den danska debatten om folkbibliotekets framtid, har vi satt 
tidsperioden för urvalet till 1985-2010. På så sätt inkluderas litteratur som behandlar 
bibliotekets framtid under såväl Sven Nilssons som Elsebeth Tanks tid som 
stadsbibliotekarier.  
 
Vi har också en avgränsning vad gäller biblioteksbegreppet. Vårt arbete och vår analys 
kretsar kring Malmö stadsbibliotek som per definition är ett folkbibliotek. Det innebär 
således att när vi fortsättningsvis skriver bibliotek åsyftar folkbibliotek 
 
Vi ska dessutom definiera vad vi menar med begreppet dokument. När vi i vår uppsats 
skriver om dokument utgår vi ifrån den kanadensiske litteratur- och kulturprofessorn 
Marshall McLuhans definition: A document is the ”medium” in wich a “message” 

(information) is communicated. Document formats include manuscripts, print 
publications (books, pamphlets, periodicals, reports, maps, prints etc).8 
 
 
 
                                                                                                                                                 
 
7 Vår analys gällande Elsebeth Tank sträcker sig inte förordningstiden ut. 
8 Odlis. Document, http://lu.com/odlis/odlis_d.cfm [2010-05-01] 
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1.5 Disposition 
 
I det första kapitlet Inledning presenterar vi vårt ämne och dess bakgrund. Vi redogör vårt 
syfte och våra frågeställningar samt vårt val av teori och metod. Avslutningsvis redogör 
vi för våra avgränsningar gällande vårt uppsatsmaterial. 
 
Kapitel två behandlar Teori och metod. Där motiverar och beskriver vi vårt val av 
diskursanalys som metod och teori. Vi presenterar en generell bild av diskursanalys samt 
en något mer djupgående variant av Laclau och Mouffes diskursteori. Vi beskriver även 
hur vi kommer att gå tillväga i vår analys. Det följs upp av en mindre genomgång av 
diskursanalys som forskningsmetod inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga 
fältet (B & I). 
 
I kapitel tre, Material och urval, går vi igenom vår empiri. Vi diskuterar även vikten av 
att medvetandegöra sitt förhållningssätt till det material som undersöks samt betydelsen 
av förförståelse. 
 
I det fjärde kapitlet, Resultat och analys, redogör vi för vår diskursanalys. Vi redovisar 
resultat kopplade till respektive stadsbibliotekarie var för sig. Vi sammanför dessutom 
Sven Nilssons och Elsebeth Tanks framtidsvisioner för att jämföra dessa och se om vi 
finner kopplingar dem sinsemellan. Kapitlet inleds med en kort presentation av Malmö 
stadsbiblioteks historia. Vi presenterar även huvudpersonerna för vår uppsats, 
stadsbibliotekarierna Sven Nilsson och Elsebeth Tank.  
 
Biblioteksdebatt behandlas i kapitel fem. Vi diskuterar framtidens bibliotek i Sverige och 
Danmark och tecknar på så vis en bild av de två geografiska områden vi ämnar relatera 
Sven Nilssons och Elsebeth Tanks framtidstankar och visioner till. 
 
Kapitel sex, Modeller över folkbibliotekets roll, beskriver de två modeller över 
folkbibliotekens roll i framtiden, i vilka vi tänker applicera de diskurser vi identifierar. 
Modellerna är Dorte Skot-Hansens och Marianne Anderssons Modell för analys av det 

lokala bibliotekets profil från 1994, samt Ny modell för folkbiblioteket i kunskaps- och 

upplevelsesamhället av Dorte Skot-Hansen, Henrik Jochumsen och Casper Hvengaard 
Rasmussen från 2010.  
 
Det sjunde kapitlet, Diskussion, visar hur de framtidsdiskurser vi får fram förhåller sig till 
en svensk respektive en dansk biblioteksdebatt rörande framtiden. Vi undersöker även 
eventuella kopplingar till Dorte Skot-Hansens och Marianne Anderssons modell Modell 

för det lokala bibliotekets profil, samt Dorte Skot-Hansen, Henrik Jochumsen och Casper 
Hvenegaard Rasmussens modell En ny modell för folkbiblioteket i kunskaps- och 

upplevelsesamhället. Vi ger även förslag på vidare forskning. 
 



10 
 

I det sista och åttonde kapitlet Sammanfattning summerar vi vår magisteruppsats gällande 
Malmö Stadsbiblioteks framtid under ledning av Sven Nilsson och Elsebeth Tank. 
 
Slutligen följer en källförteckning. 
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2. Teori och metod 
 
I vårt uppsatsarbete kommer vi att använda oss av diskursanalys. Vi anlägger en 
helhetssyn vid vår analys och skiljer därför inte på diskursanalys som metod från 
diskursanalys som teori. Diskursanalys lämpar sig väl för undersökningar av 
kommunikationsprocesser i organisationer och institutioner sett i förhållande till 
samhälleliga och kulturella utvecklingstendenser.9 Då vi avser att undersöka Sven 
Nilssons och Elsebeth Tanks formuleringar om framtiden på Malmö stadsbibliotek och 
därefter relatera våra resultat till diskussioner rörande folkbibliotekets framtid, ter sig 
diskursanalysen som ett väl fungerande angreppssätt för oss. 
 
Vi kommer inledningsvis kort att beskriva vad som kännetecknar en diskurs och en 
diskursanalys. Därefter beskriver vi diskursanalysens teoretiska utgångspunkter samt dess 
framväxt. I nästa avsnitt redogörs för den diskursanalytiska inriktning vi valt att använda 
och hur vi konkret kommer att gå tillväga i vår analys. Det följs upp av en mindre 
genomgång av diskursanalys som forskningsmetod inom det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga fältet (B & I). 
 
 
2.1 Diskursanalys 
 
Termen diskursanalys är en övergripande term för ett större antal diskursanalytiska 
inriktningar vilka intar olika teoretiska ståndpunkter. Angreppssätten skiljer sig åt på flera 
sätt, dock är inriktningen mot språket och dess betydelse gemensamt. Centralt i 
diskursanalysen är dess betoning på språket och dess betydelse för meningsskapande 
processer i samhället. Valet av angreppssätt bygger på vad som bäst lämpar sig för 
studiens syfte.10  
 
Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips definierar i Diskursanalys som teori och 

metod
11 diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)”.
12 Det innebär att en människas utsagor om sin omvärld, sina identiteter och 

sociala relationer inte är neutrala, utan präglas av omgivande information och intryck. 
Människans sätt att formulera sig spelar på så vis en aktiv roll i skapandet och 
förändringen av omvärld, identitet och relationer.13 Utsagorna avspeglar inte verkligheten 
som den är utan kan ses som en version av verkligheten – en diskurs. Målet inom 
                                                 
9 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur. s. 8. 
10 Ibid, s. 10. 
11 Ibid, s. 10. 
12 Ibid, s. 10. 
13 Ibid, s. 7. 
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diskursanalysen är inte att studera vad som är riktigt eller sant eftersom man aldrig kan nå 
verkligheten utanför diskurserna. I stället studeras det som sagts för att undersöka vilka 
mönster som finns i utsagorna och vilka sociala konsekvenser det kan få.14  
 
Begreppen diskurs och diskursanalys är alltså inte entydiga utan kan användas på olika 
sätt, med olika betydelser, i olika sammanhang. I ”Diskursanalys som sociologisk metod” 

definierar Ingrid Sahlin diskurser som ”ett visst perspektiv som belyser vissa företeelser 

på bekostnad av andra, som hamnar i skuggan”.
15 Hon skriver vidare att ”en diskurs är en 

analytisk konstruktion eller ett resultat av en analys och inte en avbild av i förväg 
existerande, avgränsande framställningsordningar eller tankestilar”.

16 Diskursanalys som 
metod erbjuder redskap för tolkning av text, till exempel att man närmare studerar 
specifika begrepp. På så sätt kan man bland annat se det märkliga i något som vid en 
första anblick verkar naturligt.17 Ingrid Sahlin kallar detta för ett förfrämligande av 
texten. 
 
 
2.2 Diskursanalytiska inriktningar 
 
Ett av diskursanalysens grundläggande teoretiska ben är förankrat i 
socialkonstruktionismen. En central tanke inom socialkonstruktionismen är att den 
sociala verkligheten är en konstruktion och att människans uppfattning av verkligheten 
alltid är präglad av den historiska och kulturella kontext hon befinner sig i.18 Synen på 
språk och språkanvändning är ytterligare en bärande faktor för diskursanalysen.19 
Diskursanalytiker studerar främst språkanvändning. I enlighet med 
socialkonstruktionismens grunder är språket centralt eftersom ingen verklighet kan 
beskrivas opartiskt. En människas utsagor om sin omvärld, sina identiteter och sociala 
relationer är alltså inte neutrala, utan präglade av omgivande information och intryck. 
Med denna språksyn är språket inte bara en objektiv informations- eller 
kommunikationskanal. Som Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips uttrycker 
det: ”språket är däremot en ”maskin” som konstituerar den sociala världen. Det gäller 
också för konstituerandet av sociala identiteter och sociala relationer. Därmed är 
förändring i diskursen också ett av de sätt på vilka det sociala förändras”.

20  
 
Diskursanalysens uppfattning om språk springer ur den strukturalistiska 
språkvetenskapen och ur Ferdinand de Saussures idéer om språket som system. Saussure 
                                                 
14 Ibid, s. 28. 
15 Sahlin, Ingrid (1999). Diskursanalys som sociologisk metod. Ingår i Sjöberg, Katarina red. Mer än kalla 

fakta: Kvalitativ forskning i praktiken.Lund: Studentlitteratur. s. 86ff. 
16 Sahlin, Ingrid (1999) s. 86ff. 
17 Ibid, s. 91. 
18 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000) s. 11f. 
19 Ibid, s. 15. 
20 Ibid, s. 16. 
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hävdade att förhållandet mellan språk och verklighet är godtyckligt. Världen tilldelas 
betydelse genom sociala konventioner. På så sätt lär sig människor att olika ord betyder 
olika saker. Till exempel refererar ordet hund till ett visst djur. Det betyder inte att djuret 
har en naturlig förbindelse med ordet. Det är ett konstruerat förhållande. De enskilda 
orden benämner Saussure tecken. De ingår i en struktur eller ett slags nätverk. Varje 
tecken får sin betydelse utifrån sitt förhållande till andra tecken i nätverket.21  
 
Den franske filosofen Michel Foucault brukar räknas som en av diskursanalysens 
viktigaste förgrundsgestalter. Foucault menar att en diskurs består av utsagor som bildar 
relationer med andra utsagor. Han utgår från den allmänna socialkonstruktionistiska 
tanken att kunskap inte endast är en verklighetsavspegling utan en diskursiv konstruktion. 
Michel Foucault vill klarlägga regler för vad som kan sägas och för vad som är helt 
otänkbart att uttala.22 
 
Michel Foucault har utvecklat en teori om makt och kunskap. Makt manifesterar sig i 
olika diskurser, är spridd över olika praktiker och ses som produktiv. Det är genom makt 
vår sociala omvärld skapas och den är alltid förknippad med kunskap. Makt är både det 
som skapar vår sociala omvärld och det som gör att omvärlden ser ut och kan omtalas på 
vissa sätt.23 Makt utövas inte av eller mot vissa subjekt utan utvecklas i relation mellan 
människor. Det innebär begränsningar för vissa, möjligheter för andra. Dessa 
utestängningsmekanismer leder till att människor kontrolleras24 vilket alltså betyder att 
makt både är produktiv och begränsande.  
 
Makt/kunskapsbegreppet får även betydelse för synen på sanning. Michel Foucault menar 
att det är ogörligt att uppnå sanning eftersom det inte någon gång går att tala från en 
ställning utanför diskurserna. Sanning ses istället som ett system för produktion, reglering 
och spridande av utsagor och det kopplas ihop med maktuppfattningen genom att sanning 
ses som skapad av maktsystem. Effekten blir att inget kan ses som sant eller falskt. Fokus 
ska läggas på att studera hur ”sanningseffekter” skapas inom diskurser som varken är 

sanna eller falska.25  
 
 
2.3 Diskursteori enligt Ernesto Laclau och Chantal Mouffe 
 
Den diskursanalytiska inriktningen vi framförallt valt att utgå ifrån vid vår egen analys är 
Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori. Vi kommer därför fördjupa oss något 

                                                 
21 Ibid, s. 16. 
22 Ibid, s. 19. 
23 Ibid, s. 20. 
24 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2000). Textens mening och makt: Metodbok I  

   samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: Studentlitteratur. 
25 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000) s. 21. 
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i deras teori och terminologi. De här båda teoretikerna för i sin diskursteori samman och 
modererar marxismen och strukturalismen/poststrukturalismen. Utifrån marxismen tar 
man avstamp kring det sociala samspelet och från strukturalismen lånas en teori angående 
betydelse. Dessa båda teoretiska traditioner sammansmälter och bildar på så sätt en väv 
av betydelsebildningsprocesser.26 
 
En diskurs uppfattas enligt Ernesto Laclau och Chantal Mouffe som en tillfällig fixering 
av betydelsestrukturer. Vi försöker ständigt låsa fast tecknens betydelse genom att placera 
dem i bestämda förhållanden till andra tecken. Men fixering av tecknens betydelse är till 
slut omöjlig, kontingent, eftersom fixering är möjlig men inte tvungen. Det är dessa 
försök till fixering som öppnar upp för diskursanalysen. En diskursanalys som enligt 
Ernesto Laclau och Chantal Mouffe har som syfte ”att kartlägga de processer där vi 

kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så 
konventionaliserade att vi uppfattar dem som naturliga”.

27 Ingen diskurs är alltså en 
sluten enhet, utan istället en tillfällig tillslutning av betydelser. Diskursen är heller inte 
konstant för all framtid, utan omformas genom ständiga möten med andra diskurser. En 
del fixeringar uppnår emellertid status som sociala regler, vilket innebär att de slutligen 
uppfattas som naturliga. Kontakten diskurserna sinsemellan samt kampen om fixering 
betecknar Ernesto Laclau och Chantal Mouffe diskursiv kamp, ett nyckelbegrepp för 
teoretikerna.28 
 
Utifrån sin diskursteori presenterar Ernesto Laclau och Chantal Mouffe ett antal begrepp. 
Dessa begrepp belyser de olika diskursernas kamp samt hur diskurserna formas. Termen 
tecken kommer från Ferdinand de Sassures språkvetenskap. Han såg språket som ett 
teckensystem. Ett tecken kan sägas utgöra grunden i en diskurs. Det är runt omkring 
tecknen diskursanalysen kretsar. Tecknen är som byggklossar, vilka ständigt förändras 
och skiftar betydelse.29 
 
Ett teckens innebörd är flytande. Det är en förening av ett ords uttryck och innehåll och 
får sin betydelse genom att sättas i relation till andra tecken. Detta sätt att skapa mening 
och samtidigt utesluta övrig betydelse, kallas artikulation.30 Ett teckens innebörd slås 
alltså inte fast utan ändrar sig över tid och rum. Tecknens betydelse kan dock bestämmas 
inom ett visst område och på så vis forma en diskurs. 
 
Moment utgörs av fixerade tecken. Det innebär att alla tecken i en diskurs är moment i ett 
system. Element är ett tecken som är mångtydigt och vars mening inte är bestämd. Ett 
element är motsatsen till moment. En diskurs försöker göra ett element till ett moment 

                                                 
26 Ibid, s. 32. 
27 Ibid, s. 32. 
28 Ibid, s. 13.  
29 Bergström & Boréus (2000) s. 229. 
30 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000) s. 35. 
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genom att begränsa dess flertydighet till entydighet. Ett element kan uppfattas på flera 
olika sätt. Man försöker reducera elementet till ett moment genom att entydigt definiera 
elementet. Ett moment är alltid ett potentiellt element och risken för att ett element blir ett 
moment igen kvarstår alltid.31 
 
Nodalpunkt är ett privilegierat tecken kring vilket de andra tecknen organiseras och från 
vilket de får sin betydelse. En nodalpunkt betyder inte så mycket om det står för sig självt 
utan får sin betydelse då det kopplas till andra tecken. Flytande signifikanter är ett 
begrepp för de element som är särskilt öppna för olika betydelser. Flytande signifikanter 
är de tecken som skilda diskurser försöker ge mening åt på just sitt sätt. Inom de enskilda 
diskurserna kallas de flytande signifikanterna för nodalpunkter.32  
 
Ekvivalenskedjor säger något om hur en diskurs ser ut och hur nodalpunkter får betydelse 
i förhållande till andra tecken – hur de får innehåll. En ekvivalenskedja används vid 
tematisering och identifiering av diskurser.33 
 
Ett begrepp för konflikter inom diskursteorin är antagonism. En identitetsprocess kan 
aldrig fullföljas eftersom den alltid hindras av andra möjliga identiteter och på så vis 
uppstår en konflikter. En tillfällig enighet kan uppstå vilket Ernesto Laclau och Chantal 
Mouffe benämner hegemoni.34 
 
 
2.4 Vår diskursanalytiska tillämpning 
 
Ovan har vi tecknat en allmän bild av diskursanalysens teorier och framväxt. I vår analys 
kommer vi att använda oss av Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori. Vi 
menar att den kan hjälpa oss med vårt syfte att utifrån utvalda dokument analysera 
utsagor kring Malmö stadsbiblioteks framtid formulerade av Sven Nilsson och Elsebeth 
Tank.  
 
Diskursanalys lämpar sig väl för undersökningar av kommunikationsprocesser i 
organisationer och institutioner sett i förhållande till samhälleliga och kulturella 
utvecklingstendenser. Då vi avser att undersöka Sven Nilssons och Elsebeth Tanks 
formuleringar om framtiden på biblioteket och därefter relatera våra resultat till en 
diskussion rörande folkbibliotekets framtid, ter sig diskursanalysen som ett väl 
fungerande angreppssätt för oss. 
 

                                                 
31 Ibid, s. 33. 
32 Ibid, s. 33ff. 
33 Ibid, s. 57f. 
34 Ibid, s. 54f. 
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Ernesto Laclau Chantal Mouffes diskursteori rymmer breda diskursiva praktiker - i stort 
sätt räknas all språklig och social verksamhet som diskurs. Vi kommer i vår uppsats att 
arbeta utefter de båda teoretikernas sätt att betrakta en diskurs, då vi anser att 
diskursanalys i stort sätt kan användas till att studera alla sociala fenomen. De termer från 
Ernest Laclaus och Chantal Mouffes begreppsapparat som vi valt att arbeta med i vår 
diskursanalys är nodalpunkt, tecken och ekvivalenskedja. 
 
Nodalpunkter kan sägas utgöra en diskurs stomme. Det är kring dessa diskurser 
organiserar sig. Genom noggrann läsning och analys kommer vi att ringa in nodalpunkter 
i vårt empiriska material, vilket utgörs av dokument skrivna av Sven Nilsson och 
Elsebeth Tank samt dokument där de kommer till tals. Vi kan på så vis ta reda på hur 
framtidsdiskurserna gällande Sven Nilsson och Elsebeth Tank är diskursivt organiserade. 
Vidare tänker vi oss undersöka hur nodalpunkterna står i förbindelse med andra tecken. 
Nodalpunkterna är ju så kallade tomma tecken och säger i princip ingenting i sig själva. 
Det är först när de sätts i förbindelse med andra tecken som de får innehåll. Vi skapar 
ekvivalenskedjor av tecken hämtade från vårt empiriska material och kopplar sedan dessa 
till nodalpunkterna. På så vis hjälper ekvivalenskedjorna oss att identifiera 
framtidsdiskurserna.  
 
Framtidsdiskurserna identifieras enbart utifrån dokument skrivna av Sven Nilsson och 
Elsebeth Tank, samt dokument där de kommer till tals. Först efter det att vi på detta sätt 
synliggjort framtidsdiskurserna rörande de båda stadsbibliotekarierna, undersöker vi hur 
dessa förhåller sig till svensk respektive dansk biblioteksdebatt kring bibliotekets framtid. 
Avslutningsvis undersöker vi om det finns några kopplingar mellan Sven Nilssons 
respektive Elsebeth Tanks framtidsdiskurser rörande Malmö stadsbibliotek, och två 
modeller över folkbibliotekens roll i framtiden. 
 
 
2.5 Diskursanalys inom biblioteks- och informationsvetenskap 
 
Sedan 1990-talets början har diskursanalys blivit allt mer förekommande som 
forskningsmetod och teori inom det vetenskapliga fältet.35 Även inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen (B & I) har diskursanalysen slagit igenom. Det framgår bland 
annat genom frekvensen magisteruppsatser och även avhandlingar inom B & I med 
diskursanalytiska ansatser som publicerats de senaste åren. Vi kommer nedan att beskriva 
några tidigare genomförda diskursanalytiska studier inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. 
 
En av de tidigare forskarna att framhålla diskursanalysens användbarhet inom biblioteks- 
och informationsvetenskapen var Bernd Frohmann. Han skriver i artikeln Discourse 

                                                 
35 Ibid, s. 7. 
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analysis as a research method in library and information science (1994) om 
diskursanalys som fruktbar forskningsmetod inom biblioteks och 
informationsvetenskapen. Diskursanalysen beskrivs som en förbigången metod men 
Bernd Frohman hävdar diskursanalysens höga relevans inom B & I- forskningen. Han 
menar att såväl information, som dess användningsområden och även dess användare kan 
studeras med ett diskursanalytiskt angreppssätt, då alla dessa aspekter kan ses som 
diskursivt konstruerade.36 
 
De amerikanska forskarna John M. Budd och Douglas Raber skriver i sin artikel 
Discourse analysis: method and application in the study of information (1996) om 
diskursanalysen som forskningsmetod på det biblioteks- och informationsvetenskapliga 
fältet. Eftersom forskning inom B& I många gånger handlar om kommunikation av olika 
slag, menar artikelförfattarna att undersökningar med diskursanalytisk ansats är 
välkvalificerade.37  
 
Samme John M. Budd konstaterar tio år senare diskursanalysens stora intåg på B & I-
scenen. Han skriver i artikeln Discourse Analysis and the Study of Communication in LIS 
(2006) om den anseende mängd biblioteks- och informationsvetenskapliga forskning som 
använt diskursanalys som metod. Han identifierar två huvudsakliga kategorier av arbeten. 
Den första inbegriper lingvistiskt orienterad analys riktad mot konversation. Den andra 
kategorin av arbeten utforskar kulturella eller sociala diskursiva praktiker likt de analyser 
Michel Foucault genomfört.38  
 
Åsa Hedemark publicerade 2009 sin avhandling Det föreställda folkbiblioteket. En 

diskursanalytiskstudie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006. Analysarbetet i 
avhandlingen har framförallt utgått från en diskursorienterad forskningsinriktning som 
kompletterats av tidigare folkbiblioteksforskning.39 Åse Hedemark har haft Michel 
Foucaults teorier om diskursers grundläggande betydelse för hur omvärlden formas som 
utgångspunkt. Tillika har teoretikerns syn på vad som är sanning och kunskap varit av 
vikt. I den empiriska analysen har några av Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes 
diskursanalytiska begrepp använts.40 
 
Åse Hedemark visar att den offentliga och mediala bilden av folkbibliotek är viktig för de 
föreställningar om bibliotek som formas i samhället. Den kan påverka hur människor 

                                                 
36 Frohmann, Bernd (1994). Discourse analysis as a research method in library and information science.  
   Library and information Science research (LISR), vol. 16, nr. 2, s. 119. 
37 Budd, John M. & Raber, Douglas (1996). ”Discourse Analysis: Method and Application in the Study of  
    Information”. Information Processing and Management, vol. 32, nr 2, s. 217ff. 
38 Budd, John M. “Discourse Analysis and the Study of Communication in LIS.” Library Trends 55, no. 1  
    (2006): 65–82. 
39 Hedemark, Åse (2009). Det föreställda folkbiblioteket: en diskursanalytisk studie avbiblioteksdebatter  i  

    svenska medier 1970-2006. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2009, s. 17. 
40 Ibid, s. 29. 
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agerar i förhållande till biblioteket, och även hur de som besökare blir bemötta. Beroende 
på hur folkbiblioteket beskrivs, tar argumenten sin utgångspunkt i skilda diskurser för att 
på så sätt driva igenom olika viljor och intressen. Hedemark vill med sin avhandling 
bidra till en ökad medvetenhet om de olika diskurser om folkbiblioteket som förmedlas i 
offentliga samtal, samt vilka konsekvenser detta kan få för samhället och dess 
medborgare.41 
 
Åsa Söderlinds avhandling Personlig integritet som informationspolitik: Debatt och 

diskussion i samband med tillkomsten av Datalag (1973:289) (2009) har som ambition att 
ringa in föreställningar, synsätt och tankemönster gällande personlig integritet, 
information och teknik samt att placera in och diskutera det i sin samhällspolitiska 
kontext.42 Avhandlingen har sin teoretiska utgångspunkt i Norman Faircloughs variant av 
kritisk diskursanalys, vilken betonar diskursers dialektiska samspel med andra sociala 
processer i en konkret praktik. För att på ett hanterbart sätt kunna beskriva diskurserna i 
en kontext kombinerar Åsa Söderlind diskursanalysen med den statsvetenskapliga 
dagordningsmodellen. Den lingvistiska sidan i den kritiska diskursanalysen är nedtonad. 
Teoretiskt stöd hämtas istället från biblioteks- och informationsvetenskapen och 
statvetenskapen i form av forskningsfrågor.43 
 
På magisternivå vill vi lyfta fram fyra magisteruppsatser som alla arbetat med 
diskursanalys och som vi inspirerats av under vårt arbetes gång. I Vad sägs om 

användare? Folkbibliotekens användardiskurser i tre bibliotekstidskrifter (2002) 
undersöker Åse Hedemark (jmf ovan) och Jenny Hedman folkbibliotekens 
användardiskurser genom att studera hur användare kategoriseras och hur 
användaridentiteter konstrueras i tre bibliotekstidskrifter.44 I uppsatsen genomförs en 
diskursanalys i enlighet med Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori.45 Åse 
Hedemark och Jenny Hedman identifierar fyra olika diskurser: en folkbildningsdiskurs, 
en pedagogisk diskurs, en informationsdiskurs samt en marknadsekonomisk diskurs.46 
 
Ytterligare en magisteruppsats från Bibliotekshögskolan i Borås är Sofia Larssons Gamar 

över Bagdad. En analys av berättelserna om vad som hände med Iraks kulturarv (2005). 
I uppsatsen studeras konstituerandet av sanningar i media efter den USA-ledda 

                                                 
41 Ibid, s. 166. 
42 Söderlind, Åsa (2009). Personlig integritet som informationspolitik: debatt och diskussion i samband  

   med tillkomsten av Datalag (1973:289). Borås: Valfrid. (Skrifter från Valfrid, 38) Diss. Högskolan i  
   Borås/Göteborgs universitet, s25f. http://bada.hb.se/handle/2320/1820 
43 Ibid, s. 15. 
44 Hedemark, Åse och Hedman, Jenny (2002). Vad sägs om användare? Folkbibliotekens användardiskurser  
    i tre bibliotekstidskrifter. Borås: Högskolan i Borås. Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och  
    informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks och informationsvetenskap vid  
    Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 2002: 61) s.14. 
45  Ibid, s. 5. 
46  Ibid, s. 55. 
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koalitionens invasion av Irak och berättelserna om verkligheten beträffande plundringen 
och förstörelsen av Iraks kulturarv analyseras. Sofia Larsson undersöker vilka berättelser 
som förmedlas och hur de olika parterna framställs i rapporteringen. Vidare analyserar 
hon hur berättelserna skiljer sig åt beroende på vilka perspektiv skribenterna skriver 
utifrån. Hon studerar också hur/om skribenterna påverkas av djupgående uppfattningar 
om Orienten. Avslutningsvis ställs berättelserna i relation till begreppet imperialism. 
Sofia Larsson arbetar med diskursanalys för att besvara sina frågeställningar. För att 
uppnå sitt syfte tar hon textanalys till hjälp. Studien har även inslag av källkritisk 
metod.47 
 
Linnéa Lindskölds uppsats Debatterna om En Bok för alla år 1992 och 2007. En 

diskursanalys (2008) har som syfte att studera en eventuell kulturpolitisk förändring 
under ett tidsspann av 15 år. Det görs genom att debatterna om statsbidragen till EBFA år 
1992 och 2007 beskrivs och jämförs. Utifrån ett diskursanalytiskt angreppssätt undersöks 
hur debattörerna formulerar sig i debatterna och vad de använder för ord för att beskriva 
förlaget och huruvida förlaget bör få bidrag eller ej. Linnéa Lindsköld tar reda på hur 
debattörers utsagor organiserar sig kring olika teman och kan därmed urskilja diskursiva 
formationer, som tillsammans ingår i en kulturpolitisk diskurs. Hon jämför även 
debatterna med varandra för att se var de är lika och var de skiljer sig åt.48 
 
Uppsatsen vi avslutningsvis vill ta upp är Det älskade biblioteket. En diskursanalys av 

debatten kring Malmö stadsbiblioteks visioner (2010) av Frida Carlgren och Charlotta 
Ekman. Liksom vår egen magisteruppsats har den anknytning till Malmö stadsbibliotek. 
Studien har som syfte att genom en diskursanalys av den mediala debatten, som pågick 
hösten 2009 kring Malmö stadsbibliotek, samt av bibliotekets strategidokument The 

Darling Library in the World – ditt liv, dina drömmar, ditt bibliotek nå kunskap om vilka 
uppfattningar om folkbibliotekets roll som uttrycks. Frida Carlgren och Charlotta Ekman 
gör en diskursanalytisk undersökning av texterna i debatten, för att skapa förståelse för 
hur man från bibliotekets sida ser på sin samhälleliga roll och för att se hur omvärlden ser 
på bibliotekets roll – samt om det finns en skillnad i dessa synsätt. De resonerar även 
kring vilka konsekvenser de olika uppfattningarna om folkbibliotekets roll kan få för dess 
verksamhet och fortlevnad.49 

                                                 
47 Sofia. Larsson (2005). Gamar över Bagdad. En analys av berättelserna om vad som hände med Iraks  

    kulturarv. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap.  
    (Magisteruppsats i biblioteks och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och  
    informationsvetenskap, 2005: 42), s. 5. 
48 Lindsköld, Linnéa (2008). Debatterna om En Bok för alla år 1992 och 2007. En diskursstudie. Borås:  
    Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. (Magisteruppsats i  
    biblioteks och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,  
    2008: 63), s. 1f. 
49 Carlgren, Frida och Ekman, Charlotta (2010). Det älskade biblioteket. En diskursanalys av debatten  

    kring Malmö stadsbiblioteks visioner. Lund: Lunds universitet. (Examensarbete i biblioteks- och  
    informationsvetenskap vid Lunds universitet.) 
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3. Material och urval 
 
I det följande kapitlet redogör vi för vår urvalsprocess och ger därefter en närmare 
presentation av vårt material. Vidare diskuterar vi förhållningssätt samt förförståelse av 
empiriskt material. 
 
 
3.1 Urval 
 
Det empiriska materialet har en central funktion i vår ambition att formulera diskurser 
kring Malmö stadsbiblioteks framtid.50 Vi har valt att göra ett subjektivt urval av källor, 
på så vis att vi handplockat informativa dokument för vårt speciella syfte. För att kunna 
besvara våra frågeställningar har vi haft kriteriet att dokumenten på något sätt skall 
beröra framtiden på Malmö stadsbibliotek.  
 
I Joacim Hanssons licentiatavhandling Om folkbibliotekens ideologiska identitet. En 

diskursstudie hämtade vi bedömningsgrunder för hur en relevant urvalsprocess av källor 
kan gå till. Författaren utgår ifrån Foucaults kriterier för vad som avgränsar en diskurs 
och formulerar egna punkter som fungerar som grund för ett urvalsförfarande. Eftersom 
vår studie, liksom Joacim Hanssons syftar till att klarlägga diskurser anser vi att hans 
urvalsmetod är användbar även för oss: 
 

 Källorna ska samlas kring och relateras till ett och samma objekt. 
 Källorna ska kunna kopplas samman i kraft av form och/eller sammanhang. 
 Källorna ska kunna belysa relationen mellan enstaka utsagor eller skeenden 

och de övergripande strukturer inom vilka dessa ryms. 
 Källorna ska kunna relateras inbördes genom vissa gemensamma teman som 

binder samman och formar deras sammanhang.51 
 
Dokumenten som förmedlar Malmö stadsbiblioteks framtidsdiskurs och som utgör vårt 
analysunderlag fyller alla helt eller delvis dessa kriterier bra. Det innebär att dokumenten 
refererar till Malmö stadsbibliotek som objekt. De är sammankopplade i rollen av att vara 
formulerade av eller under ledning av stadsbibliotekarierna Sven Nilsson och Elsebeth 
Tank. Dokumenten relaterar till varandras enstaka utsagor eller skeenden om Malmö 
stadsbiblioteks framtid, och de praktiska förhållandena som Malmö stadsbibliotek utgör. 
 

                                                 
50 Hansson, Joacim (1998). Om folkbibliotekens ideologiska identitet. En diskursstudie. Borås, Göteborg: 
   Forskningsnämnden och VALFRID, s. 26. 
51 Ibid, s. 26. 
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Om vi tar hjälp av Joacim Hansson och låter dessa kriterier styra vårt val av dokument, 
kan de även få en naturlig funktion som instrument i skapandet av meningsbärande 
framtidsdiskurser för Malmö stadsbibliotek. Vi har valt att analysera ett brett urval av 
empiriska texter vilket betyder att de är av olika genrekaraktär. Vårt urval är relevant att 
studera eftersom vi menar att de alla medverkar till att skapa diskurser gällande Malmö 
stadsbiblioteks framtid. Det är dock av vikt att påtala att det alltid går att lägga tyngden 
på andra källor. Det är möjligt att exkludera eller inkludera andra dokument i analysen 
utifrån olika grunder. Som Hansson uttrycker det: ”Tolkningsgrunden blir då en annan. 

Det är ett faktum som vi har att leva med”.
52 

 
 
3.2 Vårt material 
 
Vårt empiriska material för uppsatsen utgörs dels av dokument författade av Sven 
Nilsson och Elsebeth Tank och dels av dokument där de kommer till tals. Det är 
framtidsbilderna kring Malmö stadsbibliotek uttryckta under deras ledning vi är 
intresserade av. Dokumenten ska explicit handla om Malmö stadsbibliotek och dessutom 
uttrycka tankar eller idéer om dess framtid.   
 
Sven Nilsson var verksam 1989-1997. Elsebeth Tank tillträdde som stadsbibliotekarie 
2008 och har ett förordnande på sju år. Vi får således empiriskt material från två 
avgränsade perioder 1989-1997 och 2008-2010.  
 
Vi har i vårt arbete gjort valet att inkludera flera olika slags dokument. Genom att ha en 
bredd i materialet skapar vi förutsättning för fyllig analys av Sven Nilsson respektive 
Elsebeth Tanks framtidsidéer angående Malmö stadsbibliotek. Det empiriska materialet 
består av interna dokument för Malmö stadsbibliotek, politiska dokument, 
tidningsartiklar från dagspress och tidskrifter, facklitteratur samt blogginlägg.  
 
För att finna empiriskt material har vi sökt i bibliotekskataloger, databaser samt på 
Internet. Bibliotekskatalogerna vi främst använt är Libris samt Malmö 
stadsbibliotekskatalog Malin. Databaser vi sökt i är Artikelsök, Library Literature & 

Information Science, LISA och Nordiskt BDI-index. Kommunalpolitiska dokument och 
arbetsdokument rörande Sven Nilsson och dennes tid som stadsbibliotekarie fanns inte att 
få tag på i digital form. För att komma åt dessa kontaktade vi Malmö Stad och sedermera 
Malmö Stadsbibliotek, där sekreterare Malin Nilsson var oss behjälpliga med att 
förmedla materialet vi efterfrågade. Vad gäller vårt material knutet till Elsebeth Tank har 
allt funnits i digital upplaga. 
 

                                                 
52 Ibid, s. 27. 
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En del av de artiklar vi använt oss av har varit onumrerade. Vi har då själva numrerat 
sidorna och låtit första sidan med text utgöra sida nummer ett.  
 
Det empiriska materialet rörande Sven Nilsson består av: 

 
- Fantasi och kunskap (1992). Riktlinjer för verksamheten.53 
 
- Malmö stadsbibliotek (1989). Verksamhetsberättelse 1989. 
 
- Malmö stadsbibliotek (1990). Verksamhetsberättelse 1990. 
 
- Malmö stadsbibliotek (1991). Verksamhetsberättelse 1991. 
 
- Malmö stadsbibliotek (1992). Verksamhetsberättelse 1992. 
 
- Malmö stadsbibliotek (1993). Verksamhetsberättelse 1993. 
 
- Malmö stadsbibliotek (1994). Verksamhet 1994. 
 
- Malmö stadsbibliotek (1995). Verksamhet 1995. 
 
- Malmö stadsbibliotek (1996). Verksamhet 1996. 
 
- Malmö stadsbibliotek (1997). Verksamhet 1997. 
 
- Nilsson, Sven (1990). ”Biblioteket som historia och utopi”. 
 
- Nilsson, Sven (1991). Slott i parken: biblioteksprogram för Malmö stadsbibliotek. 

 
- Nilsson, Sven (1993a). ”Har biblioteken någon manipulativ energi?” 
 
- Nilsson, Sven (1993b). Om tio år: Förändringar i Malmö stadsbibliotek. 

 
- Nilsson, Sven (1994). Mötet – Så marknadsför vi Malmö stadsbibliotek. 
 
- Nilsson, Sven (1996). Malmö, kulturen och framtiden 

 
 

                                                 
53 Bortsett från ”Malmö stad Stadsbiblioteket” finns det ingen exakt namngiven avsändare till detta  
   dokument. Vi har valt att se Sven Nilsson som avsändare eftersom det handlar om riktlinjer för  
   verksamheten på Malmö stadsbibliotek under en tid då han är verksam som stadsbibliotekarie där. 
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- Nilsson, Sven (1997). Tidernas bibliotek: Malmös nya stadsbibliotek som vision och 

verklighet. Följande kapitel: 
  
- ”Från Törnrosaslott till kunskapsbank”. 
 
- ”Tidernas bibliotek – ett framtidsscenario”. 
 
- ”Bibliotekets vision – fantasi och kunskap”. 
 
- ”Biblioteket och tiden”. 
 
- ”Bibliotekets vision i backspegeln”. 

 
 
Det empiriska materialet rörande Elsebeth Tank utgörs av: 

 
- Anjou, Marika (2008) ”Bibliotekschef kan tänka sig sponsring av hamburgerkedja”. 
 
- Ericsson, Anders (2010). “The Darling Library! Las Vegas eller Malmö?!”. 
 
- Forsberg, Johanna (2009). ”Bibliotekets nya profil”. 
 
- Jönsson, Eva (2010). ”Stadsbiblioteket: Invigning av Fjärilsboken – boken om oss, en 
uppseendeväckande installation”. 
 
- Malmö Stad, Stadsbiblioteket (2008). Verksamhetsberättelse 2008. 

 
- Malmö Stad, Stadsbiblioteket (2009a). Verksamhet 2009: Uppdrag, mål och aktiviteter. 
 
- Malmö Stad, Stadsbiblioteket (2009b). Verksamhetsberättelse 2009.  
 
- Malmö Stad, Stadsbiblioteket (2010). Verksamhet 2010: Uppdrag, mål och aktiviteter. 
 
- Persson, Krister (2009). Borås Tidning.54 
 
- Rex, Martin (2009). ”Bokförlag bli viktiga sponsorer”. 
 
- Tank, Elsebeth (2009a). Gläd världen med din kommentar, redan idag!  
 
                                                 
54 Via artikeldatabasen Retriever har vi hämtat denna artikel från Borås tidning (2009). Den saknar  namn i     
    databasen. Vi anger därför endast artikelförfattare samt tidning då vi citerar från denna. 
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- Tank, Elsebeth (2009b). Kan biblioteket bli lika modernt som Vägverket?  
 
 -Tank, Elsebeth (2009c). ”Mot en plats i Malmöhjärtat”. 
 
- Tank, Elsebeth (2009d). ”Skym inte en ljus framtid”.  
 
- Tank, Elsebeth (2009e). ”Skönlitteraturens position kommer att stärkas”. 
 
- Tank, Elsebeth (2009f). Stadsbiblioteket – snart med klättervägg?  
 
- Tank, Elsebeth (2009g). ”Årets bibliotek i Danmark 2009 – något som saknas i 
Sverige”. 
 
- Tank, Elsebeth (2010a). Fjärilsboken – boken om oss. 

 
- Tank, Elsebeth (2010b). Rekordmånga besökare på Stadsbiblioteket 2009!  
 
- The Darling Library – ditt liv, dina drömmar, ditt bibliotek. Strategi för Stadsbiblioteket 

i Malmö 2009-2012. (2009) 
 
- Wrede, Magnus (2010). ”Bibliotekarien som retat upp kultureliten”. 
 
- Wrede, Magnus (2009). ”Sagostund hos möbeljätte”. 
 
 
3.3 Förhållningssätt och förförståelse 
 
En diskursanalytiker är alltid förankrad i en eller annan diskursiv struktur. Ofta i de 
diskurser, som vederbörande avser att analysera. Eftersom forskaren gör ständiga urval i 
sitt arbete fungerar denne som medskapare av diskursen.55 Det diskursanalytiska arbetet 
måste ständigt inbegripa ett distanserat förhållningssätt till diskurserna som undersöks. 
Trots det kan forskaren aldrig helt ställa sig utanför diskurserna och berätta sanningen.  
”För sanningen är själv alltid en diskursiv konstruktion”.

56   
 
För att undersöka vilka mönster det finns i utsagorna samt vilka sociala konsekvenser 
dessa kan medföra, strävar en diskursanalytiker efter att ”avtäcka” sitt empiriska material. 
Om forskaren själv är en del av den diskurs som undersöks, kan det vara svårt att se de 
”självklarheter” som kan finnas i forskningsmaterialet. Det finns en risk att de delar som 

inte fångas upp av det teoretiska ramverket kommer att förbises. Rollen som forskare 

                                                 
55 Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (2007). Diskursanalys i praktiken. Malmö: Liber, s. 21. 
56 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000) s. 56. 
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präglas av de övertygelser och värderingar som vederbörande har. Likaså de metoder som 
används.57 
 
Inte heller vi kan ställa oss utanför våra omgivande diskurser. Vår bakgrund på det 
biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet har påverkat oss och vårt analysarbete. 
Det kan uppfattas både som en svaghet och som en styrka. Å ena sidan har vår 
förförståelse möjliggjort identifieringen av diskurserna rörande Malmö stadsbiblioteks 
framtid. Å andra sidan har vår förförståelse inneburit en risk att reproducera vissa 
diskursiva inslag i analysen av vårt empiriska material. Vi behöver kunskap för att förstå 
det vi studerar, samtidigt som vi måste hålla avstånd till empirin för att inte bli alltför 
påverkade. 
 
Att dra generella slutsatser utifrån ett begränsat material kan vara bekymmersamt och det 
är heller inte vår avsikt. Det vi kan göra är att försöka förstå och uttala oss om händelser 
knutna till en viss plats, under en viss tid. För att skapa transparens i vår analys och 
samtidigt understödja vår argumentation har vi i arbetet med vår empiri använt oss av 
mycket exemplifiering. Men som vid alla tolkningar är resultatet i slutändan beroende av 
tid, vana, arbetsverktyg och forskningsobjekt.58 

                                                 
57 Widerberg, Karin (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur, s. 17. 
58 Bergström & Boréus (2000) s. 39, 260. 
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4. Resultat och analys 
 
Kapitel fyra består av två partier. I första partiet presenteras kort Malmö stadsbibliotek 
samt Malmö stad. Texten är till huvuddel tagen från Malmö stads hemsida, vilket ger en 
bild av Malmö såsom Malmö stad vill framhålla det. Vidare följer kortfattade 
presentationer av Sven Nilsson och Elsebeth Tank. Dessa presentationer grundar sig på 
information hämtad från deras respektive hemsidor. Vi är medvetna om denna ensidiga 
vinkling, men finner det intressant att återge hur Malmö stad och de båda 
stadsbibliotekarierna väljer att presentera sig. Presentation är dessutom inte avgörande för 
resultaten i vår studie. 
 
Det andra partiet har vi delat in i fyra huvudsakliga delar. Den första delen består av en 
genomgång av de gemensamma nodalpunkter vi funnit i vårt empiriska material gällande 
Sven Nilsson och Elsebeth Tank. I det andra avsnittet övergår vi till att analysera 
materialet rörande Sven Nilsson och Malmö stadsbibliotek. Vi beskriver hur 
nodalpunkterna framträder i vårt empiriska material samt vilka tecken vi genom vår 
analys identifierat och som skapar våra ekvivalenskedjor. Vi ämnar vidare ringa in och 
formulera de framtidsdiskurser som framträder i vårt material. Den tredje delen behandlar 
Elsebeth Tank och materialet knutet till henne och stadsbiblioteket i Malmö. Förfarandet 
är detsamma som i föregående avsnitt om Sven Nilsson. I den fjärde och avslutande delen 
sammanför vi Sven Nilssons respektive Elsebeth Tanks framtidsvisioner gällande Malmö 
stadsbibliotek. Vi diskuterar och jämför deras framtidsdiskurser för att skönja om det 
finns några kopplingar mellan dem.  
 
Genom detta upplägg kommer vi i kapitlet att besvara våra frågeställningar, vilka är: 
 

 Hur omtalas Malmö stadsbiblioteks framtid av stadsbibliotekarie Sven Nilsson 
under tiden 1989-1997?  

 Hur omtalas Malmö stadsbiblioteks framtid av stadsbibliotekarie Elsebeth Tank 
under tiden 2008-2010?  

 Hur förhåller sig Sven Nilssons och Elsebeth Tanks framtidstankar och visioner 
till varandra? 

 
Den första frågeställningen besvaras i avsnittet om Sven Nilsson. På samma sätt ges svar 
på den andra frågeställningen i delen om Elsebeth Tank. Den tredje och avslutande frågan 
diskuterar och söker vi svar på i kapitlets fjärde och avslutande avsnitt. 
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4.1. Malmö stadsbibliotek  
 
Malmö stadsbibliotek kan kännas igen på sin arkitektur. Biblioteket består av tre 
byggnader. ”Ljusets Kalender” som invigdes 1997. ”Slottet” som tillhör det gamla 

biblioteket och restaurerades för att återinvigas 1999. De båda byggnaderna är 
sammankopplade med ”Cylindern” där entré, informationsdisk, återlämningsdisk och 
café inryms. 
 
Stadsbiblioteket i Malmö öppnades 1905 i Hotell Tunneln. 1946 flyttades biblioteket till 
”Slottet” och redan på 1960-talet hade biblioteket vuxit ur sina lokaler. Efter årtiondens 
diskussioner i kommunen om hur, var och när ett nytt bibliotek skulle byggas utlystes 
1992 en arkitekttävling. Den danske arkitekten Henning Larsens förslag vann och 
resultatet stod klart 1997. I september 1999 stod det nygamla stadsbiblioteket helt klart. 
Biblioteksorganisationen IFLA har utsett stadsbiblioteket till ett av de 12 vackraste 
biblioteken i världen och i Sverige har det belönats med Kasper Salin-priset. 
 
Biblioteket har genom åren haft som ambition att vara i framkant gällande moderniteter 
inom biblioteksvärlden. De startade utlån av musikskivor 1975, och videofilmer började 
utlånas 1990. Ett datoriserat katalog- och utlåningssystem startade 1983 som ett av de 
första i Sverige och sjutton år senare, år 2000, infördes det nya systemet Millennium som 
möjliggjorde omlån samt beställning av media via Internet, t ex hemifrån.59   
 
Malmö som stad har genomgått stora förändringar under de sista femtio åren. Efter att ha 
varit en betydande industristad under många år har staden blivit mer av en kunskapsstad. 
När Kockums lades ned på 1980-talet gick Malmö en svår tid till mötes, först i mitten på 
1990-talet när högskolans byggande tog fart började det ljusna. När bron stod klar år 
2000 kom Malmö snabbt att dra nytta av läget i Öresundsregionen och samarbete med 
Danmark. BO0160, Turning Torso och Högskolans centrala läge har fått ny fart på 
Malmö. Industrierna har ersatts av handel, affärsverksamhet, IT och utbildning. År 2010 
stod Citytunneln klar.61 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59 Malmö stads hemsida om biblioteken.  
   http://www.malmo.se/Medborgare/Biblioteken/Varabibliotek/Stadsbiblioteket/Om-oss/Om 
   huset/Historia.html [2011-05-29]. 
60 Bo01, en ny stadsdel och en bostadsmässa som arrangerades i Malmö 2001. Se  
    http://www.malmo.se/Medborgare/Kultur--noje/Arkiv--historia/Kulturarv-Malmo/A-D/Bo01.html. 
61 Reisnert, Anders. http://www.malmotown.com/sv/press/artiklar/malmos-historia [2011-05-17]. 
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4.2. Sven Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö 1989-1997 
 
Sven Nilsson är fil.dr. och docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Han har 
skrivit ett antal böcker om kulturfrågor, massmedier och framtidsfrågor, till exempel 
Kulturens nya vägar - Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige.62 Medverkar i 
dags- och fackpress som debattör, är föredragshållare inom biblioteks- och kulturfrågor 
och driver utvecklingsprojekt i bibliotek och på kulturområdet. Han har varit kulturchef i 
Norrköping. Arbetar nu i eget företag, Polyvalent, med utvecklingsarbete inom kultur- 
och biblioteksområdena.63 
 
 
4.3 Elsebeth Tank, stadsbibliotekarie i Malmö 2008 – 
 
Elsebeth Tank är uppväxt i Danmark och i grunden utbildad bibliotekarie på Danmarks 
Biblioteksskole. Hon har haft chefsbefattningar i Danmark inom bibliotek och kultur 
sedan början på 1990–talet. Senaste uppdraget innan hon flyttade till Sverige och Malmö 
var som direktör för NOTA, Nationalbiblioteket för människor med lässvårigheter, under 
Kulturministeriet i Danmark.64 
 
 
4.4 Gemensamma nodalpunkter för Sven Nilsson och Elsebeth Tank 
 
Genom noggrann läsning och analys av vårt empiriska material rörande Sven Nilsson och 
Elsebeth Tank och deras respektive tidsperiod på stadsbiblioteket i Malmö, har vi kunnat 
utläsa fyra stycken nodalpunkter: personal, media, besökare och rum. Det är runt dessa 
fyra nodalpunkter stadsbibliotekariernas diskurser gällande framtiden på Malmö 
stadsbibliotek skapas. Nodalpunkternas betydelse för framtidsdiskurserna erhåller vi 
genom att koppla ekvivalenskedjor till dem.  
 
För att förtydliga våra nodalpunkter definierar vi dem här och förklarar härmed vilken 
betydelse vi tillskriver dem. Vi redogör främst för egna tolkningar och definitionerna är 
formulerade av oss själva.  
 
 
 
 
 

                                                 
62 Nilsson, Sven (1999, 2003) Kulturens nya vägar - Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige,    
   Malmö: Polyvalent. (1999, 2003). 
63 Nilsson, Sven. http://www.futurum.polyvalent.se/ [2011-05-29]. 
64 Tank, Elsebeth. http://www.elsebethtank.com/ [2011-05-29]. 
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4.5 Sven Nilsson 
 
I det följande kommer vi att presentera de ovan nämnda nodalpunkterna rörande Sven 
Nilsson. Vi beskriver hur de framträder i vårt empiriska material samt vilka tecken vi 
genom vår analys identifierat och vilka formulerar våra ekvivalenskedjor. 
 
4.5.1 Personal 
 
Vår nodalpunkt personal genererade tio tecken: 
 

 identitet 
 kompetens 
 service 
 förmedla 
 uppsökande verksamhet 
 samarbete 
 marknadsföring 
 decentralisering 
 arbetslag 
 konsulter 

 
Sven Nilsson menar att Malmö stadsbibliotek har en tydlig och konkurrenskraftig 
identitet. Det gäller dock att ständigt bedriva ett arbete för att förtydliga och stärka denna. 
Arbetet med att fördjupa identiteten relaterad till personalen syftar övergripande till att 
stärka den positiva kontakten mellan personal och besökare. Det gäller att få fler 
människor att använda biblioteket och även bredda sin repertoar av bibliotekstjänster.65 
 
Biblioteket är verksamt i ett samhälle där varumarknaden och massmedierna spelar en 
betydande roll. Det fungerar som kulturinstitution, varuhus och arbetsplats. Biblioteket 
spelar rollen som ”en ickekommersiell version av verksamheter som finns ute i samhället 
på kommersiella villkor”.

66 Det ska vara öppet för alla, tillhandahålla en professionell 
kompetens och vara kommersiellt och ideologiskt obundet. På Malmö stadsbibliotek ska 
personalens arbete ”kännetecknas av kompetens och service”

67
, vilket åstadkoms av ”ett 

omfattande kompetenshöjningsprogram […] en månads fortbildning i exempelvis 

lagarbete, IT, ämneskunskap, framtidsfrågor mm”.
68 Den snabba teknologiska 

utvecklingen på biblioteket kräver en ny kompetens, och en ”nyckelfråga i framtiden är 

att få större rörlighet och ständig förnyelse av kompetensen”.
69  

                                                 
65 Nilsson, Sven (1994), Mötet – så marknadsför vi Malmö stadsbibliotek, s. 12ff.  
66 Nilsson, Sven (1996), Malmö, kulturen och framtiden. Ett projekt inom Malmö 2000, s. 80. 
67 Nilsson, Sven (1994) s. 12. 
68 Malmö stadsbibliotek (1997). Verksamhetsberättelse 1997, s. 3. 
69 Nilsson, Sven (1996) s. 23. 
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Under mottot fantasi och kunskap ska Malmö stadsbibliotek erbjuda mångfald och 
kvalitet och breda kontakter utåt. Det innebär bland annat att personalen ska stå för en 
hög servicenivå i kundkontakterna, ett utvecklat informations- och PR-arbete samt 
uppsökande verksamhet för dem som inte kan komma till biblioteket.70 Sven Nilsson 
menar att personalen måste skapa goda relationer till besökarna, lyssna aktivt och 
respektera kundens synpunkter. Han ger dem även en konkret uppmaning: ”Tänk på att 

många användare vet mer än vi om ett ämne!”.
71  

 
Stadsbibliotekets mål betonar såväl teoretisk kompetens som serviceanda, 
publikorientering och inriktning på förmedlingsarbete. Personalen ska ha hög servicenivå 
vad gäller att besvara frågor, vägleda användarna och leverera dokument.72 ”Det handlar 

om klassiskt bibliotekariearbete i nya former: man söker, systematiserar, sammanställer 
och presenterar information.”

73 Bibliotekspersonalen gör ständigt nya urval och 
specialpresentationer med tips för läsare, lyssnare och åskådare. Det ger även personalen 
en möjlighet att vidareutvecklas, att bli specialister, och därmed i större utsträckning 
behärska möjligheterna att söka information inom ett ämne. Sammantaget ska 
bibliotekets lokaler och samlingar tillsammans med informationsteknologin och 
personalens arbetsformer bidra till ett fritt informationsflöde och en kvalificerad 
kunskapsförmedling.74 
 
Stadsbiblioteket i Malmö ska nå alla. Biblioteket ska ha breda kontakter utåt vilket bland 
annat innebär att uppsökande verksamhet riktad mot dem som inte kan komma till 
biblioteket ska bedrivas. Som komplement till huvudbiblioteket och stadsdelsbiblioteken 
ska uppsökande verksamhet i form av ”boken kommer” och arbetsplatsbibliotek finnas.

75 
Denna viktiga del av stadsbibliotekets publika verksamhet syftar dessutom till att få 
kontakt med nya grupper av biblioteksbesökare.76 
 
Sven Nilsson trycker på betydelsen av framtida samarbetspartners från exempelvis skola, 
kulturinstitutioner, andra förvaltningar och organisationer. ”Det är viktigt att knyta 

allianser och ta fasta på alla positiva samverkansmöjligheter – på alla plan inom 
biblioteket.”

77 Det är även en självklarhet att Malmö ska gå från arbetarstad till 
kunskapsstad. Han menar att ett universitet eller en högskola kommer att skärpa stadens 

                                                 
70 Nilsson, Sven (1993), ”Om tio år: Förändringar i Malmö stadsbibliotek”, Biblioteksarbejde nr 39, s. 62. 
71 Nilsson, Sven (1994) s. 10. 
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 Fantasi och kunskap. Riktlinjer för verksamheten, s. 2 
73 Nilsson, Sven (1997e), Tidernas bibliotek – ett framtidsscenario. Ingår i Tidernas bibliotek: Malmös  nya 

stadsbibliotek som vision och verklighet s. 6. 
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 Fantasi och kunskap. Riktlinjer för verksamheten, s. 3. 
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 Ibid, s. 1. 
76 Nilsson, Sven (1991), Slott i parken, s. 18. 
77 Nilsson, Sven, (1994) s. 15. 
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nya kunskapsprofil. Det förutsätter att kunskapsförsörjningen utvecklas. Biblioteket ska 
därför ha stor tillänglighet och hög kvalitet: 
 

Infonet Skåne knyter samman alla folkbibliotek i Skåne. Infonet Öresund knyter 
samman biblioteken i Malmö, Köpenhamn, Helsingborg och Helsingör. Projektet 
”kunskapens infrastruktur” förbinder Malmö stadsbibliotek med Lunds 

universitetsbibliotek. Malmö stadsbibliotek begär ett nationellt uppdrag som 
centrum för nätverksbaserad information för de svenska folkbiblioteken. 
Etablering av biblioteksservice i Malmö universitet.78 

 
Biblioteket ska arbeta kontinuerligt med att locka fler besökare till sig. Som hjälp till 
detta arbete utformas ett marknadsföringsprogram. Tyngdpunkten i detta program ligger 
på mötet mellan användarna och biblioteket. Personalen ska i sin marknadsföring utnyttja 
alla naturliga kontakter mellan bibliotek och besökare.79 Fler besökare ska lockas till 
biblioteket och de ska dessutom stimuleras att använda fler tjänster. I 
marknadsföringsarbetet betonas vidare kännedom och tillgänglighet, alla ska känna till 
biblioteket och dess kärntjänster. Biblioteksbesöket ska stå i centrum, besökarna ska lätt 
kunna orientera sig samt stimuleras till att bredda sitt utnyttjande av bibliotekets tjänster. 
Personalen ska arbeta för att nå nya användare. De som inte använder biblioteket ska 
inspireras till att göra det. Bibliotekspersonalen ska dessutom arbeta med att förtydliga 
och stärka bibliotekets identitet. Det innebär att personalens kompetens och service ska 
lyftas fram. Publiken som ska fångas ska vara stor, ung och krävande. 
Bibliotekslokalerna ska uppfattas som attraktiva och tillgängliga. Samlingarna biblioteket 
erbjuder ska signalera mångfald och kvalitet. Den totala bilden av biblioteket ska vara att 
det är uppskattat och välkänt.80 
 
Ett organisatoriskt mål på Malmö stadsbibliotek under Sven Nilssons ledning är att skapa 
en decentraliserad organisation som gynnar utveckling och förändring.81 Personalen 
inom ett arbetsområde kommer att genom decentralisering tilldelas en stor del av ansvaret 
för budget, personal, inköp, marknadsföring, presentation och exponering, utställningar 
och programverksamhet.82 Syftet är att skapa en konsekvent ansvarsfördelning och 
decentralisering av ansvar, befogenheter och resurser.83 
 
Personalen ska organiseras i arbetslag indelade utifrån avgränsade ämnesområden. 
Lagarbete och en helhetssyn på medieflödet ska bestämma arbetsorganisationen. 
Arbetslagsmodellen ska verka med flytande gränser mellan personalkategorier, där 

                                                 
78 Nilsson, Sven (1996), Malmö, kulturen och framtiden. Ett projekt inom Malmö 2000, s 56. 
79 Nilsson, Sven (1997c), Bibliotekets vision i backspegeln. Ingår i Tidernas bibliotek: Malmös nya 

stadsbibliotek som vision och verklighet s. 156. 
80 Nilsson, Sven (1994) s. 12. 
81 Nilsson, Sven (1993) s. 66. 
82 Nilsson, Sven (1991) s. 9.  
83 Nilsson, Sven (1993) s. 65. 
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arbetsuppgifterna fördelas inom arbetslagen mellan de olika personalkategorierna. Med 
besökarna och samlingarna i centrum ska denna arbetsmiljö underlätta integration av 
arbetsuppgifter och dessutom erbjuda bästa möjliga service.84 Personalen ska dessutom 
agera i rollen av konsulter. ”Viktigast är dock att bibliotekspersonalen är konsulenter som 

ger råd, anvisningar och handledning. De flesta frågor klarar man direkt, men för större 
projekt kan man beställa tid för konsultation”.

85  
 
För nodalpunkten personal finner vi ekvivalenskedjan: identitet - kompetens - service - 
förmedla - uppsökande verksamhet - samarbete - marknadsföring - decentralisering - 
arbetslag - konsulter. 
 
 
4.5.2 Media 
 
Vår nodalpunkt media gav oss elva tecken: 

 samlingarna i centrum 
 böcker 
 mångfald 
 kvalitet 
 tillgänglighet 
 exponering 
 ämnesmässig integration 
 flöde 
 automatik 
 det självinstruerade biblioteket 
 IT 

 
I Malmö stadsbibliotek står samlingarna i centrum

86 och de ska därför exponeras rikligt. 
Ett mål är att alla medborgare ska kunna komma i kontakt med alla de ”erfarenheter, 

upplevelser, kunskaper och informationer som finns i samlingarna”.
87 Biblioteket 

kommer att vara fullt av böcker. Hela världslitteraturen ska vara ständigt närvarande.88 
En del av biblioteket ska vara ett enda boktorn med böcker runt väggarna i tre plan. Men 
vid närmare anblick ser man att böckerna dragit sig undan och på flera avdelningar har de 
främst en scenografisk betydelse. De fungerar som stämningsskapande väggdekoration 
och rumsavdelare.89 

                                                 
84 Nilsson, Sven (1991) s. 15. 
85 Nilsson, Sven (1996) s. 80. 
86 Nilsson, Sven (1997b). Bibliotekets vision – fantasi och kunskap. Ingår i Tidernas bibliotek: Malmös nya  

   stadsbibliotek som vision och verklighet s. 15. 
87 Nilsson, Sven (1991) s. 6. 
88 Nilsson, Sven (1996) s. 4. 
89 Ibid, s. 80. 
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Den nyare delen av samlingarna är huvudsakligen virtuell. Den finns lagrad i digital form 
och tas fram på beställning. Det finns emellertid några biblioteksavdelningar som 
fortfarande använder boken i dess traditionella form och det är den skönlitterära 
avdelningen samt barnavdelningen. ”Romaner och poesi ska man läsa i ’pappersbok’ – 
det tycker nästan alla”.

90 Boken kommer att spela en betydelsefull roll även i en 
”informationstekniskt dominerad framtid”.

91 
 
Malmö stadsbibliotek har en verksamhetsidé med nyckelord som fantasi och kunskap, 
mångfald och kvalitet. Mångfalden ska märkas genom att det alltid ska finnas skäl att gå 
dit. Man ska veta att det finns många olika aktiviteter och möjligheter.92  
Satsningen på och den långsiktiga uppbyggnaden av samlingarna ger grunden för 
mångfald och kvalitet i innehållet. Just kvalitet och mångfald uttrycks i urvalet av media 
och i bredden på samlingarna. Malmö stadsbibliotek ska rymma alla slags medier av god 
kvalitet. Det ska finnas hög katalogkvalitet, tydlig uppställning samt effektiva rutiner för 
lån, krav, reservering och transporter. En nyckelfråga blir att erbjuda denna service med 
så liten resursförbrukning som möjligt.93 Den gamla inställningen att biblioteket vet vad 
kvalitet är och att besökarna får ta vad som valts åt dem håller inte längre. Men det 
motsatta är inte heller hållbart, att biblioteket bara köper det besökarna vill ha. Friheten 
ligger mellan dessa båda inställningar.” I långsiktigheten ligger att hellre köpa fler titlar 
och acceptera köer på nya medier. I ett längre perspektiv är det bredden och djupet i 
samlingarna som räknas”.

94 Mångfald och kvalitet ska känneteckna samlingar och 
förvärv. 
 
Biblioteket ska arbeta för öppenhet och frihet och motverka fördomar och inskränkthet.95 
Det ska sträva efter att tillgodose alla rimliga önskemål vad gäller medier för konstnärlig 
upplevelse, förströelse och kunskapsinhämtande.96 Kraven på bredden i samlingarna ökar 
i takt med att invånarna med invandrarbakgrund blir en majoritet. Malmö behöver ett 
bibliotek för internationella tidningar och tidskrifter eller en internationell tidnings- och 
tidskriftssalong.97 
 
Det är även av yttersta vikt att bibliotekets medier blir tillgängliga.98 Alla ska ha tillgång 
till det samlade mediebeståndet och till bibliotekets samlade kompetens. Malmö 

                                                 
90 Nilsson, Sven (1994) s. 12ff. 
91 Ibid, s. 12ff. 
92 Nilsson, Sven (1991) s. 12. 
93 Nilsson, Sven (1993) s. 63. 
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34 
 

stadsbibliotek ska ge en fri och jämlik tillgång till information och upplevelse. 
Biblioteket ska fungera som ett lokalt, regionalt och nationellt dokumentationscentrum 
och ge snabb och säker tillgång till sökt information, både i form av dokument och 
genom svar på ställda frågor.99  
 
Uppställning, exponering och skyltning ska gemensamt skapa förutsättningar för ett 
framgångsrikt sökande bland samlingarna, både vad gället fritt botaniserande och de mer 
målmedvetna studierna.100 Skyltningen ska vara varierad och genomtänkt så den väcker 
intresse för samlingarna och det ska finnas inslag av erbjudanden om ”specialtjänster”. 

Detta exponeringsarbete ska pågå aktivt så att varje biblioteksbesök får inslag av nyheter 
och överraskningar. Uppvisandet av samlingarna ska vara generöst. Det ska ske genom 
traditionell exponering men även med inslag av nya metoder såsom framsides 
frontexponering. 101 
 
En av Malmö stadsbiblioteks hållpunkter under Sven Nilssons tid är ämnesmässig 

integration av medier, oavsett form.102 Det betyder att bibliotekets samlingar ska ordnas 
och placeras efter innehåll, inte efter form, till ämnesområden. Inom respektive 
ämnesområde samlas sedan alla medier som hör till ämnet. Uppställningen ska vidare 
vara överskådlig och klar men behöver inte följa SAB:s klassifikationssystem.103 
 
Malmö stadsbiblioteks alla olika funktioner ska samordnas till ett flöde för att uppnå 
högsta effektivitets- och kvalitetsnivå.104 Lokaler, samlingar, informationsteknologi och 
arbetsformer ska alla bidra till ett fritt informationsflöde och en kvalificerad 
kunskapsförmedling.105 En av de dominerande funktionerna är bibliotekets medier vilka 
ju också ger upphov till olika mönster och flöden. För att kunna erbjuda kvalitet och god 
service gäller det att ha noggrann koll på mediernas totala väg: inköp, färdigställande, 
placering i samlingar, utlån, läsning i huset och återlämning till lagring och gallring.106 
Medieflödet ska vidare organiseras utifrån att utlåningen är decentraliserad till 
integrerade informations- och utlåningsdiskar, medan återlämningen i princip ska ske på 
ett ställe. Vid sortering samordnas så långt som möjligt bibliotekets totala medieflöde det 
vill säga låntagarcirkulation och internt medieflöde.107 
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100 Nilsson, Sven (1991) s. 8f. 
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Malmö stadsbibliotek var tidiga, om inte först ut, med automatisk utlåning.108 Denna 
automatisering ska vidareutvecklas. Datasystem och annan teknik ska erbjuda ett 
optimalt stöd för utlåning, återlämning och sortering av medier.109 För utlån och 
återlämning gäller att systemet medger självbetjäning. Det ska vidare kunna utvecklas till 
ett automatiskt stöd för sortering av återlämnade medier.110 De funktioner som hör ihop 
med återlämning och utlån, bereds yta i anslutning till återlämningsdisken.111 
 
En vidareutvecklad självbetjäningstanke är den bakom projektet ”det självinstruerande 

biblioteket”. Tanken är att skapa ett bibliotek där besökarna, med hjälp av 

lokaldisposition, skyltning, datasystem med mera, i stort sett klarar sig själva. All 
kunskap ska så vitt det är möjligt vara globalt tillgänglig i nätverket. Det gäller att 
utnyttja tekniken för att minimera arbetsinsatserna i informationshanteringen i och med 
den fördjupade kunskapshanteringen.112  
 
Bibliotekets samlingar inom de olika ämnesområdena görs tillgängliga för besökarna via 
sökterminaler och CD-ROM-stationer och det kommer att finna demonstrationsbibliotek 
för all slags CD-ROM-teknik.113 Det görs även en stor IT-satsning med många datorer 
anslutna till Internet och med möjlighet till sökning i många olika databaser. Malmö 
stadsbibliotek gör som första svenska folkbibliotek sitt mediebestånd sökbart i 
nationaldatabasen LIBRIS.114 Biblioteket presenterar sig även på Internet.115 
 
Biblioteket kommer att vara kunskapssamhällets show-room, där allt kommer att finnas 
tillgängligt för demonstration. Fortfarande förmedlas produkter, framförallt medier, även 
om dessa mer och mer har tagit en virtuell form.116 För invandrarna innebär den nya 
tekniken en revolution. All litteratur på alla språk finns tillgänglig för bildskärmsläsning, 
tankning och utskrift.117 
 

Huvuddelen av samlingarna är virtuell, dvs den finns lagrad i digital form och tas 
fram på beställning. ’Omslag’, ljudprov, innehållsreferat och recensioner 

bläddras fram på bildskärmar och kan njutas på platsen eller tankas över för 
användning hemma.118 
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För att användarna inte ska drunkna i informationsmängden ska biblioteket spela en aktiv 
och redaktionell roll. De ska sammanställa och presentera sökmenyer och material kring 
teman, i utställningar och genom egna multimediaproduktioner. Biblioteket ska publicera 
såväl länkar som material, både elektroniskt och i skrift. Det mesta är av tillfälligt slag, 
men allt blir tillgängligt på näten och vissa produktioner får stor spridning.119 
 
Biblioteket har utvecklats till en kunskapsteater. Det kommer att ha en fast anställd 
scenograf som ser till att man tillvaratar och betonar de stämningsskapande inslagen. 
Multimedia kommer att få sin förstärkning i själva biblioteksmiljön. Teman lyfts fram 
och exponeras i utställningar och skärmar. Föremål, belysning och multimedia 
samspelar.120 
 
För nodalpunkten media formulerar vi ekvivalenskedjan: samlingarna i centrum - böcker 
- mångfald - kvalitet - tillgänglighet - exponering - ämnesmässig integration - flöde - 
automatik - det självinstruerade biblioteket - IT. 
 
 
4.5.3 Besökare 
 
Vår nodalpunkt besökare gav oss åtta tecken: 
 

 möten 
 kunskap 
 nyttoanvändning 
 upplevelse 
 ströva 
 på egen hand 
 självbetjäning 
 använda fler tjänster 

 
Malmö stadsbibliotek ska vara besökarens bibliotek. Att tillgodose användarnas behov är 
målet för biblioteksarbetet.121 Biblioteket ska vara en mötesplats för såväl planlagda som 
slumpmässiga möten. Grundläggande motiv för biblioteksbesök är tillgänglighet och 
kvalitet.122 Framtidens bibliotek ska inte bara vara ett möte med bibliotekets samlingar 
utan även ett rum för möten mellan människor, mellan besökare och författare, 
debattörer, skådespelare, musiker, konstnärer med flera.123

 

 

                                                 
119 Nilsson, Sven (1996) s. 81. 
120 Nilsson, Sven (1997e) s.6. 
121 Nilsson, Sven (1993), s. 63. 
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På natten är det mest nyttoanvändarna som kommer till biblioteket. Men många 
kommer in om på vägen hem från kvälls- och nattarbetet. De läser tidningar, 
lyssnar på musik eller ser en film, ensamma eller tillsammans med andra. Eller 
också tankar de över material som de ska använda i sitt andra arbete; det är 
väldigt många som har flera arbeten. På dagen är det många fler som flanerar i 
biblioteket eller använder det som mötesplats. Bibliotekets café är ett berömt 
raggningsställe bland de unga intellektuella i staden.124 

 
Besökarna, som kommer till biblioteket gör det för att få både kunskaper och upplevelser. 
Nyttoanvändningen är dock övervägande.125

 Malmö stadsbibliotek ska vara en del i ett 
globalt informationsnät. Med samlingarna i centrum ska det ta ett långsiktigt ansvar för 
kunskapsuppbyggnaden och stödja ett fritt kunskapssökande.126 Många besökare är 
specialister inom olika områden, vilket ställer stora krav på såväl bredd som kvalité på 
bibliotekets service. Samtidigt kan de också fungera som kunskapare och hjälpa 
biblioteket att upptäcka nya ämnen eller välja rätt böcker i ett ämne.127 
 
Malmö stadsbibliotek ska både som fysiskt och mentalt rum tillfredsställa såväl förnuft 
som känsla. Det ska finnas inslag av logisk struktur och upplevelse, av verklighet och 
scenografi.128 Besökaren ska möta ”landskap” som bjuder in till upptäcktsresor, strövtåg 
och fördjupning, till allvarligt studierum och lekfull upplevelse.129 En medveten, 
konstnärlig miljögestaltning ska förmedla näring åt fantasin och upplevelsen hos 
besökaren.130 Det ska finnas rikligt med läs- och studiemiljöer bland samlingarna 
utformade så att det finns möjlighet till upplevelser för både stora och små barn.131 Sven 
Nilsson liknar även det framtida biblioteksbesöket vid det fria, nyfikna kringströvandet 
som kan kännas igen från varuhus och storstäder:  
 

Du kommer till biblioteket, strövar runt och botaniserar fritt, träffar bekanta, 
lyssnar på Schuberts opus 100, läser en datatidskrift och en rocktidning eller en 
ny diktsamling, frågar efter artiklar om gatubarn i Sydamerika...och går glad och 
nöjd från biblioteket utan en enda bok.132 

 
Med hjälp av lokalposition, skyltning, datasystem och dylikt ska besökarna i stort sett 
klara sig på egen hand när de kommer till biblioteket.133 Vid biblioteksbesöket ska det 
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vara lätt att orientera sig, finna sökt material, få kontakt med personalen samt att utnyttja 
bibliotekets olika tjänster.134 Besökaren ska på ett smidigt sätt själv kunna utnyttja de 
olika avdelningarna.135 Det ska finnas möjlighet till självbetjäning vid utlån och 
återlämning, vilket bland annat kommer att innebära snabbare service.136 För 
musikområdet krävs dessutom avlyssningsmöjligheter för skivor, kassetter och CD i ett 
separat rum med självbetjäning, samt programrum för t ex gemensam avlyssning.137 
 
Som biblioteksbesökarnas arbetsplats kan biblioteket erbjuda kvaliteter hämtade ur såväl 
kulturinstitutionen som varuhuset.138 Utifrån detta synsätt kan biblioteksbesökaren 
stimuleras till att bredda sin biblioteksanvändning och på så vis använda fler tjänster. 
Samtidigt måste bibliotekets repertoar av tjänster breddas och nya utvecklas för att ge fler 
skäl till biblioteksbesök. Tjänsterna bör också anpassas efter olika användargrupper till 
exempel näringslivsservice efter dansk förebild.139 
 
För nodalpunkten besökare finner vi ekvivalenskedjan: möten - kunskap - 
nyttoanvändning - upplevelse - ströva - på egen hand - självbetjäning - använda fler 
tjänster. 
 
 
4.5.4 Rum 
 
Nodalpunkten rum alstrade tio tecken: 

 synligt 
 mötesplats 
 café 
 marknadsplats 
 läs- och studiemiljöer 
 stämningsskapande 
 exponering och skyltning 
 servicepunkter 
 öppethållande 
 landskapet 

 
Malmö stadsbibliotek ska vara synligt i stadsbilden. Byggnaderna ska fungera som en 
signatur. De ska gestalta och synliggöra biblioteksverksamheten och dess innehåll och 
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samtidigt spegla historia och framtid, minne och utopi.140 Biblioteket ska vara ett 
monument, en hörnpelare i stadens offentliga liv. Det ska vara präglat av auktoritet och 
klarhet och byggt för att användas under generationer.141 Biblioteksbyggnaderna ska 
utgöra en ram kring verksamheten. De ska kommunicera sitt innehåll till förbipasserande 
och besökare.142 Kunskaper, studier, litterära upplevelser och offentliga samtal kan 
förändra individen, gruppen och samhället. Det betyder att biblioteket utåt ska framträda 
med den självklarhet, som dess roll motiverar.143 
 
Biblioteket måste synas, om du inte syns finns du inte. Med synligheten kommer också 
krav på ständiga förändringar. Flexibilitet i biblioteksrummet och i de olika tekniska 
installationerna är ett krav. Likaså möjligheten att arbeta med scenografisk gestaltning 
och utställningar med mera.144 
 
Stadsbiblioteket i Malmö ska vara ett centrum för fantasi och kunskap. Det ska under 
generationer vara en självklar mötesplats för alla de som genom bibliotekets samlade arv 
av kunskaper och litterär gestaltning, söker stimulans, utveckling och förändring.145 Det 
kommer att fylla funktion som informations- och kulturcentrum, mötesplats och 
studiehem.146 
 
Biblioteket är en mötesplats för både planlagda och slumpmässiga möten. Det ska vara ett 
offentligt vardagsrum och fylla rollen som korsväg, mötesplats, torg och marknad.147 
Lokalerna ska uppfylla kraven på god offentlig miljö och vara attraktiva.148 Den nya 
informationsteknologin kommer att öka bibliotekets betydelse. Bibliotekets viktigaste 
funktion kommer dock att vara ”som mötesplats, med samma funktion som caféet eller 
torget i Söderns städer”.

149 Biblioteket ska dock ha både klostercellens avskildhet och det 
centraleuropeiska caféets breda kontaktytor. Det ska ge utrymme både för inåtvänt 
lyssnande och offensivt tilltal.150 Besökarna ska komma till caféet, som är placerat 
centralt nära tidningsrum och tidskrifter,151 för läsning av tidningar eller för samtal och 
möten.152

 

Den framtida finansieringen av bibliotekstjänster kommer att innebära en blandning av 
olika principer. Gratisprincipen kommer fortfarande att vara den dominerande. Men i 
                                                 
140  Nilsson, Sven (1991) s. 10. 
141  Ibid, s. 11. 
142  Nilsson, Sven (1997b) s. 16. 
143  Nilsson, Sven (1991) s. 1. 
144  Nilsson, Sven (1997a) s. 31. 
145  Nilsson, Sven (1990), Biblioteket som historia och utopi. 
146  Nilsson, Sven (1997b) s. 16. 
147  Ibid, s. 16. 
148  Fantasi och kunskap, s. 2. 
149  Nilsson, Sven (1997a) s. 30. 
150  Nilsson, Sven (1997b) s. 16. 
151  Nilsson, Sven (1991) s. 18.  
152  Ibid, s. 8. 
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framtiden kommer biblioteket att erbjuda plustjänster till ett självkostnadspris. Det kan 
till exempel gälla tankning av musik och video eller överföring av artiklar eller hela verk. 
Ytterligare en variant är marknadsplatsen. Där erbjuder biblioteket mot betalning företag 
”torgplatser”. Biblioteksanvändaren kommer att kunna köpa IT-tjänster med ett 
elektroniskt betalsystem. Biblioteket har ansvar för utbud, tillgänglighet och kvalité av 
urvalet, allt kommer sålunda inte att finnas på biblioteket.153 
 
Det ska i Malmö stadsbibliotek finnas rikligt med stimulerande läs- och studiemiljöer, 
avskilt såväl som bland samlingarna. De ska vara utformade så att möjlighet ges till 
upplevelser för både stora och små barn, och för enskilda respektive för grupper.154  
 
Biblioteket är en kulturinstitution och där finns både ”bokhandel”, ”skivbutik”, ”biograf” 

och ”tidningskiosk”. Det fungerar också som ”förlag” och ”publicist”. Biblioteket har en 

ickekommersiell version av verksamheter som finns ute i samhället på kommersiella 
villkor. Namnen antyder också att biblioteket i inredning och presentationsformer 
anknyter till andra miljöer för att skapa stämning och ge idéer och impulser till 
besökarna. Biblioteket har också blivit en kunskapsteater där det kommer att finnas en 
fast anställd scenograf som ser till att man tillvaratar och betonar de stämningsskapande 
inslagen. Multimedia förstärker och förstärks i själva biblioteksmiljön. Teman kommer 
att lyftas fram och exponeras i utställningar. Skärmar, föremål, belysning och multimedia 
arbetar tillsammans.155 
 
För att göra stadsbibliotekets medier tillgängliga krävs en genomarbetad plan för hur 
böckerna ska exponeras. Det samma gäller för uppställning av hyllor samt utformning 
och placering av informations- och lånediskar.156 Vidare ska uppställning, exponering 
och skyltning samverka för att skapa förutsättningar för framgångsrikt sökande.157 Teman 
ska lyftas fram och exponeras i utställningar och specialskyltningar.158 Det ska finnas en 
klar översikts-, avdelnings- och hyllskyltning utifrån gemensamma interna riktlinjer.159 
Inne i biblioteket ska besökaren kunna hitta sin väg genom en klar disposition av 
lokalerna och genom en tydlig skyltning, exteriört såväl som interiört.160  
 
Det ska finnas generöst med servicepunkter som för besökarna i kontakt med materialet 
ute i biblioteket.161 Det innebär att för låntagaren eller besökaren finns alla uppgifter om 
ett ämne, alla svaren på en fråga, samlade på ett ställe, vid en och samma servicepunkt i 

                                                 
153  Nilsson, Sven (1997e) s. 9. 
154  Nilsson, Sven (1991) s. 18. 
155  Nilsson, Sven (1997e) s. 6. 
156  Nilsson, Sven (1997b) s. 18f. 
157  Ibid, s. 19. 
158  Nilsson, Sven (1996) s. 79. 
159  Nilsson, Sven (1994) s. 13. 
160  Nilsson, Sven (1991) s. 8.  
161  Nilsson, Sven (1997b) s. 19. 
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biblioteket.162 Även möjligheten att låna ur bibliotekets samlingar vid dessa 
servicepunkter, decentraliserad utlåning, bör erbjudas.163 
 
Malmö stadsbibliotek ska ha ett generöst öppethållande på rätta tider.164 En tänkbar 
variant är att det har öppet dygnet runt.165 
 
Malmö stadsbibliotek har landskapet som bild för biblioteksmiljön. Denna metafor anger 
en friare uppställning, en uppdelning mellan huvudstråk och mindre gångar, en växling 
mellan samlingar och öppna ytor, sittgrupper samt utställnings- och exponeringstorg.  
I landskapsbilden finns tanken på något sammanhängande, organiskt och rytmiskt 
växlande. Landskapsmodellen ger frihet att profilera både sammanhang och överblick. 
Inom denna ram går det att skapa både collagemiljöer och mer hemliknande miljöer.166 
 

Besökaren ska möta ”landskap” som inbjuder till upptäcktsresor, strövtåg och 
fördjupning, till allvarligt studierum och lekfull upplevelse.167 

 
Besökaren ska snabbt kunna få en mental karta över biblioteket. Dess landskap ska breda 
ut sig på ett sätt som går att känna igen vid nya besök. Men det ska finnas variation och 
överraskning också på den mentala kartans nivå.168  
 
För nodalpunkten rum formulerar vi följande ekvivalenskedja: synligt - mötesplats - café 
- marknadsplats - läs- och studiemiljöer - stämningsskapande - exponering och skyltning 
- servicepunkter - öppethållande - landskapet. 
 
 
4.5.5 Diskurser hos Sven Nilsson 
 
I vårt material om Sven Nilsson och Malmö stadsbibliotek har vi hittat fyra nodalpunkter: 
personal, media, besökare och rum. Vi har formulerat fyra ekvivalenskedjor vilka är 
kopplade till nodalpunkterna. Med vårt analysarbete i fokus har vi identifierat fyra 
diskurser rörande Sven Nilsson och framtiden på Malmö stadsbibliotek. Nedan återges 
ekvivalenskedjorna för de olika nodalpunkterna på nytt. Efter det följer sammanfattande 
analysavsnitt vilka syftar till att ringa in diskursen rörande Malmö stadsbiblioteks framtid 
under Sven Nilssons tid som stadsbibliotekarie. 
 
 
                                                 
162  Nilsson, Sven (1991) s. 9. 
163  Ibid, s. 13. 
164  Fantasi och kunskap, s. 1. 
165  Nilsson, Sven (1997e) s. 5. 
166  Nilsson, Sven (1997a) s. 30. 
167  Nilsson, Sven (1997b) s. 16. 
168  Nilsson, Sven (1993) s. 175-176, 179. 
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Personal: identitet - kompetens - service - förmedla - uppsökande verksamhet - 
samarbete - marknadsföring - decentralisering - arbetslag - konsulter. 
 
Genom vår analys har vi identifierat in en diskurs beträffande den framtida personalen på 
Malmö stadsbibliotek som vi valt att kalla Den kvalificerade personaldiskursen. Sven 
Nilsson betonar den professionella kompetensen hos personalstyrkan samt en hög 
servicenivå. Genom vidareutveckling ska personalen ges möjlighet att bli specialister. 
 
Malmö stadsbibliotek ska hela tiden locka till sig nya besökare med intentionen att vidga 
sitt biblioteksutövande. En mycket kompetent personalstyrka med hög servicenivå är 
Sven Nilssons medel för att lyckas med detta. Personalen har att konkurrera med de 
kommersiella krafterna ute i samhället och ska därför, likt sina konkurrenter, stärka sin 
position genom ett digert marknadsföringsarbete.  
 
Sven Nilsson talar för att personalen i sitt arbete ska inta en förmedlarroll. Det är 
bibliotekarien som genom hög serviceanda ska hjälpa besökaren med svar på frågor, 
vägledning samt leverans av dokument. Personalen ska också ses som konsulter som ger 
råd, anvisningar och handledning. Idén med en bokningsbar personal som arbetar som 
konsulter ger associationer till dagens ”boka en bibliotekarie”.  
 
Genom att skapa en decentraliserad organisation med personalen indelade i arbetslag 
menar vi att Sven Nilsson önskar åstadkomma en personalgrupp med stor känsla för sitt 
bibliotek. En konsekvent ansvarsfördelning och ett decentraliserat ansvar ger dessutom 
varje individ större inblick i organisationen som helhet. Detta kan i förlängningen stärka 
och tydliggöra bibliotekets identitet. 
 
 
Media: samlingarna i centrum - böcker - mångfald - kvalitet - tillgänglighet - exponering 
- ämnesmässig integration - flöde - automatik - det självinstruerade biblioteket - IT. 
 
Angående framtidens media på Malmö stadsbibliotek har vi ringat in en diskurs som vi 
benämner Den välförsedda mediadiskursen. Mediebeståndet är det centrala för 
biblioteksverksamheten. Sven Nilsson lyfter fram betydelsen av virtuell media i 
framtiden samtidigt som han påpekar att användandet av boken i dess traditionella form 
kommer att finnas kvar, till exempel inom skön- och barnlitteratur. I stadsbibliotekets 
bestånd ska all slags media av god kvalitet rymmas. 
 
I Sven Nilssons framtida bibliotek har media, förutom sina inneboende kunskaper, 
ytterligare en dimension. Den fysiska boken kommer att spela en scenografisk roll i 
utformandet av biblioteksrummet. Böckernas betydelse är självklar. Men att den 
informationstekniska framtiden innebär förändringar är Sven Nilsson medveten om och 
automatiseringen av biblioteket ses som något självklart. Malmö stadsbibliotek ska ligga i 
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framkant av den digitala revolutionen. Bibliotekets utveckling till kunskapsteater med 
multimediala inslag ser vi som ett drag mot de konkurrerande och kommersiella 
verksamheterna ute i samhället. 
 
Samlingarna är som tidigare sagts mycket viktiga och utgör bibliotekets centrum. De ska 
präglas av mångfald och kvalitet. Sven Nilsson betonar flera gånger att all media ska vara 
lättillgänglig för alla, både besökare och personal. Vi ser detta som ett utslag av 
folkbibliotekets uppgift att verka för bildning och demokrati. Biblioteket står fortfarande 
som en garant för ”god kvalitet” vilket vi bland annat kopplar till bildningstanken. Vikten 

av tillgänglighet knyter vi an till folkbibliotekens roll som samhällsinstitution med 
demokratiuppdrag. Vi menar också att han i sitt framtidsscenario finner att det krävs 
större bredd bland samlingarna eftersom att invånare med andra språk än svenska ökar. 
Det är en tanke som går att koppla såväl till idén om mångfald som demokratiuppdraget. 
 
Tillgänglighetstanken visar sig även vad gäller återvinning av information. Sven Nilsson 
förespråkar ämnesmässig integration av medier. Samlingarna ska ordnas och placeras 
efter innehåll, inte efter form, till ämnesområden. Besökaren, tillika personalen, ska lätt 
kunna finna dokument om samma ämne. De ska stå tillsammans oavsett klassificering. 
 
 
Besökare: möten - kunskap - nyttoanvändning - upplevelse - ströva - på egen hand - 
självbetjäning - använda fler tjänster. 
 
Vi har urskiljt en diskurs angående Malmö stadsbiblioteks besökare som vi kallar 
Diskursen om den självbildande besökaren. Biblioteksbesökaren i Sven Nilssons 
framtidsbild är intresserad av att förkovra sig. Den är törstig på kunskap - och även på lite 
nöje - och sörjer gärna själv för att få sitt behov mättat. Stöd från serviceinriktad 
bibliotekspersonal och en välskyltad och konstnärligt utformad biblioteksmiljö ska borga 
för ett fritt kunskapssökande. 
Vi ser hos Sven Nilsson en något romantiserad bild av besökaren. Denne strövar nyfiket 
omkring i framtidens bibliotek och får sitt förnuft och sin känsla tillfredställd. Besökaren 
omnämns som glad till och med när han lämnar biblioteket utan att ha lånat en bok. Sven 
Nilsson tänker sig att Malmö stadsbibliotek ska inspirera kulturinstitutionens besökare 
såväl som varuhuskunden. Denna kombination av upplevelse, kulturinstitution och 
varuhus torde kunna vidga besökarens användande av bibliotekstjänster. Vi ser detta som 
en introduktion av Sven Nilsson till att biblioteket kommer att bli alltmer 
upplevelseorienterat.  
 
Besökaren kommer utöver mötet med samlingarna på biblioteket även möta människor. 
Dessa sociala möten kan äga rum dygnet runt. Vid sidan om denna framtida bild ser Sven 
Nilsson också besökaren som en självständig individ, som klarar sig på egen hand. Det 
gäller den rent rumsliga orienteringen liksom den automatiserade självbetjäningen. 
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Rum: synligt - mötesplats - café - marknadsplats - läs- och studiemiljöer - 
stämningsskapande - exponering och skyltning - servicepunkter - öppethållande - 
landskapet. 
 
I vår analys gällande Sven Nilsson har vi slutligen identifierat en diskurs beträffande 
framtidens rum som vi valt att kalla Det sociala rummets diskurs. Malmö stadsbibliotek 
ska uppfattas som en självklar mötesplats för såväl privata som arbets- och 
studierelaterade ändamål. God service och generöst öppethållande ska bidra till ett 
inbjudande och tillgängligt bibliotek generationer framöver.  
 
Sven Nilsson betonar vikten av ett bibliotek med attraktiva miljöer. Biblioteksrummet ska 
både avspegla och gestalta bibliotekets aktiviteter och dess innehåll. Samtidigt ska det 
kännas som besökarens arbetsplats och vardagsrum. Det förstnämnda tar avstamp i 
biblioteket och dess verksamhet. Det andra utgår från besökaren och dess liv. Vi ser det 
som en kombination av offentlighet och privat sfär. 
 
Sven Nilssons framtida bibliotek ska vara ett centrum både för fantasi och för kunskap. 
Tonvikt läggs på biblioteket som social mötesplats. Det ska finnas olika 
stämningsskapande miljöer för besökarna att vistas i och inspireras av. Klostercellen ska 
bo granne med söderns café, det inåtvända lyssnandet ska samsas med det offensiva 
tilltalet. 
  
Vi ser Sven Nilssons vision av rummet som ett smörgåsbord av olika miljöer. Allt ska 
finnas sida vid sida utan att något utesluts. Rumsliga motpoler konkurrerar inte med 
varandra. De kompletterar varandra. Det är variationen, som skapar ett dynamiskt 
biblioteksrum. Malmö stadsbibliotek ska ta plats och synas. För syns man inte i den för 
Sven Nilsson aktuella tiden, finns man inte heller. 
 
 
Genom analys av vår empiri gällande Sven Nilsson och skapande av ekvivalenskedjor har 
vi definierat fyra diskurser rörande framtiden på Malmö stadsbibliotek: Den 

kvalificerade personaldiskursen, Den välförsedda mediadiskursen, Diskursen om 

den självbildande besökaren, Det sociala rummets diskurs. Vi vill understryka att vi 
här beskriver diskurser som existerar under Sven Nilsson verksamma tid som 
stadsbibliotekarie. Det handlar således inte om några allmängiltiga diskurser. 
Diskursteorin säger att diskurser inte är fixerade mer än i den stund de skapas. De står 
dessutom alltid i relation till allt utanför diskursen vilket gör att de alltid utsätts för 
förändringar. 
 
 
4.6 Elsebeth Tank 
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Vi kommer i det följande att beskriva nodalpunkterna vi funnit gällande Elsebeth Tank. 
Vi redogör även för hur de visar sig i vårt material samt vilka tecken vi genom vår analys 
identifierat och vilka formulerar våra ekvivalenskedjor. 
 
 
4.6.1 Personal 
 
Nodalpunkten personal genererade nio tecken: 
 

 bryta med egna och andras invanda föreställningar om vad ett bibliotek är och 
bör vara 

 nå nya grupper 
 väcka debatt 
 skapa upplevelser 
 iscensätta 
 innovativa 
 partnerskap 
 sponsring 
 digitala biblioteket 

 
Elsebeth Tank driver tanken om ett förnyat och utvecklat stadsbibliotek i Malmö. Det är 
ett paradigmskifte som ska genomföras. Biblioteket vill bryta med egna och andras 

invanda föreställningar om vad ett bibliotek är och bör vara. En process kommer att 
inledas där det invanda biblioteksbegreppet utmanas för att spränga existerande fysiska 
och mentala ramar. Biblioteket ska utvecklas till ett toppmodernt kultur- och 
kunskapscenter som kommer att bli ”The Talk of the Town” i Malmö och världen.

169
 

 

Förnyelsearbetet berör i hög grad bibliotekets personal: 
 

Bibliotekarierna måste acceptera och förstå – även om de inte tycker om det - att 
samlingarna inte längre är utgångspunkten för att befinna sig på biblioteket. Det 
är användandet som är utgångspunkten. Så länge vi står och tittar på de dammiga 
bokryggarna och känner oss trygga med dessa så kommer det inte att hända 
något. Det handlar om en mental förändring, en förändring i inställning, som är 
mycket svår för många.170 

 
Det är alltså föreställningen om vad en bibliotekarie gör som måste förändras. Hela 
yrkesrollen ska diskuteras och omformuleras. Personal med annan kompetens kommer 
troligtvis att tas in i verksamheten i viss utsträckning men det är nödvändigt att utnyttja 
den personal som finns. Bibliotekarierna måste tänka i nya banor och göra sig delaktiga i 
                                                 
169  The Darling Library, s. 1. 
170  Eliasson, Roland (2010). Folkbibliotekens framtid?, s. 133. 
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den mentala transformationen.171 Det gäller att identifiera nya yrkesroller i en ny 
bibliotekskontext.172 
 
Biblioteket måste locka till sig fler besökare och samtidigt nå nya grupper. Det vill skapa 
en relation med människor, som inte känner till det. För att åstadkomma detta krävs nya 
arbetssätt. Det tänkta paradigmskiftet innebär mer multimedialt arbete och ett större 
inslag av medskapande. Personalen ska starta communities och tillgängligheten ska ökas. 
Om människorna i dagens kommunikationssamhälle finns på nätet är det där biblioteket 
ska möta dem.173 Men det gäller också att fundera ut vad biblioteket vidare kan tillföra, 
vad det kan föra ut till det lokala samhället, till människorna som bor där.174 
 

Om vi har integritet, då kan vi bli en mötesplats även för kontroversiella åsikter, 
och vi kan vara en mötesplats även för tabuiserade personer och minoriteter.175 

 
Malmö stadsbibliotek vill sätta aktuella dagordningar och väcka debatt.176 Personalen ska 
arbeta för minskat utanförskap och samtidigt väcka Malmöbornas engagemang och 
samhällsintresse.177 Biblioteket vill väcka engagemang och politiskt intresse genom att 
arrangera debatter och diskussioner med fokus på samhällsfrågor och en särskild plats för 
detta kommer att inredas.178 
 
De fysiska samlingarna kommer att spela en mindre roll sett framåt, men förmedling och 
försök att skapa en fördjupad upplevelse av att vara på biblioteket är viktigt i Malmö.179 
Bibliotekspersonalen ska arbeta för att ge besökarna helhetsupplevelser, 
gemenskapskänsla och lojalitet mot biblioteket genom att bilda klubbar med ett riktat 
utbud för utvalda brukargrupper.180 
 
Biblioteket ska skapa upplevelser som gör skillnad.181 Biblioteksbesöket ska erbjuda en 
fördjupad och förlängd helhetsupplevelse. För att uppnå detta måste det tänkas radikalt 
nytt vad gäller förmedling. Nya sammanhang av rum, material, workshops, möten, 
användare, personal och andra parter ska försöka iscensättas.182 Elsebeth Tank menar att 
bibliotekspersonalen ska se sig själva i lika hög grad som iscensättare och 
samarbetspartners utanför som innanför bibliotekets väggar: ”Det ska vara en dynamik, vi 

                                                 
171  Ibid, s. 139. 
172  The Darling Library, s. 4. 
173  Wrede, Magnus (2010). Bibliotekarien som retat upp kultureliten, Dagens Samhälle, 2010-01-14. 
174  Eliasson, Roland (2010) s. 138. 
175  Ibid, s. 136. 
176  The Darling Library, s. 2. 
177  Malmö Stad, Stadsbiblioteket (2009b). Verksamhetsberättelse 2009, s. 3. 
178  Malmö Stad, Stadsbiblioteket (2010). Verksamhet 2010: Uppdrag, mål och aktiviteter, s. 7. 
179  Eliasson, Roland (2010) s. 138. 
180  The Darling Library, s. 5. 
181  Ibid, s. 2. 
182  The Darling Library, s. 2. 
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måste hela tiden iscensätta biblioteket”.
183 En av ett stort antal visioner är att iscensätta 

omfattande temautställningar med många inblandade medier.184 
 
Personalen på Malmö stadsbibliotek vill experimentera och vara innovativa.185 Det ska 
finnas utrymme och frihet till utveckling vilket åstadkoms genom effektivisering, 
nytänkande och systematisk avveckling. Det gäller att arbeta ”smarter not harder”.

186 För 
Elsebeth Tank handlar det om ”att förmedla saker och ting på ett kreativt sätt”.

187
 

 

Stadsbiblioteket i Malmö vill skapa bättre resultat genom ett aktivt samspel med externa 
parter. Ett stimulerande arbete är att ta nästa steg in i ett organisatoriskt paradigmskifte. 
Det betyder att gå från den autonoma enheten, som samarbetar med externa parter till 
nätverksorganisationen, som mera dynamiskt går in och ut ur förpliktande partnerskap.188 
 
Elsebeth Tank tror på partnerskap som en bra framtida arbetsmetod för utvecklingsarbete:  
 

Det handlar om att 1+1 blir 3 eller ännu bättre 2+2 blir 5. Det handlar också om 
att alla inte ska vara experter och resursstarka på allt, men att vi i partnerskap kan 
tillföra varandra värde. Nästa år ska Stadsbiblioteket särskilt söka efter nya 
intressanta partner inom områdena media, kommunikation och teknik. Hör av dig 
om du känner någon potentiell partner eller om du har några andra goda idéer.189 

 
Bibliotekspersonalen ska experimentera och pröva nya förmedlingsformer. Möjligheterna 
att arbeta mer tematiskt, multimedialt och för alla åldrar tvärs över bibliotekets väggar 
ska utforskas. Idéer och teman tjänar på att tänkas ut tillsammans med övriga 
kulturinstitutioner och samarbetspartners.190 Biblioteket behöver då ingå i partnerskap 
med andra som är duktiga på detta och som kan höja nivån så att det blir riktigt 
professionellt.191 
 
En ambitiös strategi för Stadsbiblioteket kan inte bygga på en förväntan om fler 
kommunala kronor. En sätt att stärka möjligheterna på är att ingå finansierings- och/eller 
samarbetsavtal med potentiella sponsorer, fonder m fl. Ett första steg för att komma 
vidare med både partnerskap och sponsorer skulle vara att utveckla en policy för 
sponsring som kan få politisk uppslutning.192 Biblioteket bör etablera partnerskap med 
                                                 
183  Wrede, Magnus (2010). 
184  Anjou, Marika (2008) ”Bibliotekschef kan tänka sig sponsring av hamburgerkedja” Sydsvenskan.    
       2008-07-06. [2010-12-09]. 
185  The Darling Library, s. 2. 
186  The Darling Library, s. 7. 
187  Persson, Krister (2009). Borås Tidning 2009-11-23 [2010-11-10]. 
188  The Darling Library, s. 7. 
189  Tank, Elsebeth (2009b).Kan biblioteket bli lika modernt som Vägverket? 2009-11-26 [2010-11-01]. 
190  The Darling Library, s. 3. 
191  Eliasson, Roland (2010), s. 134. 
192  The Darling Library, s. 7. 
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relevanta aktörer inom Malmö Stad,193 inom forskningsmiljön och eventuellt med privata 
verksamheter. Skulle det bli aktuellt med privata aktörer är det viktigt att det sker på 
transparent grund som säkerställer att ingen kan köpa sig inverkan på eller i 
biblioteksdriften.194 Går det att skaffa sponsorer så ska biblioteket göra det.195 Men det 
gäller att behålla integriteten så att sponsorn inte kommet att styra verksamheten.196 
 
För att Malmö stadsbibliotek ska ligga på samma nivå digitalt som samhället i övrigt 
krävs att det bygger upp kompetens. Det gäller både innehåll och infrastruktur samt 
digitala rättigheter och förhandlingar om dessa.197 Den digitala utvecklingen gör att det 
finns stora upphovsrättsliga problem att lösa. Det är nödvändigt för att biblioteket ska 
kunna uppfylla den demokratiska uppgiften som handlar om allas tillgång till 
information.198

 

 

Digitalisering kan föra stadsbiblioteket längre i ansträngningen att få en bättre utbyggd 
självbetjäning, automatisering med mera. Genom att utveckla och implementera ett 
digitalt tänkesätt ska vägar till en förenklad arbetsgång och förenklade rutiner hittas. Det 
ska rationaliseras och gamla aktiviteter ska upphöra. Bibliotekspersonalen ska lära sig att 
tänka inom det digitala tänkesättets logik och därmed göra sig av med det analoga.199 
De ska bli mer personliga genom det digitala användargränssnittet. De ska interagera med 
användarna genom att till exempel blogga inom sina respektive intresseområden 
alternativt starta eller delta i redan existerande communities. Personalen ska vidare delta i 
digitaliseringsprocesser som skapar mer innehåll på nätet. Det gäller att lämna rollen som 
medarbetare och istället gå in i rollen som medberättare.200 
 
Att stärka Malmö stadsbibliotek på nätet är en del av framtidens biblioteksliv för 
personalen.201 Det handlar om att utveckla förmedling och service via digitala kanaler 
genom sociala medier, webbplats för digitalt ljudmaterial, utveckling av digitalt 
ljudmaterial samt utveckling av digitala presentationsmöjligheter på biblioteksscenen. 
Den digitala världen ropar efter samarbete och partnerskap något som de 
biblioteksanställda ska ta fasta på.202 
 
För nodalpunkten personal formulerar vi ekvivalenskedjan: bryta med egna och andras 
invanda föreställningar om vad ett bibliotek är och bör vara - nå nya grupper - väcka 

                                                 
193  Malmö Stad, Stadsbiblioteket (2010) s. 6. 
194  Ericson, Anders (2010). The Darling Library! Las Vegas eller Malmö?!, Bibliotekforum, s. 28. 
195  Rex, Martin (2009) ”Bokförlag blir viktiga sponsorer” Sydsvenskan 2009-08-14 [2010-11-10]. 
196  Persson, Krister (2009). Borås Tidning 2009-11-23 [2010-11-10]. 
197  The Darling Library, s. 6. 
198  Eliasson, Roland (2010) s. 133. 
199  The Darling Library, s. 6. 
200  Ibid, s. 6. 
201  Tank, Elsebeth (2009a). Gläd världen med din kommentar, redan idag! 2009-10-22. 
202  Malmö Stad, Stadsbiblioteket (2010) s. 7. 
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debatt - skapa upplevelser - iscensätta - innovativa - partnerskap - sponsring - digitala 
biblioteket. 
 
 
4.6.2 Media 
 
Vår nodalpunkt media gav oss sex tecken: 
 

 kultur- och kunskapscenter 
 välredigerade samlingar 
 böcker 
 internationell författarscen 
 digitala biblioteket 
 Malmö lärcentrum 

 
Stadsbiblioteket i Malmö arbetar för att spränga existerande fysiska och mentala ramar.  
De ska utveckla ett toppmodernt kultur- och kunskapscenter som kommer att bli ”The 

Talk of the Town” i Malmö och världen.
203 

 
Stadsbiblioteket ska ses som Malmö stads tongivande experimenterande kultur- 
och kunskapsorganisation.204 

 
Med en samtida blick bör det ske en grundlig genomgång av bibliotekets alla samlingar. 
Det ska skapas mer plats genom att flytta undan en del av materialet. ”Böckerna får en 
lite mer tillbakadragen roll”.

205 Det som ska bli stående framme är välredigerade 

samlingar, vilka tilltalar dagens besökare och i allra högsta grad vänder fronten mot 
publiken. Med den status som Malmö stadsbibliotek har ska det finnas historia och djup i 
några prioriterade samlingar. Magasinen kan också integreras mer aktivt.206 
 
Tidens medieanvändning och utveckling ska speglas i samlingarna.207 För att göra sitt 
bestånd ännu mer attraktivt ska biblioteket arbeta aktivt med att exponera och presentera 
välredigerade samlingar i ny uppställning.208 Ett område i biblioteket ska avdelas till 
public service. Där kommer samlingarna att sättas i nya perspektiv genom debatter, 
föredrag, utställningar, teman och samtal.209 Samlingarna ska kvalitetssäkras genom en 
ny medieplan samt utveckling av en strategi för e-medier.210  
                                                 
203  The Darling Library, s. 1. 
204  Ibid, s. 2. 
205  Persson, Krister (2009). Borås Tidning 2009-11-23 [2010-11-10]. 
206  The Darling Library, s. 4. 
207  Malmö Stad, Stadsbiblioteket (2009a). Verksamhet 2009: Uppdrag, mål och aktiviteter, s. 4. 
208  Malmö Stad, Stadsbiblioteket (2010) s. 6. 
209  Tank, Elsebeth (2009e). Skönlitteraturens position kommer att stärkas, Sydsvenskan 2009-08-21. 
210  Malmö Stad, Stadsbiblioteket (2010). Verksamhetsplan 2010, s. 7. 
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Stadsbibliotekets 500 000 böcker ska fortsätta att representera bredd, djup och framtid.211  
 

Böckerna växer upp i himlen. Hyllorna står tätt. Insvepta i ord. En retrobild. 
Tystnad. Klokhet. Erotik. Det universella biblioteket. Ett ofattbart djup och en 
bredd av kunskap. Rätten till kulturarvet – mångfalden. Värna lite om den gamla 
världen ibland. Visa det gamla på nya sätt.212 

 
Framförallt skönlitteraturen, svensk såväl som utländsk, kommer att stå fortsatt stark. 
Fackböcker kommer att ha sin styrka inom de områden som inte åldras så snabbt eller där 
böckerna är rikt illustrerade och därmed har en fördel framför internet. Det kan 
exempelvis gälla böcker om arkitektur, konst, musik, historia och reseskildringar.213 
 
Det ska öppnas en scen för författarprogram, till exempel internationell författarscen, och 
annan programverksamhet i en del av biblioteket.214 Författarscenen ska också vara 
virtuell. Det ska bli möjligt att bjuda in författare från hela världen till stadsbiblioteket 
och publiken ska då ha möjligt att diskutera och ställa frågor. Motsatt ska biblioteket 
kunna bli en scen för Malmöförfattare vilka där ges möjlighet att möta världen.215 
Det blir också bibliotekets uppgift att se till att författarscenen ”inte bara blir mainstream 

utan [att] också sådant som inte säljer lika mycket, som är kontroversiellt, nyskapande”
216 

också får tillträde. 
 
Användningen av Malmö stadsbiblioteks digitala utbud ska öka217 och allt som kan 
digitaliseras eller automatiseras ska tas bort från den manuella hanteringen.218 Biblioteket 
ska verka för att stärka och utveckla förmedling och service via digitala kanaler. Genom 
att utveckla det digitala biblioteket ska fler förbindelselänkar mellan användare och 
bibliotek skapas. Användarnas möjligheter att använda bibliotekets service 24 timmar om 
dagen 7 dagar i veckan ska stärkas. Det ska helt enkelt finnas mer innehåll för besökarna 
i den digitala versionen av biblioteket.219 Den digitala scenen ska rymma i princip alla de 
möjligheter som det fysiska biblioteket har. Digitaliseringen möjliggör dessutom helt nya 
standarder för samspel mellan brukare, bibliotek och andra delar av världen.220 
 

                                                 
211  Tank, Elsebeth (2009e). 
212  The Darling Library, s. 3. 
213  Tank, Elsebeth (2009d). ”Skym inte en ljus framtid” Sydsvenskan 2009-08-13 [2010-11-10]. 
214  Tank, Elsebeth (2010b). Rekordmånga besökare på Stadsbiblioteket 2009! 2010-01-08. 
215  Jönsson, Eva (2010). Stadsbiblioteket: Invigning av Fjärilsboken – boken om oss, en  

uppseendeväckande installation. 2010-04-09. 
216  Persson, Krister (2009). Borås Tidning 2009-11-23 [2010-11-10]. 
217  Malmö Stad, Stadsbiblioteket (2009a) s. 5. 
218  The Darling Library, s. 9. 
219  Ibid, s. 6. 
220  Ibid, s. 6. 
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Malmö stadsbibliotek ska finnas med på den nya webben genom att delta i Twitter och 
Facebook.221 Vidare ska dess blogg tjäna som kanal för reflexioner och tankar om 
bibliotek, kunskap och kultur.222 Biblioteket ska också spegla tidens medieformer genom 
multimediala samlingar.223 
 

’Boken om oss’ är Stadsbibliotekets första satsning på upplevelsedesign. I Entrén 
möts besökarna av en digital bok med touch screen. Med en enkel handrörelse 
bläddrar du i boken, som under temat Förvandling låter dig läsa utvalda citat från 
fack- och skönlitteratur: här möts Astrid Lindgren och Charles Darwin, Stieg 
Larsson och Shakespeare, men också Malmöborna själva har möjlighet att delta 
aktivt. Användaren kan ladda ner en bild eller skriva några rader som med 
Fjärilsbokens hjälp sedan får liv och flyger ut i biblioteket, projiceras på väggar, 
tak, golv – överallt där ljus och teknik tillåter.224 

 
Biblioteket ska tillsammans med utbildningsförvaltningen öppna Malmö lärcentrum, en 
modern studiemiljö med IT-landskap där arbetet genomsyras av ett brukarperspektiv med 
individuella lösningar.225 Denna verksamhet ska efter hand integreras i bibliotekets 
övriga verksamhet.226 
 
För nodalpunkten media finner vi följande ekvivalenskedja: kultur- och kunskapscenter - 
välredigerade samlingar - böcker - internationell författarscen - digitala biblioteket - 
Malmö lärcentrum. 
 
 
4.6.3 Besökare 
 
Nodalpunkten besökare gav oss åtta tecken: 
 

 vidgat deltagande 
 kreativa medskapare 
 kritiska konsumenter 
 barn och unga 
 digitala biblioteket 
 självbetjäning 
 upplevelse 

 

                                                 
221  Tank, Elsebeth (2009b). 
222  Tank, Elsebeth (2009a). 
223  The Darling Library, s. 2. 
224  Tank, Elsebeth (2010a). Fjärilsboken – boken om oss. 2010-04-19. 
225  Tank, Elsebeth (2010b). 
226  Malmö Stad, Stadsbiblioteket (2010) s. 7. 
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Malmö stadsbibliotek fokuserar i sin nya strategi på satsningar avseende vidgat 

deltagande.227 De ska arbeta med att stärka läsning, lyssnande och sträva efter att 
stimulera användarnas delaktighet.228 Medborgarnas och användarnas möjlighet att 
systematiskt få ta aktiv del i stadsbibliotekets liv ska utvecklas.229 
 

I ”gamla dagar” var bibliotekarierna de kunnigaste. Så är det inte längre. 
Besökarna vet ofta mer än vi själva vet. Detta kan vi dra nytta av. Vi ska se dem 
som experter, medproducenter och deltagare i skapandeprocesser.230 

 
IT-användningen ska demokratiseras och Malmöborna ska få hjälp med att bli kreativa 

medskapare till och kritiska konsumenter av digitala informations- och 
kommunikationsprocesser.231 Biblioteket ska vara något för alla och ska därför söka nya 
former i framtidens arbete med brukarmedverkan. Nya möjligheter att ha inflytande över 
bibliotekets prioriteringar måste hittas.232 För även om den rutinerade 
biblioteksbesökaren värdesätter det klassiska biblioteket, är det inte längre tillräckligt om 
biblioteket både ska behålla sin position, och nå befolkningsgrupper som endast i liten 
utsträckning upplever att biblioteket har något att erbjuda dem.233 Besökaren måste 
bjudas in till en lustfylld interaktion.234 
 
Stadsbiblioteket fokuserar särskilt på satsningar riktade mot målgruppen barn och 

unga.235 De talar om ett familjebibliotek som särskilt riktar sig till dem som är under 36 
år, det vill säga 50 % av Malmös befolkning. En innovativ, experimenterande och lekfull 
barnverksamhet ska utvecklas.236 Det ska komma fler barn och unga till biblioteket. 
Sagor ska höras i hela byggnaden. Det ska barnens röster också göra. 
Biblioteksutmaningar ska inte bara vara för knoppen utan också för kroppen.237 
 

Barn är bra på att göra mer än en sak. De är multifunktionella, och gärna med 
flera samtidiga aktiviteter. Många barn behöver också kroppsliga utmaningar i 
kombination med intellektuella processer. Tendensen i utvecklingen av 
barnbibliotek präglas av detta faktum.238 

 

                                                 
227  The Darling Library, s. 1. 
228  Ibid, s. 2. 
229  Ibid, s. 2. 
230  Ibid, s. 4. 
231  Ibid, s. 5.  
232  Tank, Elsebeth (2009f) Stadsbiblioteket – snart med klättervägg? Blogg (2009-10-30). 
233  Tank, Elsebeth (2009d).  
234  Malmö Stad, Stadsbiblioteket (2010) s. 7. 
235  Ibid, s. 5. 
236  Malmö Stad, Stadsbiblioteket (2009a). 
237  The Darling Library, s. 3. 
238  Tank, Elsebeth (2009f). 
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Biblioteket ska arbeta för att ge besökarna helhetsupplevelser, gemenskapskänsla och 
lojalitet mot biblioteket. Det kan ske genom att bilda klubbar med ett riktat utbud för 
utvalda brukargrupper till exempel unga.239 Vidare ska ett rum för barn och en ny 
mötesplats för ”tweens” färdigställas.

240 Om stadsbiblioteket dessutom arbetar med 
externa medel menar Elsebeth Tank att ett ekonomiskt utrymme skapas för instiftande av 
verkstäder för barn, där de exempelvis kan skriva eller måla.241 De unga ska även 
engageras i bibliotekets förnyelsearbete genom exempelvis fokusgrupper.242 
 
Böcker har för barn en särskild betydelse vid inlärning och bildning. Men ”barnen är 

också digitala infödingar”.
243 De har fått tekniken med sin modersmjölk och känner inte 

till ett liv utan mobiltelefoni, mp3 och mms. Barn och unga behöver stöd för att utveckla 
sina digitala kunskaper så att de blir både kreativa och kritiska brukare.244 Att stödja den 
digitala bildningen är en av de saker biblioteket ska hjälpa och bistå barn och unga 
med.245 
 
Det digitala biblioteket ska utvecklas och fler förbindelselänkar mellan användare och 
bibliotek ska skapas. Biblioteket ska verka för mer innehåll för besökarna i den digitala 
versionen av biblioteket. De virtuella mötena är lika verkliga som mötena i den fysiska 
världen. Biblioteket ska vara en angelägen inspirationskälla som ger brukarna möjlighet 
att gå vidare själva. IT-användningen ska demokratiseras och Malmöbornas digitala 
bildning öka.246  
 
Stadsbiblioteket ska interagera med användarna genom att blogga inom prioriterade 
områden, starta communities eller delta i redan existerande communities.247 Bloggen ska 
fungera som kanal för reflexioner och tankar om bibliotek, kunskap och kultur och 
kommer även att öppnas för offentligheten.248 
 
Digitaliseringen sätter helt nya standarder för samspel mellan brukare, bibliotek och 
andra delar av världen249 och just på det tekniska området ligger det nära till hands att 
arbeta med brukardriven innovation.250 Digitaliseringen kommer dessutom att föra 

                                                 
239  The Darling Library, s. 4. 
240  Malmö Stad, Stadsbiblioteket (2010), s. 6.  
241  Forsberg, Johanna (2009), Bibliotekets nya profil. 
242  Tank, Elsebeth (2010b).   
243  Tank, Elsebeth (2009d). 
244  Ibid. 
245  The Darling Library, s. 5. 
246  Ibid, s. 6. 
247  Ibid, s. 6. 
248  Tank, Elsebeth (2009a). 
249  The Darling Library, s. 6. 
250  Ibid, s. 5. 
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biblioteket längre i sin ansträngning att få en ännu bättre utbyggd självbetjäning och 
automatisering.251 
 
Av tradition tänker stadsbiblioteket i Malmö i självbetjäningstermer och denna tradition 
ska förstärkas ytterligare. Genom ökad självbetjäning och nya bemanningsplaner ska vi 
utöka öppettiderna. Kanske ska informationsdiskarna kastas ut för att skapa färre hinder 
och därmed möjliggöra andra typer av möten mellan användare och bibliotekspersonal.252  
Biblioteket ska stärka besökarnas möjligheter till självbetjäning genom att utveckla bättre 
självservicefunktioner på webben och även en särskild webbservice för mobiltelefoner.253 
 
Stadsbiblioteket i Malmö har i uppdrag är att vara stadens unika mötesplats och 
inspirationskälla. Biblioteket är fritt, öppet och tillgängligt för alla som vill delta, få 
upplevelser, söka kunskap eller bara vara. Biblioteket ska expandera som mötesplats: i tid 
genom ökade öppettider; i rummet genom att expandera ut i park, simhall och razzior; i 
Malmöbornas hjärtan via delaktighet, mat, värme och engagemang. Besökarna ska 
uppleva något nytt varje gång de kommer till biblioteket.254 
 
Upplevelsetanken ska vara en ny väg att utmana biblioteksbesökare eller hela 
lokalsamhället.255 I begreppet upplevelse läggs lustbejakande verksamhet som kan driva 
besökare framåt.256 Besökarens upplevelse på stadsbiblioteket ska ha en mening. 
Meningen kan vara att ha roligt eftersom det har syftet att stärka känslan av gemenskap i 
samhället.257  
 

’Upplevelse’ ska i detta sammanhang förstås lika brett som engelskans 

’experience’, som utöver upplevelse också betyder erfarenhet. Ett motsvarande 

ord finns varken på svenska eller danska. På engelska talar man om ’The 

Experience Library’, biblioteket där upplevelse och kunskap är två sidor av 
samma sak. Det är den vägen vi också vill gå på Stadsbiblioteket, fast i en 
Malmöversion.258 

 
Besöket på biblioteket ska ge en fördjupad och förlängd helhetsupplevelse.259 Resurser 
ska utnyttjas för att få besökarna att känna sig välkomna och samtidigt uppleva att 
stadsbiblioteket bidrar med något värdefullt i deras liv.260 
 
                                                 
251  Ibid, s. 7. 
252  Ibid, s. 4. 
253  Tank, Elsebeth (2010b). 
254  The Darling Library, s. 2. 
255  Tank, Elsebeth (2009c) ”Mot en plats i Malmöhjärtat” Sydsvenskan (2009-10-27) [2010-11-10]. 
256  Ericson, Anders (2010). The Darling Library! Las Vegas eller Malmö?!, Bibliotekforum, s. 28. 
257  Eliasson, Roland (2010), s. 135. 
258  Tank, Elsebeth (2009c). 
259  Malmö Stad, Stadsbiblioteket (2010), s. 6. 
260  Tank, Elsebeth (2010b). 
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För nodalpunkten besökare formuleras följande ekvivalenskedja: vidgat deltagande - 
kreativa medskapare - kritiska konsumenter - barn och unga - digitala biblioteket - 
självbetjäning - upplevelse. 
 
 
4.6.4 Rum 
 
Vår nodalpunkt rum gav oss tio tecken: 
 

 mötesplats 
 fritt, öppet och tillgängligt 
 utanför biblioteket 
 bistro 
 öppettiderna 
 digitala biblioteket 
 biblioteksscenen 
 flexibelt rum - flexibilitet 
 olika miljöer 
 sponsring 

 
Malmö stadsbibliotek är stadens unika mötesplats och inspirationskälla. Personalen på 
stadsbiblioteket ska skapa fler mötesplatser än tidigare.261 De ska särskilt arbeta med 
målet att expandera mötesplatsen i tid, i rum och i Malmöbornas hjärtan. I tid genom 
ökade öppettider. I rum genom fler ingångar, införlivande av områdena utanför 
biblioteket och genom att finnas på andra arenor i staden. I Malmöbornas hjärtan genom 
att erbjuda delaktighet, värme och engagemang.262 
 
Stadsbiblioteket är en berikande nödvändighet. ”Fritt, öppet och tillgängligt för alla som 
vill delta, få upplevelser, söka kunskap eller bara vara”.

263 Biblioteket ska vara “The 

Great Good Place”. Det ska skapa tillgänglighet utan hinder. Dörrarna ska öppnas och 

fler ingångar till byggnaderna ska skapas. Platsen utanför biblioteket ska införlivas som 
försök att binda ihop de inre och yttre rummen.264 Bibliotekets läge är både unikt och 
magnifikt. Därtill finns det massor av inbjudande kvadratmeter runtom i huset. Ett aktivt 
inkluderande av arealerna utanför erbjuder Malmöborna nya upplevelser. Mer liv på 
ytorna omkring biblioteket är ett självklart sätt att få mer liv innanför väggarna.265 

                                                 
261   Persson, Krister (2009). Borås Tidning 2009-11-23 [2010-11-10]. 
262  Malmö Stad, Stadsbiblioteket (2009a) s. 5. 
263  The Darling Library, s. 2. 
264  Ibid, s. 2. 
265  Ibid, s. 5. 
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Stadsbibliotekets roll som Malmöbornas omtyckta bibliotek och mötesplats ska 
stärkas:266 
 

en del av vår strategi är att öppna biblioteket mer. Det här biblioteket ligger på en 
fantastisk plats i Malmö. Varför gör vi så lite utanför biblioteket? Lite mer av det 
som man gör på Bryant Park, som ligger bakom New York Public Library. Det är 
en great good place. När man har ett så stort och fint bibliotek som i Malmö så 
finns det alltid människor som inte vågar gå in. Det går heller inte att se om 
biblioteket är öppet eller stängt när man kommer förbi. Så vi har börjat med 
aktiviteter utanför biblioteket. Att någon står på gräsmattan utanför – det 
signalerar att du är välkommen.267 

 
Biblioteket ska flytta delar av sin verksamhet utanför huset sommartid. Därmed skapas 
fler mötesplatser och nya läs-, lek- och lärmöjligheter.268 Vidare ska det finnas utrymme 
för spännande café- och restaurangmiljöer inne i och utanför biblioteket. Det 
representerar miljöer som kan inlemmas i biblioteksverksamheten och ge 
biblioteksbesöket ytterligare en attraktion.269 Den röda tråden ska vara att aktiviteterna 
ute knyts ihop med aktiviteterna inne. De biblioteksanställda ska se sig själva i lika hög 
grad som iscensättare och samarbetspartners utanför som innanför stadsbibliotekets 
väggar.270 
 

Möjligheterna till arrangemang utanför huset är legio. Allt från asfaltbaler, tält 
och lägerbål  sommar på bibblan och fontäner till badande barn, stjärnskådning, 
skejtbana, sommarbio, klättervägg, parkvandring och skattjakter. Och mycket 
mera. Viktigt är att tänka kunskaps- och kulturförmedling i samband med kropp, 
lek och rörelse.271 

 
I markplan ska en del av biblioteket inredas för tidningsläsning, mötesverksamhet, 
digitalt utbud och med en inom- och utomhus bistro.272 Bistron kommer att finnas i den 
gamla delen av biblioteket. Biblioteksmiljön måste utformas så att den lever upp till det 
människor förväntar sig idag.  
 

För tjugo år sedan var det OK om man bara hade ett litet café. Men idag, på ett så 
stort ställe som det här, ska man nästan kunna täcka hela livsbehovet under den 
tid man är här.273 

 

                                                 
266  Malmö Stad, Stadsbiblioteket (2010), s. 3. 
267  Eliasson, Roland (2010), s. 138. 
268  Tank, Elsebeth (2009e). Skönlitteraturens position kommer att stärkas, Sydsvenskan 2009-08-21. 
269  Ibid, s. 5. 
270  Ibid, s. 5. 
271  Ibid, s. 5. 
272   Tank, Elsebeth (2009e). 
273  Eliasson, Roland (2010), s. 139. 
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En av de viktigaste åtgärderna för att öppna upp stadsbiblioteket för fler Malmöbor är att 
utöka öppettiderna. Det ska bland annat ske via ökad självbetjäning samt nya 
bemanningsplaner. Genom utveckling av det digitala biblioteket ska möjlighet ges att 
använda bibliotekets service 24 timmar om dagen 7 dagar i veckan.274 
 
Det digitala biblioteket ska utvecklas för att öka kontakten mellan användare och 
bibliotek. Den digitala scenen rymmer i stort sett alla de möjligheter som det fysiska 
biblioteket besitter. Digitaliseringen sätter helt nya standarder för samspel mellan 
brukare, bibliotek och andra delar av världen.275 I en del av biblioteket ska det ordnas en 
modern studiemiljö med IT-landskap och det ska också finnas olika former av digitala 
presentationsmöjligheter i biblioteksrummet.276 
 

Användaren kan ladda ner en bild eller skriva några rader som med Fjärilsbokens 
hjälp sedan får liv och flyger ut i biblioteket, projiceras på väggar, tak, golv – 
överallt där ljus och teknik tillåter.[---] Som alla vet bor Stadsbiblioteket i Malmö 
i osedvanligt vackra byggnader. Ljusprojektionerna från ”Boken om oss” är ett 

första försök att utnyttja byggnadernas potential till att tillfälligt skapa en 
stämning, en visuell upplevelse, en annan form av uttryck och kunskap.277 

 
Personliga relationer är enligt Elsebeth Tank nyckeln till framgång. På biblioteksscenen i 
Malmö stadsbibliotek ska personalen våga träda fram som personer och visa upp vilka de 
är. De ska komma närmare besökarna och våga vara personliga men utan att bli privata. 
Personalen ska sträva efter att stärka användarnas delaktighet.278  
 

På biblioteksscenen ska man känna att man har kommit hem och ändå att man är 
någon annanstans. Här ska finnas något för alla sinnen. Här är kravlöst, men 
respektfullt. Här värnar vi om friheten, den fria tanken, rösten. Stället präglas av 
tillit, nyfikenhet och frihetsanda.279 

 
Biblioteket ska skapa utrymme för en författarscen som ger Malmöborna möjlighet att 
möta författare i diskussion och debatt.280 Genom en virtuell författarscen kan hela 
världens författare komma till Malmö och vice versa kan Malmöförfattare ges en 
möjlighet att möta världen.281 
 

                                                 
274  The Darling Library, s. 5. 
275  Ibid, s. 5. 
276  Tank, Elsebeth (2010b). 
277  Tank, Elsebeth (2010a). 
278  The Darling Library, s. 4. 
279  Ibid, s. 3. 
280  Tank, Elsebeth (2009e). 
281  Jönsson, Eva (2010). Stadsbiblioteket: Invigning av Fjärilsboken – boken om oss, en 

uppseendeväckande installation. 2010-04-09. 
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Malmö stadsbibliotek ska anpassa sina lokaler till en modern biblioteksverksamhet som 
kräver stor flexibilitet. Ytorna måste utnyttjas bättre för att visa ett allt större utbud av 
material och för att tillgodose ett behov av föränderliga miljöer.282 Inredningen i 
biblioteket ska understödja dess roll som experimenterande kultur- och 
kunskapsorganisation. Det ska finnas full tillgänglighet till det fysiska rummet. Rummen 
ska inredas så att de blir levande och dynamiska platser vilka medvetet iscensätts eller 
byter scen i överensstämmelse med aktuellt syfte.283 Ett sätt att ge rummen större 
flexibilitet är att sätta hjul på en del av hyllorna.284 
 

Det ska finnas plats för de lustfyllda, de lekande och de lärande aktiviteterna. För 
de högröstade och de tysta. Det ska finnas en flexibilitet som gör det enkelt att 
byta scen och använda rummen på ständigt nya sätt.285 

 
Malmö stadsbibliotek strävar inte efter att bli världens modernaste bibliotek, men vill 
gärna vara ett ställe som har en plats i människors hjärtan. Därför diskuteras lust och 
lekande och hur en utvecklande miljö kan skapas.286 En möjlighet kan vara att inrätta 
olika miljöer i olika delar av biblioteket. Det skulle kunna handla om: familjebiblioteket, 
marknadsplatsen – basaren, The Living Room, det klassiska biblioteket, new public 
servicecenter eller det internationella biblioteket.287  
 

Det vore främjande för en tvärorganiserad innovativ nätverksorganisation att 
inreda miljöer som understödjer syftet och t ex inbjuder till en högre grad av 
projektarbete och tvärgående kunskapsutbyte med många deltagare.288 

 
I den del av biblioteket som heter Ljusets kalender skapas ett hus för ”fantasi” och i den 

del som kallas Slottet formas ett rum för ”fakta”. Vidare kommer det att finnas en plats 
för dagsaktuella frågor och debatt i Slottet. I Ljusets Kalender kommer en scen för 
författarprogram och annan program verksamhet att finnas.289 
 

Allt detta, utöver upplevelser med böcker, gör kanske folkbiblioteken mer 
betydelsefulla än någonsin som mötesplatser med fria resurser för barn. I detta 
sammanhang skulle en klättervägg faktiskt vara ett alldeles utmärkt 
supplement.290 

 

                                                 
282  Malmö Stad, Stadsbiblioteket (2009b). 
283  The Darling Library, s. 2. 
284  Tank, Elsebeth (2009e). 
285  The Darling Library, s. 3. 
286  Persson, Krister (2009). Borås Tidning 2009-11-23 [2010-11-10]. 
287  The Darling Library, s. 3. 
288  Ibid, s. 9. 
289 Tank, Elsebeth (2010b). 
290 Tank, Elsebeth (2009f). 
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Stadsbiblioteket i Malmö för en intern diskussion om sponsring och externa medel. 
Konkret sponsring kan bli aktuellt vid stora och dyra engångssatsningar till exempel vid 
en ombyggnad eller vid inredning av verkstäder för barn.291 
 

Vi har diskuterat internt om McDonald´s kan sponsra ett nytt barnbibliotek.292 
 
För nodalpunkten rum finner vi följande elvivalenskedja: mötesplats - fritt, öppet 
och tillgängligt - utanför biblioteket - bistro - öppettiderna - digitala biblioteket - 
biblioteksscenen - flexibilitet - olika miljöer - sponsring. 
 
 
4.6.5 Diskurser hos Elsebeth Tank 
 
Vi har funnit fyra nodalpunkter i vårt empiriska material rörande Elsebeth Tank och 
Malmö stadsbibliotek: personal, media, besökare och rum. Vidare har vi formulerat fyra 
ekvivalenskedjor vilka är kopplade till nodalpunkterna. Utifrån detta analysarbete har vi 
identifierat fyra diskurser om framtiden på Malmö stadsbibliotek. Nedan återges 
ekvivalenskedjorna för de olika nodalpunkterna på nytt. Därefter följer sammanfattande 
analysavsnitt vilka syftar till att ringa in diskursen rörande Malmö stadsbiblioteks framtid 
under Elsebeth Tanks tid som stadsbibliotekarie. 
 
Personal: bryta med egna och andras invanda föreställningar om vad ett bibliotek är och 
bör vara - nå nya grupper - väcka debatt - skapa upplevelser - iscensätta - innovativa - 
partnerskap - sponsring - digitala biblioteket. 
 
Vi har genom vår analys ringat in en diskurs beträffande den framtida personalen på 
Malmö stadsbibliotek som vi valt att kalla Den nyskapande personaldiskursen. Det 
fokuseras stort på ”det nya” och personalen på biblioteket; förnyelsearbete, nya 

yrkesroller, ny bibliotekskontext, nå nya grupper, nya sammanhang, ny personal, 
nytänkande, nya samarbetspartners, nya förmedlingsformer, nytt digitalt tankesätt. 
 
Elsebeth Tank vill förändra och förnya bibliotekariernas yrkesroll parallellt med 
bibliotekets framtida utveckling. Hela yrkesrollen ska omdefinieras. Förändrad 
yrkesidentitet är ofrånkomlig i framtidens nya bibliotekskontext. Personalens nya 
identitet är ett av inslagen i det paradigmskifte Malmö stadsbibliotek ska genomgå.  
Samtidigt som personalen ska finna sin nya identitet och landa i den, har de att förhålla 
sig till utomstående kompetens såsom samarbetspartners och sponsorer på väg in i 
verksamheten. I detta banbrytande arbete om vad ett bibliotek är och bör vara blir det 
enligt oss extra viktigt med såväl en stark individuell yrkesidentitet som en tydlig 

                                                 
291  Forsberg, Johanna (2009). Bibliotekets nya profil. Efter Arbetet, 2009-08-21. 
292  Anjou, Marika (2008) ”Bibliotekschef kan tänka sig sponsring av hamburgerkedja” Sydsvenskan.  

2008-07-06. [2010-12-09] 



60 
 

kollektiv sådan. Bibliotekarien måste vara väl förankrad i verksamheten när den ska 
verka för ett iscensättande av det nya biblioteket på ett trovärdigt sätt. 
 
Det digitala biblioteket ställer nya krav på bibliotekspersonalen som i framtiden ska tänka 
inom det digitala tankesättets logik och slopa det analoga. Genom ett personligt tilltal i 
det digitala användargränssnittet ska de interagera med användarna och inta rollen som 
medberättare. Även förmedling och service ska ske via digitala kanaler. Detta arbetssätt 
ska nå och locka nya användargrupper till biblioteket. Den digitala aspekten är för 
Elsebeth Tank inte bara ett nytt verktyg. Det är också föreställningar som kommer att 
genomsyra hela verksamheten på Malmö stadsbibliotek. Vi menar att Elsebeth Tanks 
vidareutveckling av det digitala biblioteket är en betydelsefull beståndsdel i den nya 
yrkesidentiteten.  
 
 
Media: kultur- och kunskapscenter - välredigerade samlingar - böcker - internationell 
författarscen - digitala biblioteket - Malmö lärcentrum. 
 
Vad media och framtiden på Malmö stadsbibliotek anbelangar har vi identifierat en 
diskurs som vi kallar Den slimmade mediadiskursen. Mediebeståndet ska utformas i 
och för tidens anda. Samlingarna ska ha inslag av såväl djup som bredd, men böcker får 
utrymmesmässigt sett ge vika. Istället ges det plats för aktiviteter. Likaså ska analoga 
inslag försvinna till fördel för digitala. Det finns ett inslag av ”antingen-eller”. 
 
Elsebeth Tank talar om att en samtida blick ska spegla alla bibliotekets samlingar. 
Samtidigt ser vi att hon också värnar om de gamla samlingarna och förespråkar en 
blandning av de båda och då gärna i nya innovativa presentationer.  
 
Biblioteket ska fungera som ett kultur- och kunskapscenter i Malmö. Led i detta arbete är 
start av Malmö lärcentrum samt en internationell författarscen. Båda dessa erbjuder 
aktiviteter med inriktning på kunskap och kultur. I detta förfarande ser vi att Elsebeth 
Tank vill ha in den skapande människan och människan ”bakom” medierna i 
verksamheten. Aktiviteter knutna till media får ett ökat utrymme. 
 
I Elsebeth Tanks syn på den digitala utvecklingen på Malmö stadsbibliotek ingår att allt 
som kan digitaliseras eller automatiseras vad gäller media ska tas bort från den manuella 
hanteringen. Detta för våra tankar till tidigare resonemang om Elsebeth Tanks 
framtidsbild att implementera det digitala tankesättet och reducera det analoga tänkandet 
hos personalen. Genomförandet av ett digitalt bibliotek visar sig på flera plan. 
 
 
Besökare: vidgat deltagande - kreativa medskapare - kritiska konsumenter - barn och 
unga - digitala biblioteket - självbetjäning - upplevelse. 
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Vi har urskiljt en diskurs angående Malmö stadsbiblioteks besökare som vi kallar 
Diskursen om den interagerande besökaren. Besökaren på biblioteket ska delta, ha 
inflytande, möjlighet till interaktion, vara expert och medproducent. Det råder visst fokus 
på yngre besökare och dessa ska bland annat vara verksamma i verkstäder för barn och 
unga. Besökarna ska engageras kroppsligt såväl som intellektuellt, de ska uppleva något 
vid biblioteksbesöket. Generellt ska det satsas på digitalt samspel med besökaren. 
 
Vi uppfattar en tydlig föreställning och vision av besökaren som kreativ medskapare hos 
Elsebeth Tank. Hon eftersträvar ett vidgat deltagande med besökaren som expert, 
medproducent och deltagare i medskapande processer.  
 
Elsebeth Tank talar om brukardriven innovation där besökaren spelar en viktig roll i 
utvecklingen av det digitala biblioteket. Hela världen är tillgänglig för digitalt samspel 
och de virtuella mötena är lika verkliga som möten i den fysiska världen. Digitaliseringen 
bidrar till utbyggd självbetjäning och automatisering. Elsebeth Tanks framtida besökare 
ser vi som en självständig och interagerande aktör med stor deltagande.  
 
Barn och unga ska genom innovativ, experimenterande och lekfull barnverksamhet höras 
och synas i hela biblioteket. Alla besökare, gamla som unga, ska uppleva något nytt vid 
varje besökstillfälle. Upplevelsen ska vara såväl lust- som meningsfylld. Vi ser det som 
att Elsebeth Tank talar för att nya upplevelser ska integreras i den befintliga 
verksamheten. 
 
 
Rum: mötesplats - fritt, öppet och tillgängligt - utanför biblioteket - bistro - 
öppettiderna - digitala biblioteket - biblioteksscenen - flexibilitet - olika miljöer - 
sponsring. 
 
I vår analys har vi slutligen ringat in en diskurs beträffande framtidens rum på Malmö 
stadsbibliotek som vi valt att kalla Det gränslösa rummets diskurs. Malmö 
stadsbibliotek ska växa i tid och rum. Andra arenor i staden och platser utanför 
biblioteket ska på ett dynamiskt sätt inkluderas i biblioteksrummet. Vi ser ett ständigt 
disponibelt biblioteksrum med lite begränsningar och stor mångsidighet. 
 
Besökaren ska göra entré i Malmö stadsbibliotek redan då parken runt omkring 
byggnaden beträds. Kanske kan biblioteksentrén till och med ske någon annanstans i 
staden. Öppettiderna är en nyckel till ett framgångsrikt bibliotek och biblioteket ska vara 
åtkomligt när som helst, om inte fysiskt så i alla fall i digital form. Biblioteksrummet ska 
andas flexibilitet. Det ska vara föränderligt och inredningen ska genom olika miljöer 
understödja rummets aktiviteter. Dessa idéer visar på vad vi uppfattar som Elsebeth 
Tanks nyckelord vad gäller biblioteksrummet nämligen tillgänglighet.  
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Det är också möjligt att lägga en demokratiaspekt på betydelsen av tillgängligheten av 
biblioteksrummet. Det är medborgarnas bibliotek och på samma sätt som tillgången till 
det kommersiella livet tidsmässigt utökats, måste samma förändringar ske gällande 
biblioteket. 
 
Människorna har nya förväntningar och det gäller att tillmötesgå dessa för att stärka 
mötesplatsen Biblioteket. Biblioteket omtalas också som en scen. Där ska personalen 
känna sig bekväma och våga ta plats. Även besökarna ska bli delaktiga. Författare från 
hela världen ska in i biblioteket. 
 
Biblioteket är en del av den digitala framtiden. Samhället förändras och det är viktigt att 
se vilken riktning samhällsutvecklingen tar och följa den. Digitalisering ger tillträde och 
möjlighet till samspel med hela världen och den omfattar både nytta och nöje. Vi ser det 
som att Tank menar att Malmö stadsbibliotek ska vara en del av något större. Det ska 
utvecklas från det lokala biblioteket till det globala biblioteket. 
 
Utifrån vår analys av vår empiri gällande Elsebeth Tank och med våra ekvivalenskedjor 
till hjälp har vi definierat fyra diskurser rörande framtiden på Malmö stadsbibliotek: Den 

nyskapande personaldiskursen, Den slimmade mediediskursen, Diskursen om den 

interagerande besökaren, Det gränslösa rummets diskurs. Det är viktigt att betona att 
vi här beskriver diskurser som existerar under Elsebeth Tanks verksamma tid som 
stadsbibliotekarie. Det rör sig alltså inte om några allmängiltiga diskurser. Diskursteorin 
säger att diskurser inte är fixerade mer än i den stund de skapas. De står dessutom alltid i 
relation till allt utanför diskursen vilket gör att de alltid utsätts för förändringar. 
 
 
4.7 Jämförelse mellan Sven Nilsson och Elsebeth Tank  
 
Vi kommer i detta avsnitt att jämföra Sven Nilssons framtidstankar och visioner med 
Elsebeth Tanks dito, för att se om några kopplingar dem sinsemellan går att göra. Vi tar i 
vår diskussion avstamp i de gemensamma nodalpunkterna personal, media, besökare 
och rum. 
Diskurserna vi identifierade rörande Sven Nilsson och framtiden på Malmö stadsbibliotek 
var:  
 

o Den kvalificerade personaldiskursen 

o Den välförsedda mediadiskursen 

o Diskursen om den självbildande besökaren 

o Det sociala rummets diskurs 
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Gällande Elsebeth Tank definierade vi fyra diskurser rörande framtiden på Malmö 
stadsbibliotek:  
 

o Den nyskapande personaldiskursen 

o Den slimmade mediediskursen  

o Diskursen om den interagerande besökaren  

o Det gränslösa rummets diskurs 

 
 
4.7.1 Personal 
 
Sven Nilsson och Elsebeth Tank har flera beröringspunkter i sina framtidsbilder 
angående bibliotekets personal. Vikten av vidareutveckling av personalstyrkan omtalas 
av de båda. Sven Nilsson vill höja kompetens- och servicenivån hos personalen. Han 
menar att den snabba teknologiska utvecklingen på biblioteket kräver en ny slags 
kompetens. En springande punkt i framtiden är att få större rörlighet och ständig 
förnyelse av personalens kompetens. Elsebeth Tank talar om att hela bibliotekarierollen 
måste diskuteras och omdefinieras. Hon driver tesen om ett paradigmskifte som innebär 
att biblioteket bryter med egna och andras invanda föreställningar om vad ett bibliotek är 
och bör vara. Det är tid för att omdefiniera yrkesrollerna på biblioteket. Det innebär att 
personal med annan kompetens kommer in i verksamheten.  
 
Båda stadsbibliotekarierna talar om vikten av att nå och få fler och nya besökare till 
Malmö stadsbibliotek. Sven Nilsson talar om att en fördjupad identitet hos personalen 
stärker den positiva kontakten mellan besökare och personal vilket i sin tur får fler 
människor att använda biblioteket och även bredda sin repertoar av bibliotekstjänster. 
Han menar vidare att personalen måste skapa goda relationer till besökarna, lyssna aktivt 
och respektera kundens synpunkter. Han uppmanar sin personal att tänka på att många 
användare ofta vet mer än bibliotekspersonalen om ett ämne. Elsebeth Tank vill locka fler 
besökare genom att skapa relationer mellan personalen och de som inte känner till 
biblioteket. För att åstadkomma detta krävs nya arbetssätt vilket bland annat innebär nya 
inslag av medskapande från personalens sida. Elsebeth Tank säger att besökarna ofta vet 
mer än bibliotekspersonalen. Det ska biblioteket dra nytta av genom att se på besökarna 
som experter, medproducenter och deltagare i skapandeprocesser. 
 
Samarbete i olika former är något de båda förespråkar. Sven Nilsson framhåller främst 
samarbetspartners från skola, kulturinstitutioner och andra förvaltningar. Elsebeth Tank 
ser samarbetsmöjligheter inom områdena media, kommunikation och teknik och tror på 
partnerskap som arbetsmetod. Stadsbiblioteket ska under hennes ledning gå från att vara 
en autonom enhet som samarbetar med externa parter till att bli en nätverksorganisation, 
som mer dynamiskt träder in och ut ur förpliktande partnerskap. Ytterligare en variant av 
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samarbete, som Elsebeth Tank diskuterar är finansierings- och/eller samarbetsavtal med 
potentiella sponsorer. 
 
Ett förbättrat och utvecklat förmedlingsarbete lyfter både Sven Nilsson och Elsebeth 
Tank fram. Sven Nilsson menar att stadsbiblioteket ska satsa på ny uppsökande 
verksamhet och lägga stor vikt vid samarbete och marknadsföring. Det ska finnas inslag 
av klassiskt biblioteksarbete i nya former. Personalen söker, systematiserar, 
sammanställer och presenterar information. De gör urval och specialpresentationer för 
läsare, lyssnare och åskådare. Personalstyrkan ska kunna vidareutvecklas till specialister 
och därmed bättre behärska informationssökning inom olika ämnen. Ny 
informationsteknologi tillsammans med personalens arbetsformer ska bidra till ett fritt 
informationsflöde och en kvalificerad kunskapsförmedling. 
 
Elsebeth Tanks idéer om förmedlingsarbete ligger i paritet med Sven Nilssons om än i 
2000-talsversion. Informationsteknologin har tagit stora steg framåt och därmed de 
digitala inslagen på biblioteket. Elsebeth Tank menar att personalen ska lära sig att tänka 
inom det digitala tankesättets logik. Att stärka Malmö stadsbibliotek på nätet är en del av 
framtidens biblioteksliv för personalen. Det gäller att utveckla förmedling och service via 
digitala kanaler. Personalen ska pröva och experimentera med nya radikala 
förmedlingsformer, samt arbeta tematiskt och multimedialt. De ska se sig som 
iscensättare innanför och utanför bibliotekets väggar, och arbeta för att ge besökarna en 
fördjupad och förläng helhetsupplevelse av besöket på stadsbiblioteket i Malmö.  
 
 
4.7.2 Media 
 
Det finns såväl likheter som skillnader i Sven Nilssons respektive Elsebeth Tanks syn på 
bibliotekets samlingar. För båda två är böckerna verktyg med flera funktioner. Hos Sven 
Nilsson utgör samlingarna centrum i biblioteket och ska exponeras rikligt. Den 
långsiktiga uppbyggnaden av samlingarna borgar för mångfald och kvalitet i innehållet 
och alla slags medier av god kvalitet ska rymmas i biblioteket. Det ska vara fullt med 
böcker och hela världslitteraturen ska vara närvarande. Böckerna kommer även att ha en 
scenografisk betydelse som stämningsskapande väggdekoration och rumsavdelare. Hos 
Elsebeth Tank ska bibliotekets alla samlingar gås igenom med en samtida blick för att på 
så sätt skapa mer plats genom att flytta undan en del av materialet. Böckerna får en lite 
mer tillbakadragen roll och det som blir stående framme är välredigerade samlingar. Det 
ska finnas historia och djup i några prioriterade samlingar. 
 
Det finns en likhet i viljan av att skapa nya sätt för presentation av samlingarna på Malmö 
stadsbibliotek. Sven Nilsson arbetar för ämnesmässig integration. Samlingarna ska 
ordnas och placeras efter innehåll och inte efter form till ämnesområden. Inom respektive 
ämnesområde samlas sedan alla medier som hör till ämnet. Elsebeth Tank menar att 
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biblioteket aktivt ska arbeta med att exponera och presentera de välredigerade 
samlingarna i ny uppställning. De ska presenteras genom tematiska utställningar, debatter 
och samtal.  
 
Bibliotekssamlingens nya del kommer enligt Sven Nilsson huvudsakligen att vara digital. 
Den kommer att finnas lagrad i digital form och tas fram på beställning. Undantag är 
skön- och barnlitteratur som även i framtiden kommer att använda boken i dess 
traditionella form. Även Elsebeth Tank talar för skönlitteraturen i fortsatt traditionellt 
format. Facklitteratur kommer att ha sin styrka inom de områden som inte åldras så 
snabbt samt där böckerna är rikt illustrerade. Tidens medieformer ska speglas genom 
multimediala samlingar. Generellt ska det digitala utbudet på Malmö stadsbibliotek öka 
och allt som kan digitaliseras ska så göras. Det ska finnas mer innehåll för besökaren i 
den digitala versionen av biblioteket. 
 
Det går att uppfatta flera likheter mellan Sven Nilsson och Elsebeth Tank gällande 
biblioteks- och informationsteknologi. De båda stadsbibliotekarierna pratar i stort om 
samma saker fast i olika samtider. Sven Nilsson talar om IT-satsningen och Elsebeth 
Tank om det digitala biblioteket. I Sven Nilssons stadsbibliotek ska datasystem och 
annan teknologi erbjuda ett optimalt stöd för utlåning, återlämning och sortering av 
medier. Han arbetar med det självinstruerande biblioteket där bland annat datasystemen 
ska bidra till att besökare i stort klarar sig själva. Sven Nilsson lyfter fram CD-ROM-
tekniken, Internet och databaser, samt att Malmö stadsbibliotek som första svenska 
folkbibliotek gör sitt mediebestånd sökbart i Libris. Biblioteket kommer vidare att spela 
roll som kunskapssamhällets show-room och kunskapsteater. Förmedling i virtuell form, 
multimediala inslag som förstärks i biblioteksmiljö och i exponerade teman, material 
publiceras elektroniskt och i skrift och görs tillgängligt på nätet. Elsebeth Tank ämnar 
utveckla det digitala biblioteket för att ska fler förbindelselänkar mellan användare och 
bibliotek. Allt som det fysiska biblioteket har att erbjuda ska även finnas i digital form. 
Digitaliseringen kommer att möjliggöra nya standarder för samspel mellan användare 
bibliotek och andra delar av världen. En internationell författarscen med virtuella inslag 
möjliggör möten mellan publik och författare från hela världen, och omvänt. Malmö 
stadsbibliotek ska finnas på den nya webben genom deltagande i Twitter, Facebook och 
blogg.  
 
 
4.7.3 Besökare 
 
Synen på besökaren hos Sven Nilsson och Elsebeth Tank har gemensamma drag. Båda 
två talar om självständiga besökare, som på ett enkelt sätt tar del av en väl utbyggd 
självbetjäning. Sven Nilsson menar att besökaren i stort sett ska klara sig på egen hand 
vid biblioteksbesöket. Elsebeth Tank lyfter fram Malmö stadsbiblioteks tradition av att 
tänka i självbetjäningstermer och menar att denna ska förstärkas ytterligare. Ett sätt är att 
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utveckla bättre självservicefunktioner på webben och via en särskild webbservice för 
mobiltelefoner. 
 
Såväl Sven Nilsson som Elsebeth Tank anser att besökaren vid sitt besök ska få en 
upplevelse. Sven Nilssons stadsbibliotek ska som både fysiskt och mentalt rum 
tillfredställa förnuft och känsla. Besökaren ska genom bibliotekslandskap bjudas in till 
upptäcktsresor, strövtåg, fördjupning, allvarliga studier och lekfulla upplevelser. 
Medveten konstnärlig miljögestaltning ska förmedla näring åt fantasin och upplevelsen. 
Elsebeth Tank ser upplevelsetanken som en ny väg att utmana biblioteksbesökare eller 
hela lokalsamhället. Hon vill driva besökaren framåt genom lustbejakande verksamhet 
och biblioteksbesöket ska ge en fördjupad och förlängd helhetsupplevelse. Besökaren ska 
uppleva något nytt varje gång den kommer till biblioteket. 
 
Besökaren ska se och använda biblioteket som mötesplats. Det menar både Sven Nilsson 
och Elsebeth Tank. Sven Nilsson menar att såväl planlagda som slumpmässiga möten ska 
äga rum där. Framtidens bibliotek ska vara ett rum för möten mellan människor - mellan 
besökare och författare, debattörer, skådespelare, musiker, konstnärer med flera. För 
Elsebeth Tank har stadsbiblioteket i uppdrag att vara stadens unika mötesplats och det 
ska i tid, rum och i Malmöbornas hjärta fortsätta att expandera som sådan. Biblioteket ska 
arbeta för mer innehåll för besökaren i den digitala versionen av biblioteket. Virtuella 
möten är lika verkliga som mötena i den fysiska världen. 
 
Sven Nilsson vill stimulera besökaren till att bredda sin biblioteksanvändning och därmed 
använda fler tjänster. Bibliotekets utbud av tjänster måste därmed utökas och utvecklas 
samt anpassas efter olika användargruppers behov. Många besökare är specialister inom 
skilda ämnesområden vilket medför att de kan fungera som kunskapare och hjälpa 
biblioteket att upptäcka nya ämnen eller välja rätt böcker i ett ämne. På ett snarlikt sätt 
fokuserar Elsebeth Tank på satsningar gällande vidgat deltagande för besökaren. Hon 
menar vidare att biblioteksbesökaren ska lockas till att bli kreativa medskapare och 
kritiska konsumenter. Framtiden ska rymma nya former för brukarmedverkan och 
lustfylld interaktion. 
 
 
4.7.4 Rum 
 
Betydelsen av stadsbiblioteket som mötesplats i staden Malmö framhålls av både Sven 
Nilsson och Elsebeth Tank. Sven Nilsson säger att biblioteket under generationer ska 
vara en självklar mötesplats, och att det även kommer att fylla funktion som 
informations- och kulturcentrum och studiehem. Malmö stadsbibliotek ska vara synligt i 
stadsbilden och utgöra ett monument, en hörnpelare i staden offentliga liv. 
Biblioteksrummet ska vara ett offentligt vardagsrum och spela rollen som korsväg, 
mötesplats, torg, marknad och café. Det ska finnas utrymme för både inåtvänt lyssnande 
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och offensivt tilltal. Biblioteksbyggnaderna ska vara en ram kring verksamheten och 
kommunicera sitt innehåll till förbipasserande och besökare.  
 
Elsebeth Tank benämner Malmö stadsbibliotek som stadens unika mötesplats och 
inspirationskälla. Biblioteket ska vara ”The Great Good Place”, en plats med 

tillgänglighet utan hinder. Biblioteksrummet ska expandera till att gälla även ytorna 
utanför väggarna. Mer liv på ytorna utanför väggarna alstrar på ett självklart vis mer liv 
innan för väggarna och på så vis skapas fler mötesplatser och nya läs-, lek-, och 
lärmöjligheter. Vidare ska det finnas inom- och utomhusbistro. Andra arenor i staden kan 
också komma att räknas till biblioteket. Elsebeth Tank har dessutom utökat biblioteket 
som mötesplats till att även gälla det digitala biblioteket.  
 
Malmö stadsbibliotek måste synas. För enligt Sven Nilsson, finns man inte om man inte 
syns. Synligheten medför krav på ständiga förändringar och för att kunna följa dessa 
måste biblioteksrummet med dess tekniska installationer vara flexibelt. Likaså 
möjligheten att arbeta med scenografisk gestaltning och utställningar med mera. Elsebeth 
Tank menar att biblioteksrummet ska anpassas till en modern biblioteksverksamhet, som 
kräver stor flexibilitet. Ytor ska utnyttjas till fullo för att kunna vis ett allt större utbud av 
material och för att tillgodose behovet av föränderliga miljöer.  
 
Att inrätta olika miljöer i biblioteksrummet för att därmed främja stadsbiblioteket som 
mötesplats, är vidare tankar som Elsebeth Tank har och hon ger exempel som 
familjebiblioteket, marknadsplatsen, basaren, The Living Room, det klassiska biblioteket, 
new public servicecenter och det internationella biblioteket. Även Sven Nilsson talar om 
biblioteksmiljön men med landskapet som förebild. Metaforen signalerar en friare 
uppställning, en uppdelning mellan huvudstråk och mindre gångar, en växling mellan 
samlingar och öppna ytor, sittgrupper samt utställnings- och exponeringstorg. 
Landskapsmodellen ger frihet att profilera både sammanhang och överblick och Sven 
Nilsson menar det inom denna ram går att skapa både collagemiljöer och mer 
hemliknande miljöer. Biblioteket kan också genom inredning och presentationsformer 
skapa stämningar och ge idéer till besökarna. 
 
Ett gemensamt drag i Sven Nilssons och Elsebeth Tanks framtidsbilder är visionen att 
göra biblioteket än mer lättillgängligt, till exempel genom utökade och generösa 
öppettider. Sven Nilsson kan tänka sig att hålla öppet dygnet runt. Något som kan sägas 
ligga i linje med Elsebeth Tanks idé att genom utveckling av det digitala biblioteket ge 
besökaren möjlighet att använda bibliotekets service 24 timmar om dagen 7 dagar i 
veckan. Inga hinder ska finnas för att kunna bruka biblioteksrummet när man vill. De 
båda stadsbibliotekarierna önskar utforma biblioteksrummet för respektive tids 
informationssamhälle i vilket människor producerar och konsumerar information, 
kunskap och kultur på nya sätt. 
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4.7.5 Sammanfattning 
 
Vi finner flera gemensamma beröringspunkter hos Sven Nilsson och Elsebeth tank vad 
gäller framtiden på Malmö stadsbibliotek, om än uttryckta utifrån deras respektive 
samtider. Vad gäller personalstyrkan betonar båda två vidareutveckling av denna. 
Personalen ska vidare arbeta för att nå och få fler och nya besökare. De ska sträva efter 
samarbete med olika partners samt ägna sig åt ett kvalificerat och idérikt 
förmedlingsarbete.  
 
När det gäller media framkommer det att båda två värderar bibliotekets samlingar högt.  
Böcker ses utifrån sitt innehåll och sin fysiska dimension som dubbelfunktionella. Dock 
har boken hos Elsebeth Tank en något mer tillbakadragen roll, då hon talar för 
välredigerade samlingar till förmån för att skapa utrymme i biblioteket. De har en delad 
syn på skönlitteraturen i traditionellt format men betonar därutöver en framtida digital 
satsning rörande media.  
 
Sven Nilsson och Elsebeth Tank ser på besökaren som självständig och lyfter fram vikten 
av en välutvecklad självbetjäning. Båda menar att besökaren ska se på och använda 
biblioteket som en mötesplats där det finns möjlighet till upplevelser. Besökaren ska 
dessutom bredda sitt användande av bibliotekets tjänster samt öka sitt deltagande i 
verksamheten. 
 
Biblioteksrummet ska för Sven Nilsson och Elsebeth Tank vara en viktig och 
betydelsefull mötesplats i Malmö. För att kunna nyttjas till fullo ska biblioteksrummet 
vara flexibelt och lättillgängligt. Likaså ska det rymma många olika miljöer för att på så 
sätt främja biblioteket som mötesplats och samtidigt verka inspirerande för besökarna. 
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 5. Biblioteksdebatt 
 
I detta kapitel presenterar vi en del av biblioteksdebatten angående folkbibliotek och 
framtiden som förts i Sverige och Danmark från 1980-tal fram till och med 2010. Vi har 
delat upp det i två delar, först biblioteksdebatt i Sverige i kronologisk ordning och sedan 
debatten som förts i Danmark, också den kronologisk. Vi kommer sedan i kapitel 7, 
”Diskussion”, relatera Sven Nilssons och Elsebeth Tanks tankar och visioner om Malmö 
stadsbiblioteks framtid till den biblioteksdebatt som vi tecknat här. 
 
 
5.1 Bibliotekets framtid – Sverige 
 
Biblioteken och framtiden. Framtidsdebatten i nordisk bibliotekspress, heter en studie 
gjord 1991 för att spegla biblioteksdebatten angående bibliotekens framtid i de nordiska 
länderna. Fokus i studien ligger på folk- och forskningsbibliotek. I varje nordiskt land har 
en forskare fått i uppdrag att gå igenom det egna landets framtidsdebatt under de senaste 
åren. Det har gjorts genom att studera bibliotekspress och bibliotekslitteratur.293 
Undersökningens syfte är att visa hur framtidsdebatten framträder i ett nordiskt 
perspektiv och undersöka innehållet i debatten.294 Resultatet visar att det generellt sett 
saknas utformade visioner och idéer om framtida utveckling av bibliotek. Det som finns 
är snarare spillror och svävande formuleringar, samt mer praktiska hänsynstagande kring 
den konkreta verksamheten.295 Diskussionen präglas av teknikaliteter, seriösa 
överväganden och realistiska förslag kring verksamheten. En mer analytiskt präglad 
debatt i denna fråga efterlyses, och det pekas på vikten av att den förväntade 
samhällsutvecklingen sätts i relation till utvecklingen av framtidens bibliotek.296 Ett 
undantag från dessa slutsatser utgör dock Danmark. I studien framgår det att danska 
biblioteksdebattörer gjort mer seriösa försök till att utläsa bibliotekens framtida roll, 
framförallt i förhållande till informationssamhällets framväxt. Debatten i Danmark 
utmärks av större begrundande och eftertänksamhet än i de övriga nordiska länderna.297 
 
Undersökningen följdes upp av ytterligare en bok på samma tema. I den första studien 
efterlystes visioner och tankar om bibliotekens framtid. Den var också utgångspunkt i en 
konferens kring temat biblioteken och framtiden som ägde rum i Borås 11-13 november 
1991. Uppföljningen, Biblioteken och framtiden. Bok 2 från 1992, är en fortsättning på 
den första studien och en sammanställning av konferensens bidrag.298 
                                                 
293 Enmark, Romulo (red.) (1991). Biblioteken och framtiden. Framtidsdebatten i nordisk bibliotekspress.  

s. 4f. 
294  Ibid, s. 4f. 
295  Ibid, s. 233ff. 
296  Ibid, s. 233ff. 
297  Ibid, s. 233f. 
298  Seldén, Lars (red.) (1992). Biblioteken och framtiden. Bok 2. Nordisk idédebatt. Konferens i Borås 11- 
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Staffan Parnell, fil kand och bibliotekarie, Funktionschef vid Vetenskaplig 
kommunikation och utvärdering, Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna, är den forskare 
som skrivit om framtidsdebatten i Sveriges bibliotekspress och –litteratur i Biblioteken 

och framtiden. Framtidsdebatten i nordisk bibliotekspress.  Han tar upp både 
folkbibliotekens och forskningsbibliotekens framtidsdebatt. Med tanke på denna uppsats 
syfte och frågeställning fokuserar vi endast på folkbiblioteken. 
  
I kapitlet Bibliotekens framtid – intryck från den svenska biblioteksdebatten

299
 (1991) 

beskriver Staffan Parnell biblioteksdebatten utifrån två framtidsbilder – förvaltarskap och 
anpasslighet.  Han menar att dessa båda framtidsbilder representerar två teoretiska 
motpoler i fråga om bibliotek. Debatten beskrivs utifrån dessa motpoler för att kunna 
problematisera de förekommande motsättningarna. Förvaltarståndpunkten baseras på 
traditionella värden och ideal samt kulturpolitiska dokument. Förvaltarens framtidsbild 
skulle kunna beskrivas som gårdagens bibliotek som det ser ut idag. 
Anpassarståndpunkten kan däremot ses som en överlevnadsstrategi och dess framtidsbild 
som framtidens bibliotek vilket fungerar som dagens konsultbyråer.300   
 
Staffan Parnells presentation av debatten sker i form av olika teman eller sakfrågor. I 
temat kring Bibliotekets uppgifter utläser han en tendens att debattörer ser 
folkbibliotekets roll som de informationsfattigas räddare i nöden. Staffan Parnell menar 
att vi nu befinner oss i ett postindustriellt samhälle, som karakteriseras av kundanpassade 
tjänster, motiverande ledarskap, kreativa arbetsuppgifter, mindre och tillfälliga 
organisationer och nätverk. Det kännetecknas också av nya klassklyftor, som bildas 
mellan å ena sidan de människor med tillgång till den nya informationen och 
kompetensen att ta den till sig, och å andra sidan de människor, som saknar kompetens att 
utvinna kunskap ur informationsflödet.301 
 
När nya starka användargrupper ställer särskilda krav på bibliotekets tjänster är det 
viktigt att inte glömma bort de informationsfattiga. En vanlig åsikt i debatten är att 
folkbiblioteken bör ha en stödjande och kompensatorisk roll gentemot dessa grupper.  
En ökad satsning på barn och pensionärer, särskilt invandrarpensionärer, förutses av vissa 
debattörer. Dock förekommer även röster i biblioteksdebatten, som vill lägga 
biblioteksarbetets tonvikt på de nya användargrupperna. Dessa nya användare är mer 
välutbildade än gårdagens och kräver snabb, obyråkratisk förmedling av medier.302   
 

                                                                                                                                                 
13 november 1991. s. 1f 

299  Parnell, Staffan (1991) Bibliotekens framtid – intryck från den svenska biblioteksdebatten. Ingår i  
  Enmark, Romulo (red.) Biblioteken och framtiden: Framtidsdebatten i nordisk bibliotekspress.   
300  Ibid, s. 171f. 
301  Ibid, s. 174f. 
302  Ibid, s. 174f. 
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I temat kring driftformer och finansiering talar Staffan Parnell om den förutspådda 
fortsatta låga tillväxten i samhällsekonomin. Förnyelsearbete kommer att genomföras 
genom omprioriteringar och avreglering av användarorienterad service och 
brukarinflytande. Biblioteken och de kommunala förvaltningarna måste vara öppna för 
okonventionella och radikala lösningar för att bibehålla biblioteksverksamheten. Den 
kommunala verksamheten decentraliseras och nya former för målstyrning, service och 
allmänhetens inflytande utvecklas. Organisationen och arbetsformerna måste utvecklas 
och förändras.303 
 
Entreprenad är en driftform som diskuteras i debatten. Entreprenadverksamhet skulle 
kunna främja nya organisationsformer. Effektivitetskraven på en organisation som drivs 
via entreprenad tvingar fram managementkompetens och ny ledarkultur inom området. 
Utöver möjligheten att genom omprioritering och effektivisering frigöra medel för nya 
satsningar, kvarstår frågan om intäkter. I debatten kring alternativa finansieringsformer 
förespråkas sponsring, men även metoden att skapa intäkter genom avgifter för 
bibliotekstjänster diskuteras.304 
 
Kring temat bibliotekens inre arbete och bibliotekarierollen, anses bibliotekariekåren stå 
inför stora utmaningar beträffande den framtida yrkesrollen i informationssamhället. 
Framtidens bibliotekarier ska vara problemlösare och administratörer, vilket kräver en 
förändrad utbildning. Framtidens bibliotekschefer ska vara visionärer. De måste ha 
förmåga att formulera och driva idéer. För att kunna staka ut bibliotekens riktning bör de 
dessutom ha en förståelse för sociala och politiska processer.305 
 
I debatten om biblioteksautomationen efterlyses innovatörer i biblioteksvärlden. 
Datoriseringen i sig uppfattas inte som något problematiskt. Däremot finns en 
problematik kring bibliotekarierna och deras attityd till automation. Ny teknik används 
för att automatisera gamla rutiner. I debatten sägs att det i framtiden kommer att finnas 
utrymme för såväl datoriserade som manuella metoder. Det primära målet med 
datoriseringen är, ur kommunalekonomiskt perspektiv, att få ner driftkostnaderna för 
biblioteket. Åstadkoms därutöver en kvalitetshöjning på servicen är det en positiv 
bieffekt. Det ligger ett kvantitativt tänkande bakom den moderna tekniken.306 
 
I temat kring nya medier framkommer att en mängd nya medier såsom online-databaser, 
CD-ROM, video (VHS) och ljudkasetter (och därmed talböcker) kommer att vara 
aktuella medier på biblioteken den närmsta framtiden. Om biblioteken vill behålla sin 
centrala roll i allmänhetens informationsförsörjning, är det viktigt att frågor kring de nya 
medierna lyfts fram och diskuteras. Ska biblioteken fortsätta vara centrala 

                                                 
303  Ibid, s. 182f. 
304  Ibid, s. 183f. 
305  Ibid, s. 187f. 
306  Ibid, s. 191ff. 
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kulturinstitutioner i samhället måste nya vägar finnas för att synliggöra biblioteket, både 
för användarna och för beslutsfattare. Med tanke på bibliotekens behov av att nå nya 
användargrupper bör ny teknik användas för att uppnå detta syfte .307 
 
Staffan Parnell menar att det saknas konkreta och övergripande framtidsscenarier i den 
svenska biblioteksdebatten. Det finns ingen helhetssyn och man tvingas därför försöka 
utläsa framtidsbilder som gäller enskildheter. Den grundläggande konflikten i 
folkbiblioteksdebatten visar sig i människors skilda attityder till kraven på förändring.308  
 
Statens kulturråd ger i boken Åttiotalets bibliotek. Svenska folkbiblioteksbyggnader 1980-

89, (1990) i samarbete med Ingemar Ehlin, bibliotekarie vid Uppsala stadsbibliotek, en 
bild av 1980-talets bibliotek där arkitekturens kvalitet ökat och formspråket blivit rikare. 
Intresset för byggnadsform och uttryck gör att det är lättare att skapa bibliotek som 
fungerar bra både rent praktiskt och på det symboliska och psykologiska planet.  
Upplevelsen av biblioteksrummet är viktig och man talar om biblioteket som ett rum som 
kan ge mer livskänsla, där miljön ska vara varierande, där rymd och ljus betonas och där 
böckerna ses som det viktigaste i rummet. Biblioteket ska vara en byggnad man lägger 
märke till och som gärna får uttrycka något av verksamhetens idé och ändamål. På så vis 
ska kulturen göras synlig genom biblioteksbyggnaden. Det nya informationssamhället 
påverkar också biblioteksrummet då informationsverksamheten betonas mer än tidigare. 
Ett exempel på detta är biblioteket i Skara där det mest dominerande rummet avsatts för 
informationsverksamhet med informationsdisk, terminaler, referensböcker etc.309  
 
I Biblioteken och framtiden Bok 2, (1992) skriver Göran Gellerstam, bibliotekarie, docent 
och universitetslektor på Lunds universitet, i kapitlet Lagom och praktiskt – en 

överlevnadsvision för framtiden?, om saknaden av en biblioteksdebatt som ser 
biblioteken som utvecklingsinriktade och som del i samhällsutvecklingen. 
Biblioteksdebatten handlar mer om nutida frågor än om framtiden. Författaren menar att 
det behövs en debatt där biblioteksföreträdare kommer till tals i de stora samhällsfrågorna 
om hur man ska använda offentliga resurser för att skapa ett bra framtida samhälle.310 
 
Göran Gellerstam framhåller vikten av att biblioteksföreträdare deltar i debatten om det 
nya kunskapssamhället och hur informationsstruktur och kunskapssyn påverkas däri. 
Biblioteksföreträdare uteblir ofta i dessa debatter, vilket författaren tror beror på att man 
inom biblioteksvärlden söker efter långsiktiga bedömningar och trygga prognoser att 
arbeta mot. I spåren av besparingarna väljer man det trygga och redan prövade och blir 

                                                 
307 Ibid, s. 200ff. 
308 Ibid, s. 171. 
309 Monié, Karin, Modigh, Birgitta, Ehlin, Ingemar (red.) (1990). Åttiotalets bibliotek. Svenska  

folkbiblioteksbyggnader 1980-89. s. 5ff. 
310 Gellerstam, Göran. 1992. Lagom och praktiskt – en överlevnadsvision för framtiden? Ingår i Seldén,  
  Lars (red.) Biblioteken och framtiden. Bok 2. s. 294f. 
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således försiktiga förvaltare och anpassare av strategin för institutionens överlevnad. Det 
måste brytas i en debatt utanför den interna bibliotekssfären, menar Göran Gellerstam. 
Han frågar sig om biblioteket kan nöja sig med ”lagom och praktiskt” som 

framtidsvision?311  
 
Vilma Hodászy Fröberg har i sin avhandling Tystnaden och ljuset. Om bibliotekens 

arkitektur, (1998) beskrivit och analyserat arkitekturen från antikens till dagens bibliotek. 
Hon beskriver 1980-talet som en guldålder för biblioteksarkitekturen. Nya planlösningar, 
en förnyad monumentalitet och stora boksalar med rymd och ljus kännetecknar tiden. 
Som ett exempel på tidens centrala biblioteksarkitekturstema tar Vilma Hodászy Fröberg 
upp Ljungby kommunbibliotek, uppfört 1981-82 av arkitekten Jan Wallinder. Hans 
uppfattning av biblioteksrummet beskrivs med mottot ”tillgänglighet, öppenhet och 

kvalitet”. Teoretiskt menar han att det gäller ”inte bara husets sätt att fungera” utan 

framför allt det ”upplevelsemässiga” och ”det språk som huset skall tala till tanke, sinne 

och känsla”.
312 

 
Bjarne Stenquist, samhällsstrateg, journalist och författare, har i sin bok Är det på 

efterkälken Sverige åker? - Folkbiblioteken behöver ett nationellt uppdrag, (2003) 
studerat biblioteksutvecklingen i olika europeiska länder. Han menar att det behövs ett 
nationellt uppdrag för att stärka och tydliggöra de svenska folkbibliotekens uppdrag och 
tillvarata den infrastruktur som folkbiblioteken utgör.313 
 
I sin bok tecknar Bjarne Stenquist en bild av 90-talets Sverige där besparingar, 
informationsteknikens intåg och en stor ökning av studerande är kännetecknande. Ett 
minskat antal folkbiblioteksfilialer och minskat nyförvärv av böcker är några av de 
faktorer som påverkade folkbiblioteken i detta besparingarnas årtionde.314 Samtidigt 
etableras den nya informationstekniken på biblioteken. Olika utbildningssatsningar, 
såsom kunskapslyftet och kvalificerad yrkesutbildning, gör att antalet vuxenstuderande 
som använder biblioteksresurser ökar kraftigt. De vuxenstuderande efterfrågar bland 
annat studie- och referenslitteratur, hjälp med informationssökning och rapport- och 
uppsatsskrivande, längre öppettider och bra studieplatser, vilket sätter spår i bibliotekens 
arbete.315  
 
Petra Wallgren och Annci Almqvist diskuterar i sin magisteruppsats, Vår beredskap är 

god – folkbibliotekets beredskap inför framtiden, huruvida folkbiblioteket är rustat för att 
möta framtiden. De kommer genom sin undersökning fram till att biblioteken måste ha en 

                                                 
311  Ibid, s. 294f. 
312  Hodászy Fröberg, Vilma (1998). Tystnaden och ljuset. Om bibliotekens arkitektur. s. 215. 
313  Stenquist, Bjarne (2003). Är det på efterkälken Sverige åker? - Folkbiblioteken behöver ett nationellt  

  uppdrag.  
314  Ibid, s. 75. 
315  Ibid, s. 83ff. 
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medvetenhet om sin omvärld, sin organisation och sin personal. Strategier bör utvecklas 
eftersom de innehåller alla de komponenter som behövs för att bilda sig en framtidsbild. 
Viljan att genomföra förändringar för att möta framtiden fanns hos majoriteten av de 
bibliotek författarna undersökte. Dock kunde de genom intervjuer med bibliotekscheferna 
märka att genomförandet av förändringar skulle någon annan än folkbiblioteken göra.316 
 
Statens Kulturråd, Kulturrådet, har som mål att verka för allas rätt till ett varierat 
kulturutbud av hög kvalitet. Myndigheten har under några år utarbetat olika 
omvärldsanalys på uppdrag av regeringen. Där behandlas förändringar och 
utvecklingstendenser i samhället, vilka kan ha betydelse för kulturen och kulturpolitikens 
utveckling.317  
 
I omvärldsanalysen från 2001 menar Kulturrådet att folkbiblioteken i framtiden kommer 
att fylla en allt viktigare uppgift som kunskapskälla för studerande. Det beror på att 
biblioteken byggt upp ett nationellt och internationellt nätverk för insamling av kunskap 
och information. Det blir också vanligare med samarbetspartners på andra 
läroinstitutioner.318  
 
Kulturrådet menar vidare att det finns bra utvecklingsmöjligheter inom barn- och 
ungdomsverksamheten. Genom dialog och samverkan bör biblioteken utöka utbudet av 
nya medier och kulturformer. Även material som barn och unga själva producerat 
kommer att tillhandahållas av biblioteken.319 Biblioteksbesöken kommer att öka till antal 
och biblioteksbesökarna kommer dessutom att stanna kvar på biblioteken för att läsa eller 
studera. Det innebär att en omfördelning och ett nytänkande rörande bibliotekens lokaler 
behövs.320  
 
I rapporten diskuteras också huruvida låntagare behöver gå till ett fysiskt bibliotek i 
framtiden, då böcker kommer att kunna beställas via bibliotekens webb. Kanske, menar 
Kulturrådet, övergår biblioteken till att bli distributions- och sorteringscentral för 
informationstjänster.321 Ytterligare en framtidsbild är en eventuell nationell samordning, 
till exempel ett samarbete mellan Skolverket och Kulturrådet.322 
 
Även i rapporten angående omvärlden från 2002 tar Kulturrådet upp vikten av 
folkbibliotekens stora roll i lärandesituationer. De menar att biblioteken i framtiden bör 

                                                 
316 Almqvist, Annci och Wallgren, Petra (2001) Vår beredskap är god – folkbibliotekets beredskap inför  

  framtiden Lund: Lunds universitet. (Examensarbete i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds 
universitet. BIVILs skriftserie 2001:02) s. 60. 

317  Statens Kulturråd http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/regional_tillvaxt/  [2011-03-31] 
318  Om världen 2001, Kulturrådets omvärldsanalys (2001) Statens Kulturråd, 2001, s. 21. 
319 Ibid, s. 24. 
320 Ibid, s. 79. 
321  Ibid, s. 81. 
322  Ibid, s. 81. 
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uppfattas som en utbildningsinstitution, både av omvärlden och av sig själva, och se det 
som en del av sin identitet. På biblioteken samlas människor för att lära, både formellt 
och informellt. Det är viktigt att folkbiblioteken lotsar besökaren på bästa möjliga sätt 
oavsett vilket syfte han eller hon har med sitt utforskande.323 Det är också viktigt, menar 
de, att diskutera professionens framtida roll jämsides med den framtida 
biblioteksutvecklingen. Den servicebetonade rollen kommer tillsammans med en 
vägledningsroll utifrån individuella behov finnas kvar. Fortbildning för bibliotekarier om 
hur inlärning går till och även en kännedom om skolvärldens organisation och 
verksamhet är nödvändig.324 
 
2003 publiceras nästa omvärldsanalys. I den fokuseras på framtidsbilden gällande digitala 
tjänster och det faktum folkbiblioteken i och med dessa får en ny funktion. Nätet kommer 
att erbjuda en komplett biblioteksservice dygnet runt och användaren kan sitta hemma vid 
datorn. Det fysiska biblioteket kommer att bli en öppen mötesplats för alla, med bland 
annat möjlighet till undervisning i informationssökning.325 Barnverksamheten på 
folkbiblioteken kommer också att utvecklas. Barnens nyfikenhet på kunskap och deras 
identitetssökande ska mötas med inlevelse, fantasi och lekfullhet. Barnen som 
medskapare finns också i framtidsbilden.326 
 
Umeå stadsbibliotek ligger i framkant av biblioteksutvecklingen i Sverige, vilket deras 
hemsida www.minabibliotek.se327 vittnar om med många finesser och interaktiva 
funktioner. I mars 2008 lade stadsbiblioteket i Umeå fram rapporten ”Att tänka i förväg 

och röra sig framåt, ett underlag för att tänka strategiskt kring Umeås 
biblioteksverksamhet”. Redogörelsen ger en bra framtidsbild att arbeta mot. Inte bara i 

Umeå utan även bland biblioteken generellt i Sverige.328  
 
I rapporten har biblioteket identifierat några centrala begrepp som kan få betydelse för 
bibliotekens framtida utveckling: multimedia, medskapande, mötesplats och 

medarbetare:329  
 

 Multimedia: För att möta behov och önskemål hos nuvarande besökare samt locka 
nya besökare måste biblioteken säkerställa en rik och varierad mediesamling. 
Boken och tryckta medier är idag basen i utbudet, men hur länge kommer det att 
vara så? CD och DVD försvinner som fysisk media. Istället erbjuds 
nedladdningstjänster. Framtiden kommer att innebära ändrade informations- och 

                                                 
323

 Om världen 2002, Kulturrådets omvärldsanalys (2002) Statens Kulturråd, 2002, s.15f. 
324 Ibid, s. 17. 
325 Om världen 2003, Kulturrådets omvärldsanalys (2003) Statens Kulturråd, 2003, s.60. 
326 Ibid, s. 65. 
327 Umeå www.minabibliotek.se. [2011-03-31] 
328 Umeå kommun (2008), Att tänka i förväg och röra sig framåt, ett underlag för att tänka strategiskt  

kring Umeås biblioteksverksamhet. 
329 Ibid, s. 7. 
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kulturvanor för besökarna genom ökad användning av digitala medier. Detta bör 
biblioteken hörsamma och utveckla fler digitala tjänster. En utökning av det 
trådlösa nätet bör också vara en prior med tanke på mobiltelefonens snabba 
utveckling med nya funktioner.330 

 
 Medskapande: En bra kommunikation, ett aktivt lyssnande och en beredskap att 

förändra kommer att vara avgörande för bibliotekens utveckling. Biblioteken går 
från ”information literacy”(informationskompetens) till ”participating literacy” 

(medskapande). En dialog med personer som normalt sett inte använder sig av 
bibliotek måste komma till stånd. Genom att skaffa kunskap om vilka tjänster de 
önskar och eftersöker, blir det möjligt att locka även dem som besökare till 
biblioteken. En möjlighet att få nya användare kan vara genom fysiska och 
digitala medskapande aktiviteter.331 

 
 Mötesplats: I och med teknikens möjligheter blir bibliotekens webb en mötesplats 

att ”umgås” på. Det krävs dock nya grepp för det fysiska biblioteksrummet om det 

ska bli en attraktiv mötesplats i framtiden. Biblioteken bör utformas så att de kan 
erbjuda rum utan krav på prestation eller konsumtion. Ett ställe för barn att leka, 
lära och bara vara i. Ska biblioteksbesöket i sig vara en kulturupplevelse i 
framtiden krävs det ny utformning av biblioteksrummet och en samverkan med 
andra kulturverksamheter. Exempelvis program- och utställningsverksamhet 
och/eller genom samlokalisering.332 

 
 Medarbetare: Traditionella yrkesroller inom biblioteksvärlden står inför 

förändringar. För att matcha framtidens utveckling behövs ny och annan 
kompetens. Det måste utvecklas metoder för att stödja och vägleda medborgarna i 
informationsutbudet. Förmåga att kunna arbeta projekt- och processorienterat i 
nya nätverk behöver utvecklas. Några andra efterfrågade framtida kompetenser 
som bibliotekarie är, tror de, förmågan att producera, marknadsföra, analysera och 
arrangera.333 

 
Rapporten tar vidare upp hur angeläget det kommer att bli med samarbete med andra 
verksamheter, både privata och offentliga, nationella och internationella. Både samverkan 
och samfinansiering är tänkbara framtidsbilder.334 De grundläggande uppdragen som 
biblioteken har idag kommer att vara ungefär likadana i framtiden. Kulturförmedling, 
tillhandahållande av information samt att vara en tillgänglig mötesplats. Fysisk och 
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digital media kommer att stödja och komplettera varandra.335 En tänkbar framtida 
utmaning är behovet av lokalisering nära andra verksamheter, som kan komplettera och 
stödja biblioteken. Det behövs större och mer flexibla lokallösningar med mer 
teknikanvändning samt förmåga hos biblioteken att samverka med nya aktörer och nya 
finansiella lösningar.336 
 
I Folkbibliotekens framtid? utgiven av BTJ 2010, intervjuas nitton personer om hur de ser 
på bibliotekens roll i framtiden. En av medverkarna är Elsebeth Tank, vars text vi 
analyserar i vårt empiriska material. Andra personer är bland andra kulturminister Lena 
Adelsohn Liljeroth, författare Björn Ranelid och riksbibliotekarie Gunnar Sahlin. 
Biblioteken som mötesplats framhålls av de flesta respondenterna som betydelsefull. 
Detta eftersom de öppna rummen, där människor utan hinder kan vistas oavsett bakgrund 
eller ställning, blir allt färre i samhället.  
 
Folkbiblioteket ska vara den plats du kan gå till om du vill läsa, söka information, studera 
eller bara vara. Biblioteket ska sprida och tillgängligöra media, samt inspirera till läsning. 
Ett brett programutbud och nya metoder och samarbeten står också högt upp på listan för 
de intervjuade. Vidare menas att biblioteken står inför många utmaningar inför framtiden 
vilket kräver nytänkande såväl internt som externt. Lyckas biblioteken med detta 
utvecklingsarbete kommer de att fortsätta vara den nödvändiga resurs de redan är, för 
både samhället, kulturen, litteraturen och individen.337 338 
  
I Framtiden är nu – KulturSverige 2040 från 2010 har Tobias Nielsén, rådgivare, 
journalist och kulturskribent, och Sven Nilsson, bjudit in trettio skribenter att fundera 
kring sina kulturella framtidsbilder.339 Annina Rabe, frilansande kulturskribent och 
litteraturkritiker, skriver i sin artikel ”Älskade vän” om bibliotek. Folkbiblioteken är 

enligt henne indragna i en segdragen identitetskris, som handlar om vad och för vem ett 
folkbibliotek ska vara, ”dammiga bokdepåer”

340 eller ”hypermoderna 

informationscentra”.
341 Trots identitetskrisen och folkbibliotekens egenbild av att inte 

hänga med utan tvärtom bli omkörd av sam- och framtiden, menar Annina Rabe att det är 
just folkbiblioteken, som legat i framkant av samhällets utveckling. Framförallt när det 
gäller tekniska innovationer och nya medier. Hon pekar också på att det är 
bibliotekarierna själva, som målar upp den otillräckliga bilden. Biblioteksanvändarna är 

                                                 
335 Ibid, s. 10. 
336 Ibid, s. 11. 
337 Eliasson, Roland (2010), s. 6f. 
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78 
 

enligt undersökningar nöjda med sina folkbibliotek och två av tre tycker att biblioteken 
utvecklats under de sista åren.342  
 
Annina Rabes framtidsbild är vag, mer en önskan än en vision:  
 

Kanske har våra folkbibliotek förvandlats till nöjesfält eller upplevelseparker 
[…] Kanske har de arbetat så intensivt på sin egen utrotning att de inte alls finns 

kvar längre. Eller också har de hittat den där identiteten som de så länge sökt[…] 

Ibland måste man stå emot tidens vindar för att vara med och forma framtiden.343  
  
Hon kritiserar Malmö stadsbiblioteks strategi The Darling Library och beskriver den som 
att befinna sig i en högst upplevelseorienterad skräcktunnel genom samtiden.344 Annina 
Rabe är orolig att biblioteken år 2040 tappat sitt uppdrag att sprida kunskap och bildning, 
att folkbildningstanken är borta och litteraturen har blivit omodern. Även i ovan nämnda 
boken Folkbibliotekens framtid? är hon är en av respondenterna. 
 
”Vet man vad man tycker – blir man modig” heter en artikel i Biblioteksbladet nr 4, 2009, 
där Lina Ydrefelt, som idag jobbar som kulturkommunikatör och Niclas Lindberg, 
generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening, samtalar om framtiden. De båda får 
frågan hur framtidens biblioteksverksamhet ser ut. Lina Ydrefelt tror att bibliotekarierna 
kommer att vara aktiva kunskapsbyggare i framtiden istället för passiva 
kunskapsförmedlare. Bibliotekarien och användaren kommer varandra närmare i aktiva 
skapanden. För Niclas Lindberg är det kärnan i verksamheten, enligt honom bibliotekets 
uppdrag att samla någonting för att på något sätt tillhandahålla det, som också kommer 
att vara centralt i framtiden.345  
 
I artikeln ”Kärnan i folkbibliotekets verksamhet” skriver ovan nämnde Niclas Lindberg 

om att det är viktigt att ta reda på hur användarna vill ha folkbiblioteket, utöver 
diskussionen om vad biblioteken själva vill erbjuda i framtiden. Detta menar han, kan 
leda till utveckling och förändring som är förankrade i användarnas och samhällets 
behov.346 
 
Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap i Växjö, säger i en 
artikel, ”Kaffe eller Kafka”, av Elisabeth Andersson att folkbiblioteken i Sverige blivit 
mer marknadsanpassade på senare år. Biblioteken tänker inte långsiktigt i sin 
framtidsplanering utan anpassar sig till mainstream, det som redan finns. Det pågår en 
jakt på besökssiffror för att kunna få mer kommunala medel vilket kan bli problematiskt, 

                                                 
342 Se t.ex. SOM – institutets undersökning 2009. 
343 Rabe, Annina (2010). s. 147. 
344 Ibid, s. 146. 
345 Ekström, Åsa (2009). ”Vet man vad man tycker – blir man modig”, BBL (4:2009). 
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eftersom biblioteken pratar i kommersiella termer istället för att utgå från sitt 
demokratiska uppdrag.347  
 
Elisabeth Andersson skriver i artikeln att biblioteket är den samhällsinstitution som 
svenskarna har störst förtroende för. Ändå ställs frågan om vad ett bibliotek ska vara? En 
plats för litteratur, folkbildning och läsfrämjande insatser – eller en plats där framgång 
mäts i publikmaximering?348 Hon skriver vidare att många bibliotekschefer verkar osäkra 
på bibliotekets framtida roll eftersom medieutbudet exploderat. Information kan alla nå 
hemifrån med ett knapptryck och priser på böcker har sjunkit. Precis som Niclas 
Lindberg i en tidigare artikel framhöll kommer Elisabeth Andersson fram till att 
bibliotekscheferna jagar förnyelse och vill ersätta bokhyllor med kaffemaskiner. 
Besökarna har däremot en mer konservativ syn på biblioteken som en lugn plats med 
böcker och läsning i centrum.349 
 
Petra Wallgren och Annci Almqvist diskuterar i sin magisteruppsats, Vår beredskap är 

god – folkbibliotekets beredskap inför framtiden, huruvida folkbiblioteket är rustat för att 
möta framtiden. De kommer genom sin undersökning fram till att biblioteken måste ha en 
medvetenhet om sin omvärld, sin organisation och sin personal. Strategier bör utvecklas 
eftersom de innehåller alla de komponenter som behövs för att bilda sig en framtidsbild. 
Viljan att genomföra förändringar för att möta framtiden fanns hos majoriteten av de 
bibliotek författarna undersökte. Dock kunde de genom intervjuer med bibliotekscheferna 
märka att genomförandet av förändringar skulle någon annan än folkbiblioteken göra.350 
 
 
5.2 Bibliotekens framtid – Danmark 
 
I Danmark har det länge bedrivits biblioteksforskning vilket visas genom den enorma 
uppsjö av material som går att finna om forskning gällande biblioteksområdet. Några 
personer är ledande inom forskningen vilket visar på den väldiga utgivningen av 
dokument dessa personer publicerat. Detta kommer också att visa sig i vår studie 
eftersom vi återkommande presenterar dokument från samma personer: Dorte Skot 
Hansen, Jens Thorhauge, Casper Hvenegaard Rasmussen och Henrik Jochumsen. De är 
alla verksamma vid Danmarks Biblioteksskole, numera IVA, Det 
Informationsvidenskabelige Akademi. 
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348   Ibid. 
349   Ibid. 
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Jens Thorhauge, chef för Styrelsen for Bibliotek og Medier, har i boken Biblioteken och 

framtiden. Framtidsdebatten i nordisk bibliotekspress (1991) skrivit om bibliotekens 
situation och framtid i Danmark. Han menar att det är förändrings- och 
utvecklingsperspektivet satt i förbindelse med nya medier, informationsexplosion och 
automatisering som särskilt har diskuterats i den danska biblioteksdebatten de senaste 
åren. Diskussionen handlar om förändringen den nya teknologin medför. Dels internt i 
bibliotekets organisation och dels i det samfund biblioteken betjänar och som de 
utvecklingsmässigt måste vara samspelta med. Även andra ämnen diskuteras såsom 
service och politik för offentliga verksamheter och marknads- och efterfrågansstyrning i 
förhållande till en mer kulturpolitisk bestämd styrning inom folkbiblioteksområdet.351 
 
I danskt sammanhang har framtidsforskningsprojekt drivits angående framställningen av 
det liv vi kan tänkas leva inom loppet av några år. Det pekas till exempel på en ökad 
social skillnad till följd av den informationsteknologiska utvecklingen, som generellt 
ställer högre krav på samhällets individer än tidigare. I övergången till 
informationssamhället är det stora delar av befolkningen som saknar insikt i de processer 
som pågår. Detta trots att information redan utövar en avgörande roll i stort sett alla delar 
av samhället.352 
 
Staten satsar stort på teknologiutveckling i form av projekt och försök. Såväl vardags- 
som arbetslivet kräver nya kvalifikationer. Fackföreningar, kvällsskolor med flera, satsar 
på omskolning. Den nya teknologin rationaliserar och om det inte utvecklas nya typer av 
jobb blir hundratusentals arbetslösa i kölvattnet av den nya teknologin. Samtidigt kräver 
utveckling av nya arbeten oftast insikt i den nya teknologin.353 
 
Danska biblioteksdebattörer har gjort seriösa försök att positionsbestämma bibliotekens 
roll i förhållande till teorier om informationssamhällets framväxt. De danska biblioteken 
är på väg att genomgå en första fas av ett systemskifte. På 80-talet stagnerar anslagen 
trots växande omkostnader. Samtidigt kommer ett omställningskrav på att adb 
(automatisk databehandling) och nya medier måste till men anslagen ligger i den 
befintliga budgeten. Biblioteksdebatten utvecklas till en klagosång, skriver Jens 
Thorhauge. Till slut börjar trots allt debatten visa en stark idérikedom och 
omställningsvilja. Konkreta visioner om framtidens kultur- och upplysningscentra, med 
presentation av nya medier, liksom en stark arrangemangsverksamhet, blir synliga.354 
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Danska användarundersökningar som gjorts visar på en sjunkande utlåningsstatistik men 
samtidigt på ett ökat antal vuxna besökare. En tredjedel av alla tillfrågade i 
undersökningarna anger att de inte använder biblioteket. Inte för att de inte känner till 
biblioteket, utan för att de anser att de inte behöver det. Den sjunkande 
utlåningsstatistiken beror troligtvis på att användarna i större utsträckning använder 
biblioteket som informationscentral. Danska folkbibliotek har som praxis att ständigt 
söka nya användare. Generellt sett är det stor uppbackning kring biblioteken. Frågan är 
hur folkbiblioteken ska förhålla sig till sin praxis angående nya användare, när 
utlåningssiffrorna trots allt pekar uppåt.355  
 
En återkommande diskussion är var gränsen går för bibliotekens ”förmynderi” vad gäller 

materialval. När kan användarna själv avgöra vilket material som är relevant? På 80-talet 
har förmyndarpositionen minskat och i praktiken köper biblioteken in det som många 
frågar efter. Uttryck kring dilemmat mellan efterfrågan och kvalitet kring materialval 
förekommer frekvent i förmyndardebatten. Bibliotekens bokval har gradvis blivit mer 
och mer efterfrågansorienterat. En konsekvens kan bli att bibliotekens roll som garanter 
för en allsidig litteratur försvinner.356  
 
En stor debatt fördes på 80-talet om huruvida biblioteken ska eller kan ta betalt för delar 
av sin verksamhet. Frågan kring gratisprincip eller brukarbetalning är en fråga som rör 
livsnerven i det danska folkbibliotekssystemet. Avgifter på biblioteken skulle kunna 
försvåra bibliotekens möjligheter att nå nya användare och kunna drabba svaga grupper i 
samhället.357  
 
I boken Folkebiblioteket under forandring; modernitet, felt og diskurs, (2006) försöker 
författarna Henrik Jochumsen, lektor vid Informationsvidenskablige Akademi, IVA, och 
Casper Hvenegaard Rasmusen, bibliotekarie och lektor, IVA, identifiera och analysera 
olika föreställningar om biblioteket och dess användare, som präglat fältet från 1960-talet 
och fram till 2005. Föreställningarna preciseras som förståelse och kollektiva 
uppfattningar förekommande bland bibliotekarier och andra debattörer inom fältet. 
Författarna använder sig av diskursanalys för att fånga in och jämföra föreställningar i 
den danska debatten. Fyra danska bibliotekstidskrifter under olika perioder analyseras. 
Artiklarna från tidskrifterna har valts ut då de enligt författarna fångar in viktiga frågor 
om institutionell identitet, syn på användare och praxis.358 
 
Henrik Jochumsen och Casper Hvengaard Rasmusen benämner 1980-talet som krisens 
årtionde. Biblioteken är pressade av ekonomisk kris och nya politiska krav om 
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välfärdsstatliga moderniseringar och rationaliseringar. Samtidigt börjar den 
informationstekniska utvecklingen ta fart på allvar.359   
 
Under 1980-talet präglas den danska biblioteksdebatten av en krisdiskurs. Det visade sig 
genom ett konstant sökande av potentiella utvecklingsriktningar. Den normativa 
diskussionen blev ersatt av mer konkreta, målrationella och strategiska diskussioner. 
Dessutom började en mer marknadsorienterad tankegång vinna gehör på biblioteket. En 
ny brukarorienterad diskurs uppstod. Användarna uppfattades och omtalades nu som 
självständiga, tänkande och handlande individer, vars olika önskemål och behov 
biblioteket skulle försöka tillgodose. Det nya synsättet på användarna ska ses mot 
bakgrund av tidens allmänna marknads- och kundorientering. Det uppstod en 
föreställning om att användarna kunde visa vägen ut ur mörkret, liksom att användarna 
genom sitt engagemang troligtvis också kunde medverka till att legitimera biblioteket.360 
 
80-talets osäkerhet och tvivel övergår till ett 90-tal som erfar realiseringen av en 
demokratisk IT-diskurs. Folkbiblioteken ska föra in Danmark i informationsåldern och 
motverka att informationsteknologiska A- och B-lag uppstår i samhället.361 
 
90-talet är en period då flera olika diskurser existerar. De flesta har framtids- och 
användarorientering i fokus. Det förs ingen utpräglad kamp på biblioteksfältet. Det 
kommer till uttryck i bland annat etableringen av specialbibliotek och i försök att låta 
biblioteket vara en del av större kulturhus. Biblioteksbegreppet öppnas för omförhandling 
mer med utgångspunkt i användarnas behov än i fasta föreställningar om vad ett bibliotek 
är. Synsättet på användarna, som etablerades under 80-talet, som självständiga och 
kompetenta individer är nu starkt förankrad. Diskussionen om brukarorientering minskar 
vilket ses som att användarfokus nu är något självskrivet.362 
 
I rapporten Biblioteken och professionen – en framtidsöversikt (2008) tas upp hur 
bibliotekarieyrket utvecklats över tid och om arbetsuppgifterna förändrats. Många 
förändringar inom medie- och teknikområdet har skett och besparingar och nedskärningar 
har präglat biblioteksverksamheten. Det har inneburit att olika sätt att bemöta användarna 
prövats.363 De danska forskarna Trine Schreibers och Anders Øroms, båda lektorer vid 
Danmarks Biblioteksskole, studier kring bibliotekens olika identiteter tas tidsmässigt upp 
i rapporten.  
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På 1980-talet skedde en förändring då biblioteken rörde sig bort från kulturförmedlar- 
och ämnesspecialistsidentiteterna mot en informationsorganisatörsidentitet. Det uttryckte 
sig bland annat i att man började hjälpa företag med deras informationsbehov. Med den 
nya informationstekniken uppkom också rollen som informationsförmedlare. Även olika 
former av användarorientering slog igenom. Användarna skulle vara med och utforma 
verksamheten. Informationsförmedling kom att känneteckna både biblioteken och 
bibliotekariernas arbetsuppgifter. Många bibliotekarier upplevde att deras yrke blivit ett 
serviceyrke.364    
 
1990-talets ständiga besparingskrav medförde att nya arbetsuppgifter för bibliotekarierna 
prövades. Det innebar en större skillnad mellan olika bibliotek exempelvis vad gällde 
inriktning och organisationsformer. Detta ledde i sin tur till större spridning för 
bibliotekariernas arbetsuppgifter. Bibliotekarier som yrkesgrupp kunde nu indelas i en 
rad underkategorier där informationsförmedlar- och informationsorganisatörsidentiteterna 
som uppstod på 80-talet fortsatte att dominera. På 90-talet uppkom även den 
upplevelseförmedlande identiteten.365 
 
Pierre Evald, verksam vid Danmarks Biblioteksskole, Aalborg, skriver i artikeln 
”Biblioteksdesign med IT-fraktaler och paradigmer” (1997) om påverkan av 
informationsteknologin på bibliotekets fysiska miljö. I samband med folkbibliotekens IT-
anpassning påverkas inredningen av den fysiska miljön. IT förändrar sättet att inreda 
biblioteksrummet och hur material exponeras. Nya tendenser skapas i lokaler och 
inredning, men den digitala teknologiutvecklingen har även medfört att bibliotekens 
informationsverksamhet hamnat i fokus. Biblioteken ska fastställas som centrum för 
nätbaserad information och kommunikation. Biblioteken experimenterar med nya 
koncept inom design och materialpresentation samt användaranpassad utrustning. I 
framtida bibliotek kommer vi se en blandning av traditionella och elektroniska medier 
med det virtuella biblioteksutbudet som landmärke, menar Pierre Evald. Ett centralt 
begrepp är flexibilitet. För att kunna säkerställa möjlighet till förändring i lokalerna och 
anpassning av nya medier och tjänster, måste biblioteksrummet vara flexibelt. Centralt 
kommer också självbetjäning att vara. Via internet kommer mycket information och 
tjänster bli tillgängligt för besökarna. I det självinstruerade biblioteket kommer 
inredningen i lokalerna ge stöd åt besökarens självbetjäning.366 
 
”Fremtidens rummelige bibliotek” heter en artikel av Casper Hvenegaard Rasmussen och 

Henrik Jochumsen. Den är publicerad i tidskriften Viden om i juli 2000.367 De hänvisar 
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till sin användarstudie Gør biblioteket en forskel? utgiven samma år där respondenterna 
genomgående var positiva till folkbiblioteken och såg dessa som ”en plats för alla” att 

vara på. 368 Författarna ställer frågan i artikeln om det i framtiden ska vara traditionella 
folkbibliotek med fokus på samlingar av dokument och med bibliotekarier som kultur- 
och informationsförmedlare. Eller kommer utvecklingen rikta sig mot det virtuella 
biblioteket där olika nätverk förmedlar digitaliserat material.369 
 
Det är viktigt menar de, att kombinera det traditionella biblioteket med den nya 
informationsteknologin. Det är genom det breda urvalet som framtidens styrka för 
folkbiblioteken ligger. Biblioteken är inte bara en neutral förmedlare av information, utan 
även kunskapscenter, kulturcenter, mötes- och varandeplats där alla delar bidrar till 
livslångt lärande.370 
 
Nan Dahlkild är lektor vid Det Informationsvidenskablige Akademie och undervisar där 
bland annat i biblioteksarkitektur. I antologin Folkebiblioteket som forvandlingsrum: 

perspektiver på folkebiblioteket i kultur- og medielandskabet 
371 har han bidragit med 

texten ”Biblioteksrummet under forvandling” där han funderar på hur biblioteksrummet 

kommer att se ut i framtiden. Han menar att det förmodligen inte kommer att se ut som 
det traditionella rummet med böcker och tysta läsesalar men bör fortfarande ha sin 
utgångspunkt som en intellektuell fristad med en öppenhet för alla.372 Han tror att de nya 
biblioteken kommer att vara stora futuristiska byggnader gjorda av stål och glas. Stora 
öppna rum med högt i tak och mycket fönster.373 Entrén till biblioteken blir mötesplatser 
med sittplatser, restauranger, café och maskiner för utlån och återlämning, tänker han.374 
Han menar vidare att det är svårt att veta exakt hur biblioteksrummet kommer att se ut i 
framtiden eftersom biblioteken inte är statiska utan i ständig förändring, men nämner fyra 
inredningsprinciper som kan användas vid såväl nybyggnation som ombyggnad av 
biblioteksrum. Principerna han tagit fram är identitet, funktion, flexibilitet och 
variation.375 
 
Nan Dahlkild menar att det är viktigt för biblioteken att utveckla en gemensam visuell 
identitet för det fysiska och det virtuella rummet. Biblioteken bör också titta på sin 
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identitetshistoria för att avspegla denna i den nya byggnaden eller interiören. Han ser 
också att biblioteken får en central och synlig placering i stadsbilden, gärna en 
transparent sådan för att skapa förbindelse med omgivningen både inifrån och utifrån.376  
 
Funktion handlar om hur rummet utformas och anpassas för både besökare och personal 
utifrån deras olika behov. Attraktiva sittplatser för både koncentration och umgänge är 
något han tar upp, liksom viktiga funktioner såsom temperatur, akustik och belysning. 
Biblioteksrummet bör också anpassas till olika medier menar han.377  
 
Flexibilitet ser Nan Dahlkild som en viktig, kanske den viktigaste, inredningsprincipen 
för framtiden. Flyttbara väggar, hyllor och möbler ger biblioteksrummet många 
möjligheter att utnyttja rummets ytor på och gör att biblioteken kan fylla mer än en 
funktion. Han nämner till exempel samarbete med andra institutioner, exponering och 
förmedling av medier.378 
 
En variation i biblioteksrummets inredning är en ökande utveckling säger han. Det 
behövs olika rum som öppnar för nya möjligheter och som svarar mot olika funktioner 
och användargrupper. Biblioteken kan tydligt markera dessa olika rum genom att till 
exempel färgsätta och möblera för just det området och dess aktiviteter.379 
 
Nan Dahlkild framhåller till sist vikten av dialog mellan arkitekt, personal och användare 
för att de fyra inredningsprinciperna ska kunna uppfyllas och bli så bra som möjligt.380 
 
År 2006 formulerade Biblioteksstyrelsen i Danmark en strategi, där huvudbudskapet går 
ut på att biblioteken måste lämna det gamla bakom sig och anamma den nya 
utvecklingen. Biblioteksstyrelsen menar att regeringens visioner om Danmark som en 
framtida ledande kunskapsnation är en positiv utmaning för biblioteken i landet vilket 
kan ge biblioteken en stark och central roll i det framtida samhället.381 
 
I strategin talas det om två möjliga scenarier kring hur de danska biblioteken kan se ut år 
2020. Antingen kan bibliotekarierna vara zombies, överflödiga i ett teknologiskt 
samhälle, eller så är biblioteken kultur- lärande- och aktivitetshus med central plats i 
kunskapssamhället.382  
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Sammanfattningsvis läggs det i strategin fram 11 viktiga punkter: 
 
1. Bibliotekets roller och strategier ska definieras i förhållande till kunskapssamhället. 
Bibliotekariernas kompetens ska sättas före biblioteksrummet och samlingarna, nätverket 
före institutionen och hjälpa till med att utveckla informationslärande istället för enbart 
informationsförmedling. 
 
2. Det virtuella biblioteket ska få större genomslag. Det ska inte finnas 20 olika tjänster 
utan en nationell, kanske i bibliotek.dk. 
 
3. De lokala biblioteken ska flytta fokus från samlingarna till tjänsterna, eftersom 
bibliotekens samlingar blivit nationella och beställningsbara via bibliotek.dk. 
 
4. Det fysiska biblioteksrummet ska flyttas till en annan nivå. Tänkas nytt hur biblioteken 
presenterar sin media, utställningar och arrangemang. Skapa bättre plats för aktiviteter 
och mötesplatser. 
 
5.  Bibliotekarierna ska synas utanför biblioteket, webben och undervisningen. Det ska 
utövas användarundervisning och erbjudanden om bibliotekets tjänster i de miljöer där 
människor vistas. 
 
6. Det ska skapas en gemensam portal för alla digitala tjänster. 
 
7. Det ska arbetas för mer nationellt innehåll på internet, till exempel internetarkiv, så att 
alla kan få ta del av det danska kulturarvet digitalt. 
 
8. Utveckla en nationell idékatalog för biblioteken med lärande- och kulturprogram för 
det livslånga lärandet. Programmen ska innehålla uppslag för både läslust och integration. 
 
9. Nya vägar ska hittas för att förbättra det lokala deltagandet i demokratin. 
 
10. En balans mellan det strukturerade biblioteksutbudet och det kaotiska internet, genom 
till exempel samarbete med Google. 
 
11. Allt detta kan folkbiblioteken göra om bibliotekssektorn med personal fortsätter att 
systematiskt arbeta med kompetensutveckling och fortbildning. Då kommer biblioteken 
att ha en plats i framtidens kunskapssamhälle.383 
 
Boken Nordic public libraries in the knowledge society gavs ut 2006 av Danish National 
Library Authority med syftet att beskriva de nordiska bibliotekens utmaning att möta och 
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framförallt vara medskapare i framtidens kunskapssamhälle.384 En av skribenterna, Jens 
Lauridsen, bibliotekschef och författare, tar i sin artikel, “Updated content in a relevant 

social context” upp att framtidens bibliotek kommer att innehålla aktiviteter med och för 

användaren. Han menar vidare att bibliotekens samlingar inte kommer att vara prime 

element
385

 Det kan vara avgörande för biblioteken att hänga med i utvecklingen för att 
inte tappa sina användare. Han talar med glädje om biblioteksutvecklingen i Danmark 
och exemplifierar några bibliotek för framtiden som tillkommit i Danmark. Både i 
Fredrikshavn och i Hjörring har det skapats nya experimenterande ytor för barn. Mycket 
inspiration har hämtats från museum och det är möjligt för användarna att leka, skapa, 
lära eller bara vara.386 Haraldslunds vatten och kulturcenter och biblioteket i Kolding är 
exempel på bibliotek som integrerats med andra verksamheter. I Haraldslund finner du 
simbassäng, spa, café och bibliotek i samma hus. Jens Lauridsen säger att detta 
arrangemang i Haraldslund gett biblioteket utökade öppettider vilka genererat i ökade 
besök och utlån.387 På biblioteket i Kolding sätts fokus på processer som lärande, 
lekande, studieaktiviteter, möten och kulturella upplevelser. Huset där biblioteket ligger 
är 4 våningar högt och förutom bibliotek även hotell och lägenheter. I biblioteket finns en 
”News Wall” som visar nyheter från sex olika tv-stationer. Barn- och 
ungdomsavdelningen jobbar mycket med workshops och teman där accessoarer för det 
aktuella temat finns tillgängliga, t.ex. utklädningsattiraljer. Det finns en lässcen, datorer, 
stor bildskärm med projektor för skapande, lekande och lärande upplevelser. Ett IT-labb 
finns också i Koldings bibliotek med 25 datorer med olika program för besökarna att 
använda fritt.388  
 
2008 gav Danmarks biblioteksförening och Danmarks Biblioteksskola ut en antologi med 
Jack Andersen, Casper Hvenegaard Rasmussen och Henrik Jochumsen som redaktörer.389 
Ett syfte med boken är att stimulera biblioteksområdet att tänka, förstå, debattera och 
utveckla samtidens bibliotek.390 Antologin är som redaktörerna nämner, ett selektivt 
urval, författarna är alla anställda vid Danmarks Biblioteksskola. Skribenterna har blivit 
ombedda att skriva om den teori eller teoretiker de arbetar med och blir till en slags 
ögonblicksbild av vad forskarna på biblioteksskolan gör just nu.391 Casper Hvenegaard 
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Rasmussen och Henrik Jochumsen har själva bidragit med två texter varav den ena, ”Ej 

blot til oplysning. Biblioteket i oplevelsesamfundet.” är intressant för vår studie.
392  

Det är inte konstigt att biblioteken vill förmedla upplevelser säger författarna i sin text. 
Upplevelser får vi var vi än befinner oss idag, menar de. Varför skulle inte biblioteken 
följa med samtiden? De ger banken som ett exempel; kaffemaskin, tidskrifter och böcker 
till de väntande kunderna.393 Upplevelser är heller inget nytt för biblioteken, menar 
författarna, det har hela tiden funnits i folkbibliotekens hundraåriga historia. De 
upplevelser användarna tillgodogör sig i materialen från biblioteken benämner författarna 
som en indirekt förmedling av upplevelser. Den direkta förmedlingen av upplevelse får 
besökaren när den äntrar biblioteket, genom till exempel arkitektur, inredning, 
utställningar och arrangemang.394  
 
Casper Hvenegaard Rasmussen och Henrik Jochumsen har genom att studera dokument 
om visioner gällande bibliotek från några olika kommuner i Danmark skapat en lista av 
tendenser för morgondagens bibliotek: 
 

 Arkitektoniskt signalvärde - byggnaden ska i sig själv vara en estetisk upplevelse, 
kanske till och med ortens flaggskepp. 

 IT - den nya tekniken ska hjälpa till med att göra förmedlingen av bibliotekets 
medier mer upplevelsebaserad. 

 Biblioteksbesöket som upplevelse  

 Biblioteket som högteknologiskt kunskaps- och lärandecenter – biblioteket 
utvecklas till en form av experimentarium där lek, lärande och upplevelser går 
hand i hand. 

 Biblioteket som varande- och mötesplats  

 
Författarna säger att de olika tendenserna går i varandra vilket blir tydligt när de påpekar 
att besökaren stannar kvar längre på biblioteket genom att biblioteket är ett kunskaps- och 
lärandecenter, vilket ger biblioteket epitetet varande- och mötesplats och i slutändan gör 
hela biblioteksbesöket till en upplevelse.395  
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Biblioteksforening og Danmarks Biblioteksskole, 2008, s. 159-187. 

393 Ibid, s. 160. 
394 Ibid, s. 171. 
395 Ibid, s. 175f. 
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I en rapport av Anna Kåring Wagman, utredare vid Svensk Biblioteksförening, Sverige – 

så in i norden efter, från 2007 jämförs bibliotekspolitiken i Sverige, Danmark, Finland 
och Norge.396 Där kan vi läsa att bibliotekssektorn i Danmark resonerar kring termer av 
utbud och efterfrågan. Det är viktigt för framtiden att biblioteken utvecklar ett utbud som 
användarna inte kan få alls eller lika lätt någon annanstans. Det gäller att biblioteken 
anpassar sig till samtiden och hänger med i den teknologiska utvecklingen. Biblioteket 
ska i framtiden vara en plats med unik informations- och kunskapskompetens. 397 
 
Jens Thorhauge skriver i Scandinavian Public Library Quarterly att ett sätt att ta reda på 
vad som är på gång inom biblioteksvärlden är att studera de ämnen som belysts under 
IFLA-konferensen. År 2008 såg han att det fokuserades på det biblioteket som fysisk 
plats.398 Renässans av biblioteksbyggnader, det fysiska rummet och bibliotekens 
interiörer nämndes av några talare, efter många års fokusering på utvecklingen av det 
digitala biblioteket. Jens Thorhauge påpekar att det inte handlade om att klämma in så 
många böcker som möjligt i biblioteken, utan pekar tvärtom på vinsten för biblioteken att 
gallra mer än tidigare för att på så sätt få mer öppen yta. Han menar att utlåningen på 
biblioteken fortfarande är ett viktigt och centralt uppdrag för biblioteken, men poängterar 
det växande behovet av annan service biblioteken kan erbjuda. Jens Thorhauge ser en 
trend i att ju större bibliotek desto oftare går besökaren därifrån utan att ha lånat 
någonting. De använder istället biblioteket som mötesplats, informationssökning, 
arrangemang, läsa tidningar, se en utställning eller liknande. Bibliotekets som fysisk plats 
har alltså blivit en del av vad biblioteken har att erbjuda. Vidare säger han att biblioteken 
även bör fokusera på att vara där människorna är och ger som exempel, webben, 
förskolor och skolor, på arbeten och fotbollsklubbar.399 
 
Jens Thorhauge ser det framtida biblioteket liknande en flygplats; öppet, flexibelt och lätt 
att överblicka med tydlig skyltning. Samarbete och partnerskap tror han också är 
framtidens melodi för biblioteken, han nämner café, bio, bokhandel, galleri och 
simbassäng som möjliga samarbetspartners.  Men, allra först betonar han, måste 
bibliotekarierna i framtidens bibliotek bli mer serviceinriktade och flytta fokus från 
samlingarna till användaren.400 
 
År 2010 gav den danska regeringen ett uppdrag till Styrelsen for Bibliotek og Medier, att 
undersöka framtidens folkbibliotek i kunskapssamhället. Det resulterade i rapporten 
Folkebibliotekerne i vidensamfundet. Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i 

vidensamfundet. Kommittén som ansvarade för rapporten kom fram till att biblioteken 

                                                 
396 Kåring Wagman, Anna (2007). Sverige – så in i norden efter, Biblioteksföreningen. 
397 Ibid, s. 9ff. 
398 Thorhauge, Jens (2008). ”Editorial: The library space – a constant challenge”, Scandinavian public  

library quarterly, Scandinavian state directors of public libraries, Copenhagen, 1968-  vol. 2008: 4, s. 3. 
399 Ibid, s. 3. 
400 Ibid, s. 3. 
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behöver prioritera fem områden; öppna bibliotek, inspiration och lärande, Danskarnas 

Digitala Bibliotek, partnerskap och professionell utveckling. 401 
 
Med öppna bibliotek menar de att framtidens bibliotek bör öka graden av tillgänglighet 
och säkra att biblioteken har något att erbjuda till alla. Idén att se biblioteksrummet som 
ett självständigt media bör lämpligen utvecklas. Saker som vidare lyfts fram är långa 
öppettider, inbjudande atmosfär i biblioteksrummet, tilltal till fler grupper än idag med 
olika erbjudanden, bredare utbud av tjänster, tillgång till mer media genom bättre 
förmedling och bättre digitala bibliotek. Gemensamma arrangemang och aktiviteter kan 
utformas i samarbete med andra bibliotek, vilket även gäller det digitala utbudet. Det ska 
finnas debattforum och partnerskap, till exempel med förläggare som presenterar sin 
media, ska etableras. Även kreativa verkstäder och aktiviteter tillsammans med 
exempelvis författare, konstnärer och studieförbund ska etableras.402  
 
Rapportens andra område Inspiration och lärande handlar om att biblioteken måste 
fortsätta sina satsningar på lärande och inspirerande aktiviteter. Framför allt bör de 
fokusera på att utveckla medborgares IT- och datakunskaper samt att främja läsning. 
Genom ett samarbete mellan folkbiblioteken och studieförbunden kan uppdraget om det 
livslånga lärandet få en bättre effekt.403 
 
Den tredje punkten tar upp etablering av Danskarnas Digitala Bibliotek (DDB), en 
gemensam digital portal, för biblioteken i Danmark. Användaren får tillgång till digitala 
medier som till exempel film, spel, musik, litteratur, digitaliserat kulturarv och sociala 
medier.404 
 
Rapportens fjärde område är partnerskap.  Det kan bidra till att folkbiblioteken blir 
uppmärksammade i sammanhang utöver de vanliga och därigenom lockar nya användare. 
Biblioteken är attraktiva som partners genom att de vänder sig till alla, har stor publik, 
bra öppettider och inte ställer några krav på besökaren. Viktigt är också att söka 
partnerskap i hela samhället, inte bara inom kulturinstitutionerna.405 
 
I den avslutande punkten den professionella utvecklingen framhålls nödvändigheten av 
löpande kompetensutveckling inom biblioteksområdet. Med användaren som medskapare 
och med nya samarbetspartners krävs det metakompetens. Undervisning, relationer, 
dialog och mening, marknadsföring etc.406  
 
                                                 
401

 Folkebibliotekerne i vidensamfundet, Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet, 
(2010), Styrelsen for Bibliotek og Medier, s. 7ff. 

402 Ibid, s.12 och s. 55. 
403 Ibid, s.13 och s. 56. 
404 Ibid, s.13f och s. 56f.  
405 Ibid, s.15 och s. 58. 
406 Ibid, s.15 och s. 58. 
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5.3 Sammanfattning 
 
Den svenska biblioteksdebatten fokuseras på 1980- och 90-talen kring bibliotekariernas 
förändrade yrkesroll i framtiden. Kundanpassade tjänster och kreativa arbetsuppgifter är 
tidens melodi i det nya informationssamhället. I den danska biblioteksdebatten kommer 
detta till uttryck då man ser att biblioteket rör sig bort från kulturförmedlar- och 
ämnesspecialistsidentiteterna mot en informationorganisatörsidentitet. Med den nya 
informationstekniken uppkommer också bibliotekens roll som informationsförmedlare. 
 
1980-talets nya informationssamhälle med dess nya teknik dominerar i stort sett både 
debatten i Sverige och Danmark. Den nya tekniken används för att automatisera 
biblioteken vilket diskuteras ur ett ekonomiskt perspektiv.  
 
I detta nya informationssamhälle framkommer nya starka användargrupper, vilka ställer 
högre krav på bibliotekets tjänster. Både i Sverige och Danmark omtalas besökare som 
självständiga, tänkande och handlande individer vilkas önskemål och behov biblioteket 
ska tillgodose. 
 
Biblioteket ses som upplevelsebaserat både i den danska och svenska biblioteksdebatten 
under 1980- och 90-tal. Upplevelsen av biblioteket är väsentlig och genom en varierad 
miljö skapas ett dynamiskt biblioteksrum. I Danmark börjar man på 90-talet låta 
biblioteket vara en del av ett kulturhus. Det nya informationssamhället med dess 
informationsverksamhet sätter spår i biblioteksrummet genom exempelvis dominerade 
informationsdiskar och krav på flexibilitet för att kunna tillgodose teknikens vidare 
utveckling. 
 
Under 2000-talet framkommer i både den svenska och danska biblioteksdebatten en 
identitetskris hos bibliotekarier. I den framtida yrkesrollen som bibliotekarie diskuteras 
roller som producent, marknadsförare, analytiker och arrangör. Det är också angeläget 
med samarbete och samfinansiering med en mängd andra verksamheter, även 
internationella. 
 
Att utbudet av nya medier och kulturformer bör öka uttrycks både i den svenska och 
danska biblioteksdebatten under 2000-talet. Detta innebär ändrade informations- och 
kulturvanor för besökaren genom ökad användning av digitala medier. Det gäller att 
biblioteken hänger med i den teknologiska utvecklingen. I Danmark talas det om 
bibliotekets breda urval, d v s kombinationen av det traditionella biblioteket med den nya 
informationsteknologin och att det är häri som bibliotekets styrka ligger. 
 
Framtidens besökare ska lockas till biblioteket genom fysiska och digitala medskapande 
aktiviteter. I Sverige såväl som i Danmark fokuseras 2000-talets debatt på de upplevelser 
besökaren ska få. I debatten framkommer att biblioteken inriktar sig på aktiviteter för och 



92 
 

med användaren. I Danmark framkommer att biblioteket som fysisk plats blir en del av 
vad biblioteket har att erbjuda.  
 
Det fysiska biblioteksrummet kommer att ha betydelse som öppen mötesplats för alla. I 
den svenska biblioteksdebatten på 2000-talet framhålls att det krävs en ny utformning av 
biblioteksrummet. Om biblioteksbesöket ska vara en kulturupplevelse i framtiden behövs 
större och mer flexibla lokallösningar och bättre teknikanvändning. I Danmark kan man 
även i 2000-talets debatt om framtidens bibliotek se en tendens att biblioteket kan 
utvecklas till en form av experimentarium där lek, lärande och upplevelse samspelar.  
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6. Modeller över folkbibliotekets roll  
 
Vi ämnar i detta kapitel undersöka om det finns kopplingar mellan Sven Nilssons 
respektive Elsebeth Tanks framtidsdiskurser rörande Malmö stadsbibliotek och två 
modeller över folkbibliotekets roll i framtiden. Sven Nilssons tankar relaterar vi till Dorte 
Skot-Hansens och Marianne Anderssons modell från 1994, ”Modell för det lokala 

bibliotekets profil”. På samma sätt gör vi angående Elsebeth Tanks framtidstankar. Då 

använder vi den nya och reviderade modellen av Dorte Skot-Hansen, Henrik Jochumsen 
och Casper Hvenegaard Rasmussen från 2010, ”En ny modell för folkbiblioteket i 

kunskaps- och upplevelsesamhället”.  
 
I avsnitten nedan beskriver vi de båda modellerna. Hur vårt resultat relateras till 
modellerna undersöks i diskussionskapitlet. 
 
 
6.1 Tillämpning av modellerna 
 
Vi vill genom att placera in vårt resultat angående Sven Nilssons respektive Elsebeth 
Tanks framtidstankar i modellerna tydliggöra vilka aspekter av biblioteksverksamheten 
som vi ser prioriteras i framtidens bibliotek. Modellerna ses inte som ett analysverkyg 
utan som en hjälp att se hur resultatet förhåller sig till bibliotekets olika roller och vilken 
bild av biblioteket som finns. Vi anser att modellerna ger en överskådlig bild av 
folkbibliotekets olika roller. Då de olika rollerna har tydliga funktioner kan de relateras 
till vårt resultat och kopplas samman med de olika idéer kring folkbiblioteket som 
uttrycks i modellerna. Vi anser att båda modellerna är användbara då de är specifika nog 
för att urskilja olika roller hos biblioteket. Samtidigt är de så allmänna att de rymmer alla 
typer av biblioteksverksamhet.  
 
För att kunna placera in vårt resultat i rätt kontext har vi valt att använda ”Modell för det 

lokala bibliotekets profil” (1994) till Sven Nilssons framtidstankar, då modellen stämmer 

överens tidsmässigt med vårt resultat. För att placera in Elsebeth Tanks framtidstankar 
använder vi ”En ny modell för folkbiblioteket i kunskaps- och upplevelsesamhället” 

(2010) eftersom denna modell är utarbetad efter dagens samhälle och därför mer lämpad 
för att kunna sätta in vårt resultat i ett riktigt sammanhang tidsmässigt.  
 
 
6.2 Modell för det lokala bibliotekets profil  
 
I rapporten Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling (1994) skriver Marianne 
Andersson och Dorte Skot-Hansen om folkbibliotekets roll i det lokala samhället. 
Rapporten bygger på tre fallstudier från: biblioteken i en landsortskommun, en medelstor 
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stad och en storstad, samt på enkäter till alla huvudbibliotek och större filialer i 
Danmark.407 
För att möjliggöra en analys av folkbibliotekets profil har de skapat en modell, vilken de 
menar kan ses som en ram att förhålla sig till i diskussion om vad ett folkbibliotek är eller 
ska vara. Som överordnad analysmodell kan den användas dels för att beskriva 
bibliotekets profil i lokalsamhället och dels för att diskutera vilka aspekter av ett 
lokalbiblioteks verksamhet man vill prioritera.408  Modellen ska inte ses som en fast 
modell applicerbar på folkbibliotek generellt eftersom alla folkbibliotek har olika interna 
och externa faktorer att ta hänsyn till.409  Bibliotekets profil hänger samman med så 
många interna och externa faktorer att en definitiv profil inte kan åstadkommas. 
Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen menar att biblioteken bör, med hänsyn 
tagen till det samhälle det är en del av, profilera sig i förhållande till dessa roller.410  
 
Enligt Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen har folkbiblioteket fyra tydliga roller: 
kulturcenter, kunskapscenter, informationscenter och socialt center. Rollerna eller 
funktionerna överlappar varandra och kan följaktligen inte definieras helt entydigt.411  De 
talar om folkbiblioteket som:  
 

 kulturcenter – biblioteket är ett rum för kulturella och konstnärliga upplevelser 
samt utveckling. Inbegriper olika verksamheter med kulturell prägel, såväl 
folkbibliotekets utbud av medier som evenemang, utställningar och bevarande och 
tillgängliggörande av kulturarvet (exempelvis genom hembygdssamlingar). 

 

 kunskapscenter – biblioteket ses som ett rum för utbildning och upplysning. Såväl 
formell utbildning som eget lärande räknas hit. Biblioteket är en plats dit man 
kommer för att öka sin kunskap i samband med det egna lärandet eller i samband 
med formell utbildning. Med sitt omfattande mediabestånd definieras det vidare 
som en kunskapsbank och ger bl a tillgång till datorbaserad information, tillgång 
till studieplatser och användarundervisning i informationssökning. 

 
 informationscenter – biblioteket ses som ett rum för information till såväl 

offentligheten som till den målinriktade biblioteksanvändaren. Avser även 
förmedling av information, referensservice, samhällsinformation samt 
informationsservice till turister och det lokala näringslivet.  

 
 socialt center – biblioteket är ett rum för vardagens sociala liv, en offentlig 

                                                 
407 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte (1994). Det lokale bibliotek: afvikling eller udvikling.s.    
    17ff. 
408 Ibid, s. 17ff. 
409 Ibid, s. 245. 
410 Ibid, s. 15. 
411 Ibid, s. 17. 
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mötesplats. Det tillhandahåller en plats för rekreation och möte, rådgivning och 
konsumentupplysning och där specialanpassade medier för särskilda grupper 
tillgängliggörs. Hit räknas även uppsökande verksamhet samt bibliotekets 
verksamhet för att vara ett mångkulturellt rum.412 

 
 

 
 

 

Figur 1. Modell för analys av det lokala bibliotekets profil 

Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen (1994) 

 
 
6.3 En ny modell för folkbiblioteket i kunskaps- och upplevelsesamhället 
 
Under de senaste 10-15 åren har den samhälleliga kontexten och därmed bibliotekets 
samhälleliga legitimitet förändrats. Det betyder att det behövs en ny biblioteksmodell 
som inkluderar dessa förändringar och som dessutom synliggör den potential biblioteken 
besitter för att uppfylla besökarna behov i samtidens kunskaps- och upplevelsesamhälle. 
 
Dorte Skot-Hansen har tillsammans med kollegorna från Center for Kulturpolitiske 
Studier vid Danmarks Biblioteksskole, Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard 
Rasmussen, utvecklat en ny modell för folkbiblioteket i kunskapssamhället.413  
                                                 
412 Ibid, s.19. 
413 Skot-Hansen, Dorte, Hvenegaard Rasmussen, Casper & Jochumsen, Henrik (2010). Bilag 1: ”En ny   
      model for folkebiblioteket i viden- og oplevelsessamfundet”. Ingår i Folkebibliotekerne i 
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Modellen är tänkt att fungera som en idealmodell som kartlägger bibliotekets olika 
verksamhetsområden. Den beskriver fyra olika rum som kan finnas på ett bibliotek; 
inspirationsrummet, läranderummet, mötesrummet och skapanderummet. De fyra 
rummen överlappar varandra och förekommer såväl på nätet som i det lokala biblioteket. 
 
1. Inspirationsrummet ska erbjuda besökarna och deras sinnen meningsfulla upplevelser 

genom all media, kulturformer och genrer. Rummet ska förmedla en mångfald av 
estetiska upplevelser och vara öppet för det kaotiska, irrationella och känslosamma. 
Inspirationsrummet ska också vara en upplevelse i sig själv och inspirera besökaren 
att komma tillbaka. Det kan även fungera som scen för olika events och 
arrangemang.414 

 
2. I läranderummet kan besökarna upptäcka och utforska världen samt öka sitt 

kunnande genom bibliotekets fria tillgång till information och kunskaper både fysiskt 
och digitalt. En upplevelseorienterad förmedling av lärande kommer att ge ökad 
inlärning hos framförallt den yngre publiken. Tänk på ”experience” utforska och 

uppleva i samma ord. Det informella lärandet kan ske genom till exempel läxcafé, 
studieplatser och experiment.415

 

 

3. Mötesrummet blir den tredje platsen mellan arbete och hem där besökaren kan möta 
andra människor för debatt och diskussion i både planlagda och slumpmässiga möten. 
Dessa rum kan vara mer eller mindre organiserade i exempelvis café och tidningsrum. 
Föreläsningar och debatter kan ske både på plats fysiskt och/eller digitalt.416  

 
4. Skapanderummet ger besökarna inspiration att tillsammans med andra skapa nya 

kreativa uttryck. Biblioteket kan inspirera besökarna till skapandeprocesser genom till 
exempel interaktiva spel, skriv-, ljud- och videoverkstäder. Besökarna kan också få 
möta professionella författare, konstnärer, designers och liknande genom workshops. 
Skapanderummet ska också hjälpa användaren med att förmedla deras egna verk med 
utgivning, distribution och tillhandahållande av scener.417 

 
Den nya modellen för folkbiblioteket i kunskaps- och informationssamhället har flera 
användningsområden. Modellen kan ses som en vision eller som ett koncept för det nya 
biblioteket. Den har både en digital och en fysisk dimension.418 
 

                                                                                                                                                 
vidensamfundet: Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet s.91. 

414  Ibid, s. 92. 
415  Ibid, s. 93. 
416  Ibid, s. 93. 
417  Ibid, s. 93. 
418  Ibid, s. 94. 
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Liksom Marianne Anderssons och Dorte Skot-Hansens modell över det lokala 
folkbiblioteket från 1994 kan den nya modellen användas som en teoretisk ram i 
diskussionen om bibliotekets överordnande mål och legitimitet, såväl internt i förhållande 
till den egna personalen som externt i förhållande till politiker, användare och 
samarbetspartners. Vidare kan modellen brukas vid kartläggning av bibliotekets aktuella 
utbud och funktioner, och även som underlag till förändringar av de båda. Avslutningsvis 
kan modellen nyttjas som bakgrund till och utveckling av helt konkreta program gällande 
aspekter på bibliotekets specifika verksamhet, fysisk som virtuell.419  
 
 

 
 

Figur 2.  Ny modell för folkbiblioteket i kunskaps- och upplevelsesamhället 

Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen and Dorte Skot-Hansen (2010). 

 
 
 
 
 

                                                 
419  Ibid, s. 93f. 



98 
 

7. Diskussion 
 
I detta kapitel undersöker vi hur de framtidsdiskurser rörande Malmö stadsbibliotek vi får 
fram, förhåller sig till en för dem svensk respektive dansk biblioteksdebatt rörande 
framtiden. Detta gör vi genom att sätta in Sven Nilssons och Elsebeth Tanks 
nodalpunkter och diskurser i ett svenskt och danskt perspektiv. Vi undersöker även om 
det finns några kopplingar mellan Dorte Skot-Hansens och Marianne Anderssons modell 
från 1994, Modell för det lokala bibliotekets profil och Sven Nilssons nodalpunkter och 
diskurser kring framtiden på Malmö stadsbibliotek. På samma sätt gör vi angående 
Elsebeth Tanks nodalpunkter och diskurser, vilka vi försöker koppla till Dorte Skot-
Hansen, Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussens modell från 2010, En ny 

modell för folkbiblioteket i kunskaps- och upplevelsesamhället.  

 
 
7.1 Sven Nilsson 
 
Vi kommer nu att sätta in Sven Nilssons nodalpunkter och diskurser i dels en svensk och 
dels en dansk framtidsdiskussion. Vi tänker även försöka koppla Sven Nilssons 
framtidstankar/diskurser till Dorte Skot-Hansens och Marianne Anderssons modell från 
1994, Modell för det lokala bibliotekets profil. 

 
 
7.1.1 Den kvalificerade personaldiskursen 
 
Inom Den kvalificerade personaldiskursen finner vi att Sven Nilsson betonar 
personalens professionella kompetens och dess höga servicenivå. Personalen ska inta en 
förmedlarroll där de ska hjälpa besökaren med svar på frågor, vägledning och leverans av 
dokument. Personalen ska också ses som konsulter, som ger råd, anvisningar och 
handledning. Sven Nilsson menar att kompetent personal med hög serviceförmåga ska 
locka nya besökare till biblioteket. Personalen ses som en del av marknadsföringen av 
biblioteket. Det läggs krav på att personalen även ska arbeta med att förtydliga och stärka 
bibliotekets identitet. Personalen lyfts fram som väsentliga i Malmö stadsbiblioteks 
utvecklingsarbete. Vi återfinner denna tanke hos Staffan Parnell och hans resonemang om 
den svenska biblioteksdebatten.420 I temat kring bibliotekens inre arbete och 
bibliotekarierollen menar han att bibliotekariekåren står inför stora utmaningar 
beträffande den framtida yrkesrollen i informationssamhället. Framtidens bibliotekarier 
ska vara problemlösare och administratörer, vilket kräver en förändrad utbildning. Den 
svenska debatten betonar även att samhället i stort och därmed biblioteken, karakteriseras 
av kundanpassade tjänster och kreativa arbetsuppgifter. 

                                                 
420 Parnell, Staffan (1991). s.187f. 
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I Danmark ser man på 1980-talet en förändring då biblioteken rör sig bort från 
kulturförmedlar- och ämnesspecialistsidentiteterna mot en 
informationsorganisatörsidentitet.421 Det uttrycker sig bland annat i att man började 
hjälpa företag med deras informationsbehov. Med den nya informationstekniken 
uppkommer också rollen som informationsförmedlare, vilket kommer att känneteckna 
både biblioteken och bibliotekariernas arbetsuppgifter. Här ser vi en tydlig koppling till 
Sven Nilssons liknande tankar kring personalens roll då han talar om personalen som 
förmedlare som ska svara på frågor, ge vägledning och leverera dokument. Personalen 
ska också ses som konsulter som ger råd, anvisningar och handledning. 
 
För att gynna utveckling och förändring vill Sven Nilsson skapa en decentraliserad 
organisation. Genom att personalen organiseras i arbetslag indelade utifrån avgränsade 
ämnesområden får de stort ansvar. Dessa idéer framträder också i Staffan Parnells 
studie422 och i debattens uppfattningar om att förnyelsearbete kommer att genomföras 
genom att den kommunala verksamheten decentraliseras och nya former för målstyrning, 
service och allmänhetens inflytande utvecklas. Organisationen och arbetsformerna måste 
utvecklas och förändras. 
 
 
7.1.2 Den välförsedda mediadiskursen 
 
I Den välförsedda mediadiskursen är mediebeståndet i biblioteket centralt. Samlingarna 
ska präglas av mångfald och kvalitet menar Sven Nilsson. Staffan Parnell talar i den 
svenska biblioteksdebatten om en mängd nya medier såsom online-databaser, CD-ROM, 
video (VHS) och ljudkasetter (och därmed talböcker) som aktuella medier på biblioteken 
den närmsta framtiden. Om biblioteken vill behålla sin centrala roll i allmänhetens 
informationsförsörjning, är det viktigt att frågor kring de nya medierna lyfts fram och 
diskuteras. Med tanke på bibliotekens behov av att nå nya användargrupper bör ny teknik 
användas för att uppnå detta syfte.423 Denna uppfattning framkommer även i Sven 
Nilssons utsagor, då han menar att Malmö stadsbibliotek ska rymma alla slags medier av 
god kvalitet. 
 
Det nya informationssamhället med dess nya teknik dominerar i stort sett både debatten i 
Sverige och i Danmark. Diskussionen kring automatisering handlar om förändringen den 
nya teknologin medför internt i bibliotekets organisation och i det samfund biblioteken 
betjänar, som de utvecklingsmässigt måste vara samspelta med. Sven Nilsson vill 
vidareutveckla automatiseringen. Tekniken ska erbjuda ett optimalt stöd för utlåning, 
återlämning och sortering av medier. Den nya tekniken ska också erbjuda självbetjäning 

                                                 
421 Svensk biblioteksförening (2008) s.16. 
422 Parnell, Staffan (1991) s.182f. 
423 Ibid, s. 200ff. 
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och att besökarna exempelvis med hjälp av lokaldisposition, skyltning, datasystem i stort 
sett ska klara sig själva. Sven Nilssons uppfattning kring automatisering av biblioteket 
kopplas till den svenska biblioteksdebatten, där synen på automatisering och 
datoriseringen i sig uppfattas som positiv. Den nya tekniken används för att automatisera 
gamla rutiner, men i debatten framkommer att det i framtiden kommer att finnas utrymme 
för såväl datoriserade som manuella metoder. Det primära målet med datoriseringen ur 
kommunalekonomiskt perspektiv, är att få ner driftkostnaderna för biblioteket. 
Åstadkoms därutöver en kvalitetshöjning på servicen är det en positiv bieffekt. 
 
I den svenska debatten kring alternativa finansieringsformer förespråkas sponsring, men 
även metoden att skapa intäkter genom avgifter för bibliotekstjänster diskuteras.424 Sven 
Nilssons menar att den framtida finansieringen av bibliotekstjänster kommer att innebära 
en blandning av olika principer. Gratisprincipen kommer fortfarande att var den 
dominerande, men biblioteket kan komma att erbjuda plustjänster till självkostnadspris. 
Det kan gälla överföring av musik, video, artiklar eller hela verk. Biblioteksanvändaren 
kan komma att köpa IT-tjänster med ett elektroniskt betalsystem. 
 
I Danmark talar man om ekonomin i förhållande till den nya tekniken. Samtidigt som 
anslagen stagnerar kommer ett omställningskrav på att adb (automatisk databehandling) 
och nya medier måste till men anslagen ligger i den befintliga budgeten. Det går så långt 
att 1980-talet benämns som krisens årtionde. Biblioteken är pressade av ekonomisk kris 
och nya politiska krav om välfärdsstatliga moderniseringar och rationaliseringar. 
Samtidigt börjar den informationstekniska utvecklingen ta fart på allvar.  Till slut börjar 
trots allt den danska debatten visa en stark idérikedom och omställningsvilja. Konkreta 
visioner om framtidens kultur- och upplysningscentra, med presentation av nya medier, 
liksom en stark arrangemangsverksamhet, blir synliga.425  Även här ser vi tydliga 
kopplingar till Sven Nilssons tankar kring att biblioteket ska rymma all slags media av 
god kvalitet. Han menar även att Malmö stadsbibliotek ska ligga i framkant av den 
digitala revolutionen.  
 
 
7.1.3 Diskursen om den självbildande besökaren 
 
Inom Diskursen om den självbildande besökaren framkommer att vi hos Sven Nilsson 
ser en något romantiserad bild av besökaren. Han talar om besökarna som glada, 
kringströvande och nyfikna som kommer till biblioteket för att få både kunskaper, möten 
och upplevelser. Besökarna vill förkovra sig och törstar efter såväl kunskap som nöje. 
Besökarna ses som självständiga individer och ska i stort sett klara sig på egen hand. I 
den svenska biblioteksdebatten diskuterar man de nya starka användargrupper som 
framkommer i det nya informationssamhället och som ställer särskilda krav på 
                                                 
424 Ibid, s.183f. 
425 Thorhauge, Jens (1991) s.18. 
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bibliotekets tjänster. Dessa nya användare är mer välutbildade än gårdagens och kräver 
snabb, obyråkratisk förmedling av medier och det förekommer röster i biblioteksdebatten, 
som vill lägga biblioteksarbetet tonvikt på dessa nya användargrupper. Men det är också 
viktigt att inte glömma bort de informationsfattiga. En vanlig åsikt i debatten är att 
folkbiblioteken bör ha en stödjande och kompensatorisk roll gentemot dessa grupper. 426 
Sven Nilsson talar inte alls om besökare som att de skulle behöva vara i behov av större 
stöd och hjälp, utan snarare att de ska klara sig mer och mer själva. I viss mån ser vi här 
att han talar om alla besökare som att de redan anpassat sig till det nya 
informationssamhället och är väl bekanta med den nya tekniken. Han ser många besökare 
som specialister inom olika områden vilka kan fungera som kunskapare och därigenom 
hjälpa biblioteket att exempelvis välja rätt böcker i ett ämne. Vi ser här en tendens till ett 
synsätt kring besökare som att de tillför biblioteket något. Det är inte bara biblioteket som 
ska hjälpa besökarna utan besökarna och biblioteket ska hjälpa varandra. 
 
I den danska biblioteksdebatten framkommer att användarna i större utsträckning 
använder biblioteket som informationscentral. Denna slutsats dras då 
användarundersökningar visar en sjunkande utlåningsstatistik, men samtidigt på ett ökat 
antal vuxna besökare.427 Precis som Sven Nilssons tankar kring besökare, uppfattades och 
omtalades besökare på 80-talet i Danmark som självständiga, tänkande och handlande 
individer, vars olika önskemål och behov biblioteket ska försöka tillgodose. Det nya 
synsättet på användarna kan ses mot bakgrund av tidens allmänna marknads- och 
kundorientering. Det uppstod en föreställning om att användarna kunde visa vägen ut ur 
mörkret, liksom att användarna genom sitt engagemang troligtvis också kunde medverka 
till att legitimera biblioteket.428 Tydliga paralleller kan dras till Sven Nilssons tankar 
kring att Malmö stadsbibliotek ska inspirera kulturinstitutionens besökare såväl som 
varuhuskunden. En kombination av upplevelse, kulturinstitution och varuhus bidrar till 
ett vidgat användande av bibliotekstjänster. Malmö stadsbiblioteks repertoar av tjänster 
ska breddas och nya utvecklas för att locka till fler biblioteksbesök. En liknande tanke 
kan skönjas i Danmark. Biblioteket ska tillgodose besökarnas önskemål och behov för att 
ge fler skäl till biblioteksbesök. Enligt Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard 
Rasmusen är 90-talet i Danmark en period då flera olika diskurser existerar, de flesta med 
framtids- och användarorientering i fokus.429  

 
Sven Nilssons tankar kring besökaren som självständig individ kan knytas även 
fortsättningsvis till Danmark under 90-talet. Biblioteksbegreppet förändras med 
utgångspunkt i användarnas behov och inte i fasta föreställningar om vad ett bibliotek är. 
Diskussionen om brukarorientering minskar vilket ses som att användarfokus nu är något 

                                                 
426 Parnell, Staffan (1991) s.174f. 
427 Thorhauge, Jens (1991) s.23f. 
428 Jochumsen, Henrik och Hvenegaard Rasmusen, Casper, (2006) s.162. 
429 Ibid, s.182. 
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självskrivet. Synsättet på användarna som självständiga och kompetenta individer är nu 
starkt förankrad.   
 
 
7.1.4 Det sociala rummets diskurs 
 
I Det sociala rummets diskurs framkommer att Sven Nilsson lägger stor tonvikt på 
Malmö stadsbibliotek som social mötesplats. Han betonar vikten av ett bibliotek med 
attraktiva miljöer. Olika stämningsskapande miljöer ska finnas och Malmö stadsbibliotek 
ska avspegla och gestalta såväl bibliotekets aktiviteter som dess innehåll. Här är 
landskapet förebild för biblioteksrummet. Här ser vi tydliga kopplingar kring biblioteket 
som upplevelsebaserat både i den danska och svenska biblioteksdebatten. I Danmark 
börjar man på 90-talet låta biblioteket vara en del av ett kulturhus.430 Även Sven Nilsson 
uttrycker att Malmö stadsbibliotek ska fylla en funktion som kulturcentrum. Fantasi och 
kunskap är nyckelord i verksamheten. Hur man upplever biblioteksrummet betonas starkt 
också i Sverige. Vilma Hodászy Fröberg tar upp det upplevelsemässiga, tillgänglighet, 
öppenhet och kvalitet som viktiga faktorer för biblioteksrummet.431 Även i Åttiotalets 
bibliotek framkommer att just upplevelsen av biblioteket är väsentlig. Genom en varierad 
miljö med rymd och ljus ges bibliotekets rum en livskänsla. Sven Nilssons tankar av 
biblioteksrummet ser vi som ett smörgåsbord av olika miljöer. Allt ska finnas sida vid 
sida. Variationen skapar ett dynamiskt biblioteksrum. 
 
Samtidigt med etableringen av den nya informationstekniken på biblioteken görs olika 
utbildningssatsningar, såsom kunskapslyftet och kvalificerad yrkesutbildning. Detta 
innebär att antalet vuxenstuderande som använder biblioteksresurser ökar kraftigt. De 
vuxenstuderande efterfrågar bland annat studie- och referenslitteratur, hjälp med 
informationssökning och rapport- och uppsatsskrivande, längre öppettider och bra 
studieplatser, vilket sätter spår i bibliotekens arbete. Hos Sven Nilsson finns tydliga 
tankar kring att rummet ska tillgodose studerande då han i sina utsagor framhåller vikten 
av att det ska finnas rikligt med stimulerande läs- och studiemiljöer på Malmö 
stadsbibliotek. Andra kopplingar som att det ska finnas många servicepunkter till hjälp 
för besökarna, att ett generöst öppethållande ska finnas och att biblioteket ska fylla 
funktionen av ett studiehem kan göras till utbildningssatsningarna. Sven Nilssons 
betoning av många servicepunkter kan även ses som en koppling till den nya 
informationsteknologins intåg. Både i Danmark och i Sverige ser man hur det nya 
informationssamhället påverkar biblioteksrummet. Pierre Evald beskriver hur 
informationsverksamheten betonas mer än tidigare. Detta sätter spår i rummet genom 
exempelvis dominerande informationsdiskar. För att kunna tillgodose 
informationsteknologins vidare utveckling är det av betydelse att rummet är flexibelt.432  

                                                 
430 Ibid, s.182. 
431 Hodászy Fröberg, Vilma (1998), s. 215. 
432 Evald, Pierre (1997). 
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7.1.5 Modell för det lokala bibliotekets profil 
 
I det följande kommer vi att placera in Sven Nilssons nodalpunkter och diskurser i 
Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansens modell från 1994, ”Modell för det lokala 

bibliotekets profil”. Vi ämnar undersöka vilka roller Sven Nilssons nodalpunkter och 

diskurser kan kopplas till.   
 
Biblioteket som kulturcentrum är enligt Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansens 
modell ett rum för kulturella och konstnärliga upplevelser samt utveckling. Det 
inbegriper olika verksamheter med kulturell prägel, såväl folkbibliotekets utbud av 
medier som evenemang, utställningar och bevarande och tillgängliggörande av 
kulturarvet.433 
 
Folkbibliotekets roll som kulturcenter kopplar vi till att Sven Nilsson lyfter fram 
betydelsen av Malmö stadsbiblioteks samlingar. Samlingarna utgör bibliotekets centrum 
och ska präglas av mångfald och kvalitet. All slags media av god kvalitet ska rymmas på 
biblioteket. Sven Nilsson tänker sig att Malmö stadsbibliotek ska inspirera 
kulturinstitutionen besökare såväl som varuhuskunden. Biblioteket ska ge en kombination 
av upplevelse, kulturinstitution och varuhus, vilket ses som att biblioteket kommer att bli 
alltmer upplevelseorienterat. 
 

Biblioteket som kunskapscenter ses som ett rum för utbildning och upplysning. Såväl 
formell utbildning som eget lärande räknas hit. Biblioteket är en plats dit man kommer 
för att öka sin kunskap i samband med det egna lärandet eller i samband med formell 
utbildning. Med sitt omfattande mediabestånd definieras det vidare som en kunskapsbank 
och ger bl a tillgång till datorbaserad information, tillgång till studieplatser och 
användarundervisning i informationssökning.434 
 
Folkbibliotekets roll som kunskapscenter kopplar vi till Sven Nilssons framtidstankar 
kring hur viktig personalen är. Han betonar den professionella kompetensen och en hög 
servicenivå hos personalstyrkan. Personalen ska inta en förmedlarroll och ses som 
konsulter som ger råd, anvisningar och handledning. Sven Nilssons tankar kring 
bibliotekets mediebestånd som präglas av mångfald och kvalitet ses som att biblioteket är 
en kunskapsbank och kopplas till bildningstanken. Biblioteksbesökaren i Sven Nilssons 
framtidsbild är törstig på kunskap. Besökaren vill gärna förkovra sig och gör det gärna 
själv genom fritt kunskapssökande. Vidare görs kopplingar till Sven Nilssons 
framtidstankar kring att biblioteket ska uppfattas som en självklar plats för studie- och 
arbetsrelaterade ändamål.  
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Biblioteket som informationscenter är ett rum för information till såväl offentligheten 
som till den målinriktade biblioteksanvändaren. Det innefattar förmedling av information, 
referensservice, samhällsinformation samt informationsservice till turister och det lokala 
näringslivet.435  
 
Kring folkbibliotekets roll som informationscenter ser vi kopplingar till Sven Nilssons 
framtidstankar kring att personalen med sin höga kompetens och servicenivå svarar på 
frågor och levererar dokument. Som konsulter ger de även råd, anvisningar och 
handledning. I sitt arbete förmedlar personalen olika former av information och ger 
informationsservice.  
 
Biblioteket som socialt center är ett rum för vardagens sociala liv, en offentlig 
mötesplats. Det tillhandahåller en plats för rekreation och möte, rådgivning och 
konsumentupplysning där specialanpassade medier för särskilda grupper tillgängliggörs. 
Hit räknas även uppsökande verksamhet samt bibliotekets verksamhet som ett 
mångkulturellt rum.436 
 
Rollen där folkbiblioteket ses som socialt center kopplas främst till Sven Nilssons 
framtidstankar kring biblioteket som ett socialt rum. Tonvikt läggs på biblioteket som 
social mötesplats. Malmö stadsbibliotek ska uppfattas som en självklar mötesplats för 
såväl privata som arbets- och studierelaterade ändamål. Det ska finnas olika 
stämningsskapande miljöer att vistas i. Sven Nilssons bild av den framtida besökaren är 
att denne kommer till biblioteket även för att möta människor. Dessa sociala möten kan 
äga rum dygnet runt. Bibliotekets samlingar är som sagts mycket viktiga. Kring media 
betonar Sven Nilsson större bredd och lättillgänglighet för att främja mångkulturell 
verksamhet. Den kompetenta och serviceinriktade personalen ger råd, anvisningar och 
handledning.  
 
Sven Nilssons framtidstankar har visat sig kunna kopplas till alla de fyra roller, som 
Marianne Anderssons och Dorte Skot-Hansens modell innehåller. I rollen som 
Informationscenter ses kopplingar till Den kvalificerade personaldiskursen. Inom 
rollen som kulturcenter ser vi tydliga kopplingar till Den välförsedda mediadiskursen 
och Diskursen om den självbildande besökaren. Folkbibliotekets roll som 
kunskapscenter och som socialt center kunde båda kopplas till alla fyra 
framtidsdiskurser. Vi drar slutsatsen att Sven Nilssons framtidstankar kring Malmö 
stadsbibliotek tydligast fokuseras kring folkbibliotekets roll som kunskapscenter och som 
socialt center. 
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7.2 Elsebeth Tank 
 
Vi kommer nu att sätta in Elsebeth Tanks nodalpunkter och diskurser i dels en svensk och 
i dels en dansk framtidsdiskussion. Vi tänker även försöka koppla Elsebeth Tanks 
framtidstankar/diskurser till de fyra rum som Dorte Skot-Hansen, Henrik Jochumsen och 
Casper Hvenegaard Rasmussens skapat för sin modell från 2010, En ny modell för 

folkbiblioteket i kunskaps- och upplevelsesamhället. 

 
 
7.2.1 Den nyskapande personaldiskursen 
 

I Den nyskapande personaldiskursen fokuseras det stort på ”det nya” gällande 

personalen på Malmö stadsbibliotek. Elsebeth Tank pratar om förnyelsearbete, nya 
yrkesroller, ny bibliotekskontext, nå nya grupper, nya sammanhang, ny personal, 
nytänkande, nya samarbetspartners, nya förmedlingsformer, nytt digitalt tankesätt. När 
bibliotekskontexten förändras är det viktigt, menar hon, att även bibliotekarierna gör det. 
Yrkesidentiteten stärks när man vet vilka arbetsuppgifter man har och öppnar även upp 
för att ta in expertkompetens utifrån. Elsebeth Tank ser samarbetsmöjligheter och tror på 
partnerskap som arbetsmetod. En annan sorts samarbete som Elsebeth Tank diskuterar är 
finansierings- och/eller samarbetsavtal med potentiella sponsorer.  
 
Statens Kulturråd menar i sina omvärldsanalyser från 2001 och 2002 att Sveriges 
folkbibliotek i framtiden kommer att samarbeta med andra institutioner, framförallt inom 
lärande. De tror också att biblioteken i framtiden kommer att uppfattas som 
utbildningsinstitution. 437 Även i rapporten från Umeå kommer de fram till att den 
traditionella yrkesrollen bör förändras och diskuterar framtida yrkesroller för 
bibliotekarier som producenter, marknadsförare, analytiker och arrangörer. Vidare menar 
de att det är angeläget med samarbete och samfinansiering med andra verksamheter, både 
privata och offentliga, nationella och internationella.438  
 
Annina Rabe håller däremot inte med utan tycker att identitetskrisen hos bibliotekarier är 
skapad av dem själva. Hon tycker att biblioteken är bra som de är och alltid legat i 
framkant av samhällets utveckling. Hon pekar på undersökningar som gjorts med 
biblioteksanvändare där två av tre tycker att biblioteken utvecklats under de sista åren.439 
 
I Danmark diskuteras i bland andra strategin Fra information til viden - På vej til 

vidensamfundets bibliotek om bibliotekarierna kommer att vara zombies, överflödiga i ett 
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 Om världen 2001, Kulturrådets omvärldsanalys (2001) s.21 och Om världen 2002, Kulturrådets  

omvärldsanalys (2002), s.15f.  
438 Umeå kommun (2008), Att tänka i förväg och röra sig framåt, ett underlag för att tänka strategiskt 

kring Umeås biblioteksverksamhet, s.9f. 
439  Rabe, Annina (2010), s.143. 
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teknologiskt samhälle eller om biblioteken kommer att vara kultur- lärande- och 
aktivitetshus med en central plats i kunskapssamhället. Detta menar författarna kan ske 
om bibliotekariernas kompetens sätts före biblioteksrummet och samlingarna och att det 
systematiskt arbetas med kompetensutveckling och fortbildning. En idé de har om 
samarbete är Google för att balansera det strukturerade biblioteksutbudet och det kaotiska 
internet.440  
 
Jens Thorhauge tror att samarbete och partnerskap är framtidens melodi för biblioteken 
och han nämner café, bio, bokhandel, galleri och simbassäng som möjliga 
samarbetspartners.441   
 
Liknande tankar tas fram i rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet. Rapport fra 

Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet. Biblioteken är som författarna säger, 
attraktiva som partners genom att de vänder sig till alla, har stor publik, bra öppettider 
och inte ställer några krav på besökaren. Viktigt menar de, är också att söka partnerskap i 
hela samhället, inte bara inom kulturinstitutionerna. Det kan bidra till att folkbiblioteken 
blir uppmärksammade i sammanhang utöver de vanliga och därigenom lockar nya 
användare. Framtidens bibliotekarier bör ha metakompetens. När användaren blir 
medskapare och nya samarbetspartners träder in i verksamheten krävs kompetens av till 
exempel undervisning, relationer, dialog och mening, marknadsföring.442  
 
Elsebeth Tank lyfter fram ett förbättrat och utvecklat förmedlingsarbete. Det gäller att 
utveckla förmedling och service via digitala kanaler. Genom ett personligt tilltal i det 
digitala användargränssnittet ska de interagera med användarna och inta rollen som 
medberättare. Personalen ska pröva och experimentera med nya radikala 
förmedlingsformer, samt arbeta tematiskt och multimedialt. De ska se sig som 
iscensättare innanför och utanför bibliotekets väggar, och arbeta för att ge besökarna en 
fördjupad och förlängd helhetsupplevelse av besöket på stadsbiblioteket i Malmö.  
 
I Åsa Ekströms artikel tror Lina Ydrefelt att bibliotekarierna i framtiden istället för 
passiva kunskapsförmedlare kommer att vara aktiva kunskapsbyggare tillsammans med 
användarna.443 I samma linje tänker Umeå kommun när de nämner bra kommunikation, 
ett aktivt lyssnande och en beredskap att förändra som avgörande för bibliotekens 
utveckling. Biblioteken går från ”information literacy”(informationskompetens) till 

”participating literacy” (medskapande).
444 
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Niclas Lindberg säger i Åsa Ekströms artikel att han tror att det är kärnan i verksamheten, 
enligt honom bibliotekets uppdrag att samla någonting för att på något sätt tillhandahålla 
det, som också kommer att vara centralt i framtiden.445 Jens Thorhauge säger tvärtemot 
att bibliotekarierna i framtidens bibliotek måste bli mer serviceinriktade och flytta fokus 
från samlingarna till användaren.446 
 
Casper Hvenegaard Rasmussen och Henrik Jochumsen ställer frågan om det i framtiden 
ska vara traditionella folkbibliotek med fokus på samlingar av dokument och med 
bibliotekarier som kultur- och informationsförmedlare, eller kommer utvecklingen att 
rikta sig mot det virtuella biblioteket där olika nätverk förmedlar digitaliserat material.447 
 
 
7.2.2 Den slimmade mediadiskursen 
 
I Den slimmade mediadiskursen ska mediebeståndet gås igenom med en samtida blick 
och ha inslag av såväl djup som bredd. De böcker, som står framme i biblioteket ska 
presenteras och exponeras och vara välredigerade samlingar i nya uppställningar, genom 
tematiska utställningar, debatter och samtal. När böckerna får en undanskymd roll 
kommer det istället att ges plats för aktiviteter.  
 
Det digitala utbudet på Malmö stadsbibliotek ska öka och det ska finnas mer innehåll för 
besökaren att använda och tillgodogöra sig den digitala versionen av biblioteket. 
 
Digitaliseringen kommer att möjliggöra nya grepp mellan användare, bibliotek och andra 
delar av världen. En internationell författarscen med virtuella inslag möjliggör möten 
mellan publik och författare från hela världen, och omvänt. Elsebeth Tank påtalar också 
att stadsbiblioteket ska finnas på den nya webben genom deltagande i Twitter, Facebook 
och blogg.  
 
När Statens Kulturråd diskuterar media i framtiden tycker de att biblioteken genom 
dialog och samverkan bör utöka utbudet av nya medier och kulturformer. De tror vidare 
att material som barn och unga själva producerat kommer att tillhandahållas av 
biblioteken.448 Umeås studie ligger i samma linje och tror dessutom att biblioteken 
kommer att erbjuda nedladdningstjänster. De säger vidare att det blir ändrade 
informations- och kulturvanor för besökarna genom ökad användning av digitala medier 
vilket biblioteken bör hörsamma och utveckla fler digitala tjänster. En utökning av det 

                                                 
445  Ekström, Åsa (2009). 
446  Thorhauge, Jens (2008), s.3. 
447  Hvenegaard Rasmussen, Casper och Jochumsen, Henrik.(2000b) s. 4. 
448  Om världen 2001, Kulturrådets omvärldsanalys (2001), s. 24. 
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trådlösa nätet bör också vara en prior med tanke på mobiltelefonens snabba utveckling 
med nya funktioner.449  
I antologin Folkbibliotekens framtid? anser de intervjuade att biblioteket i framtiden ska 
sprida och tillgängligöra media, samt inspirera till läsning och utöver detta ha ett brett 
programutbud.450 
 
Bibliotekscheferna vill ersätta bokhyllor med kaffemaskiner i sin jakt på förnyelse inför 
framtiden menar Elisabeth Andersson. Hon tror att det blivit så för att bibliotekscheferna 
känner sig oroliga inför bibliotekens framtida roll på grund av medieutbudets explosion 
där alla kan söka och få information genom ett knapptryck hemifrån och att priserna på 
böcker har sjunkit. Besökarna verkar inte efterfråga denna kaffemaskin utan har en mer 
konservativ syn på biblioteken som en lugn plats med böcker och läsning i centrum.451 
 
I Danmark talas det mycket om det breda urvalet, kombinationen av det traditionella 
biblioteket med den nya informationsteknologin. Casper Hvenegaard Rasmussen och 
Henrik Jochumsen hävdar till och med att det är genom just det breda urvalet som 
framtidens styrka för folkbiblioteken ligger.452  
 
Jens Thorhauge påpekar att det inte handlar om att klämma in så många böcker som 
möjligt i biblioteken, utan pekar tvärtom på vinsten för biblioteken att gallra mer än 
tidigare för att på så sätt få mer öppen yta. Han menar att utlåningen på biblioteken 
fortfarande är ett viktigt och centralt uppdrag för biblioteken, men poängterar det 
växande behovet av annan service som biblioteken kan erbjuda.453 
 
Nan Dahlkild pratar om flyttbara väggar, hyllor och möbler så att biblioteksrummet kan 
fylla en vidare funktion än bokförvaring och ge plats för aktiviteter, exponering och 
förmedling av medier.454 Om detta skrivs också i Fra information til viden På vej til 

vidensamfundets bibliotek, där skribenterna betonar att det bör tänkas nytt på hur 
biblioteken presenterar sin media, utställningar och arrangemang och att det behövs 
skapas bättre plats för aktiviteter och mötesplatser.455 
 
Jens Lauridsen tar i sin artikel “Updated content in a relevant social context” upp att 

framtidens bibliotek kommer att innehålla aktiviteter med och för användaren. Han menar 
vidare att bibliotekens samlingar inte kommer att vara prime element. Han berättar om 
Koldings bibliotek, som han ser som ett framtidsbibliotek. Där finns en ”News Wall” 

                                                 
449  Umeå kommun (2008), Att tänka i förväg och röra sig framåt, ett underlag för att tänka strategiskt 

kring Umeås biblioteksverksamhet, s.8. 
450  Eliasson, Roland (2010), s. 6f. 
451  Andersson, Elisabeth (2010). 
452  Hvenegaard Rasmussen, Casper och Jochumsen, Henrik (2000b) s. 6. 
453  Thorhauge, Jens (2008), s.3. 
454  Dahlkild, Nan (2006), s.142. 
455  Strategi: Fra information til viden På vej til vidensamfundets bibliotek  (2006) s.15. 
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som visar nyheter från sex olika tv-stationer. Det finns en lässcen, datorer, stor bildskärm 
med projektor för skapande, lekande och lärande upplevelser. Ett IT-labb finns där också 
med 25 datorer med olika program för besökarna att använda fritt.456 
 
Anna Kåring Wagman ser att bibliotekssektorn i Danmark resonerar i termer av utbud 
och efterfrågan. Det är viktigt för framtiden att biblioteken utvecklar ett utbud som 
användarna inte kan få alls eller lika lätt någon annanstans. Det gäller att biblioteken 
anpassar sig till samtiden och hänger med i den teknologiska utvecklingen.457 
 
I forskningen nämns även biblioteket som högteknologiskt kunskaps- och lärandecenter, 
etablering av Danskarnas Digitala Bibliotek (DDB), en gemensam digital portal, för 
biblioteken i Danmark. Användaren får tillgång till digitala medier som till exempel film, 
spel, musik, litteratur, digitaliserat kulturarv och sociala medier. Det ska arbetas för mer 
nationellt innehåll på internet, till exempel internetarkiv, så att alla kan få ta del av det 
danska kulturarvet digitalt.458 Biblioteken bör också öka graden av tillgänglighet och 
säkra att biblioteken har något att erbjuda till alla. Idén att se biblioteksrummet som ett 
självständigt media bör lämpligen utvecklas.459 
 
 
7.2.3 Diskursen om den interagerande besökaren 
 
I Diskursen om den interagerande besökaren är Elsebeth Tanks framtida besökare en 
självständig och interagerande aktör med stort deltagande.  Hon eftersträvar ett vidgat 
deltagande med besökaren som är expert, medproducent och deltagare i olika 
medskapande processer. Hon menar vidare att biblioteksbesökaren ska lockas till att bli 
kreativa medskapare och kritiska konsumenter. Framtiden ska rymma nya former för 
brukarmedverkan och lustfylld interaktion. Upplevelsetanken ser hon som en ny väg att 
utmana biblioteksbesökare. Biblioteksbesöket ska ge en fördjupad helhetsupplevelse och 
besökaren ska uppleva något nytt varje gång den kommer till biblioteket. Upplevelsen 
ska vara såväl lust- som meningsfylld. Hon talar om: Upplevelse ska i detta sammanhang 

förstås lika brett som engelskans experience, som utöver upplevelse också betyder erfarenhet. Ett 

motsvarande ord finns varken på svenska eller danska. På engelska talar man om ’The 

Experience Library’, biblioteket där upplevelse och kunskap är två sidor av samma sak. Det är 

den vägen vi också vill gå på Stadsbiblioteket, fast i en Malmöversion. 

 
Elsebeth Tank tänker sig också verkstäder för barn och unga som en medskapande 
process. Barn och unga ska genom innovativ, experimenterande och lekfull 
barnverksamhet höras och synas i hela biblioteket.  
                                                 
456  Lauridsen, Jens (2006), s.56f. 
457  Kåring Wagman, Anna (2007), s.9ff. 
458  Skot-Hansen, Dorte, Hvenegaard Rasmussen, Casper & Jochumsen, Henrik (2010). Folkebibliotekerne   

       i vidensamfundet, Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet, s. 13f och s. 56f. 
459  Ibid, s. 12 och s. 55. 
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Nästan likadant om framtidens verksamhet barn och unga säger Statens Kulturråd i en av 
sina omvärldsanalyser. De menar att barnverksamheten på folkbiblioteken kommer att 
utvecklas och att barnens nyfikenhet på kunskap och deras identitetssökande ska mötas 
med inlevelse, fantasi och lekfullhet. De nämner också barnen som medskapare.460 Lina 
Ydrefelt tror att bibliotekarierna kommer att vara aktiva kunskapsbyggare i framtiden 
istället för passiva kunskapsförmedlare. Bibliotekarien och användaren kommer varandra 
närmare i aktiva skapanden.461   
 
I rapporten från Umeå menar de att en dialog med personer som normalt sett inte 
använder sig av bibliotek måste komma till stånd. Genom att skaffa kunskap om vilka 
tjänster de önskar och eftersöker, blir det möjligt att locka även dem som besökare till 
biblioteken. En möjlighet att få nya användare kan vara genom fysiska och digitala 
medskapande aktiviteter.462 
 
När det gäller forskning om framtidens besökare i Danmark är det stort fokus på 
aktiviteter med och för användaren. Jens Lauridsen berättar om att det i Fredrikshavn och 
i Hjörring skapats nya experimenterande ytor för barn. Mycket inspiration har hämtats 
från museum och det är möjligt för användarna att leka, skapa, lära eller bara vara.463 På 
biblioteket i Kolding sätts fokus på processer som lärande, lekande, studieaktiviteter, 
möten och kulturella upplevelser. Barn- och ungdomsavdelningen jobbar mycket med 
workshops och teman där accessoarer för det aktuella temat finns tillgängliga, t.ex. 
utklädningsattiraljer.464 I Haraldslund finns simbassäng, spa, café och bibliotek i samma 
hus. Jens Lauridsen säger att detta samarbete gett biblioteket utökade öppettider vilket 
genererat ökade besök och utlån.465  
 
Forskarna Casper Hvenegaard Rasmussen och Henrik Jochumsen menar att det inte är 
konstigt att biblioteken vill förmedla upplevelser. Vi får ju upplevelser var vi än befinner 
oss idag, säger de. Varför skulle inte biblioteken följa med samtiden in i framtiden?466  
 
Upplevelser är faktiskt inget nytt för biblioteken heller, menar författarna, det har hela 
tiden funnits i folkbibliotekens hundraåriga historia. De upplevelser användarna 
tillgodogör sig i materialen från biblioteken benämner författarna som en indirekt 
förmedling av upplevelser. Den direkta förmedlingen av upplevelse får besökaren när den 
äntrar biblioteket, genom till exempel arkitektur, inredning, utställningar och 
                                                 
460 Om världen 2003, Kulturrådets omvärldsanalys (2003), s.65. 
461 Ekström, Åsa (2009). 
462  Umeå kommun (2008). Att tänka i förväg och röra sig framåt, ett underlag för att tänka strategiskt 

kring Umeås biblioteksverksamhet, s.8f. 
463  Lauridsen, Jens (2006), s.55. 
464  Ibid, s. 56f. 
465  Ibid, s. 55. 
466  Hvenegaard Rasmussen, Casper och Jochumsen, Henrik (2008), s.160. 
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arrangemang. Slutsumman i deras text är att besökaren stannar kvar längre på biblioteket 
genom att biblioteket är ett kunskaps- och lärandecenter, vilket ger biblioteket epitetet 
varande- och mötesplats och i slutändan gör hela biblioteksbesöket till en upplevelse.467 
 
Jens Thorhauge ser en trend i att ju större bibliotek desto oftare går besökaren därifrån 
utan att ha lånat någonting. De använder istället biblioteket som mötesplats, 
informationssökning, arrangemang, läsa tidningar, se en utställning eller liknande. 
Biblioteket som fysisk plats har alltså blivit en del av vad biblioteken har att erbjuda. 
Vidare säger han att biblioteken även bör fokusera på att vara där människorna är och ger 
som exempel, webben, förskolor och skolor, på arbeten och fotbollsklubbar.468 
 
Elsebeth Tank talar också om brukardriven innovation där besökaren spelar en viktig roll 
i utvecklingen av det digitala biblioteket och säger att hela världen är tillgänglig för 
digitalt samspel och de virtuella mötena är lika verkliga som möten i den fysiska världen. 
Digitaliseringen bidrar också till utbyggd självbetjäning och automatisering. Ett sätt är att 
utveckla bättre självservicefunktioner på webben och via en särskild webbservice för 
mobiltelefoner. 
 
Statens Kulturråd är säkra på att nätet kommer att erbjuda en komplett biblioteksservice 
dygnet runt och att användaren kan sitta hemma vid sin dator.469 Danmark diskuterar den 
framtida etableringen av Danskarnas Digitala Bibliotek (DDB), en gemensam digital 
portal, för biblioteken i Danmark där användaren får tillgång till digitala medier som till 
exempel film, spel, musik, litteratur, digitaliserat kulturarv och sociala medier.470 
 
 
7.2.4 Det gränslösa rummets diskurs 
 
I Det gränslösa rummets diskurs tas det fasta på att Malmö stadsbibliotek ska växa i tid 
och rum. Biblioteket omnämns också av Elsebeth Tank som en scen. På scenen ska 
personalen känna sig bekväm och våga ta plats. Även besökarna ska bli delaktiga. 
Författare från hela världen ska in i biblioteket. 
 
Andra arenor i staden och platser utanför biblioteket ska på ett dynamiskt sätt inkluderas i 
biblioteksrummet. Biblioteket ska vara ”The Great Good Place”, en plats med 

tillgänglighet utan hinder. Biblioteksrummet ska expandera till att gälla även ytorna 
utanför väggarna. Mer liv på ytorna utanför väggarna speglar mer liv innanför väggarna 
och på så vis skapas fler mötesplatser och nya läs-, lek-, och lärmöjligheter. Inom- och 

                                                 
467   Ibid, s.171ff. 
468   Thorhauge, Jens (2008), s. 3. 
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utomhusbistro är en tanke för framtiden. Andra arenor i staden kan också komma att 
räknas till biblioteket.  
 
Att inrätta olika miljöer i biblioteksrummet är tankar som Elsebeth Tank har och hon ger 
exempel som familjebiblioteket, marknadsplatsen, basaren, The Living Room, det 
klassiska biblioteket, new public servicecenter och det internationella biblioteket. 
Besökaren ska göra entré i Malmö stadsbibliotek redan då parken runt omkring 
byggnaden beträds. Kanske kan biblioteksentrén till och med ske någon annanstans i 
staden.  
 
Elsebeth Tank har visionen att göra biblioteket mer lättillgängligt, till exempel genom 
utökade och generösa öppettider. Det digitala biblioteket kommer att ge besökaren 
möjlighet att använda bibliotekets service 24 timmar om dagen 7 dagar i veckan. Det ska 
gå att nyttja biblioteksrummet närhelst man vill.  
 
Statens Kulturråd tror att biblioteksbesöken i framtiden kommer öka till antal och 
biblioteksbesökarna kommer dessutom att stanna kvar på biblioteken för att läsa eller 
studera vilket kommer att innebära en omfördelning och ett nytänkande rörande 
bibliotekens lokaler. De menar också att det digitala biblioteket kommer att erbjuda en 
komplett biblioteksservice dygnet runt och att användaren kan sitta hemma vid datorn. 471  
Det är också Umeå inne på när de säger att det med teknikens möjligheter blir en 
mötesplats i bibliotekens webbsidor att ”umgås” på.

472  
 
Det fysiska biblioteksrummet kommer att bli en öppen mötesplats för alla, med bland 
annat möjlighet till undervisning i informationssökning. Det krävs dock nya grepp för det 
fysiska biblioteksrummet om det ska bli en attraktiv mötesplats i framtiden.  
 
I Folkbibliotekens framtid? framhålls av de flesta respondenterna att biblioteken som en 
mötesplats är betydelsefull. Detta eftersom de öppna och tillgängliga rummen, där 
människor utan hinder kan vistas oavsett bakgrund eller ställning, blir allt färre i 
samhället. Folkbiblioteket ska vara den plats du kan gå till om du vill läsa, söka 
information, studera eller bara vara.473 En linje också Umeå kommun ställer sig bakom 
när de säger att biblioteken bör utformas så att de kan erbjuda rum utan krav på prestation 
eller konsumtion. 474   
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Vidare undrar de om biblioteksbesöket i framtiden ska vara en kulturupplevelse så krävs 
det ny utformning av biblioteksrummet och en samverkan med andra kulturverksamheter. 
Det behövs större och mer flexibla lokallösningar med mer teknikanvändning samt 
förmåga hos biblioteken att samverka med nya aktörer och nya finansiella lösningar.475  

 
En författare som inte håller med föregående skribenter är Annina Rabe, som begrundar 
folkbibliotekens identitetskris huruvida ett folkbibliotek ska vara dammiga bokdepåer 
eller hypermoderna informationscentra. Hon funderar vidare om folkbiblioteken år 2040 
förvandlats till nöjesfält eller upplevelsecenter eller finns de kanske inte ens kvar säger 
hon.476 
 
När det gäller forskningen om framtidens biblioteksrum i Danmark säger Casper 
Hvenegaard Rasmussen och Henrik Jochumsen att biblioteken inte bara är en neutral 
förmedlare av information, utan även kunskapscenter, kulturcenter samt mötes- och 
varandeplats. De tror också att biblioteket kommer att utvecklas till en form av 
experimentarium där lek, lärande och upplevelser går hand i hand.477  I rapporten 
Folkebibliotekerne i vidensamfundet. Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i 

vidensamfundet sägs att framtidens bibliotek bör öka graden av tillgänglighet och säkra 
att de har något att erbjuda alla vilket kan nås genom långa öppettider, inbjudande 
atmosfär i biblioteksrummet, tilltal till fler grupper än idag med olika erbjudanden, 
bredare utbud av tjänster, tillgång till mer media genom bättre förmedling och bättre 
digitala bibliotek.478  
 
Både Jens Thorhauge och Strategi: Fra information til viden På vej til vidensamfundets 

bibliotek menar att biblioteksrummet ska synas utanför biblioteket på platser där 
människor är. Bibliotekarierna ska synas utanför biblioteket, webben och undervisningen. 
Användarundervisning och erbjudanden om bibliotekets tjänster ska utövas i de miljöer 
där människor vistas och ger som exempel; webben, förskolor och skolor, på arbeten och 
fotbollsklubbar.479 
 
Casper Hvenegaard Rasmussen och Henrik Jochumsen tror att biblioteksbyggnaden i 
framtiden kommer att ha ett arkitektoniskt signalvärde och att byggnaden i sig själv 
kommer att vara en estetisk upplevelse, kanske till och med ortens flaggskepp.480 Jens 
Thorhauge ser det framtida biblioteksrummet liknande en flygplats; öppet, flexibelt och 
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lätt att överblicka med en tydlig skyltning.481 Nan Dahlkild menar att det förmodligen 
inte kommer att se ut som det traditionella rummet med böcker och tysta läsesalar men 
fortfarande ha sin utgångspunkt som en intellektuell fristad med en öppenhet för alla Han 
tror att de nya biblioteken kommer att vara stora futuristiska byggnader gjorda av stål och 
glas. Stora öppna rum med högt i tak och mycket fönster. Entrén till biblioteken blir 
mötesplatser med sittplatser, restauranger, café och maskiner för utlån och 
återlämning.482 Nan Dahlkild säger vidare att det är svårt att veta exakt hur 
biblioteksrummet kommer att se ut i framtiden eftersom biblioteken inte är statiska utan i 
ständig förändring, men nämner fyra inredningsprinciper som kan vara användbara vid 
såväl nybyggnation som ombyggnad av biblioteksrum. Inredningsprinciperna han tagit 
fram är identitet, funktion, flexibilitet och variation.483 
 
 
7.2.5 En ny modell för folkbiblioteket i kunskaps- och upplevelsesamhället 
 
I det följande kommer vi att placera in Elsebeth Tanks nodalpunkter och diskurser i Dorte 
Skot-Hansen, Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussens modell från 2010, 
En ny modell för folkbiblioteket i kunskaps- och upplevelsesamhället.

484 Modellen är 
tänkt att fungera som en idealmodell och kan användas vid kartläggning av bibliotekets 
aktuella utbud och funktioner, och även som underlag till förändringar av de båda. Den 
beskriver fyra olika rum som kan finnas på ett bibliotek; inspirationsrummet, 
läranderummet, mötesrummet och skapanderummet. De fyra rummen överlappar 
varandra och förekommer såväl på nätet som i det lokala biblioteket. Vi tänker undersöka 
vilka rum Elsebeth Tanks nodalpunkter och diskurser kan kopplas till.   
 

Inspirationsrummet menar Dorte Skot-Hansen, Henrik Jochumsen och Casper 
Hvenegaard Rasmussens ska erbjuda besökarna och deras sinnen meningsfulla 
upplevelser genom all media, kulturformer och genrer. Rummet ska förmedla en 
mångfald av estetiska upplevelser och vara öppet för det kaotiska, irrationella och 
känslosamma. Inspirationsrummet ska också vara en upplevelse i sig själv och inspirera 
besökaren att komma tillbaka. Det kan även fungera som scen för olika events och 
arrangemang.485  
 
Elsebeth Tank tänker sig Malmö stadsbibliotek som ett ställe som har en plats i 
människors hjärtan. Besöket ska erbjuda en fördjupad och förlängd helhetsupplevelse. 
Besökarna ska uppleva något nytt varje gång de kommer till biblioteket. Därför 
diskuteras lust och lekande och hur en utvecklande miljö kan skapas. En möjlighet hon 

                                                 
481   Thorhauge, Jens (2008), s. 3. 
482   Dahlkild, Nan (2006), s.122. 
483   Ibid, s. 141. 
484   Skot-Hansen, Dorte, Hvenegaard Rasmussen, Casper & Jochumsen, Henrik (2010). 
485   Ibid, s. 92. 
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ser kan vara att inrätta olika miljöer i olika delar av biblioteket. Det skulle till exempel 
kunna handla om: familjebiblioteket, marknadsplatsen – basaren, The Living Room, det 
klassiska biblioteket, new public servicecenter eller det internationella biblioteket. 
 
Platsen utanför biblioteket vill Elsebeth Tank införliva som ett försök att binda ihop de 
inre och yttre rummen. Ett aktivt inkluderande av området utanför erbjuder Malmöborna 
nya upplevelser. Hon ser väldiga möjligheter för arrangemang utanför huset. Hon ger 
exempel som asfaltbaler, tält och lägerbål, sommar på bibblan och fontäner till badande 
barn, stjärnskådning, skejtbana, sommarbio, klättervägg, parkvandring och skattjakter etc. 
Mer liv och rörelse på ytorna runtomkring biblioteket är ett självklart sätt att få mer liv 
och rörelse innanför väggarna.  
 
Hon vill öppna en scen för författarprogram, till exempel en internationell författarscen. 
Författarscenen ska också vara digital med möjlighet att bjuda in författare från hela 
världen till stadsbiblioteket och publiken ska då ha möjligt att diskutera och ställa frågor. 
Motsatt ska biblioteket kunna bli en scen för Malmöförfattare vilka där ges möjlighet att 
möta världen. Den digitala scenen ska rymma i princip alla de möjligheter som det 
fysiska biblioteket har.  
 
Elsebeth Tank berättar om upplevelsedesign och beskriver bibliotekets första satsning 
”Boken om oss”. I entrén möts besökaren av en digital bok med touch screen. Enkelt kan 
besökaren bläddra i boken och läsa citat från både författare och medskapande användare 
eller ladda ner en bild eller skriva några rader som med Fjärilsboken får liv och flyger ut i 
biblioteket och projiceras på väggar, tak, golv.  
 
I läranderummet kan besökarna upptäcka och utforska världen samt öka sitt kunnande 
genom bibliotekets fria tillgång till information och kunskaper både fysiskt och digitalt. 
En upplevelseorienterad förmedling av lärande kommer att ge ökad inlärning hos 
framförallt den yngre publiken. Tänk på ”experience” utforska och uppleva i samma ord. 

Det informella lärandet kan ske genom till exempel läxcafé, studieplatser och 
experiment.486  
 
Elsebeth Tank säger att biblioteket ska utvecklas till ett toppmodernt kultur- och 
kunskapscenter som kommer att bli ”The Talk of the Town” i Malmö och världen.  

De ska experimentera och pröva nya förmedlingsformer. Ett annat mål Elsebeth 
Tank har för framtiden är att Malmöborna ska få hjälp med att bli kreativa 
medskapare och kritiska konsumenter av olika digitala informations- och 
kommunikationsprocesser. Barn och unga menar hon, behöver stöd för att 
utveckla sina digitala kunskaper så att de blir både kreativa och kritiska brukare så 
att stödja barn och unga med den digitala bildningen är en av de saker biblioteket 
ska fokusera och bistå med. 
                                                 
486   Ibid, s. 93. 
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Hon berättar att biblioteket tillsammans med utbildningsförvaltningen i Malmö ska öppna 
ett lärcentrum, en modern studiemiljö med datorer och IT-pedagoger där besökaren kan 
få hjälp och stöd i sitt lärande. 
 
Stadsbiblioteket kommer att fokusera särskilt på satsningar mot målgruppen barn och 
unga. Det ska utvecklas en innovativ, experimenterande och lekfull barnverksamhet. 
Elsebeth Tank vill att det ska komma fler barn och unga till biblioteket. Sagor ska höras i 
hela byggnaden. Det ska barnens röster också göra. Biblioteksutmaningar ska inte bara 
vara för knoppen utan också för kroppen. Biblioteket ska vidare skapa upplevelser som 
gör skillnad. I begreppet upplevelse läggs lustbejakande verksamhet som kan driva 
besökare framåt. Hon menar att upplevelse i detta sammanhang ska förstås jämförligt 
med engelskans experience, som utöver upplevelse också betyder erfarenhet och säger att 
det är den vägen stadsbiblioteket också vill gå, fast i en Malmöversion.   
 
Det ska finnas plats för de lustfyllda, de lekande och de lärande aktiviteterna på Malmö 
stadsbibliotek. Ytorna behöver utnyttjas bättre menar Elsebeth Tank, för att visa ett allt 
större utbud av media och för att tillgodose det flexibla rummet och understödja dess roll 
som ett experimenterande kultur- och kunskapscenter. 
 

Mötesrummet blir den tredje platsen mellan arbete och hem där besökaren kan möta 
andra människor för debatt och diskussion i både planlagda och slumpmässiga möten. 
Dessa rum kan vara mer eller mindre organiserade i exempelvis café och tidningsrum. 
Föreläsningar och debatter kan ske både på plats fysiskt och/eller digitalt.487 
 
Malmö stadsbibliotek är och ska vara stadens unika mötesplats och inspirationskälla 
säger Elsebeth Tank. Biblioteket är fritt, öppet och tillgängligt för alla som vill delta, få 
upplevelser, söka kunskap eller bara vara. Malmö stadsbibliotek vill också väcka 
engagemang och politiskt intresse genom att arrangera debatter och diskussioner med 
fokus på samhällsfrågor. 
 
Personalen på stadsbiblioteket ska skapa fler mötesplatser än tidigare och de ska särskilt 
arbeta med att bredda mötesplatsen i tid, i rum och i Malmöbornas hjärtan. I tid genom 
ökade öppettider. I rum genom fler ingångar och användande av områdena utanför 
biblioteket och även genom att finnas på andra platser i staden. Till sist i Malmöbornas 
hjärtan genom att erbjuda delaktighet, värme och engagemang. I markplan på biblioteket 
kommer det att inredas för tidningsläsning, mötesverksamhet, digitalt utbud och med en 
inom- och utomhus bistro. Vidare kommer ett rum för barn och en ny mötesplats för 
”tweens” att verkställas. 
 

                                                 
487   Ibid, s. 93. 
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Skapanderummet ger besökarna inspiration att tillsammans med andra skapa nya kreativa 
uttryck. Biblioteket kan inspirera besökarna till skapandeprocesser genom till exempel 
interaktiva spel, skriv-, ljud- och videoverkstäder. Besökarna kan också få möta 
professionella författare, konstnärer, designers och liknande genom workshops. 
Skapanderummet ska också hjälpa användaren med att förmedla deras egna verk med 
utgivning, distribution och tillhandahållande av scener.488  
 
Malmö stadsbibliotek fokuserar i sin nya strategi på ett vidgat deltagande. 
Bibliotekarierna ska arbeta med att stärka läsning, lyssnande och sträva efter att stimulera 
användarnas delaktighet. De ska försöka iscensätta nya sammanhang av rum, material, 
workshops, möten, användare, personal och andra parter. Elsebeth Tank menar att 
bibliotekspersonalen ska se sig både som iscensättare och samarbetspartners. En 
framtidsvision är att iscensätta omfattande temautställningar med många inblandade 
medier.  
 
Författarscenen, som tidigare nämnts under inspirationsrummet, passar även in här under 
modellens skapanderum. På författarscenen ska det vara möjligt att bjuda in författare 
från hela världen till biblioteket där publiken får möta och har möjlighet att diskutera och 
ställa frågor. Omvänt blir det en scen för Malmöbor och lokala författare som ges 
möjlighet att möta världen. 
 
Malmö stadsbiblioteks tänkta paradigmskifte innebär enligt Elsebeth Tank mer digitalt 
arbete och ett större inslag av användaren som medskapare. Bibliotekspersonalen ska 
starta communities eller delta i redan existerande communities. Bloggen ska fungera som 
kommunikationskanal för reflexioner och tankar om bibliotek, kunskap och kultur och 
kommer även att öppnas för offentligheten där det kommer att ges möjlighet att 
interagera som användare. Om människorna finns på nätet i dagens 
kommunikationssamhälle är det där stadsbiblioteket ska möta dem säger hon. De virtuella 
mötena är lika verkliga som mötena i den fysiska världen. Biblioteket ska inspirera och 
ge användarna möjlighet och kunskap att själva gå vidare. Vi ska utveckla vår förmedling 
och service via digitala plattformar genom att vara aktiva på sociala medier, webbplats 
för digitalt ljudmaterial, utveckling av digitalt ljudmaterial samt utveckling av digitala 
presentationsmöjligheter på biblioteksscenen säger Elsebeth Tank. Även här kan nämnas 
Fjärilsboken som får liv och flyger ut i biblioteket och projiceras på väggar, tak, golv.  
 
Vi har i detta delkapitel kunnat placera Elsebeth Tanks framtidsvisioner i de fyra rum 
som Dorte Skot-Hansen, Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussens modell 
från 2010, En ny modell för folkbiblioteket i kunskaps- och upplevelsesamhället 
innehåller. Som forskarna själva säger så är de fyra rummen, inspirationsrummet, 
läranderummet, mötesrummet och skapanderummet i modellen överlappande vilket vi 
tydligt märkte när vi analyserade framtidsbilderna hos Elsebeth Tank. Vi kunde inte 
                                                 
488   Ibid, s. 93. 
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applicera var och en av våra diskurser, den nyskapande personaldiskursen, den 

slimmade mediadiskursen, diskursen om den interagerande besökaren och det 

gränslösa rummets diskurs i de fyra olika rummen utan såg hur de flöt in i varandra. 
Däremot var det inte svårt att hitta likheter med Elsebeth Tanks visioner och tankar med 
de fyra rummen i modellen.  
 
 
7.3 Diskussionsavslutning 
 
Vi kommer nu avslutningsvis att resonera något kring vårt val av metod. Marianne 
Winther Jørgensen och Louise Phillips menar att diskursanalys lämpar sig väl för 
undersökningar av kommunikationsprocesser i organisationer och institutioner sett i 
förhållande till samhälleliga och kulturella utvecklingstendenser. På liknande sätt 
framhåller John M Budd och Douglas Raber diskursanalysen som forskningsmetod inom 
B&I eftersom det många gånger handlar om att undersöka kommunikation av olika slag. 
Vi menar att vi i vår uppsats studerat just kommunikation, Sven Nilssons och Elsebeth 
Tanks dokument, inom en institution, Malmö stadsbibliotek. Alla vetenskapliga metoder 
har sina fördelar såväl som nackdelar. Metodens förhållningssätt till syfte och 
frågeställning är vägledande för valet. Hur kan vårt val av diskursanalys som metod ha 
påverkat analysen?  
 
Vårt fokus på att studera tecken i vårt empiriska material, för att därmed identifiera 
nodalpunkter, kan vara problematiskt, eftersom vi genom att lyfta fram några tecken 
riskerar att missa annan viktig information. För att undvika detta har vi vidare i vårt 
arbete formulerat ekvivalenskedjor kring varje enskild nodalpunkt. På detta vis har vi 
kunnat lyfta fram nodalpunkterna som betydelsebärande punkter hos Sven Nilsson och 
Elsebeth Tank. 
 
En svår del med diskursanalys, vilket vi berörde i kapitlet om material och urval, är 
forskarens roll och förhållningssätt till sin forskning. En diskursanalytiker är alltid 
förankrad i en eller annan diskursiv struktur. Ofta i de diskurser, som vederbörande avser 
att analysera. Eftersom forskaren gör ständiga urval i sitt arbete fungerar denne som 
medskapare av diskursen. Det diskursanalytiska arbetet måste därför ständigt inbegripa 
ett distanserat förhållningssätt till diskurserna som undersöks.  
 
Inte heller vi kan ställa oss utanför våra omgivande diskurser. Vår bakgrund inom det 
biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet har sannolikt påverkat oss och vårt 
analysarbete. Vi har emellertid försökt att hålla detta i åtanke arbetet igenom för att på så 
sätt minska subjektivitetsgraden. 
 
Det empiriska materialet har haft den centrala funktionen i vår formulering av diskurser 
kring Malmö stadsbiblioteks framtid. Vi valde att göra ett subjektivt urval av källor, och 
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handplockade informativa dokument för vårt speciella syfte. Till vår hjälp hade vi Joacim 
Hanssons bedömningsgrunder för hur en relevant urvalsprocess kan gå till. Vi har 
sålunda analyserat ett brett urval av empiriska texter av olika genrekaraktär.  
För att kunna besvara våra frågeställningar hade vi kriteriet att dokumenten på något sätt 
skulle beröra framtiden på Malmö stadsbibliotek. Dokumenten skulle vidare referera till 
Malmö stadsbibliotek som objekt samt vara sammankopplade i rollen av att vara 
formulerade av eller under ledning av stadsbibliotekarierna Sven Nilsson och Elsebeth 
Tank.  
 
Vi har i vår undersökning funnit att diskurserna vi identifierat tenderar att gå in i 
varandra. Vi är medvetna om att delar av vårt resultat så sett kan te sig motsägelsefullt 
och motstridigt. Detta ska dock ses som ett uttryck för att vi rör oss mellan olika 
diskurser vilka sällan förekommer i en renodlad form.  
 
För att få ytterligare perspektiv på vår analys, har vi valt att applicera våra resultat i två 
modeller över folkbibliotekens roll i framtiden. Båda modellerna är skapta av danska 
forskare för det danska biblioteksfältet men har fått stort genomslag i den svenska 
biblioteksforskningen vad bibliotek är och kan vara. Vi ser i vår studie av den svenska 
och danska bibliotekskontexten, att framtidstankarna i dessa båda länder i stor omfattning 
liknar varandra. Således är modellerna trots sitt danska ursprung berättigade att användas 
i vår studie.  
 
 
7.4 Förslag till vidare forskning 
 
Genom att studera tankar och visioner kring framtiden tror vi att man kan visa på 
utvecklingsmöjligheter. Att försöka kartlägga förändringar och få kunskap om möjliga 
utvecklingstendenser är av betydelse för att kunna påverka och förverkliga framtiden. 
 
Under arbetet med denna uppsats har vi funderat över ett antal problem som skulle vara 
intressanta att studera vidare. Vi har i denna studie undersökt Sven Nilsson och Elsebeth 
Tanks framtidstankar och visioner. Det skulle vara intressant att även se om och i så fall 
hur deras tankar och visioner realiserats på Malmö stadsbibliotek. Kan man se påverkan 
från Sven Nilsson och Elsebeth Tanks framtidstankar i de förändringar som skett på 
Malmö stadsbibliotek? Vad har tankarna och visionerna kring framtiden inneburit 
praktiskt? I detta sammanhang kan man studera hur framtidstankarna påverkar 
utvecklingsarbetet organisatoriskt, hur bibliotekarierollen kan påverkas, samt vad 
besökarna tycker om förändringarna på sitt bibliotek? 
 
Vi tycker även att det hade varit relevant att undersöka ett bredare empiriskt material. 
Man skulle kunna utöka bilden av hur framtidens bibliotek kan komma att se ut genom 
att studera hur framtidstankar och visioner ser ut på andra stadsbibliotek. Det skulle 
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kunna göras genom att analysera stadsbiblioteks visioner, mål och styrdokument för att 
jämföra och utröna om det finns någon samstämmig diskurs kring framtiden. Det hade 
också varit av intresse att sätta in svenska framtidsvisioner i ett större internationellt 
perspektiv. Att undersöka och jämföra fler länders framtidsvisioner kring folkbibliotek 
vore av värde för en bredare internationell framtidsbild kring folkbibliotek. 
 
Såväl Sven Nilsson som Elsebeth Tank talar om den självständiga besökaren och betonar 
även självbetjäning som en viktig del i Malmö stadsbibliotek. Ytterligare ett spår att 
forska vidare på vore självbetjäningsbibliotek. I Danmark har det blivit allt vanligare med 
vad de kallar ”öppna bibliotek”, det vill säga bibliotek utan bemanning. I Sverige finns 

det vad vi vet åtminstone ett sådant, i skånska Veberöd. Det handlar om bibliotek där det 
finns bibliotekarier på plats några timmar om dagen eller i veckan. Övriga timmar har 
användare fri tillgång till biblioteket. Vad innebär denna nya biblioteksmodell med öppna 
bibliotek för framtiden och vilka för- och nackdelar för ett sådant system med sig? 
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8. Sammanfattning 
 
I denna studie undersöker vi tankar och visioner om framtiden på Malmö stadsbibliotek. 
Det övergripande syftet är att utifrån utvalda dokument analysera utsagor formulerade av 
Sven Nilsson och Elsebeth Tank. På detta sätt synliggör vi framtidsdiskurser på Malmö 
stadsbibliotek under de olika perioder då Sven Nilsson respektive Elsebeth Tank är 
verksamma som stadsbibliotekarier. Vi jämför även Sven Nilssons respektive Elsebeth 
Tanks framtidsvisioner gällande Malmö stadsbibliotek, för att undersöka om det finns 
några kopplingar sinsemellan dem.  
 
Utifrån vårt syfte formulerar vi följande frågeställningar för att fullgöra vår analys: 
 

 Hur omtalas Malmö stadsbiblioteks framtid av stadsbibliotekarie Sven Nilsson 
under tiden 1989-1997?  

 Hur omtalas Malmö stadsbiblioteks framtid av stadsbibliotekarie Elsebeth Tank 
under tiden 2008-2010?  

 Hur förhåller sig Sven Nilssons och Elsebeth Tanks framtidstankar och visioner 
till varandra? 

 
Vi undersöker vidare hur de framtidsdiskurser rörande Malmö stadsbibliotek vi får fram, 
förhåller sig till en för dem samtida svensk och dansk debatt gällande folkbibliotekens 
framtid. Vi applicerar även våra diskurser om framtiden på Malmö stadsbibliotek i två 
modeller över folkbibliotekens roll i framtiden. 
 
Vi använder diskursanalys som teori och metod och utgår ifrån Ernesto Laclau och 
Chantal Mouffes diskursteori. De termer från deras begreppsapparat som vi arbetar med i 
vår diskursanalys är nodalpunkt, tecken och ekvivalenskedja.  
 
Genom noggrann läsning och analys ringar vi in nodalpunkter i vårt empiriska material. 
Vi tar på så vis reda på hur framtidsdiskurserna gällande Sven Nilsson och Elsebeth Tank 
är diskursivt organiserade. Vidare undersöker vi hur nodalpunkterna står i förbindelse 
med andra tecken. Vi skapar ekvivalenskedjor av tecken hämtade från vårt empiriska 
material och kopplar sedan dessa till nodalpunkterna. På så vis hjälper 
ekvivalenskedjorna oss att identifiera diskurserna.  
 
Resultatet av vår analys ger oss fyra, för Sven Nilsson och Elsebeth Tank, gemensamma 
nodalpunkter: personal, media, besökare och rum. Utifrån dessa ringar vi in fyra 
diskurser per stadsbibliotekarie. Diskuserna gällande framtiden och Sven Nilsson är: Den 

kvalificerade personaldiskursen, Den välförsedda mediadiskursen, Diskursen om 

den självbildande besökaren, Det sociala rummets diskurs. Elsebeth Tanks diskurser 
rörande framtiden är: Den nyskapande personaldiskursen, Den slimmade 
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mediediskursen, Diskursen om den interagerande besökaren, Det gränslösa 

rummets diskurs.  
 
Vid jämförelse av Sven Nilssons och Elsebeth Tanks framtidstankar och visioner vad 
gäller framtiden på Malmö stadsbibliotek finner vi flera gemensamma beröringspunkter, 
om än uttryckta utifrån deras olika samtider. Båda talar om att personalen ska 
vidareutvecklas, arbeta för att nå och få fler och nya besökare, sträva efter samarbete med 
olika partners samt ägna sig åt ett kvalificerat och idérikt förmedlingsarbete. Vad gäller 
media värderas bibliotekets samlingar högt. Böcker ses utifrån sitt innehåll och sin 
fysiska dimension som dubbelfunktionella, skönlitteraturen framhålls i traditionellt 
format. Därutöver betonas en framtida digital satsning. Båda två ser på besökaren som 
självständig och lyfter fram vikten av en välutvecklad självbetjäning. Besökaren ska se på 
och använda biblioteket som en mötesplats med möjlighet till upplevelser. Besökarens 
användande av bibliotekets tjänster samt deltagande i verksamheten ska ökas. 
Biblioteksrummet ska vara en viktig och betydelsefull mötesplats i Malmö. Det ska vara 
flexibelt och lättillgängligt. Likaså rymma många olika miljöer för att på så sätt främjas 
som mötesplats och verka inspirerande för besökarna.  
 
I vårt diskussionskapitel sätter vi in Sven Nilssons respektive Elsebeth Tanks 
nodalpunkter och diskurser i ett svenskt och ett danskt perspektiv. Vidare tänker vi oss se 
huruvida det går att placera in Sven Nilssons framtidsbilder i Marianne Anderssons och 
Dorte Skot-Hansens samtida modell, Modell för det lokala bibliotekets profil respektive 
Elsebeth Tanks framtidsbilder i Dorte Skot-Hansen, Henrik Jochumsen och Casper 
Hvenegaard Rasmussens modell, Ny modell för folkbiblioteket i kunskaps- och 

upplevelsesamhället. 
 
Sven Nilssons framtidsdiskurser gällande Malmö stadsbibliotek uppfattar vi lik både den 
svenska och danska biblioteksdebatten när det gäller våra nodalpunkter personal och 
media. Under nodalpunkten besökare är Sven Nilssons tankar närmare den danska 
biblioteksdebatten där de ses som självständiga, tänkande och handlande individer. Under 
vår nodalpunkt rum ser vi tydliga kopplingar kring biblioteket som upplevelsebaserat 
både i den danska och svenska biblioteksdebatten. I Danmark börjar man på 90-talet låta 
biblioteket vara en del av ett kulturhus. Även Sven Nilsson uttrycker att Malmö 
stadsbibliotek ska fylla en funktion som kulturcentrum. Fantasi och kunskap är nyckelord 
i verksamheten. 
 
Sven Nilssons framtidstankar har visat sig kunna kopplas till alla fyra roller som 
Marianne Anderssons och Dorte Skot-Hansens modell innehåller. Vi drar slutsatsen att 
Sven Nilssons framtidstankar kring Malmö stadsbibliotek tydligast fokuseras kring 
folkbibliotekets roll som kunskapscenter och som socialt center. 
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När det gäller Elsebeth Tanks framtidsdiskurser och den samtida framtidsforskning ser vi 
hur hon följer både den svenska och den danska linjen. Vi kan urskilja en viss skepsis 
från den svenska biblioteksdiskussionen, men kan också urskilja att de flesta är liksom 
Elsebeth Tank taggade för förändring och nyskapande. Det fokuseras på biblioteket som 
fysisk plats och de upplevelser som besökarna ska få. 
 
Vi kunde även placera Elsebeth Tanks framtidsvisioner i de fyra rum som Dorte Skot-
Hansen, Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussens modell innehåller. Vi 
kunde inte applicera var och en av våra diskurser, i de fyra olika rummen utan såg hur de 
flöt in i varandra. Däremot var det inte svårt att hitta likheter med Elsebeth Tanks 
visioner och tankar med de fyra olika rummen i modellen.  
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