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The aim of this Master's thesis is to examine the user discourses that can be identified in the
public library field. Questions posed in this study are: what discourses can be found, what
characterises them, how are users categorised and what does this categorisation imply. The
theoretical starting-point is Ernesto Laclaus and Chantal Mouffes discourse theory. The
method is text analytic.
62 articles from three library journals - %LEOLRWHNVEODGHW, %LEOLRWHNL6DPKlOOH and ,NRQHU – are
analysed through a model in four phases. These phases include designations of users, user
categories, themes within which users are described and user discourses. A general
impression is that users are XVHG to legitimise library activity as such. The results of the
analysis reveals four user discourses: a general education discourse, a pedagogical discourse,
an information technology discourse and a market economy discourse. Among the three first a
discrepancy is noticed between the rhetorical and practical contents of discourse. Both the
rhetorical expressions and the discursive practice have consequences for the ways in which
public library users are treated. These consequences may be direct – for example in the human
interaction of the reference interview – or indirect – through the selection criteria.
The general education discourse is based on a tradition of fostering and refining as well as
educating the general public. This dominant user discourse produces and reproduces
inequality between the user and the library. The public library institution holds a cultural
viewpoint, which implies the importance of a certain cultural and intellectual education. This
viewpoint is often unreflectedly taken for granted in society. What may be regarded as
objective facts are, from a discourse analytic perspective, grounded in ideologically formed
structures of power.
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,QOHGQLQJ
Under vår studietid vid Bibliotekshögskolan har intresset för användare och användarstudier
väckts. I arbetet med vår B-uppsats1 fick vi möjlighet att fördjupa oss något i de kognitiva och
sociokulturella synsätt på användare som förekommer inom biblioteks- och informationsvetenskap. De tankar som sysselsatt oss mest under utbildningstiden kretsar kring hur
människor i interaktion med sin omvärld och olika informationssystem skapar mening i
tillvaron. Inför magisteruppsatsen fann vi det intressant att undersöka hur förutsättningar och
begränsningar för människors tänkande och agerande påverkas av förhållanden utanför
individernas egen kontroll, såsom samhälleliga normer och försanthållanden.
Individcentrerad forskning är sedan flera år framträdande inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Vi menar dock att denna forskning tenderar att i väl hög utsträckning
diagnostisera användaren och tillskriva henne egenskaper, behov och barriärer, inte utifrån ett
användarperspektiv utan snarare utifrån ett ”von oben-perspektiv”. De användarstudier vi
hellre vill framhålla fokuserar mer på hur användare VMlOYD upplever och beskriver sina behov
och sin användning av bibliotek eller andra informationssystem. Exempel på sådana
användarstudier finns i Louise Limbergs $WWV|NDLQIRUPDWLRQI|UDWWOlUD (1998), Lars
Seldéns .DSLWDORFKNDUULlU samt Olof Sundins ,QIRUPDWLRQVVWUDWHJLHURFK\UNHVLGHQWLWHW
(opubl.). Dessa studier har för oss tjänat som inspiration och förförståelse kring användare i
biblioteks- och informationssammanhang.
I Henrik Jochumsens och Casper Hvenegaard Rasmussens *¡UELEOLRWHNHWHQIRUVNHO" (2000)
ligger fokus på användarnas syn på biblioteket. Studien undersöker relationen användare –
bibliotek, med tyngdpunkt på användarnas åsikter och upplevelser. Just att undersöka denna
relation upplever vi som centralt för att nå ökad kunskap om användarens villkor i en
folkbibliotekskontext. Vi avser dock att i föreliggande uppsats vända på perspektivet och
undersöka biblioteksfältets syn på användarna. Det känns angeläget att problematisera denna
relation då vi menar att bibliotekens användarsyn har direkta konsekvenser för hur
biblioteksanställda förhåller sig till besökare och biblioteksverksamhet i praktiken. Synen på
användaren kan exempelvis speglas i hur besökare bemöts i referenssamtalet och i
förlängningen även i bibliotekets inköpspolicy. Ett forum där en professionell användarsyn
kollektivt produceras och reproduceras är bibliotekens fackpress och vår undersökning
omfattar ett antal artiklar hämtade ur de etablerade bibliotekstidskrifterna %LEOLRWHNL6DPKlOOH
%L6 , %LEOLRWHNVEODGHW %%/ och ,NRQHU.
Folkbiblioteket som institution är väl utforskad och beskriven i den biblioteks- och
informationsvetenskapliga litteraturen. Tre texter som tillsammans bildar en bakgrund mot
vilken vår egen studie bör förstås är Magnus Torstenssons licentiatavhandling $WWDQDO\VHUD
JHQRPEURWWHWI|UGHPRGHUQDIRONELEOLRWHNVLGpHUQD(1996), Geir Vestheims doktorsavhandling
)RUQXIWNXOWXURJYHOIHUG (1997) samt Joacim Hanssons licentiatavhandling 2PIRON
ELEOLRWHNHQVLGHRORJLVNDLGHQWLWHW (1998). Dessa texter beskriver alla villkoren för
folkbibliotekens framväxt och utveckling. De ger därmed en bild av det historiska arv och de
traditioner som präglat institutionen genom tiderna. Torstensson har analyserat skeendet under
perioden 1890 till 1915 och visar i avhandlingen hur folkbiblioteken blev instrument för en
kompromiss mellan arbetarklassens nyresta krav på politiskt inflytande och de övre
samhällsklassernas rädsla för att släppa ifrån sig makten (1996, s. 43). Till skillnad från
1

.RJQLWLRQRFKNRQWH[W 0lQQLVNDGDWRULQWHUDNWLRQXUHWWDQYlQGDUSHUVSHNWLYBHS vt 2001
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Torstensson koncentrerar sig Vestheim i sin historisk-sociologiska studie på
folkbibliotekspolitik från mitten av 1930-talet och fram till 90-talet. Han undersöker där hur
folkbibliotekens verksamhet alltid stått, och fortfarande står, i direkt relation till den politik
som genomsyrar det samtida samhället.
Hanssons licentiatavhandling visar på ännu en infallsvinkel, då han väljer att undersöka det
tidiga 1900-talets folkbiblioteksinstitution i en diskurstudie. Han skildrar institutionens
framväxt i en specifik och mycket dynamisk social och historisk kontext. Vid studiet av en
institution som av hävd förknippats med arbetarrörelse och ett visst socialistiskt tankegods,
finner Hansson en annan, underliggande diskurs. Han beskriver utförligt hur denna tar form,
och i den terminologi som genomsyrar diskursen märks nyckelord som medborgerlig fostran,
nationalism, censur och andlig hygien (1998, s. 132).
Folkbibliotekens verksamhet styrs av politiska beslut. Det handlar då inte bara om hur
ekonomiska resurser fördelas; utan även om hur den politiska andan i samhället genomsyrar
retoriken kring biblioteksverksamheten och sättet att uttrycka sig om användarna. Våra egna
iakttagelser från senare års biblioteksdebatt har gett oss en aning om att termer och tänkande
från näringslivet har fått inflytande på folkbiblioteksfältet. Exempelvis talas det ibland om
biblioteksbesökare som kunder och om möjligheten att avgiftsbelägga olika bibliotekstjänster.
Ett sådant förhållningssätt, menar vi, kan stå i konflikt med folkbibliotekens traditionella
uppdrag – att tjäna en bred allmänhet. Dock innebär det även vissa problem att medvetet rikta
biblioteksverksamheten mot den heterogena målgruppen ”alla”. Vår ambition inför studien är
att bland annat undersöka denna målgruppsproblematik så som den tar sig uttryck i
språkbruket kring biblioteksanvändare. Vi gör det genom att studera texter som publicerats i
etablerade bibliotekstidskrifter.

6\IWHRFKIUnJHVWlOOQLQJDU
Syftet med studien är att undersöka folkbibliotekens användardiskurser genom att studera hur
användare kategoriseras och hur användaridentiteter konstrueras i tre bibliotekstidskrifter.
Våra huvudsakliga frågeställningar är:
-

Vilka användardiskurser finns inom folkbiblioteksfältet?
Hur ser folkbibliotekens användardiskurser ut?
Hur kategoriseras användare inom folkbibliotekens användardiskurser?
Vilka kan effekterna bli av olika kategoriseringar av användare?

För att besvara våra frågeställningar har vi valt att använda oss av ett diskursanalytiskt
angreppssätt. Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips skriver i 'LVNXUVDQDO\VVRP
WHRULRFKPHWRG(1999) att diskursanalys grundar sig på antagandet om att tillträdet till och
förståelsen för våra sociala verkligheter alltid går genom språket. Diskurs kan förstås som ett
visst sätt att tala om och förstå världen och bidrar också till att konstruera identiteter, sociala
relationer och betydelsesystem. Diskurser avspeglar alltså inte bara en omvärld utan spelar
också en aktiv roll i skapandet av den. De mönster som bildas kan studeras genom
diskursanalys, exempelvis i studiet av relationen mellan en institution och dess användare.
Föremålet för en sådan analys är text eller mänskliga utsagor i annan form (s. 7-9).
De källor vi använder i denna studie är av olika karaktär och tjänar olika ändamål i
uppsatsarbetet. Dels ligger en mängd litteratur från såväl det diskursanalytiska som det
5

biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet till grund för våra teoretiska och
metodologiska resonemang, dels är vår diskussion influerad av sociologiska teorier.
Litteraturen redovisas löpande i texten.
De tidskriftsartiklar som undersöks i uppsatsens analyskapitel utgör däremot ett empiriskt
material och behandlas alltså diskursanalytiskt. Fördelen med denna teori och metod, är att
den ger förutsättningar att se bakom ”politiskt korrekta” uttalanden; att läsa texter tolkande,
inte bokstavligt.

7HUPHQDQYlQGDUH
Det är viktigt att vi själva, som författare, klargör hur vi definierar och brukar ordet
användare. Den akademiska kontext vi är verksamma inom präglar givetvis vår användarsyn.
Sammantaget har vi större erfarenhet av forskning och studier på biblioteksområdet än
erfarenhet från praktiskt biblioteksarbete. Vårt sätt att studera hur användare benämns i vissa
typer av texter påverkas säkert av detta faktum. Vi håller oss med en vetenskaplig,
teoretiserande terminologi, vilken i regel inte är identisk med det sätt på vilket exempelvis
praktiskt yrkesutövande bibliotekarier uttrycker sig. Olikheterna mellan dessa sätt att använda
termen användare beror på skillnaden mellan en biblioteks- och informationsvetenskaplig
forskares och en bibliotekaries relation till användare. I ett vetenskapligt sammanhang talas
det om användare på ett mer teoretiserande sätt, medan man i den praktiska verksamheten har
en mer direkt kontakt med människan bakom termen användare. Vanligare uttryck bland
biblioteksanställda är exempelvis låntagare och besökare. Inom biblioteks- och
informationsvetenskaplig forskning är bruket av termen användare mer förekommande.
Genom att använda just den benämningen deklarerar vi vår egen förförståelse. Med risk för
oändlig upprepning och brist på språklig variation har vi valt att vara konsekventa i vår
användningen av termen användare. Vårt bruk av termen användare ska inte ses som ett
förordande för den ena eller andra benämningen i analysmaterialet.
Vilken betydelse tillskriver vi då ordet användare? I uppsatsen kommer vi att behandla många
vitt skilda utsagor som har det gemensamt att de alla direkt beskriver eller indirekt åsyftar
PlQQLVNRUHOOHULQVWLWXWLRQHUVRPQ\WWMDUHOOHULQWHQ\WWMDUIRONELEOLRWHNHQVUHVXUVHU. Det
innebär att vår definition av termen användare är synnerligen vid.

'LVSRVLWLRQ
Här nedan följer en översiktlig beskrivning av uppsatsens innehåll.
I kapitel 1 presenteras inledning, syfte, frågeställningar, och en definition av hur vi använder
termen användare i uppsatsen.
Kapitel 2 behandlar teoretiska och metodologiska perspektiv. Vi beskriver här diskursanalysens filosofiska och kunskapsteoretiska grund. Vidare presenteras huvudlinjerna i den
diskursanalytiska traditionen. Diskursanalys har på senare år kommit att användas i
biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning och vi ger några exempel på hur det kan
gå till. Vi förklarar också hur vi i vårt eget arbete förhåller oss till dessa exempel samt de
diskursanalytiska teorier vi presenterar. Att teori och metod är så tätt förbundna innebär att vi
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inte gör någon åtskillnad dem emellan i kapiteluppdelning, utan väljer att förlägga dessa
frågor under samma rubrik i kapitel 2.
I kapitel 3 tas vårt empiriska tillvägagångssätt upp i en beskrivning av urvalet av
undersökningsmaterial. Vidare diskuterar vi detta materials kontext samt studiens
genomförande. Här presenteras också vårt analysredskap bestående av en fyrfältsmodell.
Kapitel 4 utgörs av vår analys. I enlighet med de fyra fälten i vår modell närläser vi artiklarna.
I läsningen ställer vi frågor om hur användare benämns och kategoriseras. Vi söker också
efter återkommande teman i texterna, där användarbegreppet fylls med innehåll. Därefter
presenterar vi de diskurser som framträder i vårt material. Kapitlet avslutas med en
summering av analysresultaten.
I kapitel 5 fördjupas resonemangen i en diskussion med influenser från sociologiska teorier.
Här lyfter vi dels fram ämnen som tjänar till att besvara våra frågeställningar, och dels ämnen
som under analysens gång visat sig centrala och möjliga att utveckla.
Kapitel 6 rymmer en sammanfattning av uppsatsen.
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7HRUHWLVNDRFKPHWRGRORJLVNDSHUVSHNWLY
I föreliggande undersökning använder vi diskursanalys. Detta angreppssätt innebär en slags
paketlösning avseende både teori och metod, det vill säga att teori och metod egentligen inte
tydligt kan urskiljas, utan är tätt sammanlänkade. Det diskursanalytiska ”paketet” innehåller
dels antaganden om hur språk spelar roll i den sociala konstruktionen av världen, dels
teoretiska och metodologiska modeller för hur det är möjligt att gå tillväga vid en analys
(Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 10).
Vi inleder detta kapitel med en presentation av diskursanalysens framväxt. Därefter förklaras
vilken syn på verklighet och kunskap diskursanalytiska angreppssätt för med sig. Nästa
avsnitt behandlar de traditioner inom diskursanalys som spelat störst roll för angreppssättets
utvecklingen i stort. Vidare visas också på hur diskursanalys framhållits och använts inom
biblioteks- och informationsvetenskapen. Slutligen redogör vi för våra egna teoretiska
utgångspunkter och ställningstaganden.

'LVNXUVDQDO\VLQWURGXNWLRQ
Diskursanalysen utvecklades från början som en teori och metod inom litteraturkritik och
språkvetenskap på 1920-talet (Sahlin 1999, s. 84), men det är sedan 80-talet som
diskursanalysen alltmer kommit att användas inom samhällsvetenskapen (Wetherell 2001, s.
381). Utmärkande för diskursanalys är framförallt dess betoning på språkets betydelse för
människors meningsskapande processer i samhället. Diskurser kan sägas vara bestämda sätt
att tala om och förstå världen och dessa manifesterar sig primärt i mänskliga talade eller
skrivna utsagor (Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 7-9). Inom diskursanalys studeras det
sätt på vilket människor uttrycker sig om en viss idé, ett visst tema eller en viss sak. Texternas
innehåll betraktas inte som information om den verklighet de refererar till, utan analyseras för
att förstå de strukturer, strömningar eller diskurser som ligger bakom utsagorna. Inom denna
teori och metod företas alltså en sorts metaanalys. Det handlar inte om att bedöma texters
sanningshalt; istället fokuseras på att identifiera och förstå den diskurs som utgör grunden för
de uppfattningar som kommer till uttryck. En och samma text kan innehålla flera olika
diskurser.

6RFLDONRQVWUXNWLRQLVP
Diskursanalysen kan sägas vila på socialkonstruktionistisk grund. En bärande tanke i denna
kunskapsteoretiska tradition är att den sociala verkligheten är socialt konstruerad; att vår
kunskap om verkligheten inte är objektiv. Vår uppfattning av verkligheten är, med ett
socialkonstruktionistiskt synsätt, alltid präglad av den historiska och kulturella kontext vi
befinner oss i. Winther Jørgensen och Phillips skriver att de socialkonstruktionistiska
angreppssätten är många och skiftande och att diskursanalysen är ett av dem. I sin tur rymmer
diskursanalys ett antal olika riktningar. Gemensamt idégods för dem alla är ändå följande
socialkonstruktionistiska premisser:
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•

(QNULWLVNLQVWlOOQLQJWLOOVMlOYNODUNXQVNDS
Vår kunskap om världen kan inte omedelbart betraktas som en objektiv sanning.
Våra kunskaper och världsbilder är inte spegelbilder av verkligheten ”därute”
utan en produkt av våra sätt att kategorisera världen.

•

+LVWRULVNRFKNXOWXUHOOVSHFLILFLWHW
Vi är historiska och kulturella varelser och detta präglar vår syn på och kunskap
om världen. De sätt på vilka vi uppfattar och representerar världen är därmed
historiskt och kulturellt specifika och kontingenta2. Denna syn är
antiessentialistisk3.

•

6DPEDQGPHOODQNXQVNDSRFKVRFLDODSURFHVVHU
Vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala processer.
Kunskap frambringas i social interaktion, där man både bygger upp
gemensamma sanningar och kämpar om vad som är sant och falskt.

•

6DPEDQGPHOODQNXQVNDSRFKVRFLDOKDQGOLQJ
I en bestämd världsbild blir några former av handling naturliga och andra
otänkbara. Konstruktionen av kunskap och sanning får därmed konkreta sociala
konsekvenser.
(Winther Jørgensen & Phillips 1999, s.11f)

Socialkonstruktionism karaktäriseras också av att traditionen motsätter sig så kallad
PRQRORJLVP. Monologismen bygger på en historiskt och kulturellt formad människosyn där
intresset för individen är centralt. Denna uppfattas som en rationell och strängt dikotomisk
varelse med ett förnuft överordnat känslan, och en tanke överordnad kroppen. Det innebär att
socialkonstruktioniska studier inte huvudsakligen riktas mot den enskilda individen, då hans
eller hennes eventuella avsikter med en utsaga saknar intresse. Kimmo Tuominen och Reijo
Savolainen anser att människor ytterst sällan, på ett strategiskt sätt, är medvetna om den
diskurs de ingår i (1997, s. 82-87). Istället uttrycker de sig på ett visst sätt, i en viss situation
för att det ”kommer naturligt” och ”känns rätt”. Tuominen och Savolainen skriver vidare, att
meningsskapande processer uttrycks i sociala handlingar, i mänsklig interaktion, så kallad
GLDORJLVP. Kunskap är något som skapas i samförstånd mellan människor, snarare än något
som innehas individuellt (ibid., s. 82-87). Intressant för diskursanalytikern är vilka
beskrivningar av ett ämne som är möjliga och önskvärda och också vilka sätt som inte är
möjliga eller önskvärda för att beskriva en viss företeelse. Värderingar eller beskrivningar av
ett ämne är alltså inte individuella konstruktioner, utan något som skapas av mellanmänsklig
kommunikation och social praktik (Talja 1999, s. 8-9).
Søren Barlebo Wenneberg (2000) beskriver hur socialkonstruktionismen vuxit sig stark inom
samhällsvetenskaperna och humaniora under 1990-talet. I sin beskrivning gör Barlebo
Wennberg en uppdelning av socialkonstruktionismen i olika grader av radikalitet. Han menar
att det är lätt att, utifrån en relativt oskyldig utgångspunkt i antaganden om att kunskap inte
kan tas för naturgiven hamnar i resonemang som säger att verkligheten varken äger mening
eller existens (s. 129 ff). Utan att fördjupa oss nämnvärt i denna problematik, vill vi ändå
fastslå vår egen position. I enlighet med Winther Jørgensens & Phillips nyckelpremisser
2

Kontingens innebär i sammanhanget att någonting är möjligt, men inte nödvändigt (Winther Jørgensen och
Phillips 1999, s. 32).
3
Antiessentialism innebär ett avståndstagande från essentialismen. Essentialism innebär, överfört på människor,
att våra handlingar anses bestämda av våra inre, ”äkta” karaktäristika och inte – som ett konstruktionistiskt
synsätt bjuder – av yttre förhållanden (Winther Jørgensen och Phillips 1999, s. 12).

9

tidigare i avsnittet, instämmer vi i att människors kunskap om världen är socialt konstruerad
och objektifieras i social interaktion. En materiell, fysisk verklighet föreligger onekligen, men
är inte i fokus för vår studie. I den stund människor tillskriver fysiska företeelser meningar
och värden, väcks däremot vårt intresse. Vi poängterar att det är den sociala verkligheten och
vår socialt konstruerade kunskap om densamma som är föremål för vår studie; vi intar alltså
en epistemologisk4 position (Barlebo Wenneberg 2000, s. 19).

'LVNXUVDQDO\WLVNDULNWQLQJDU
Den som kanske har betytt mest för utvecklingen av diskursanalys inom samhällsvetenskapen
är den franske filosofen Michel Foucault. Han är i alla avseenden en konstruktionist; han
förnekar dock inte att saker har en verklig, materiell existens i världen men säger att inget har
någon mening utanför diskursen (Foucault enl. Hall 2001, s. 73). Foucault menar att diskurs
handlar om språk RFKpraktik. Diskurser består av XWVDJRUoch dessa utsagor bildar relationer
med andra. De delar då samma rum och skapar kontexter (Foucault 1969, s. 79 ff). Som
belysande exempel kan nämnas folkbiblioteksfältet, vilket består av ett antal utsagor.
Ursprunget till folkbibliotekens framväxt byggde i mångt och mycket på en strävan efter att
råda bot på de nykterhets- och sedlighetsproblem som kopplades samman med de så kallade
bredare folklagren (Torstensson 1996, s. 43). En utsaga kring användare, folkbibliotek och
nykterhets- och sedlighetsproblem fanns. I och med att arbetarklassen sedermera vann
ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället upphörde den tidigare utsagan att
gälla. Folkbiblioteken började nu att alltmer arbeta för integration och kompromisser i
samhället (ibid., s. 43). När vi talar om utsagor längre fram i analysen avser vi dock
uttalanden från vårt textmaterial, inte utsagor i foucaultsk bemärkelse. Skillnaden ligger i att
utsagor enligt Foucault bara betecknar de få försanthållanden som kan anses utgöra grunden
för en diskurs, inte det totala antal yttranden som diskursen kan rymma (Foucault enl.
Danaher, Schirato, Webb 2000, s. 35).
För att ange ramarna för ett antal diskursers samtidiga förekomst talar Foucault om GLVNXUVLYD
IRUPDWLRQHU. Dessa fungerar som en sorts organiserande principer (1969, s. 38). Vi använder
begreppet diskursiva formationer på så vis att vi låter det beteckna konkurrerande diskurser
inom samma område, till exempel olika sätt att tala om användare. Foucault har också
koncentrerat sig på frågan om PDNW och menar att makt inte är något som finns och används
av individer och grupper. Makt består snarare, för att använda Danaher, Schirato och Webbs
ord, av ”a complex flow and a set of relations between different groups and areas of society
which changes with circumstances and time” (2000, s. xiv). Foucault säger att makt
manifesterar sig i olika diskurser, men inte bara på ett hierarkiskt sätt, uppifrån och ned, utan
att makt cirkulerar i samhället och att vi alla är delar av denna cirkulation, såväl förtryckare
som förtryckta (Foucault enl. Hall 2001, s. 77). Även om makt så att säga flyter i samhället så
betyder inte det att den inte kan ansamlas. Beroende på exempelvis ekonomiska resurser har
vissa grupper i samhället större möjligheter än andra att påverka hur makt spelas ut. Foucault
menar också att makt verkar mer effektivt om den är dold. I synnerhet gäller det offentlig
byråkrati och myndighet (dit folkbibliotek hör), där den officiella versionen är att det arbetas
för ”allmänhetens bästa” eller ”i medborgarnas intresse”. I själva verket innebär detta arbete
att kontrollera och reglera såväl individen som hela befolkningen, det vill säga att utöva makt
(Foucault enl. Danaher, Shirato & Webb 2000, s. 68-73). Foucaults maktbegrepp är något vi
återkommer till i vår diskussion.
4

Epistemologi är detsamma som kunskapsteori (Nationalencyklopedin)
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Detta resonemang kan knytas till Michail Bakhtin och A.V. Volosinov som på 1920-30-talet
var tidiga föregångare till att studera språkets ideologiska natur. De menar att det finns
auktoritativa diskurser som främst kan härledas till religiösa, vetenskapliga och politiska
institutioner. Dessa befinner sig alltid i konflikt eller i en slags spänningsförhållande till de
diskurser som produceras inom olika genrer, professioner, åldersgrupper och så vidare.
Bahktin argumenterar för att vårt vardagliga språk kan delas in i olika genrer som har olika
teman, konstruktioner och lingvistisk stil beroende på den specifika språkliga kontexten.
Varje gång vi använder språk så ”talar vi med andras röster”, det vill säga att när vi talar så
upprepar vi ofta vad vi har hört någon annanstans, i synnerhet de åsikter som influerar oss
kollektivt. De åsikter som får stort samhälleligt genomslag kan ofta härledas till auktoritativa
diskurser (Bahktin enl. Maybin 2001, s. 64-68). Detta är särskilt viktigt när man uttrycker sig
inom ett professionellt forum, vilket vårt material är exempel på. Vi menar att det exempelvis
är inom bibliotekstidskrifter som en del av den professionella kunskapen om användare
kollektivt konstrueras och reproduceras.
(UQHVWR/DFODXVRFK&KDQWDO0RXIIHVGLVNXUVWHRUL
Ernesto Laclau och Chantal Mouffe företräder ytterligare en diskursanalytisk riktning. I likhet
med Foucault förespråkar Laclau och Mouffe en vid definition av diskurs och menar att
diskursiva praktiker omfattar DOO social praktik. En diskurs uppfattas av dem som en fixering
av betydelse inom ett särskilt område och diskursanalysens syfte är att ”kartlägga de processer
där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas” (Winther Jørgensen & Phillips 1999,
s. 32). Laclau och Mouffe gör ingen distinktion mellan diskursiva och icke-diskursiva
praktiker, men förnekar ändå inte en materiell existens. Som förklaring nämner de att
exempelvis en jordbävning är en verklig händelse som existerar oberoende av vår eller någon
annans vilja. Men om jordbävningens ”särprägel som objekt” konstrueras i termer av
”naturligt fenomen” eller ”uttryck för Guds vrede” beror på det diskursiva fältets strukturering
(1985, s. 108).
Laclau och Mouffe säger att en diskurs är en tillfällig tillslutning av betydelse. Denna
betydelse är dock inte fixerad för all framtid; de skriver att ”neither absolute fixity nor
absolute non-fixity is possible” (1985, s. 111). I enlighet med den terminologi Laclau och
Mouffe använder sig av vill vi här lyfta fram ytterligare några centrala begrepp. 7HFNHQ
innebär en sammanvägning av ett ords uttryck och innehåll (Bergström & Boréus 2000, s.
229). Exempelvis består termen användare av det skrivna ordet samt de tankemässiga
föreställningar om användare det för med sig. Det finns några tecken som ständigt är utsatta
för kamp om betydelser och som är mångtydiga, de kallas för HOHPHQWI vår analys betraktar
vi de olika användarkategorierna, bland annat barn, ungdomar och ”eftersatta grupper” som
element. Dessa element har en mångtydig innebörd på så vis att de inte är klart eller slutgiltigt
definierade. Elementet ungdomar kan rymma många olika betydelser men vilka faktiska
egenskaper som inom folkbiblioteksfältet kopplas till den kategorin är inte självklar.
Motsatsen till element är PRPHQW, tecken vars betydelse är fixerad. Elementen barn,
ungdomar och ”eftersatta grupper” blir alltså moment när deras betydelse inom folkbiblioteksfältet bestäms. Även detta undersöks i vår analys. En diskurs innebär således att mångtydighet
reduceras till entydighet, det vill säga gör elementen till moment (Laclau & Mouffe 1985, s.
105). En sådan reducering av möjligheter karaktäriseras i hög grad av vad den utesluter.
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Laclau och Mouffe skriver att; ”to be something is always not to be something else (to be A
implies not to be B)” (ibid., s. 128).
Vissa ord är särskilt öppna för olika identiteter och de kallas för IO\WDQGHVLJQLILNDQWHU
(Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 34-36). I vår analys uppfattar vi användare som en
sådan flytande signifikant. Kampen om betydelsebildning är ett återkommande tema hos
Laclau och Mouffe och deras begrepp för konflikt i detta sammanhang är DQWDJRQLVP. Sådan
uppstår när två tänkbara identiteter hindrar varandra, alltså där diskurser kolliderar (Winther
Jørgensen & Phillips 1999, s. 54-55).
Vad som även intresserar oss i Laclaus och Mouffes diskursanalys är deras teorier om
gruppbildning. Liksom diskurs uppfattar Laclau och Mouffe gruppbildning som en reducering
av möjligheter. Gruppen definieras i stor utsträckning av vilka identitetsmöjligheter som
utesluts i beskrivningen av den. Sådana processer är alltid beskrivningar eller konstruktioner;
det krävs att någon talar om en grupp eller på gruppens vägnar för att den ska finnas. Gruppen
konstitueras i relation till andra grupper och därmed följer en hel samhällsbild när en grupp
definieras. Denna funktion verkar också åt andra hållet, det vill säga olika samhällsbilder
förutsätter att människor kategoriseras i olika grupper (Winther Jørgensen & Phillips 1999, s.
52-54).

'LVNXUVDQDO\VLQRPELEOLRWHNVRFKLQIRUPDWLRQVYHWHQVNDS
Diskursanalys har fram till sent 1990-tal inte använts i någon högre utsträckning som
vetenskaplig teori och metod inom biblioteks- och informationsvetenskap. Det finns sålunda
relativt få diskursanalytiska studier gjorda inom ämnet. En av förespråkarna av diskursanalys
är dock Berndt Frohmann. Han argumenterar för denna ansats då den är mångdisciplinär och
erbjuder en kontextualisering som kan tyckas ha saknats inom biblioteks- och
informationsvetenskap (1994, s. 119). Diskursanalys utgör inte minst ett alternativ till det
tidigare dominerande kognitiva synsättet inom biblioteks- och informationsvetenskaplig
forskning. I stället för att fokusera på användares individuella och mentala förutsättningar
väljer diskursanalytikern att söka socialt betingade mönster för exempelvis
informationsbeteende (Frohmann 1992). I korthet redogör vi nedan för några av de texter som
anknyter diskursanalytisk teori och metod till biblioteks- och informationsvetenskapen. Vi
lyfter fram sådana texter som vi finner värdefulla för diskursanalysens landvinningar inom
ämnet i allmänhet eller de som har bäring på vår egen studie.
Av de texter som behandlar diskursanalys inom biblioteks- och informationsvetenskap är
några skrivna av just Frohmann; 'LVFRXUVHDQDO\VLVDVDUHVHDUFKPHWKRGLQOLEUDU\DQG
LQIRUPDWLRQVFLHQFH (1994) och7KHSRZHURILPDJHVDGLVFRXUVHDQDO\VLVRIWKHFRJQLWLYH
YLHZSRLQW(1992). I den förstnämnda artikeln diskuteras diskursanalys i relation till biblioteksoch informationsvetenskap och författaren menar att ansatsen är viktig eftersom den
möjliggör en problematisering av hur identiteter skapas. Frohmann understryker att olika
användargrupper är just konstruktioner och alls inga självklara eller ”naturliga” kategorier.
I den andra artikeln presenterar Frohmann en diskursanalys som visar på att det kognitiva
synsättet eller diskursen, inom biblioteks- och informationsvetenskap influerats av en annan,
marknadsekonomisk diskurs. Han identifierar i sin analys sju strategier inom det kognitiva
synsättet, som sammantaget konstituerar användare som konsumenter och information som en
handelsvara. Frohmann hävdar att det kognitiva synsättet på ett raffinerat sätt fört de sociala
och samhälleliga aspekterna på information åt sidan i forskningen. Det raffinerade ligger i det
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faktum att forskning inom en kognitiva diskurs inte öppet deklarerar att de bortser från
kontextfrågor, utan presenterar synsättet som synnerligen känsligt för individers situation och
kontext (Frohmann 1992, s. 376).
Även Kimmo Tuominen använder diskursanalys för att belysa svagheter i det kognitiva
synsättet inom biblioteks- och informationsvetenskap. I en artikel från 1997, 8VHUFHQWHUHG
GLVFRXUVHDQDQDO\VLVRIWKHVXEMHFWSRVLWLRQVRIWKHXVHUDQGWKHOLEUDULDQpresenterar han
sina resultat från en analys av den så kallade individcentrerade diskursen inom ämnet. Som
föremål för sin analys har han valt Carol Collier Kuhlthaus 6HHNLQJ0HDQLQJDSURFHVV
DSSURDFKWROLEUDU\DQGLQIRUPDWLRQVFLHQFH (1993); en studie som rönt stort erkännande inom
biblioteks- och informationsvetenskapen. Tuominen nämner i artikeln att han influerats av
Foucaults tankar om kunskap och makt, och diskuterar så förhållandet mellan användare och
bibliotekarier i termer av dold maktutövning. De diskursiva praktikerna i Kuhlthaus bok
baseras enligt Tuominen på ”diagnostiska” idéer. Användaren framställs där som en individ i
omfattande behov av personlig vägledning, och endast bibliotekarien vet vilken ”medicin”
som ska till. Författaren illustrerar sina resultat i en uppställning över de kontrasterande
subjektspositioner som tillskrivs bibliotekarien respektive användaren i 6HHNLQJ0HDQLQJ,
exempelvis ”professionell - unik individ”, ”läkare – patient” och ”vuxen – barn”. Denna
analys av relationen mellan bibliotekarien och användaren finner vi särskilt intressant.
Sanna Talja presenterar i artikeln &RQVWLWXWLQJµLQIRUPDWLRQ¶DQGµXVHU¶DVUHVHUDFKREMHFWVD
WKHRU\RINQRZOHGJHIRUPDWLRQVDVDQDOWHUQDWLYHWRWKHLQIRUPDWLRQPDQWKHRU\ (1996)
diskursanalys som ett alternativ till ovannämnda kognitiva synsätt. Hon ser ett behov av att
frångå den tidigare individcentreringen i den biblioteks- och informationsvetenskapliga
forskningen, för att i högre grad studera informationsprocessers sociokulturella kontext. Via
diskursanalys är det här möjligt att skifta fokus till en mer generell nivå och konstituera
”användare” och ”information” som forskningsföremål, skriver Talja. Förutom att det tidigare
förhärskande kognitiva synsättet i stora delar bortsåg från kontextfrågor, så vänder hon sig
även mot den människosyn som ligger till grund för forskningsriktningen – monologismen.
Hon tar också avstånd från det kognitiva synsättets kunskapssyn som bygger på att objektiv
kunskap kan nås av den som är beredd att fördjupa sig tillräckligt i den enskilde användarens
”inre världar”.
I sin doktorsavhandling 0XVLFFXOWXUHDQGWKHOLEUDU\(2001) presenterar Talja en
omfattande diskursanalytisk studie om musikbibliotek och kultursyn. Hennes analys baseras
på flera olika källor, bland annat intervjuer med biblioteksanvändare och bibliotekarier samt
skriftliga dokument. Främst har hon intresserat sig för hur informanterna uppfattar
musikbibliotekets roll och uppgift. Genom att konsekvent underbygga sina tolkningar med
belysande exempel visar hon på ett antal diskurser, eller – synonymt – ”repertoarer”, som
samexisterar bland såväl olika som enskilda informanters utsagor. Tre huvudsakliga diskurser
kring musikbibliotekets roll identifieras av Talja; en folkbildningsdiskurs, en alternativ
diskurs, och en efterfrågediskurs [General Education Repertoire, Alternative Repertoire och
Demand Repertoire, vår övers.]. I artikeln $QDO\]LQJTXDOLWDWLYHLQWHUYLHZGDWDWKHGLVFRXUVH
DQDO\WLFPHWKRG(1999) lyfter Talja fram vissa resultat från avhandlingen. Även om de
intervjuer som analyserats är förbundna med enskilda individers uttalanden, så är det inte
deras personliga tyckanden eller upplevelser som är föremål för intresse. I stället kartläggs de
kulturella regelbundenheter i deltagarnas utsagor som kan indikera mönster på en
makrosociologisk nivå. Bland annat ger Talja exempel på hur hennes informanter kan tala om
en och samma företeelse på sinsemellan motsägelsefulla sätt i olika sammanhang, beroende
på hur frågorna ställs.

13

Texterna av Frohmann, Tuominen och Talja gav oss åtskilliga insikter och uppslag inför vår
studie av bibliotekstidskrifternas användardiskurs. Frohmanns tankar om användarkategoriseringars sociala natur bekräftade delvis våra egna antaganden och ledde vidare till ett
fördjupat studium i ämnet. Frohmanns såväl som Tuominens utforskande av de
marknadsekonomiska idéernas inflytande på biblioteks- och informationsvetenskapen har
tjänat som förförståelse i vår egen studie. Vi undersöker i studien bland annat om ett sådant
inflytande kan spåras även i vårt material. Tuominens analys av en nära nog helig skrift ur den
biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningens kurslitteratur, stärkte oss ytterligare i
vår ambition att göra en typ av metastudie.
Inte minst är det dock Sanna Taljas forskningsexempel som inspirerat oss. En av den
diskursanalytiska ansatsens inneboende styrkor är tvivelsutan möjligheten att studera
företeelser på en mer generell nivå; i vårt fall ”användare”. Vidare kan vikten av att inkludera
kontexten i samhällsvetenskapliga studier, enligt vårt förmenande, knappast överbetonas.
Taljas sätt att visa på självmotsägelser och diskursiva krockar i individers utsagor vittnar på
ett slående sätt om hur vi alla ”talar med andras röster” (kapitel 2.3). I och med Taljas
avhandling har vi insett att gamla dikotomier mellan subjektiv betydelsebildning och objektiv
verklighet samt mellan individcentrerad och systemcentrerad forskning kan problematiseras.

9nUDWHRUHWLVNDXWJnQJVSXQNWHU
Vi har i föregående avsnitt försökt att ge en bild av teorier och tidigare forskning med
anknytning till olika diskursanalytiska traditioner samt hur diskursanalys kan tillämpas inom
biblioteks- och informationsvetenskap. I presentationen har vi gjort ett urval av texter som vi
funnit särskilt relevanta för vår egen studie. Så som vi har läst ovanstående böcker och artiklar
ser vi heller inga hinder för att låta dem samverka i en WRONQLQJVUHSHUWRDU5 för att stödja våra
resonemang. Exemplen på diskursanalys inom biblioteks- och informationsvetenskap har
både verkat inspirerande och övertygat oss om vikten av fler, liknande studier inom ämnet.
Den genomgående skepsisen gentemot det kognitiva synsättet och strävan efter bra alternativ,
känner vi igen från arbetet med vår B-uppsats.
Av de biblioteks- och informationsvetenskapliga studier vi redogör för, är det främst Taljas
och Hanssons avhandlingar vi återvänder till längre fram i diskussionen. I Taljas avhandling
finner vi flera intressanta paralleller till våra egna resultat. Våra resonemang om makt och
ideologi, relateras delvis till Hanssons studie. I samband härmed använder vi även
sociologerna Pierre Bourdieus och Richard Jenkins teorier om klassificering och
gruppbildning. På så sätt skapas en djupare resonansbotten i diskussionen kring hur sociala
identiteter skapas och hur kategoriseringar av människor görs.
I föreliggande arbete företas en diskursanalys i enlighet med Laclaus och Mouffes
diskursteori. Deras riktning inom diskursanalys rymmer en vid och ”allomfattande” definition
av begreppet diskurs. I princip räknas all språklig och social verksamhet som diskurs. Samma
synsätt präglar även Foucaults teorier. Här följer vi Laclaus och Mouffes samt Foucaults sätt
att betrakta diskurs. Vi tror att diskursanalytiska redskap kan användas till att studera i princip
alla sociala fenomen. En viss kritik framkommer i vår analys, bland annat kan vissa
5

En ”tolkningsrepertoar” erhålls genom att olika teoretiska perspektiv kombineras (Alvesson & Deetz 2000, s.
203 ff)
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diskursiva konstruktioner medverka till att strukturell ojämlikhet skapas och reproduceras.
Detta innebär inte att vissa diskurser är mer sanna än andra, men däremot anser vi – som
själva omfattas av vissa ideologiska och diskursiva praktiker – att det finns värderingar värda
att verka för. Ingen människa kan stå fri från sin kontext och sin diskursiva praktik.
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(PSLULVNWWLOOYlJDJnQJVVlWW
I detta kapitel redogör vi för hur vi gått tillväga i vårt urvalsförfarande. Vidare beskriver vi
materialets kontext samt analysens genomförande.

8UYDO
En diskursanalys inkluderar alltid ett studium av språket och dess funktioner. Det är dock inte
självklart att det måste röra sig om nedtecknade utsagor, exempelvis kan även
ljudupptagningar av tal eller intervjuer utgöra tänkbara källor (Budd & Raber 1995, s. 218).
Med avsikt att förbättra förutsättningarna för intersubjektivitet6 och därmed öka validiteten i
studien, har vårt val ändå fallit på skriftliga källor, och då texter som finns publicerade i
etablerade tidskrifter inom biblioteksfältet.
På ett tidigt stadium bestämde vi oss så för att göra ett subjektivt urval av källor, det vill säga
att vi handplockade informativt textmaterial för vårt specifika syfte. Inledningsvis bedömde vi
det som mycket viktigt att texterna åtminstone skulle kunna tänkas rymma svar på de
frågeställningar som vi presenterat i uppsatsens inledande kapitel. Ett tecken på att så skulle
vara fallet vore att texterna någorlunda explicit vidrörde företeelsen folkbiblioteksanvändare. I
Hanssons avhandling (1998) fann vi exempel på tillvägagångssätt för ett ändamålsenligt
urval. Författaren använder sig där av Foucaults kriterier för hur en diskurs avgränsas (ibid., s.
26). Då vår studie, liksom Hanssons, syftar till att belysa diskurser med deras inneboende
normer och försanthållanden, förmodade vi att hans urvalsmetod skulle vara användbar även
för oss. Urvalskriterierna i Hanssons studie är:
-

.lOORUQDVNDVDPODVNULQJRFKUHODWHUDVWLOOHWWRFKVDPPDREMHNW
.lOORUQDVNDNXQQDNRSSODVVDPPDQLNUDIWDYIRUPRFKHOOHUVDPPDQKDQJ
.lOORUQDVNDNXQQDEHO\VDUHODWLRQHQPHOODQHQVWDNDXWVDJRUHOOHUVNHHQGHQRFKGH
|YHUJULSDQGHVWUXNWXUHULQRPYLONDGHVVDU\PV
.lOORUQDVNDNXQQDUHODWHUDVLQE|UGHVJHQRPYLVVDJHPHQVDPPDWHPDQVRPELQGHU
VDPPDQRFKIRUPDUGHUDVVDPPDQKDQJ(1998, s. 26)

Hanssons kriterier upplevdes som värdefulla hållpunkter i urval och avgränsning, men vi
formulerade även ett antal mer detaljerade kriterier inför den konkreta urvalssituationen:
-

Texterna hämtas ur %LEOLRWHNL6DPKlOOH, %LEOLRWHNVEODGHW och ,NRQHU – tre tidskrifter
med olika ideologisk grund - för att skapa variation i materialet.
Texterna är publicerade från och med 1999 till och med våren 2002.
Texterna behandlar användare och folkbibliotek.

Genom att använda oss av ovanstående urvalskriterier hittade vi lämpligt material för vår
studie. Vi valde ut de texter som vid de första genomläsningarna ansågs berika det samlade
materialet mest. Antalet texter, korta som långa, är 62 stycken. Vi gör inte anspråk på att
urvalet ska ge en heltäckande eller representativ bild av allt vad som skrivs i
bibliotekstidskrifter om användare. Däremot menar vi att vi genom vårt urvalsförfarande har
6

Intersubjektivitet är egenskapen hos något att vara vetbart eller tillgängligt för flera subjekt
(Nationalencyklopedin). I det här fallet avses möjligheten för läsaren att kontrollera analys och resultat.
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samlat tillräckligt många och belysande exempel för att ge en rimlig bild av folkbibliotekens
användardiskurser såsom de tar sig uttryck i bibliotekstidskrifterna. Ett relativt stort antal
artiklar, hoppades vi, skulle rendera oss en ökad bredd och spridning i resultatet. Detta inte för
att vi eftersträvat någon heltäckande kartläggning, utan snarare utifrån motiv inspirerade av
Laclau och Mouffe. De betonar att diskursers inre motsättningar är aktivt meningsskapande
(Bergström & Boréus 2000, s. 231) och en alltför förenklad och enhetlig beskrivning av
verkligheten är inte eftersträvansvärd i sig.

0DWHULDOHWRFKGHVVNRQWH[W
Hur människor väljer att uttrycka sig beror mycket på den kontext de befinner sig i. En viss
situation kräver en viss typ av uttryck eller språk. I formella situationer använder människor
ett mer standardiserat och välformulerat språk än i informella, mer avslappnade sammanhang
(Kress 2001, s. 33). Här finns också stora skillnader vad gäller det talade och det skrivna
språket. Det är exempelvis troligt att bibliotekarier som uttrycker sig i skrift om användare
formulerar sig på annat sätt än i den vardagliga kommunikationen kollegor emellan. Vi menar
dock att diskursanalys är ett sätt att nå bakom ett mer politiskt korrekt, formellt och skrivet
språk, men det är viktigt att vara medveten om textens kontext då denna påverkar diskursen.
De artiklar vi valt att använda är publicerade i tre tidskrifter: %LEOLRWHNVEODGHW, ,NRQHU och
%LEOLRWHNLVDPKlOOH. Dessa är några av de mest inflytelserika tidskrifterna i svenskt
biblioteksliv. %LEOLRWHNVEODGHWges ut av Svensk biblioteksförening och är den största
tidskriften av de tre. Föreningen är en ideell sammanslutning ”som arbetar för att tydliggöra
bibliotekens roll i ett demokratiskt samhälle, skapa opinion för och sprida kunskap om
svenskt biblioteksväsende” (www.biblioteksforeningen.org). Tidskriften %LEOLRWHNL6DPKlOOH ges
ut av föreningen Bibliotek i samhälle och ”vill på socialistisk grund – men partipolitiskt
obundet – verka för ett demokratiskt samhälle och ett rättvist biblioteksväsen. För %LEOLRWHNL
6DPKlOOH representerar socialismen idéen om mänsklig frigörelse och utveckling, baserad på
reell behovstillfredsställelse och rättvis fördelning av materiella och sociala tillgångar”
(www.bok-form.se/bis). ,NRQHUär en fristående publikation utgiven av Bibliotekstjänst.
Tidskriften ”är till för att sätta in alla kunskaps-, minnes-, och framtidsinstitutioner i de
sammanhang dessa hör hemma. Mitt i den centrala kultur och samhällsdiskussionen”
(www.btj.se/ikoner).
I vår läsning av dessa tidskrifter noterade vi att %LEOLRWHNL6DPKlOOHoch %LEOLRWHNVEODGHWi
hög grad fungerar som debattorgan för yrkesverksamma bibliotekarier. Tidskrifternas innehåll
anknyter oftast till praktiskt folkbiblioteksarbete. ,NRQHU, å sin sida, presenterar artiklar av mer
varierad art, och skribenterna kommer även från andra håll än biblioteksvärlden. Vi menar att
olikheterna mellan dessa tidskrifter gynnar vår undersökning genom att det skapar en
spridning och bredd i både urval och analys. %LEOLRWHNL6DPKlOOH–först utgiven 1969 – tillför
en tydlig politisk dimension, %LEOLRWHNVEODGHW – grundad 1916 – värnar yrkes- och
folkbildningstraditioner, medan ,NRQHU – från 1998 – är den yngsta av de tre och tycks stå
friare, utan någon bestämd position att försvara. Det finns också en skillnad i upplaga
tidskrifterna emellan; %LEOLRWHNVEODGHW är störst med en upplaga på 4700 exemplar och kan
därmed förmodas vara mest inflytelserik. ,NRQHUoch %LEOLRWHNL6DPKlOOH har vardera en
upplaga på knappt 700 exemplar.
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*HQRPI|UDQGH
För att kunna utföra vår analys har vi skapat ett analysverktyg; en modell som vi använder
som utgångspunkt och lässchema under arbetets gång. Vi uppfattar det som extra viktigt med
ett sådant schema, då vi är två som närläser texterna. Förmodligen är det ogörligt att komma
till en absolut intersubjektivitet, men på det här viset har vi ändå fastställt de övergripande
riktlinjerna för läsningen. Modellen är en kraftigt modifierad variant av den som sociologen
Ingrid Sahlin använder (se Bilaga) i sitt kritisk diskursanalytiska avhandlingsarbete från 1999,
här anpassad för vår specifika studie.





%HQlPQLQJDU

.DWHJRULHU

Benämningar av
användare i texterna

Innebörder av
benämningarna av
användare

Element
Ekvivalenskedjor





7HPDQ

'LVNXUVHU

Teman inom vilka
användare diskuteras

Begrepps- och
innebördshelhet

Antagonism

Diskurser

)LJXU Analysmodell

Till denna modell har vi kopplat Laclaus och Mouffes begreppsapparat. I deras analys är det
viktigt att inledningsvis identifiera de element som är centrala i diskursen. Detta är
motsvarigheten till fält 1 i modellen. I vår studie utgörs elementen av olika benämningar av
användare. Ett andra steg i analysen är att undersöka hur olika tecken kan associeras till
elementen. Detta kan kopplas till fält 2. I samband med att elementens olika innebörder
identifieras kan de även åskådliggöras i HNYLYDOHQVNHGMRU. Detta innebär att ord som associeras
till elementen lyfts fram. För vår del handlar det om att urskilja de egenskaper och ord som
associeras till olika benämningar av användare. Vi skapar ekvivalenskedjor endast i de
sammanhang där användarkategoriseringar och olika teman studeras (kapitel 4.2 och 4.3).
Nästa steg, fält 3, är att lyfta fram begreppssammanhang och olika teman, det vill säga hur det
resoneras och argumenteras kring användare. En artikel kan mycket väl innehålla motsägelser
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och motstridiga utsagor och det är i denna betydelsekamp som antagonism kan uppstå. Även i
fält 3 har vi alltså valt att åskådliggöra resultaten i ekvivalenskedjor.
Sahlin skriver att det ofta är i fält 4 analysen börjar och slutar, kanske utifrån ett vagt intryck
av en rådande diskurs om ett visst ämne, i en viss tidsperiod eller i ett visst forum. Detta kan i
sin tur initiera analytiska utflykter i de övriga fälten, där för diskursen centrala begrepp och
teman undersöks (1999, s. 94). Vi menar att när vi slutligen landar i fält 4 igen, så är det med
en mer underbyggd bild av diskurserna ifråga, bekräftad eller kanske grundligt reviderad.

19

$QDO\V
Detta kapitel inleds med några allmänna reflektioner kring innehållet i artiklarna. Därefter
följer en redovisning av analysen i fyra steg i enlighet med figur 1. I det första avsnittet
beskrivs de olika benämningar av användare som vi mött i texterna och vilka funktioner dessa
fyller (fält 1). I det andra avsnittet visar vi på hur användare kategoriseras och de
ekvivalenskedjor vi knutit till olika element (fält 2). I det tredje avsnittet tar vi upp de tydliga
teman i vilka användare omtalas i texterna (fält 3) och i det fjärde avsnittet, diskuteras de
diskurser vi kunnat identifiera i materialet (fält 4). Analysen avslutas med våra slutsatser i
korthet. Det bör sägas att varken analysen eller presentationen av den låter sig uppdelas i fyra
tydliga steg eller fält. Uppdelningen är ett analytiskt hjälpmedel och en pedagogisk
konstruktion. Gränserna mellan modellens fält och kapitlets avsnitt är i själva verket flytande.
Våra föreställningar om vad som skulle möta oss i bibliotekstidskrifternas värld var ganska
vaga. Som förut sagts hade vi vissa aningar om att en marknadsekonomisk diskurs skulle
kunna urskiljas i sättet att uttrycka sig om användare i folkbiblioteksvärlden. Dessa aningar
måste sägas utgöra en av utgångspunkterna för vår analys, och enligt figur 1 torde de höra
hemma i fält 4. Närläsningen av de utvalda texterna och själva analysen har vi ändå strävat
efter att utföra så förutsättningslöst som möjligt. Vi försöker i redovisningen nedan att i
görligaste mån följa analysmodellens indelning i olika fält; detta för tydlighetens och logikens
skull.
Vårt val att förse våra citat med siffror, i stället för fullständiga referenser, är medvetet och
genomtänkt. Vi vill på så sätt markera att de samlade texterna hanteras som en helhet, och att
de olika artikelförfattarnas koppling till utsagorna inte intresserar oss. För den som ändå vill
ha fler uppgifter om referenserna kan lätt härleda numreringen till artikelförteckningen i slutet
av uppsatsen. Med risk för att tråka ut läsaren med många snarlika och upprepande citat
så har vi ändå valt att ta med många sådana. Det är ju just utsagorna som utgör vårt empiriska
material och därför är det viktigt att presentera många exempel på utsagor så att läsaren kan
följa vår analys och våra resonemang.
Vid en första genomläsning av texterna märks tydligt att folkbibliotekens syn på sina
användare i mångt och mycket är präglad av institutionens syn på sin egen roll och uppgift i
samhället. En typ av uttalanden kan kopplas samman med detta. Gemensamt för dessa
uttalanden är att de alla handlar om att biblioteket är till för alla. Det ska finnas ”tillgänglighet
för alla”, biblioteket ska fungera som ”en mötesplats för alla” och bibliotekarierna ska
”betjäna alla”. Dessa utsagor härrör från den traditionella synen på biblioteket som folkbildare
i ett demokratiskt samhälle. Det skrivs att:
 IRONELEOLRWHNHQV KXYXGXSSJLIW lU DWW I|UVYDUD GHPRNUDWLQ GHW IULD RUGHW
OlVDQGHWELOGQLQJHQRFKNXQVNDSVV|NDQGHW(36)
Denna syn kan kanske ses som en politiskt korrekt bild av folkbibliotekens uppgift. Inte desto
mindre finns många problem förknippade med en sådan bild av folkbiblioteket. Vid närmare
analys av texterna framträder ett komplext och många gånger problematiskt resonemang om
dessa ”alla” som biblioteken ska betjäna. %LEOLRWHNL6DPKlOOH kan i sammanhanget urskiljas
som en mer agiterande och aktiv tidskrift i politiska frågor. Den är ju också en tidning med
uttalade vänstersympatier vilket präglar retoriken. Vid upprepade tillfällen används uttrycket
”klyftor” i bemärkelsen orättvisor i tillgång till information. Andra exempel på de något
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drastiska formuleringarna i %LEOLRWHNL6DPKlOOH är användandet av orden ”slakt”, ”värn” och
”klass” för att beskriva den hårda kampen för lika tillgång till information. Ett tydligt exempel
på retoriken i tidskriften är följande uttalande:
)RONELEOLRWHN lU UHVXOWDWHW DY YnU PHVW IRONKHPVND NRPSURPLVV GHQ PHOODQ
XQGHUNODVVHQV EHKRY DY ELEOLRWHN I|U DWW VNDIID NXQVNDS I|U DWW WD PDNWHQ RFK
NXQQD XW|YD GHQ RFK HOLWHQV EHKRY DY DWW GLVFLSOLQHUD XQGHUNODVVHQ Vn DWW GHQ
LQWHKRWDUPDNWHQ(26)

9LONDlUDQYlQGDUQD" IlOW
Vid läsningen av texterna stöter vi på många synonyma ord till, omskrivningar för och
åsyftningar av användare. Det trots att ytterst få av de artiklar vi funnit primärt handlar om
just användare. I analysen väljer vi – i enlighet med vår tidigare definition - att inbegripa alla
utsagor eller formuleringar om användare; såväl folkbibliotekens faktiska användare som de
potentiella användarna, de som över huvud taget ingår i målgruppen och de som omnämns
som icke-användare.
Ett sätt att omnämna användarna är att tala om dem i termer av ”allmänheten”,
”kommuninvånarna”, ”medborgarna”, ”avnämare” ”folk” och till och med ”menigheten”,
vilket vanligtvis åsyftar folkbibliotekens hela målgrupp, det vill säga ”alla”. De allra mest
förekommande benämningarna på användare är dock ”besökare” och ”låntagare”. Detta är ord
av allmän och, i våra ögon, inte särskilt värdeladdad art. Besökare har dock en något vidare
innebörd än låntagare. Andra vanliga benämningar är ”användare”, ”kunder” och ”brukare”.
Utöver den här typen av lite anonyma beteckningar, förekommer också i mycket hög
utsträckning mer specifika, såsom olika grupper inom den övergripande målgruppen. Som
exempel kan nämnas ”distansstuderande”, ”barn och ungdom mellan 13 och 18 år”,
”pensionärer”, ”småbarn”, ”de nya svenskarna”, ”seniorer”, ”de som surfar vilse”,
”bibliotekslösa”, ”vuxenstuderande”, ”sjuka”, ”vilsna själar”, ”underklassen”, ”stammisar”,
”invånarna i miljonprogramsområdena”, ”dyslektiker”, ”informationssvaga”, ”[bibliotekets;
vår anm.] finansiärer” och ”en kvinnlig borgerlig medelklass”. Betydligt mer finns att läsa
om den här typen av kategoriseringar, längre fram i analysen samt i diskussionskapitlet.
Vi finner även prov på hur enskilda användare figurerar i texterna, ofta som belysande
exempel. Det kan vara allt från ”medelålders rödbrusig herre”, ”skinnskalle” och
”universitetsprofessor”, till ”lilla Tamara”, och ”Karlskronas gossen Ruda”. Andra, mindre
spektakulära benämningar ur mängden är ”ett nyfiket barn”, ”en gammal gubbe”, ”en sökande
låntagare”, ”bokläsaren”, ”den man betjänar”, ”en vanlig bibliotekskund” och ”den enskilde”.
Olika institutioner ryms också inom vår studie av användarbenämningar. I materialet finns
formuleringar om hur bland annat ”marknaden”, ”organisationer”, ”friskolorna” och
”Kunskapslyftet” tar folkbibliotekens resurser i anspråk. Det vi väljer att kalla institutioner
omfattar alltså företeelser av såväl materiell som relationell art.
Ytterligare ett sätt att uttrycka sig kring användarna är de metaforer som förekommer rikligt i
vissa av texterna. Det är fall där användaren underförstås eller impliceras i tal om ”utlån”,
”besök” eller där ett särskilt ”behov” eller en ”vilja” sägs föreligga. I dessa fall kläs
användaren inte sällan i statistiska siffror och görs på så sätt till en mätbar företeelse.
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Exemplen ovan ger en liten provkarta över den rika floran av användarbenämningar vi finner i
materialet. Graden av specificitet varierar, som synes, påtagligt. Denna iakttagelse leder fram
till en mer sammanfattande uppställning.

$QYlQGDUEHQlPQLQJDU
([HPSHO
________________________________________________________________________________________

• Hela målgruppen

allmänheten, medborgarna, folk, alla,
kommuninvånarna, menigheten

• Allmänna formuleringar

besökare, låntagare, användare, brukare, avnämare,
kunder

• Grupper

ungdomar, distansstuderande, dyslektiker, barn,
handikappade, pensionärer, informationssvaga

• Individer

en sökande låntagare, ett nyfiket barn, en
skinnskalle, lilla Tamara, en universitetsprofessor

• Institutioner

friskolorna, Kunskapslyftet, marknaden,
organisationer

• Metaforer

besök, behov, vilja, utlån

)LJXUSå benämns folkbibliotekens användare.

Här varken spekulerar vi i eller intresserar oss för hur medvetet språkbruket är i artiklarna.
Däremot gör vi under analysens gång iakttagelser beträffande vilken funktion ett visst ordval
kan fylla; vilken effekt det kan få när texten når sina läsare. Naturligtvis är resonemangen och
logiken i texten avgörande för hur vi förstår ett sammanhang, men samtidigt – vid en närmare
läsning – konstaterar vi att vissa ordval används för vissa syften. De fina nyanserna i
betydelse och klang hos orden gör mycket för den känsla och förståelse vi som läsare får för
användare.
Ett exempel värt att lyfta fram, är användandet av ordet folk. ”Folk” är några som figurerar då
hela eller mer obestämda delar av folkbibliotekens målgrupp behandlas. Magnus Torstensson
(1996) problematiserar termen och lyfter fram äldre denotationer såsom ”de lägre
samhällsklasserna” och ”den kroppsarbetande klassen”. Samtidigt poängterar Torstensson att
”folk” även varit arbetarrörelsens självpåtagna epitet, och därmed inte behöver vara negativt
laddat i alla sammanhang (1996, s. 15-16). Den avgörande skillnaden i det skrivna ordets
klang, måste vara beroende av vem som uttalar det, och i vilket sammanhang. I vårt
undersökningsmaterial föreligger hela tiden ett institutionsperspektiv, genom att de som
författat texterna representerar en verksamhet som byggts I|U ”folk”; inte DY”folk”. I dagens
1DWLRQDOHQF\NORSHGLQVRUGERN (1999) finner vi forfarande den nedlåtande tonen i flera av
ordets betydelseskiftningar. Vi läser där om ”folk” som ”majoritet av lägre samhällsklasser”,
”underlydande på lägre nivå” utöver mer neutrala innebörder som ”en genomsnittlig grupp
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människor”. Vi antar att alla dessa innebörder av termen folk mer eller mindre medvetet
kommuniceras vid ordets användning.
I våra texter ges många exempel; det kan handla om att benämna användare som ”folk som
annars inte vågar besöka kulturella evenemang” (34), ”det som somliga anser att folk bör läsa,
eller enkel underhållning, dvs det som folk vill läsa” (29), ”folk sitter och tar upp
terminalplatser” (22), ”folk uppträder störande mot såväl personal som andra besökare” (6),
”att ge folk vad de vill ha” (47) och ”vad gör folk egentligen i biblioteket? /.../ ja, från somliga
bibliotek stjäls allt löst” (6). I en av de förhållandevis få texter som tar upp företeelsen ickeanvändare förekommer benämningen folk vid upprepade tillfällen (62).
Detta sätt att använda ”folk”, menar vi, är säkert inte unikt för bibliotekstidskrifter, men inte
desto mindre har det en alldeles speciell effekt i sammanhanget. Det är de facto ”folk” eller
gemene man som är folkbibliotekens målgrupp och de vilkas intressen bibliotekens anställda
är satta att tjäna. Att ordet används i sammanhang som förstärker dess just folkliga, nästan
vulgära klang, skvallrar om ett inte helt jämlikt förhållande mellan institution och användare.
Genom att välja det ordet understryks antingen en distans och nivåskillnad mellan sig och
användaren eller en skillnad i hur en användare värderas i förhållande till en annan. Ett
liknande sätt att i texterna förhålla sig kritiskt distanserad gentemot användarna är bruket av
benämningen ”somliga”. Exempelvis:
VRPOLJDDQYlQGHPDVNLQHUQDWLOOLFNH|QVNDGHDNWLYLWHWHU (12)
'HW REHNYlPD RFK RYDQOLJD E|U KD VLQ VMlOYNODUD SODWV Sn ELEOLRWHNHQV
WLGQLQJVK\OORUGHWNDQNDQVNHYlFNDDQVW|WKRVVRPOLJD (29)
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+XUNDWHJRULVHUDVDQYlQGDUH" IlOW
Det finns också tydliga kategorier av användare som förekommer i materialet. Här nedan
följer de olika grupperingar som vi kan urskilja i uttalandena. För att förstå hur dessa kan
definieras och vad som egentligen avses med olika användarkategorier så väljer vi att
analysera dem med hjälp av ekvivalenskedjor. För alla kategorier nedan gäller att de bestäms
av vissa variabler hos användaren. I texterna finner vi följande variabler (i här icke angiven
omfattning):

9DULDEOHU

([HPSHO

______________________________________________________________________________________

• Ålder

seniorer, killar i 10-12 årsåldern, småbarn

• Kön

män, kvinnor, pojke, flicka

• Klass

underklass, en liten elit, borgerlig medelklass

• Egenskaper

teknikintresserad, högljudd, nyfikna

• Utsatthet

de missgynnade, de handikappade

• Utbildningsnivå

välutbildad, analfabet, vuxenstuderande

• Etnisk tillhörighet

upprörda invandrarföräldrar, med annan språklig
bakgrund än den svenska

• Geografisk tillhörighet

från hela världen, kommuninvånarna

• Biblioteksärende

tidningsläsare, informationssökande, låntagare

• Problem för biblioteket

stökande, stojande, porrsurfare

• Uppdrag för biblioteket

dem vi är satta att tjäna, uppdragsgivarna

)LJXU Variabler som används vid användarkategoriseringar.

Hur dessa variabler används och verkar beror på den aktuella kontexten. Den argumentation
eller presentation som görs i en text kan vara helt avgörande för vilka av alla dessa variabler
eller sidor hos användaren som lyfts fram. Det görs – medvetet eller ej – på ett sådant sätt att
det tjänar textens underliggande idé.
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termen
användare

målgruppen
alla potentiella
användare

allmänna
användarbenämningar

barn

användare
kategoriserade
i grupper

ungdomar

vuxenstuderande

enskilda
individer
som
användare

institutioner
som
användare

metaforer
för
användare

eftersatta
grupper

)LJXU Kategorisering av folkbiblioteksanvändare. Utgångspunkten är termen användare och
därunder åskådliggörs fynd från fält 1 och 2 i analysmodellen.

Här nedan analyseras ett antal användarkategorier med hjälp av ekvivalenskedjor.
Ekvivalenskedjorna tjänar till att se vilka företeelser och egenskaper som associeras till de
olika användarkategorierna. I figur 4 ovan är de undersökta kategorierna markerade med
kraftig ram. Vi har valt att koncentrera vår undersökning kring just kategoriseringen av
användare i grupper. Anledningen till detta är främst att dessa grupper är de som syns mest i
materialet. Detta kan i sin tur bero på att grupperna i stort sett överensstämmer med
folkbibliotekens egen struktur. Exempelvis återfinns på biblioteken ofta särskilda barn- och
ungdomsavdelningar samt resurser för ”eftersatta grupper”.
8QJGRPDU
En kategori användare som beskrivs som en tämligen besvärlig grupp är ungdomar. Det
framgår av texterna att de visserligen är viktiga, men ofta även störande. Exempel på
uttalanden är:
'lUP|WHUDQGUDSUREOHP*UDEEDUIHPWRQWLOOWUHWWLRnUWLOOH[HPSHO)|UUYDU
GHHWWSUREOHPI|UDWWGHLQWHNRPWLOOELEOLRWHNHQQXlUGHHWWSUREOHPI|UDWWGH
lUI|UPnQJD%LEOLRWHNHQVLQWHUQHWEXUNDUDQQHNWHUDVRFKDQYlQGVWLOOFKDW
RFKPDLOPHGDQELEOLRWHNDULHUQDlQJVOLJWVXFNDURPNXQVNDSVV|NQLQJ (10)
NDQYDUDVW|UDQGHPHGGHPnQJDXQJGRPDUQDLGHW|SSQDELEOLRWHNHW....
OMXGQLYnQKDUWLGYLVYDULWK|JRFKVW|UDQGHRFKSURMHNWHWKDULEODQGPHUDKDIW
NDUDNWlUHQDYIULWLGVJnUGVYHUNVDPKHW(30)
,QWHUQHWV LQWUlGH Sn ELEOLRWHNHQ KDU JMRUW P\FNHW I|U DWW |YHUEU\JJD
JHQHUDWLRQVNO\IWRUQD lYHQ RP GHW L JHQJlOG KDU I|UW PHG VLJ HQ GHO Q\D
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SUREOHP. ... DWW KLWWD YlJDU I|U DWW NRPPXQLFHUD lYHQ PHG ELEOLRWHNHWV PHVW
VW|NLJDEHV|NDUH>GYVXQJGRPDUYnUDQP@(44)
 IRON WRQnULQJDU  VLWWHU RFK WDU XSS WHUPLQDOSODWVHU GH VXUIDU FKDWWDU RFK
VNULYHUHSRVW(22)
9L EHVOXWDGH DWW DQYlQGD RVV DY ILOWHU HIWHU NODJRPnO IUnQ OnQWDJDUH VRP
SDVVHUDW I|UEL GDWRUHU GlU NLOODU L  nUV nOGHUQ WLWWDGH Sn SRUUELOGHU 
6WRMDQGHFKDWWDQGHXQJGRPDU«(12)
%|FNHU VNLYRU SU\ODU MD IUnQ VRPOLJD ELEOLRWHN VWMlOV DOOW O|VW 'DWRUHU RFK
LQUHGQLQJ VDEEDV IRON XSSWUlGHU VW|UDQGH PRW VnYlO SHUVRQDO VRP DQGUD
EHV|NDUH /nQDW OlPQDV QlU WHUPLQHQ lU VOXW HOOHU DOGULJ LQNDVVREUHY EHWDODV
LQWHVWXOQDOnQHNRUWDQYlQGVHWF(6)
I det sistnämnda citatet uttrycks det inte klart att det är ungdomar som avses, men uttalandet
om att det som lånas ibland eller aldrig lämnas igen när terminen är slut gör ändå att citatet i
första hand kan associeras till ungdomar. Det finns även ett fåtal uttalanden som LQWH skildrar
ungdomar negativt, som till exempel:
 DWW JH NRPPXQLQYnQDUQD WLOOJnQJ WLOO PHU NYDOLILFHUDG LQIRUPDWLRQ JHQRP
XW|NDW PHGLHEHVWnQG RFK PHU DYDQFHUDG LQIRUPDWLRQVWHNQLN 3n Vn VlWW |NDU
ELEOLRWHNHWV DWWUDNWLRQVNUDIWI|UJUXSSHUVRPLQWHWLGLJDUHNlQWVLJORFNDGHWLOO
H[HPSHOWHNQLNLQWUHVVHUDGHXQJGRPDU(37)
8QJD EHV|NDUH NRPPHU RIWD I|U DWW XWQ\WWMD GH LQIRUPDWLRQV RFK
LQWHUQHWUHVXUVHUVRPELEOLRWHNHQNDQHUEMXGD(7)
Dessa mer positivt laddade utsagor om ungdomar är ändå i minoritet. Följande
ekvivalenskedja kan byggas utifrån elementet ungdomar:
-

för många
störande
högljudda
stökiga
tar upp för mycket
plats
killar
Internet
informationsteknik

Det är framförallt unga killar eller grabbar som omtalas som stökiga och stojiga och det är de
som också kopplas samman med internetsurfande på olämpliga webbsiter. Internet kan sägas
associeras till ungdomar, framförallt då i bemärkelsen ”fel” användning som exempelvis
surfande på porrsiter, email och chat. Dock är kunskap om och intresse för Internet och
informationsteknik något som generellt sett associeras till ungdomar.
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Även om ungdomar vanligtvis kopplas samman med problem så finns det också i texterna
enstaka exempel på självkritik, där anledningen till ”problemet ungdomar” förläggs till
folkbibliotekets bristande intresse.
)RONELEOLRWHNHQV UHODWLRQ HOOHU VQDUDUH EULVW Sn UHODWLRQ WLOO XQJGRPDU lU HWW
DOOYDUOLJW SUREOHP  XQJGRPDUQDV HJHQ NXOWXU O\VHU PHG VLQ IUnQYDUR Sn
IRONELEOLRWHNHQ  'DJHQV XWEXG SUlJODV Sn PnQJD ELEOLRWHN DY RLQWUHVVH
RNXQVNDSRFKUlGVODI|UXQJGRPDUQDVYlUOG(42)
%DUQ
Gemensamt för uttalandena om barn i texterna är att de, liksom ungdomar, är en viktig grupp.
Exempelvis:
(Q DQQDQ YLNWLJ XSSJLIW EOLU DWW KlYGD EDUQHQV UlWWLJKHWHU DWW DQOlJJD HWW
EDUQSHUVSHNWLY Sn VLQ YHUNVDPKHW 'HW NDQ EODQG DQQDW LQQHElUD DWW PDQ VHU
|YHUWLOOJlQJOLJKHWHQVnDWWEDUQHQVMlOYDKLWWDUSnVLQDYGHOQLQJ(45)
Ibland är distinktionen mellan barn och ungdomar flytande, men det märks en skillnad i vilka
ord som associeras med respektive grupp. Framträdande i resonemangen om barn är att de på
olika sätt bör skyddas, läras och styras och då främst i samband med Internet. Detta står i
kontrast till ungdomar som snarare ska hindras i sin framfart på ”nätet”.
%DUQV DQYlQGQLQJ DY LQWHUQHW Sn ELEOLRWHN NUlYHU HIWHUWDQNH +lU KDU YL VRP
YX[QD SUHFLV VRP L DOOD DQGUD VDPPDQKDQJ VRP U|U EDUQ HWW JHPHQVDPW
DQVYDU DWW KMlOSD OHGD RFK VW\UD 'HW ILQQV LQJHQ DQOHGQLQJ DWW OnWD FKDWW RFK
VSHOGRPLQHUDEDUQHQVDQYlQGQLQJDYLQWHUQHWSnELEOLRWHNHW(20)
$WWYlUQDRPDWWVH[XHOOWXWQ\WWMDGHEDUQVNDOOVOLSSDVHJURYSRUQRJUDILEUHGYLG
VDJRK|UQDQ(14)
1\ WHNQLN RFK Q\D PHWRGHU I|U DWW |ND OlVOXVWHQ RFK LQIRUPDWLRQVEHKRYHW KRV
EDUQHQPnVWHJHVP|MOLJKHWDWWDUEHWDVIUDP(45)
JHEDUQLDOODnOGUDUOlVJOlGMH(40)
'RFNILQQVGHWHQJUXSSVRPVNDOOKnOODV IUnQ GHQ WRWDOD LQIRUPDWLRQVIULKHWHQ
RFKGHWlUEDUQHQ+XUVN\GGDUPDQEDUQIUnQVnGDQWGHLQWHE|UVH"(47)
'HWWUHGMHSUREOHPHWHQOLJW%DUEUR%RUJlUYDGEDUQHQNDQGUDEEDVDYSnQlWHW
VRPH[HPSHOQlPQGHVOLOOD7DPDUDVRPV|NWHSnVLWWHJHWQDPQLHQDYGHVWRUD
V|NPDVNLQHUQD +lU KDU YL VRP YX[QD DOOD HWW DQVYDU DWW VH WLOO DWW EDUQ LQWH
XWVlWWVI|UFKRFNHUDQGHRFKNUlQNDQGHPDWHULDO(16)
Följande ekvivalenskedja kan kopplas till elementet barn:
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- skydd från total informationsfrihet
- lärande
- styrning
- vägledning

9X[HQVWXGHUDQGHSn.XQVNDSVO\IWHW
En grupp som omnämns tämligen ofta är kategorin vuxenstuderande på Kunskapslyftet. Den
återkommer ofta och vi upplever att den uteslutande förknippas med problem och
otillräcklighet. Exempelvis:
,QlUDKlOIWHQDYNRPPXQHUQDKDGHPDQHQOLJWELEOLRWHNVFKHIHUQDVEHG|PQLQJ
WYLQJDWV VNlUD QHU Sn DQQDQ ELEOLRWHNVYHUNVDPKHW I|U DWW NXQQD JH VHUYLFH nW
YX[HQVWXGHUDQGH(9)
6n JRWW VRP DOOD IRONELEOLRWHN KDGH InWW HQ |NDG HIWHUIUnJDQ Sn VWXGLHPDWHULDO
XSSJDY ELEOLRWHNVFKHIHUQD PHQ HQGDVW   KDGH InWW H[WUD UHVXUVHU DWW P|WD
EHKRYHW 'U\JW   DQVnJ DWW GHWWD PHGI|UW DWW ELEOLRWHNHWV VHUYLFH WLOO DQGUD
JUXSSHU EOLYLW OLGDQGH  'H >.XQVNDSVO\IWHWV VWXGHUDQGH YnU DQP@ lU RIWD
RYDQDYLGELEOLRWHNHWRFKGHVVUXWLQHUYHWLQWHULNWLJWYDGGHYLOOKDNODUDULQWH
DWW V|ND VMlOYD L GHQ SXEOLND NDWDORJHQ $WW JH VHUYLFH WLOO GHQ NDWHJRULQ
EHV|NDUHlUEHW\GOLJWPHUWLGVNUlYDQGHlQDWWVNDIIDIUDPUHOHYDQWLQIRUPDWLRQ
WLOOGHK|JVNROHVWXGHUDQGH6DPWLGLJWlUMXIRONELEOLRWHNHWRIWDGHWHQGDELEOLRWHN
GHKDUWLOOJnQJWLOORFKKMlOSEHKRYHWlUVW|UUH(33)
0DQVNDOORFNVnDYSDVVDQLYnQWLOOOnQWDJDUHQLQWHNDVWDHQGRNWRUVDYKDQGOLQJ
SnQnJRQVRPJnUSn.XQVNDSVO\IWHWHWF(38)
'LVWDQVVWXGHUDQGHOLNVRPHOHYHUYLG.RPYX[RFK.XQVNDSVO\IWHWKDURIWDLQJD
HJQDELEOLRWHNRFKIRONELEOLRWHNHQInUVlOODQUHVXUVHUI|UDWWWDHPRWGHPWURWV
DWWGHLGDJXWJ|UHQVWRURFKJDQVNDNUlYDQGHDQGHODYIRONELEOLRWHNVEHV|NDUQD
(53)
Följande ekvivalenskedja kan kopplas till elementet vuxenstuderande på Kunskapslyftet:
-

resurskrävande (på bekostnad av andra grupper)
ovana
stort hjälpbehov
tidskrävande

Den här synen på vuxenstuderande går stick i stäv med ambitionen och viljan att vara ett
bibliotek för alla, vilket bland annat uttrycks på följande vis:
)|U ELEOLRWHN lU GHW VMlOYNODUW DWW XWJn IUnQ PlQQLVNDQV SHUVSHNWLY RFK VW|GMD
GHQOlUDQGHPlQQLVNDQRDYVHWWRPGHQELOGQLQJVJnQJKRQYDQGUDUlUHQIRUPHOO
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XWELOGQLQJ HOOHU HWW VMlOYVWlQGLJW V|NDQGH  ELEOLRWHNHWV XSSJLIW lU VRP GHQ
DOOWLGYDULWDWWVW|GMDGHQOlUDQGHPlQQLVNDQ(43)
Uttalanden som detta krockar onekligen med alla de uttryck för problem som möter i samband
med Kunskapslyftets studerande.
(IWHUVDWWDJUXSSHU
Vi urskiljer ytterligare en kategori som vi väljer att benämna ”eftersatta grupper”. Trots att
uttrycket kan uppfattas som nedvärderande och något förlegat, bedömer vi ändå att det
fungerar som rubrik i sammanhanget. Gemensamt för de användarkategorier som samlas
under beteckningen ”eftersatta grupper” är att de alla tillskrivs en typ av offerstatus i texterna.
Tydligt i resonemangen om dessa grupper är att samma kategorier nämns om och om igen, att
de ”eftersatta grupperna” delas upp längs samma snitt. Exempelvis:
«DWWVPnEDUQLQWHKDUGDWRUHURFKLQWHKHOOHUIDWWLJDDUEHWVO|VDSHUVRQHUI|U
DWWQXLQWHWDODRPLQYDQGUDUHRFKPHQWDOWHOOHUI\VLVNWKDQGLNDSSDGH(55)
 GH VRP L I|UVWD KDQG I|UORUDW VLWW ´ELEOLRWHN PLWW L E\Q´ lU LQYnQDUH L
PLOMRQSURJUDPVRPUnGHQD$OOWVnRPUnGHQPHGPnQJDEDUQPnQJDLQYDQGUDUH
RFKRIWDVWRUDVRFLDODSUREOHP(34)
1lU NRPPHU NXUVHU VHPLQDULHU NRQIHUHQVHU I|U RVV VRP MREEDU L ELEOLRWHN
VNRORUI|URUWHUGlUGHXWDQIXQJHUDQGHVSUnNGHLFNHVWXGLHPRWLYHUDGHGHVRP
LQWHWURUDWWGHKDUHQFKDQVKDUELEOLRWHNHWVRPGHWHQGD|SSQDRIIHQWOLJDUXP
GlUGHVNXOOHNXQQDKLWWDHQYlJLQ(18)
 PnQJD ERVWDGVRPUnGHQ XWDQI|U VWDGVNlUQRUQD OlPQDV XWDQ
ELEOLRWHNVVHUYLFH 'HWWD GUDEEDU L I|UVWD KDQG EDUQ lOGUH RFK KDQGLNDSSDGH
VRP LQWH Vn OlWW NDQ I|UIO\WWD VLJ  (QOLJW ELEOLRWHNVODJHQ VNDOO DOOD
PHGERUJDUH KD WLOOJnQJ WLOO HWW IRONELEOLRWHN  6lUVNLOG XSSPlUNVDPKHW VNDOO
lJQDV IXQNWLRQVKLQGUDGH LQYDQGUDUH RFK DQGUD PLQRULWHWHU VDPW EDUQ RFK
XQJGRP0HQGnXWHVOXWVHQVWRUJUXSSDYPHGERUJDUHIUDPI|UDOOWGHVRP
DYROLNDVNlOLQWHVMlOYDNDQWDVLJWLOOELEOLRWHNHWRFKLQWHVMlOYDVWlOOHUNUDYSn
ELEOLRWHNVVHUYLFH 'H VRP HQOLJW ODJHQ VND SULRULWHUDV 'H Yl[DQGH NO\IWRUQD L
VDPKlOOHWDYVSHJODVLIRONELEOLRWHNVYHUNVDPKHWHQ(35)
KXUYLVNDQnDOODGHPVRPlUWU|WWDSnVNRODQKDWDUOlUDQGHWRFKLQWHDOOV
NDQWlQNDVLJDWWV|NDWLOOHWWXQLYHUVLWHW$OOWVnKXUYLVNDQnGHPVRPlULH[WUD
VWRUW EHKRY +XU VND YnU YHUNVDPKHW VH XW I|U DWW G\VOHNWLNHU DQDOIDEHWHU
VSUnNVYDJDRFKVNROWU|WWDVNDW\FNDDWWGHWlUPHQLQJVIXOOWDWWNRPPDWLOORVV"
)|U YLVVW lU GHW ELEOLRWHNHQV XSSJLIW DWW VlUVNLOW YlUQD RP GHUDV OLYVOnQJD
OlUDQGH 'HDQGUDKLWWDURVVlQGn (46)
Det finns här en rad gemensamma begrepp som associerar till elementet ”eftersatta grupper”.
En ekvivalenskedja kan bildas:
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-

invandrare
barn
ungdomar
skoltrötta
äldre
handikappade
inte egna datorer
svårt att förflytta sig
ställer inte egna krav
språksvaga
bör värnas

7HPDQLWH[WHUQD IlOW
I vår läsning har vi identifierat ett antal teman inom vilka olika användarsyner uttrycks. Det
första temat handlar om folkbibliotekens funktion, visioner och potential och vi har valt att
kalla detta tema för Uppdraget. Efter detta följer temat Internetanvändning och detta har mer
karaktär av debatt, framförallt frågan om internetfiltrering ska förekomma på bibliotek eller
inte. Internet har en central betydelse då alla användarkategorier i positiv eller negativ
bemärkelse kan kopplas till användning, icke-användning eller fel användning av Internet.
Nästföljande tema beskriver folkbibliotekens relation till användare speglat i ”Bibliotekets
pedagogisk roll”. Uttalandena inom temat hänger naturligtvis samman med synen på
bibliotekets uppgift som lärande och pedagogisk institution.
8SSGUDJHW
Folkbibliotekens funktion, visioner och potential ryms inom det tema som vi kallar
Uppdraget. I flera texter talas det om ny teknik, ett nytt ”lärande landskap” eller det nya
samhället. Oavsett vilken innebörd eller sanningshalt som tillskrivs dessa begrepp, är det
uppenbart att många artiklar reflekterar kring folkbibliotekens position inför 2000-talet. En
del avdiskussionen förs i en serie artiklar som explicit behandlar ämnet ”Det rättvisa
biblioteket”(3, 7-10), men framför allt är det ett samtal som förs kontinuerligt genom hela vårt
textmaterial. Folkbibliotekstanken om att finnas till ”för alla” framträder här som långt ifrån
okomplicerad.
%LEOLRWHNVYHUNVDPKHWI|UXWVlWWHUlUOLJKHWI|UWURHQGHRFKVROLGDULWHWRFKYLWDODU
VlOODQK|JWRPDWWGHWLQWHKnOOHUIXOOWXW,W\VWKHWOnVHUNRQWUROOHUDURFKODUPDU
YL DOOWPHU VOXWDU N|SD GHW VRP DOGULJ InU EHKnOODV RFK GHW G\UEDUD « +XU
OlQJH|YHUOHYHUIRONELEOLRWHNVWDQNHQLHWWVDPKlOOHGlUGHWI|UHIDOOHUQDLYWDWWWUR
SnDQQDWlQHJRLVPRFKYLQVWPD[LPHULQJ(6)
Frågan är ställd men svaren skiftar; från att å ena sidan hålla fast vid folkbibliotekstanken och
träget sträva mot att tjäna den kontursvaga massan, till direkta förkastanden av det gamla, till
förmån för nya ideal. Dessa skilda attityder kommer till uttryck i följande tre citat:
'HW>DWWJDUDQWHUDGHQ|GYlQGLJDUHVXUVHUQDI|UYHUNVDPKHWHQYnUDQP@NDQ
EDUDVNHJHQRP HQJDJHPDQJRFKNXQQDQGHRFKGHWlUHQIUnJDRP DWW I|UVWn
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PlQQLVNRUVOHJLWLPDEHKRYDYNXOWXUXWELOGQLQJLQIRUPDWLRQRFKNXQVNDSRFNVn
lUHQVDPKlOOHOLJXSSJLIWVRPLQJnULGHWSROLWLVNDXSSGUDJHW1nUPDQLQWHGLW
GlUI|U DWW GHQ SROLWLVND YLOMDQ lU I|U NOHQ NDQ PDQ MX OLND JlUQD GULYD
ELEOLRWHNHQSULYDWRFKPHUNDQWLOW(50)
´, VMlOYD YHUNHW NDQ PDQ KlYGD DWW MXVW $UWLNHO  L )1V GHNODUDWLRQ RP GH
PlQVNOLJD UlWWLJKHWHUQD XWWU\FNHU GHW VRP lU NlUQDQ L ELEOLRWHNVDUEHWHW ± DWW
VlNUD PHGERUJDUQDV IULD WLOOJnQJ WLOO GHQ LQIRUPDWLRQ GH KDU EHKRY DY GlUI|U
DWW WLOOJnQJ WLOO RFK I|UPHGOLQJ DY LQIRUPDWLRQ lU K|UQVWHQDU L GH PlQVNOLJD
UlWWLJKHWHUQD´(3)
XWPDQLQJDUQD NRPPHU LQWH IUnQ XSSGUDJVJLYDUQD GHW YLOO VlJD GH SROLWLVN
WLOOVDWWDVW\UHOVHUQDGHKDURIWDVWHQSDVVLYQRVWDOJLVNV\QSnELEOLRWHNHQ1HM
GHWJlOOHUDWWPD[LPHUDNRQWDNWHUQDPHGOHYHUDQW|UHURFKNXQGHURFKGlUVNDSD
RFKJHQRPI|UDGH´DIIlUVSURMHNW´VRPI|UELEOLRWHNHQIUDPnWRFKXSSnW(56)
Även om en stor majoritet av texterna ändå i princip stödjer folkbibliotekstanken, så går
åsikterna om hur denna vision ska förverkligas vitt isär.
6MlOYNODUWlUIRONELEOLRWHNWLOOI|UDOODPHQGlUHPRWLQWHI|UDOOW)RONELEOLRWHNlU
DWWYlOMDLQWHDWWLQI|UVNDIIDYDGVRPKHOVWVRPHIWHUIUnJDVHOOHUJHDOODVYDUVRP
QnJRQNDQDQVHVLJLEHKRYDY(8)
$UJXPHQWHULQJHQ I|U HWW VnGDQW VWlOOQLQJVWDJDQGH >FHQWUDOLVHULQJ DY
ELEOLRWHNVYHUNVDPKHW YnU DQP@ XWJLFN IUnQ UHVRQHPDQJHW DWW IRONELEOLRWHNHQV
XSSJLIW lU DWW I|UVYDUD GHPRNUDWLQ GHW IULD RUGHW OlVDQGHW ELOGQLQJHQ RFK
NXQVNDSVV|NDQGHW 'HWWD NXQGH RP|MOLJHQ OnWD VLJ J|UDV YLG HWW LOOD UXVWDW
ILOLDOELEOLRWHN(36)
Vilka aktiviteter som bör bedrivas i folkbiblioteksregi finns det en uppsjö åsikter om. En
extrem i texten utgörs exempelvis av övertygelsen om att biblioteket bör vara ett bokmagasin
och datorstyrd fjärrlånecentral i stället för ”kulturdagis” med fokus på sociala evenemang och
fika:
'YVNDQHQHQVW|ULQJVRPMDJRULHQWHUDVLJLNRPPXQHQVELEOLRWHNSnHWWYHWWLJW
VlWW XWDQ DWW VNUlPPDV KDOYW I|UGlUYDG DY DOOD VRFLDOD HYHQHPDQJ VRP
NXOWXUGDJLVHWKRWDUPHG"(55)
Andra röster höjs för, om inte det motsatta, så åtminstone en mer upplevelseorienterad
inriktning på verksamheten.
+LWYnJDUVLJIRONVRPDQQDUVLQWHYnJDUEHV|NDNXOWXUHYHQHPDQJ
)LOLDOELEOLRWHNHQVUROOVRPVRFLDOP|WHVSODWVlURYlUGHUOLJ (34)
8SSJLIWHQDWWYDUDHWWOlFNHUWYDUGDJVUXPI|UP|WHQRFKVDPWDO(WWKlIWLJWUXP
I|U NXOWXUXSSOHYHOVHU I|U GHP VRP LQWH IULYLOOLJW V|NHU VLJ WLOO DQGUD
NXOWXULQVWLWXWLRQHU )|U GHP VRP LQWH ERU Sn RUWHU GlU VnGDQD ILQQV
XWVWlOOQLQJDU EHUlWWDQGH I|UHOlVQLQJDU GLNWXSSOlVQLQJDU I|UIDWWDUP|WHQ
PXVLNILOPWHDWHU\RXQDPHLW (46)
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Variationerna är många. Här och var skymtar en självkritisk och självrannsakande inställning
i texterna. Exempel på det senare är:
0HQYDUI|UYLOOYLVnI|UWYLYODWJlUQDDWWIRONVNDOlVD"bUGHWP|MOLJHQVnDWW
OlVNDPSDQMHUQDV EXGVNDS lU HQ VDPPDQEODQGQLQJ DY ROLND PRWLY VRP J|U
EXGVNDSHWRW\GOLJDUHRFKGlUPHGPLQGUH|YHUW\JDQGH"bU OlVNDPSDQMHUQD I|U
YlOPHQDQGH" 6NXOOH PHU |GPMXNKHW RFK PLQGUH I|UP\QGHUL KRV RVV L GHW
OLWWHUlUDHWDEOLVVHPDQJHWOHGDWLOOElWWUHUHVXOWDW"(58)
bNWDXQJGRPVNXOWXUHUVNDJLYHWYLVXWPDQDRFKSURYRFHUDYX[HQYlUOGHQ'HWlU
LQWH ULPOLJW DWW VWlQJD G|UUHQ EDUD I|U DWW ELEOLRWHNDULHUQD LQWH I|UVWnU GHQ
VDPWLGDNXOWXUVRPVNDSDVXWDQI|UNXOWXUVLGRUQD RFK %WMV VDPELQGQLQJVOLVWRU
 'HW VDNQDV KHOW HQNHOW HQ |YHUJULSDQGH WDQNH RFK VWUDWHJL QlU ELEOLRWHNHQ
I|UV|NHUDWWQlUPDVLJXQJGRPDUQDRFKGHUDVNXOWXU(42)
1lU OlVWH YL VHQDVW HQ DQQRQV L SUHVVHQ ± HOOHU NDQVNH HWW HQNHOW IO\JEODG
XSSORFNDW XU EUHYOnGDQ ± GlU ELEOLRWHNHW WDODU RP YLOND WMlQVWHU PDQ KDU DWW
HUEMXGDNRPPXQLQYnQDUQDVLQDILQDQVLlUHU"(59)
%nGH HQJHOVND RFK VYHQVND Q\D XQGHUV|NQLQJDU DQW\GHU DWW DOOPlQKHWHQV
I|UYlQWQLQJDU NUDY RFK EHKRY lU VHUL|VDUH RFK OLJJHU QlUPDUH YLVLRQHUQD lQ
SHUVRQDOHQVXSSIDWWQLQJRPYDGVRPlUYLNWLJW(8)
Beträffande folkbibliotekens uppdrag finns, vilket redan framgått, olika förhållningssätt och
synpunkter. Inom detta, liksom i de andra centrala temana i vårt material, möts och blandas
olika användardiskurser (kapitel 4.4). Blandningen sker inom tidskrifter, teman och även
inom enskilda artiklar. Även om det finns olika uppfattningar och formuleringar om
bibliotekets huvudsakliga uppdrag så är det alltjämt tankarna om folkbildning, demokrati och
rättvisa som dominerar utsagorna. Här kan en ekvivalenskedja knytas till elementet
Uppdraget.
-

folkbildning
demokrati
rättvisa
tillgänglighet för alla
medborgerlig rättighet
informationsfrihet

,QWHUQHWDQYlQGQLQJ
Diskussionerna om Internet i artiklarna kopplas i hög grad samman med nästföljande tema,
Bibliotekets pedagogiska roll. Den kan också föras till resonemangen om ungdomar samt en
stor debatt om huruvida filtrering av intersidor ska finnas på bibliotek. Just i debatten om
filtrering märks en tydlig polarisering i åsikter för eller emot denna företeelse. Den ståndpunkt
som tas präglar också synen på användare i förhållande till Internet och detta gör att två
ekvivalenskedjor kan byggas upp. Generellt sett när det gäller Internet så uttrycker en
majoritet av texterna att det ger stora utvecklingsmöjligheter åt biblioteken men att det här
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också föreligger en del problem som har att göra med den konkreta användningen av Internet.
Exempelvis:
*LYHWYLV lU GHW IRONELEOLRWHNHWV XSSJLIW DWW YLVD Sn XSSO\VD RP LQWHUQHWV
P|MOLJKHWHUYDGJlOOHUVHUL|VLQIRUPDWLRQVV|NQLQJRFKYHWWLJNRPPXQLNDWLRQ(8)
)LQQVGHWVWUlQJWWDJHWQnJRQOlPSOLJDUHLQVWLWXWLRQ>lQELEOLRWHNYnUDQP@I|U
DOOPlQKHWHQVXWELOGQLQJLLQWHUQHWDQYlQGQLQJRFKI|ULQIRUPDWLRQVV|NQLQJ"(59)
Det finns en utbredd skepsis, vilket kan förmodas är grundat på erfarenhet, inom temat mot att
användaren inte brukar Internet på ”rätt” sätt. Att hon snarare missbrukar än brukar Internet.
Här menas att det är viktigt att biblioteket går in för att med fast hand styra användarna i rätt
riktning.
, GHW Q\D ODQGVNDSHW lU GHW YnU XSSJLIW DWW J|UD WHUUlQJHQ OlWWQDYLJHUDG RFK
EHJULSOLJ ,QIRUPDWLRQVWMlQVWHUQD IRUGUDU LQWURGXNWLRQ L IRUP DY W\GOLJD
DQYlQGDUKDQGOHGQLQJDU(52)
9DUI|UVNDIRONELEOLRWHNHQDQYlQGDSHQJDUWLOODWWN|SDLQNRNE|FNHUHOOHUOnWD
EHV|NDUH VLWWD RFK PHMOD RFK EHWDOD UlNQLQJDU" *UDWLVSULQFLSHQ I|UXWVlWWHU HWW
XUYDORFKHQYLVVNYDOLWHW´0LOGVRFLDONRQWUROO´RFKYlOV\QOLJDGDWRUHUlU
ElVWDUHFHSWHWI|UDWWEHJUlQVDDQWDOHWQDNQDGDPHUSnVNlUPHQ(47)
nWJlUGHUI|UDWWKLQGUDPlQQLVNRUDWWVXUIDWLOOZHEESODWVHUVRPLQQHKnOOHU
YnOGVVSHOSRUQRJUDILRFKUDVLVWLVNSURSDJDQGDIUnQGDWRUHUVRPEHNRVWDVPHG
VNDWWHPHGHO  $WW YLOONRUVO|VW VWlOOD LQWHUQHW WLOO I|UIRJDQGH I|U DOOPlQKHWHQ
XWDQ YDUH VLJ VW\UQLQJ HOOHU KDQGOHGQLQJ lU I|UVWnV YDUNHQ OlPSOLJW HOOHU HQV
P|MOLJW%LEOLRWHNHWKDUMXLQJHWDQVYDUI|UHYHQWXHOODODJEURWWVRPEHJnVDY
EHV|NDUH Sn ELEOLRWHNHQ L VDPEDQG PHG LQWHUQHWDQYlQGQLQJ WH[  GlUHPRW
QDWXUOLJWYLVHWWDQVYDUI|UDWWDQPlODEURWWVRPXSSWlFNV(20)
VRPOLJDDQYlQGHPDVNLQHUQDWLOOLFNH|QVNDGHDNWLYLWHWHU9LONHWlUHQVDN
(Q DQQDQ VDN lU DWW PnOVlWWQLQJHQ PHG ELEOLRWHNHWV LQWHUQHWGDWRUHU lU DWW GH
VNDOODQYlQGDVSULPlUWI|ULQIRUPDWLRQVV|NQLQJ1lUGHWYLVDGHVLJDWWVDPWOLJD
PDVNLQHU HPHOODQnW DQYlQGHV I|U FKDW HOOHU PDLO YDU GHW VMlOYNODUW DWW I|UV|ND
VW\UD DQYlQGDQGHW L ULNWQLQJ PRW PnOVlWWQLQJHQ  1lU PDQ InU DQYlQGD HQ
VWRU GHO DY VLQ DUEHWVWLG WLOO DWW DJHUD SROLV RFK KLQGUD KXOLJDQHU IUnQ DWW
VDERWHUD YHUNVDPKHWHQ VDPWLGLJW VRP YDQOLJD EHV|NDUH VNUlPV ERUW DY
RYlVHQGHW NULQJ GDWRUHUQD Vn WDSSDU GHW Sn QnJRW VlWW L EHW\GHOVH 2P
ILOWHUIXQNWLRQHQNDQJ|UDGDWRUHUQDOLWHPLQGUHDWWUDNWLYDI|UVW|UDQGHSHUVRQHU
VnlUGHWEUD(12)
'HKlYGDGHGRFNDWWGHWYLQJDWVWLOOGHQQDnWJlUG>LQWHUQHWILOWUHULQJYnUDQP@
HIWHUVRPGHWLGLJDUHKDIWVWRUDSUREOHPPHGDWWEHV|NDUHWLWWDWSnSRUQRJUDILVNW
PDWHULDO  (Q IHPWHGHO DY ELEOLRWHNHQ NUlYGH DWW DQYlQGDUHQ VNULIWOLJHQ
LQW\JDGHDWWI|OMDELEOLRWHNHQVUHJOHUNULQJDQYlQGQLQJHQ'HVVXWRPI|UHNRPDWW
DQYlQGDUHQ WYLQJDGHV DWW XQGHUWHFNQD HWW DYWDO RFK OHJLWLPHUD VLJ YDU JnQJ
GHQQH|QVNDGHDWWXWQ\WWMDELEOLRWHNHWV,QWHUQHWUHVXUVHU(11)
Här associeras elementet Internetanvändning till följande ekvivalenskedja:
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-

ungdomar
mild social kontroll
åtgärder
handledning
utbildning
styrning
missbruk (av datorerna)

Även om det i samtliga dessa teman i detta kapitel finns exempel på olika förhållningssätt och
åsikter i utsagorna är det i denna debatt om internetanvändning som det särskilt märks en
tydlig polaritet i uttalandena. En antagonism kan spåras, det vill säga en konflikt där olika
betydelser av identiteter står i motsättning till varandra (Winther Jørgensen & Phillips 1999, s.
54). Det finns nämligen även röster i utsagorna som höjs för att användarna visst kan ta ansvar
för internetanvändningen. Till exempel:
*LYHWYLVVNDYLLQWHEOLQnJRQVODJVSROLVHUVRPNROODUYDGIRONKDUI|UVLJXWDQ
YL InU I|UXWVlWWD DWW HQ DOOPlQ IRUPXOHULQJ RP V\IWHW PHG DWW WLOOKDQGDKnOOD
LQWHUQHWUHVSHNWHUDV(26)
2PPDQVNDOOI|UHQNODQnJRWVnNDQPDQVlJDDWWLQI|UD,QWHUQHWILOWUHULQJSn
HWW IRONELEOLRWHN lU DWW XQGDQKnOOD YLVV LQIRUPDWLRQ VRP PDQ DY ROLND
DQOHGQLQJDULQWHYLOOHUEMXGDVLQDEHV|NDUHYLONHWLVLQI|UOlQJQLQJLQQHElUDWW
XW|YDHQIRUPDYFHQVXU(14)
(QUHODWLYWVWRUDQGHO>ELEOLRWHNYnUDQP@LYnUXQGHUV|NQLQJ  XSSJDYDWW
GH LQWH XSSOHYGH QnJUD SUREOHP PHG DWW DQYlQGDUH EHV|NWH ZHEESODWVHU PHG
SURYRFHUDQGHLQQHKnOO(11)
Dessa uttalanden utgör alltså en polaritet inom debatten och ytterligare en ekvivalenskedja
kan byggas upp. Denna associerar istället internetanvändare på biblioteket med:
- informationsfrihet
- eget ansvar
- tekniktilltro
De två ekvivalenskedjorna står i konflikt med varandra, men de kan båda sägas associera till
elementet Internetanvändning. Den första ekvivalenskedjan är dock kvantitativt sett den
dominerande.
%LEOLRWHNHWVSHGDJRJLVNDUROO
Detta tema kan ses som en spegling av en övergripande pedagogisk tanke som tycks vara
mycket stark inom folkbiblioteksfältet. Såsom elementet användare konstitueras inom temat
kan en tydlig antagonism urskiljas. Motsättningen ligger främst i om användaren beskrivs som
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antingen omedveten och i behov av hjälp och vägledning eller potentiellt
informationskompetent.
Följande uttalanden tillhör inte en debatt utan speglar en inställning till bibliotekets roll och
uppgift i förhållande till sina användare. Vissa gemensamma drag med användarkategorierna
barn och ungdomar (kapitel 4.2.1 och 4.2.2) föreligger, men det finns även kopplingar till
problematiken kring internetanvändning (kapitel 4.3.2). Sådana gemensamma drag utgörs av
en syn på användaren som någon i behov av styrning och vägledning. Citaten nedan anknyter
till mer allmänna uttryck om behovet av att ”lära biblioteksbrukare” (8) såväl vuxna som barn.
%LEOLRWHNDULHQVUROOVRPYlJOHGDUHRFKKDQGOHGDUHI|UDOODJUXSSHUDYEHV|NDUH
KDUEOLYLWYLNWLJDUHlQQnJRQVLQ(20)
-XVWQX|PPDVVlUVNLOWI|UELEOLRWHNHWVUROOLGHWGLGDNWLVNDNUHWVORSSHW%LEOLRWHN
PLQGUH VRP NXOWXUDQVWDOW RFK PHVW VRP XWELOGQLQJV RFK NXQVNDSVFHQWUXP L
WLOOVNDSDQGHWDYHQNOLQLVNOlVDQGHRFKOlUDQGHPLOM|(62)
*LYHWYLV lU GHW IRONELEOLRWHNHWV XSSJLIW DWW YLVD Sn XSSO\VD RP LQWHUQHWV
P|MOLJKHWHUYDGJlOOHUVHUL|VLQIRUPDWLRQV|NQLQJRFKYHWWLJNRPPXQLNDWLRQ
NlOONULWLNHQVVYnUDNRQVWlUHQI|UXWVlWWQLQJI|UELEOLRWHNVDUEHWHWRFKQnJRWVRP
lU PLQVW OLND YLNWLJW DWW OlUD ELEOLRWHNVEUXNDUQD VRP DWW KLWWD L K\OORU RFK
NDWDORJ(8)
Den pedagogiska synen på förhållandet mellan bibliotek och användare blir
tydligast i diskussionen om referenssamtal. Det sägs exempelvis att:
'HQWUDGLWLRQHOODUHODWLRQHQUHIHUHQVELEOLRWHNDULH–OnQWDJDUHK|OOSnDWWHUVlWWDV
DYUROOHQVRPKDQGOHGDUH– PHG|NDGHNUDYSnSHGDJRJLVNNRPSHWHQV(57)
Nedanstående uttalanden är visserligen tematiskt förbundna med de föregående, men här talas
det inte bara om att lära användaren utan även om att hjälpa henne/honom att förstå sitt
”verkliga” behov vilka inte alltid sägs stå helt klara för användaren. En sådan användarsyn
märks inte minst i diskussioner om referenssamtalet.
 NDQVNH JHQRP HQ SURIHVVLRQHOO LQWHUYMX V|ND VLJ IUDP WLOO OnQWDJDUHQV
YHUNOLJDEHKRYDOODELEOLRWHNDULHUOlUVLJDWWJ|UDLQWHUYMXHUPHGOnQWDJDUQD
I|UDWWInYHWDYDGGHYHUNOLJHQYLOOKD(28)
$YJ|UDQGHlUWH[DWWKDHQ´W\GOLJSROLF\VRPDOODPHGDUEHWDUHPnVWHRPIDWWD
RFKYDUDNODUD|YHU´HOOHUDWWPDQ´lJQDUVLJIXOOWXWnWGHQPDQEHWMlQDU´DWW
PDQ lU ´WUHYOLJ´ RFK KDU HQ ´NURSSVOLJ QlUYDUR´ VDPWLGLJW VRP PDQ KnOOHU
GLVWDQVHQ Vn DWW PDQ LQWH XSSOHYV VRP SnWUlQJDQGH 0DQ VNDOO YLGDUH O\VVQD
I|UXWVlWWQLQJVO|VW YlQWD XW IUnJDQ VDPW DJHUD VRP HQ ´EDUQPRUVND YLG HQ
NRPSOLFHUDGI|UORVVQLQJ´QlUIUnJDQVNDIUDP " 0DQE|UKHODWLGHQEHKnOOD
|JRQNRQWDNWHQ RFK LQWH VH XW VRP RP PDQ WDSSDW LQWUHVVHW QLFND EHNUlIWDQGH
VDPWWDWLOO´VXJNORFNDQLXWGULYQLQJVVNHGHW´0DQVNDOORFNVnDQSDVVDQLYnQWLOO
OnQWDJDUHQ LQWH NDVWD HQ GRNWRUVDYKDQGOLQJ Sn QnJRQ VRP JnU Sn
.XQVNDSVO\IWHWHWF(38)
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Vad som är genomgående i dessa uttalandena är att användaren behöver vägledning för att
veta vad hon behöver och att bibliotekarien i interaktion med användaren kan nå fram till
hennes ”verkliga behov”. Den här fostrande tonen, där användarna inte själva vet vad som är
bäst för dem, märks också i uttalanden om underhållningslitteratur kontra klassiker.
2PGH>IRONELEOLRWHNHQYnUDQP@VNDOOWLOOKDQGDKnOODNODVVLNHUDOOWVnGHWVRP
VRPOLJDDQVHUDWWIRONE|UOlVDHOOHUHQNHOXQGHUKnOOQLQJGYVGHWVRPIRONYLOO
OlVD NDQ PDQ GLVNXWHUD OlQJH .DQVNH lU HQ DY ELEOLRWHNHQV XSSJLIWHU DWW
SUHVHQWHUD NODVVLNHU Sn HWW VnGDQW VlWW DWW nWPLQVWRQH QnJUD LQVHU DWW GHVVD
XUJDPOD E|FNHU RIWDVW lU P\FNHW PHU XQGHUKnOODQGH lQ VN XQGHUKnOOQLQJV
OLWWHUDWXUGHWlUMXVWGlUI|UVRPNODVVLNHUQDKDUO\FNDWVEOLVnJDPOD(29)
(OOHU lU GHW NDQVNH Vn DWW ELEOLRWHNHQ N|SHU I|U PnQJD E|FNHU DY
GDJVOlQGHNDUDNWlURFKPLQVNDUVLQDLQN|SDYNYDOLWHWVOLWWHUDWXULPLVVULNWDGLYHU
DWWORFNDQ\DOnQWDJDUH"9X[QDOnQWDJDUHYLOORIWDRPHGHOEDUWKDOLWWHUDWXU
VRPXSSPlUNVDPPDVDYPDVVPHGLD(41)
RPKXUXYLGDPDQVNDOO´JHIRONGHWGHYLOOKD´HOOHUGHWVRPPDQVMlOYVRP
ELEOLRWHNDULHDQVHUYDUDK|JNYDOLWDWLYW(47)
Elementet användare kan associeras till ekvivalenskedjan:
-

omedvetenhet om vad de behöver
behov av undervisning
behov av vägledning
föredrar underhållningslitteratur

En del citat berör frågan om att användare bör vara självgående. Ofta är dessa uttalanden
kopplade till diskussioner om internetanvändning. Trots det grundläggande pedagogiska
draget så kommer här en kontrasterande syn på användaren fram. Hon beskrivs här som en
självgående användare eller kund med en förmåga att av egen kraft uppfatta och tillgodose
sina informationsbehov. Som en konsekvens av det består bibliotekets pedagogiska roll i att
tillhandahålla kurser och teknisk utrustning. Det finns här ett samband med
effektivitetstänkande och besparingsmöjligheter. Exempelvis:
$OOWIOHUWMlQVWHUNDQKDQWHUDVDYOnQWDJDUQDVMlOYD(36)
2PYLVNDNODUDEHV|NVDQWDOHWVnPnVWH YL DXWRPDWLVHUD Vn DWW OnQWDJDUQD NDQ
NODUD VLJ VMlOYD 7LGHQ KDU NU\PSW RFK YL PnVWH VNDSD PHU PlQVNOLJ WLG 9L
PnVWHInUERUWGHWWDPHGDWWKDQWHUDE|FNHUGHWNDQDSSDUDWHUJ|UD(37)
+lU ILQQV PDVVRU DWW J|UD PHG XQGHUYLVQLQJ L ELEOLRWHNVNDWDORJHU GDWDEDVHU
HWFRFKGHWNDQLOlQJGHQLQQHElUDEHVSDULQJDULELEOLRWHNHWLIRUPDYHWWElWWUH
XWQ\WWMDQGHDYGHWHJQDEHVWnQGHWRFKIlUUHIMlUUOnQOnQWDJDUHVRPKLWWDUVMlOYD
PP(53)
Här kan ytterligare en ekvivalenskedja knytas till elementet användare:
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- informationskompetens
- automatisera (så att användarna kan klara sig själva)
- effektivisering
- självhjälp

Inom temat Bibliotekets pedagogiska roll kan alltså en antagonism spåras. Motsättningen
ligger främst i synen på användaren; å ena sidan beskrivs denne såsom oförmögen och i behov
av vägledning och hjälp och å andra sidan talas det om användare som medvetna och
självständiga kunder med rätt att ställa krav på biblioteket och dess tjänster. Den första
ekvivalenskedjan är dock mest förekommande.

'LVNXUVHU IlOW
I detta avsnitt presenterar vi de olika diskurser vi identifierat i vårt material. Vad vi
framförallt fokuserar på är att ringa in är vilken syn på användare som diskurserna nedan för
med sig. Diskurser förekommer sällan renodlade, utan är sammanvävda i vårt material, inom
temana och inom enskilda artiklar. Inledningsvis diskuterar vi hur vi ringat in de fyra
diskurserna; Folkbildningsdiskursen, den Pedagogiska diskursen, den Informationsteknologiska diskursen samt den Marknadsekonomiska diskursen. Därefter går vi över till att
beskriva de olika diskurserna.
Diskurser utmärks av att de reducerar mångtydigheten hos elementen (Bergström & Boréus
2000, s. 229). Om vi betraktar begreppet användare som en flytande signifikant kan vi se att
betydelserna av det begreppet i hög grad utgörs av kategoriseringar bland annat i olika
användargrupper såsom ungdomar, barn, vuxenstuderande samt ”eftersatta grupper”.
Betydelserna av begreppet användare märks också i debatter eller teman som
Internetanvändning och Bibliotekets pedagogiska roll. Dessa olika användarkategoriseringar
och teman som användare definieras i relation till, betraktar vi som element vars betydelse har
analyserats utifrån ekvivalenskedjor. Exempelvis går det att se att elementet ungdomar i hög
utsträckning beskrivs som störande användare vilka har intresse för informationsteknik.
Sammantaget bildar dessa ekvivalenskedjor delar av en diskurs som kommer till uttryck i
bibliotekstidskrifterna. Vi vill understryka att om vi hade valt ett annat material såsom
vetenskapliga artiklar eller politiska måldokument hade vi kunnat få en annan ekvivalenskedja
att knyta till exempelvis elementet ungdomar och diskursen i stort hade troligen sett
annorlunda ut.
Vi utgår LQWH från att det finns HQ enskild diskurs som kommer till uttryck i vårt
undersökningsmaterial. Snarare består folkbibliotekens användardiskurs av flera olika
diskurser och vi vill hellre tala om vad Foucault kallar för en diskursiv formation (kapitel 2.3).
Diskursiva formationer betecknar olika konkurrerande diskurser som delvis täcker samma
område; i detta fall folkbibliotekens syn på användare, såsom det kommer till uttryck i tre
olika bibliotekstidskrifter. Inom denna diskursiva formation finns det dock diskurser som är
mer dominerande och andra som utövar ett relativt litet, om än märkbart, inflytande på sätten
att se på användare. Gränserna mellan olika diskurser är sällan så tydliga som det kan framstå
i vår analys. Talja talar om att diskurser ofta återfinns i delar och fragment, blandade i en och
samma text (Talja 2001, s. 200), vilket också är vår erfarenhet från läsningen. Dessutom
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relaterar nya diskurser till tidigare och kan därmed vara svåra att urskilja. Förändringar i
diskurser sker successivt över tid.
De fyra diskurserna som beskrivs nedan illustreras i figur 5. Observera att ordningen och
storleksförhållandena dem emellan inte syftar till att beskriva deras frekvens eller inflytande.

Folkbildningsdiskurs

Pedagogisk
diskurs

Informationsteknologisk
diskurs

RETORIK

RETORIK

RETORIK

0HGERUJDUH
8SSGUDJVJLYDUH

6MlOYJnHQGH
LQIRUPDWLRQV
V|NDUH
___________
PRAKTIK

7HNQLNRUlGGD
´DQYlQGDUH´

.DWHJRULHUDY
DQYlQGDUHPHG
YDULHUDQGHJUDG
av KMlOSEHKRY

6W|UDQGH
DQYlQGDUH
IUlPVW
XQJGRPDU

_____________
PRAKTIK
´)RON´
.DWHJRULHUDY
DQYlQGDUHI|U
NQLSSDGHPHG
ROLNDSUREOHP

Marknadsekonomisk
diskurs
.XQGHU
.RQVXPHQWHU

___________
PRAKTIK

)LJXU Identifierade diskurser med exempel på användarbenämningar

)RONELOGQLQJVGLVNXUVHQ
Folkbiblioteket som institution är starkt präglat av sitt politiska och ideologiska ursprung.
Torstensson skriver att det vid tiden för folkbibliotekens framväxt var fördelaktigt för
arbetarrörelsen att satsa på bildningsarbete. Detta blev ett sätt att växa in i samhället och
samtidigt få ett ökat inflytande i det (1996, s. 40). Vi uppfattar att detta är grunden för
folkbildningstanken och denna reproduceras fortfarande inom det vi kallar för
Folkbildningsdiskursen. Geir Vestheim menar att folkbildningstanken tar sin utgångspunkt i
idéer redan från upplysningstiden. Den kunskapssyn som finns förborgad i dessa idéer bygger
på att förnuft och vetenskapligt tänkande leder till såväl individuell som samhällelig lycka
(1997, s. 23).
I vårt material skönjer vi en gemensam grundinställning i utsagorna, nämligen att
folkbibliotek ska finnas för ”alla”. Att användare ofta benämns som medborgare eller
allmänhet med vissa rättigheter vittnar om en politisk retorik, förankrad i ovan nämnda
folkbildningstanke. Oftast förekommer den här typen av formuleringar i sammanhang där
bibliotekets övergripande mål eller visioner beskrivs, men däremot sällan i beskrivningar av
den konkreta verksamheten. Detta märks tydligt i ekvivalenskedjan som är knuten till
elementet Uppdraget. Här domineras associationskedjan av just politisk retorik med tecken
som exempelvis folkbildning, demokrati och rättvisa. En konsekvens av detta är att den
enskilde användaren inte syns eller ens är intressant annat än som en representant för massan.
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Inom denna diskurs omtalas användare sålunda inte som individer utan omnämns genom olika
användar-benämningar som ”allmänhet”, ”medborgare” eller ”menighet.”
När det istället talas om det konkreta biblioteksarbetet finns en benägenhet att använda andra
kategoriseringar. I analysen synliggörs att det förekommer motsägelser mellan hur politiskt
förankrade visioner uttrycks och det sätt på vilket det sedan talas om användarkategorier. Det
tycks alltså finnas en klar diskrepans mellan vad människor uttrycker på ett vedertaget,
politiskt korrekt sätt, och det de talar om utifrån sina egna erfarenheter. Här menar vi att
Folkbildningsdiskursen är tudelad i ett retoriskt plan och ett praktiskt plan. Denna konflikt
mellan retorik och praktik är något som även märks i den Informationsteknologiska diskursen
och den Pedagogiska diskursen (figur 5).
Både Hansson (1999) och Talja (2001) menar att den demokratiska tanken bakom biblioteket
som bildningsinstitution i själva verket är något av en illusion. De beskriver båda hur en
samhällelig elit skapat en institution där folket erbjuds bildning och förädling genom att få ta
del av den legitima ”högkvalitativa” kulturen. Funktionen hos en sådan institution är därmed
snarare fostrande och kontrollerande än demokratisk. Folkbildningsdiskursen rymmer i sin
förlängning, en syn på användaren såsom varande i behov av bildning och som någon vars
personliga preferenser förefaller underordnade. I materialet kan det exemplifieras med
följande citat:
9DGVRPRURDUPLJlULVWlOOHWWLOOJlQJOLJKHWHQWLOOGHQQDLQIRUPDWLRQVRPLGDJ
VnYlO VRP L IUDPWLGHQ NRPPHU DWW EHUR Sn GHQ HQVNLOGHV HNRQRPL RFK
NXQVNDSVQLYn'lUI|UlUGHWDY\WWHUVWDYLNWRPPDQDOOWMlPWK\OODUGHWJDPOD
VDPKlOOHWV IRONELOGQLQJVLGHDORFKV\QSnGHPRNUDWLDWWGHWILQQV HQ EHUHGVNDS
DWW I|UGHOD RFNVn GH Q\D LQIRUPDWLRQVUHVXUVHUQD MlPQW |YHU VDPKlOOHW RFK Gn
lYHQWLOOGHVYDJDVWHPHGERUJDUQD(48)
Citatet illustrerar ett vanligt sätt att beskriva bibliotekets resurser som en viktig tillgång för
”de svagaste medborgarna”. Den information som biblioteket kan förmedla beskrivs som
närmast livsavgörande för de människor som själva besitter ringa ekonomiska och
kunskapsbetingade resurser.
Bibliotekens folkbildande funktion stannar inte vid deras utbud av böcker och andra media. I
exemplet nedan antyds att biblioteken bör garantera alla medborgare – oavsett eventuella
brister – ett aktivt kulturliv.
+RQ SnPLQGH RP GHW NXOWXUHOOD MlPOLNKHWVPnOHW ± DWW DOOD REHURHQGH DY UDV
UHOLJLRQN|QKDQGLNDSSHOOHUDYYDUPDQERU±VNDOOKDWLOOJnQJWLOONXOWXURFK
NXQQDXW|YDNXOWXU´)|URVVKDQGODUGHWRPGHPRNUDWLRFK\WWUDQGHIULKHWRFK
ELEOLRWHNHQlUVMlOYDKMlUWDWLUHJHULQJHQVNXOWXUV\Q´VDGH8OYVNRJ(34)
Med den här typen av uttalanden inlemmas alltså en ännu större del av människors bildningsoch utvecklingsbehov i det offentliga ansvaret.
Användarna beskrivs i flera fall såsom varande i behov av såväl bildning och fostran som
uppfostran. Följande två citat ger exempel på olika grader av detta:
6QDEERFK\WOLJLQIRUPDWLRQRPGHWPHVWDNDQQRJGHIOHVWDVNDIIDVLJ0HQGHW
EHK|YV SURIHVVLRQHOO KMlOS I|U DWW KLWWD L LQIRUPDWLRQVGMXQJHOQ RFK
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ELEOLRWHNDULHUQDVI|UPnJDDWWI|UPHGODDGHNYDWLQIRUPDWLRQlUHQI|UXWVlWWQLQJ
I|UDWWIRONELEOLRWHNHQVNDIXQJHUDVRPHQUHVXUVLHWWGHPRNUDWLVNWVDPKlOOH(9)
'HW KlQGHU LEODQG DWW MDJ OnJPlOW VDPWDODU PHG HQ VnGDQ NXQG RFK SO|WVOLJW
VNULNHU|YHUD[HOQSnYHGHUE|UDQGH/b**$9HOOHU6/87$*(1$67833
0(''(7'b5HOOHU3/2&.$833()7(5',*HOOHU6/87$/(.0('
+,66(1(24)
Den här fostrande tonen är även förknippad med Bibliotekets pedagogiska roll och diskurs
vilken diskuteras i avsnittet nedan.
'HQ3HGDJRJLVNDGLVNXUVHQ
Denna diskurs finns närvarande som ett underliggande förhållningssätt i en stor del av
textmaterialet. Diskursen kommer inte till uttryck i någon specifik debatt utan märks
genomgående i talet om bibliotekets roll och uppgift samt i synen på användare. Bibliotekets
pedagogiska roll har aktualiserats genom att ny informationsteknik introducerats, och den
Pedagogiska diskursen samexisterar ofta med den informationsteknologiska i texterna. De
båda diskurserna kan sägas dela syn på användaren som någon i behov av vägledning,
styrning och utbildning. I ekvivalenskedjorna kommer den Pedagogiska diskursen till uttryck
genom att många element kopplas samman med behov av lärande (barn) och behov av hjälp
(vuxenstuderande på Kunskapslyftet).
Tom Wilson skriver att informationsbehov inte är primära behov utan att de är sekundära, det
vill säga att informationsbehov springer ur mer fundamentala behov såsom fysiologiska,
kognitiva och känslomässiga (Wilson [1981] 1999, s. 252). Det specifika för den Pedagogiska
diskursens praktiska plan är dock tendensen att tillskriva användaren omedvetna
informationsbehov som bibliotekarien bör diagnostisera. Exempelvis kommer detta till
uttryck i resonemang om urvalspolicy på folkbibliotek. Klassiker som ”bör” läsas ställs mot
underhållningslitteratur som ”folk vill läsa”. Exempelvis:
2P GH VNDOO WLOOKDQGDKnOODNODVVLNHUDOOWVnGHWVRPVRPOLJDDQVHUDWW IRON E|U
OlVD HOOHU HQNHO XQGHUKnOOQLQJ GYV GHW VRP IRON YLOO OlVD NDQ PDQ GLVNXWHUD
OlQJH .DQVNH lU HQ DY ELEOLRWHNHQV XSSJLIWHU DWW SUHVHQWHUD NODVVLNHU Sn HWW
VnGDQWVlWWDWWnWPLQVWRQHQnJUDLQVHUDWWGHVVDXUJDPODE|FNHURIWDVWlUP\FNHW
PHUD XQGHUKnOODQGH lQ VN XQGHUKnOOQLQJVOLWWHUDWXU GHW lU MXVW GlUI|U VRP
NODVVLNHUQDKDUO\FNDWVEOLVnJDPOD(29)
Här märks det också i en diskussion om fjärrlån:
-DJ WURU DWW GHQQD VHUYLFH NDQ EOL EnGH ELOOLJDUH RFK ElWWUH JHQRP DWW DOOD
ELEOLRWHNDULHUOlUVLJDWWJ|UDLQWHUYMXHUPHGOnQWDJDUQDI|UDWWInYHWDYDG GH
YHUNOLJHQYLOOKD'HWlUGHWHQD'HWDQGUDlUDWWNRPPXQELEOLRWHNHQYHUNOLJHQ
I|UYlUYDUGHE|FNHUVRPNRPPXQHQKDUEHKRYDY'YVDWWGHKDUHQPHGLDSODQ
VRP lU YlO JHQRPDUEHWDG RFK WDU KlQV\Q WLOO GH EHKRY VRP ILQQV RFK WLOO Q\D
EHKRY VRP XSSNRPPHU H[HPSHOYLV NXQVNDSVO\IWHW 2FK DWW PDQ LQWH JHU
OnQWDJDUHQ KRSS RP DWW In OnQD DOOW (QGDVW OLWWHUDWXU DY YLVV NYDOLWHW RFK
VYnULJKHWVJUDGVNDOONXQQDIMlUUOnQDV(28)
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Tydligast märks det ändå i de utsagor som handlar om referenssamtal:
$YJ|UDQGHlUWH[DWWKDHQ´W\GOLJSROLF\VRPDOODPHGDUEHWDUHPnVWHRPIDWWD
RFKYDUDNODUD|YHU´HOOHUDWWPDQ´lJQDUVLJIXOOWXWnWGHQPDQEHWMlQDU´DWW
PDQ lU ´WUHYOLJ´ RFK KDU HQ ´NURSSVOLJ QlUYDUR´ VDPWLGLJW VRP PDQ KnOOHU
GLVWDQVHQ Vn DWW PDQ LQWH XSSOHYV VRP SnWUlQJDQGH 0DQ VNDOO YLGDUH O\VVQD
I|UXWVlWWQLQJVO|VW YlQWD XW IUnJDQ VDPW DJHUD VRP HQ ´EDUQPRUVND YLG HQ
NRPSOLFHUDGI|UORVVQLQJ´QlUIUnJDQVNDIUDP " 0DQE|UKHODWLGHQEHKnOOD
|JRQNRQWDNWHQ RFK LQWH VH XW VRP RP PDQ WDSSDW LQWUHVVHW QLFND EHNUlIWDQGH
VDPWWDWLOO´VXJNORFNDQLXWGULYQLQJVVNHGH´0DQVNDOORFNVnDQSDVVDQLYnQWLOO
OnQWDJDUHQ LQWH NDVWD HQ GRNWRUVDYKDQGOLQJ Sn QnJRQ VRP JnU Sn
.XQVNDSVO\IWHWHWF(38)
Användaren framställs alltså som omedveten om vad som är bäst för henne. Denna
användarsyn, menar vi, anknyter till det så kallade individcentrerade synsättet som
förekommer inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningens
användarstudier. Tuominen skriver i sin analys av det individcentrerade synsättet i Carol. C.
Kuhlthaus 6HHNLQJPHDQLQJ$SURFHVVDSSURDFKWROLEUDU\DQGLQIRUPDWLRQVHUYLFHV (1993)
att förhållandet mellan bibliotekarier och användare närmast kan liknas vid lärare–elev eller
läkare–patient. Tuominen skriver att; “/…/ the subject position of the user in 6HHNLQJ0HDQLQJ
is not that of a self-reliant person but that of the ‘life-long learner’ who understands the need
for intervention and accepts that the expert-librarian knows better what she should do, think,
and feel in the different stages of the information search process” (Tuominen 1997, s. 367).
Som alternativ till ovanstående ”diagnostiska” förhållningssätt till användare finns inom
samhällsvetenskaperna det så kallade sociokulturella synsättet. Detta innebär att vad som är
avgörande för lärande och utveckling inte har att göra med något som finns inom individen,
utan istället är kontexten det vill säga vilka intellektuella och fysiska redskap människor tar
till sig och förmår använda (Säljö 2000, s. 71-72). Inom det sociokulturella synsättet betonas
att människans utveckling har att göra med att omvärlden förtolkas, alltså att omvärlden
tolkas för oss i gemensamma och kollektiva verksamheter eller om man så vill i olika
diskurser. Det är inom ramarna för rådande tolkningar, tankemönster och diskurser som
människan lär sig (ibid., s. 66).
Liksom Folkbildningsdiskursen och den Informationsteknologiska diskursen är även den
Pedagogiska diskursen tvådelad. I dessa tre diskurser finns både en diskursiv praktik och ett
mer retoriskt präglat plan (figur 5). Detta retoriska plan speglas i den Pedagogiska diskursen
av en användarsyn, där ambitionen är att skapa ”självgående användare”. Detta ideal
exemplifieras i texterna i talet om effektivisering, automatisering och informationskompetens:
, GHW Q\D ODQGVNDSHW lU GHW YnU XSSJLIW DWW J|UD WHUUlQJHQ OlWWQDYLJHUDG RFK
EHJULSOLJ ,QIRUPDWLRQVWMlQVWHUQD IRUGUDU LQWURGXNWLRQ L IRUP DY W\GOLJD
DQYlQGDUKDQGOHGQLQJDU%HV|NDUHYLOOQDWXUOLJWYLVYHWDYLONHQLQIRUPDWLRQVRP
ELEOLRWHNHW HUEMXGHU RFK LQWH PLQVW KXU GHQ VND DQYlQGDV /\FNDV YL I|UPHGOD
GHWVNDSDVI|UXWVlWWQLQJDUI|UHQMlPOLNWLOOJnQJWLOOLQIRUPDWLRQHQ1lVWDVWHJL
XWYHFNOLQJHQ PRW HWW OlUDQGH ODQGVNDS LQQHElU DWW DQYlQGD DSSOLNDWLRQHU VRP
VW|GMHULQIRUPDWLRQVIO|GHWRFKVRPDXWRPDWLVHUDUOnQHNHGMDQ(52)
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Till pedagogikens hjälp finns, i enlighet med citatet ovan, en mängd tekniska redskap. På
senare år har tekniken fått stort utrymme på biblioteken i och med detta kan ytterligare en
diskurs urskiljas, nämligen den Informationsteknologiska diskursen.
'HQ,QIRUPDWLRQVWHNQRORJLVNDGLVNXUVHQ
En tydlig diskurs i vårt material är vad som kan kallas för den informationsteknologiska.
Denna diskurs har vunnit stort inflytande sedan den digitala teknikens intåg på folkbiblioteken
under främst 1990-talet. Med denna teknik har ett språkbruk från informationsteknologins
område följt. I vårt material märks detta genom att det talas om användare i
ordsammansättningar som ”användarvänlighet” och ”användbarhet” samt i talet om
”interaktion”. Diverse engelska termer som ”print-on-demand” är också frekventa här
Termen användare förekommer också ofta i de texter som talar teknikens språk, gärna blandat
med ”kursdeltagare” eller ”kunder”.
Inom informationsteknologisk forskning finns en stor medvetenhet och problematisering
kring förhållandet mellan användare och informationssystem, exempelvis MDI-forskningen
(människa - datorinteraktion). Även i vårt material märks ett medvetande om detta, vilket tar
sig uttryck i att användaren tillskrivs eget ansvar och handlingskraft. Användaren beskrivs
som en individ med rätt att ställa krav på bibliotekens service. Till exempel:
bU GHW Gn QnJRQ PHQLQJ PHG DWW OlUD IRON KDQWHUD ERROHVN V|NORJLN" )LQQV
NDQVNH UHQWDY ElWWUH DOWHUQDWLY" , (EVFR ILQQV H[HPSHOYLV ´1DWXUDO /DQJXDJH
6HDUFK´VRPDOWHUQDWLYWLOO´.H\ZRUG´ ERROHVN V|NQLQJ'HWNDQNDQVNHGXJD
VRP HWW VODJV ´IDVWIRRG´DOWHUQDWLY PHQ GHQ VRP YLOO KD NRQWUROO |YHU VLQ
V|NQLQJInUQRJIRUWVlWWDDWWOLWDWLOOJDPOH%RROH0HGGHWWD>HWWVHPLQDULXP
RPNXQVNDSVSURFHVVHQYnUDQP@VRPJUXQGNXQGHYLYLGDUHXWYHFNODNXUVHUQD
PHGEHWRQLQJSnLQWHUDNWLRQHQPHOODQDQYlQGDUHV\VWHP(57)
%LEOLRWHNHQPnVWHJ|UDQnJRWVRPLQWHQlWHWNDQJ|UD RFK ELOOLJDUH 'H PnVWH
EOLDQYlQGDUYlQOLJDGHWERUGHYDUDVMlOYNODUWDWWGHKnOOHU|SSHWSnO|UGDJDU
RFKV|QGDJDURFKJlUQDRFNVnQnJRQNYlOOLYHFNDQ0HQGHVNDYDUD|SSQD
QlUNXQGHUQDNDQNRPPDRFKLQWHQlUGHWlUElVWI|USHUVRQDOHQDWWDUEHWD(29)
0HQ GH VHQDVWH I\UD IHP nUHQ KDU RFNVn ,QWHUQHW RFK PXOWLPHGLD Sn &'URP
EOLYLWVMlOYVNULYQDWLOOJnQJDUVRPLVWRUWVHWWDOODOnQWDJDUHYlQWDUVLJDWWILQQD
SnVLWWORNDODELEOLRWHN'HWEOLURFNVnDOOWYDQOLJDUHDWW´OnQWDJDUH´VMlOYDJ|U
OLWWHUDWXUV|NQLQJDU IUnQ VLQD KHPGDWRUHU RFK VHGDQ EHV|NHU ELEOLRWHNHW PHG
´V|NOLVWRU´I|UDWWGlUI|UV|NDInIUDPGHQ´YHUNOLJDYDUDQ´EDNRPUHIHUHQVHQ
± GHW YLOO VlJD ERNHQ DUWLNHOQ &'Q RVY  $OO GHQ LQIRUPDWLRQ VRP ILQQV
WLOOJlQJOLJ U|U VLJ Sn VDPPD SODQ RFK GHW lU XSS WLOO DQYlQGDUHQ DWW OHWD RFK
VRYUD(48)
I texterna skymtar alltså sådana värderingar, men ofta kolliderar de med beskrivningarna och
erfarenheterna av den praktiska verksamheten. Även här finns alltså en konflikt mellan retorik
och praktik (figur 5). Om vi ser på ekvivalenskedjorna, så förekommer informationsteknologi
i nästan alla och samtliga element står i någon relation till datorer och informationsteknologi.
Antingen har användaren inte tillgång till datorer och nyttjar dem därmed inte, eller så har
användaren kunskap om IT, men nyttjar tekniken på ”fel” sätt. Dessa ståndpunkter speglar
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den mer ”verklighetsanknutna” praktiken. Internetanvändning förekommer också som ett stort
debattämne i tidskriftsartiklarna, främst i förhållande till diskussionerna om internetfiltrering
eller inte på bibliotek. Här märks också en tydlig polaritet i uttalandena; antingen ses Internet
och informationsteknologi som någon slags frälsning, eller så framställs missbruk av Internet
som en risk, exempelvis genom problem med att användare surfar på porrsidor. Den senare
åsikten tycks bygga mer på faktiska och konkreta erfarenheter än den förra och det är främst
den sistnämnda som kommer till uttryck i diskursen. Det finns här en utbredd skepsis kring
användarens eget omdöme i nyttjandet av Internet. På denna mer praktiska nivå av diskursen
förespråkas en styrning och vägledning av användarna mot vad som anses vara en korrekt
internetanvändning. Informationssökning ska främjas och förströelseanvändning ska stävjas.
Exempel på sådana uttalanden är:
9LYDUWLGLJWXWHVWDUWDGHPHGSXEOLNLQWHUQHWnWHUNRPVWRFKVQDUWYLVDGH
GHWVLJDWWVRPOLJDDQYlQGHPDVNLQHUQDWLOOLFNH|QVNDGHDNWLYLWHWHU9LONHWlUHQ
VDN(QDQQDQVDNlUDWWPnOVlWWQLQJHQ PHG ELEOLRWHNHWV LQWHUQHWGDWRUHU lU DWW
GH VNDOO DQYlQGDV SULPlUW I|U LQIRUPDWLRQVV|NQLQJ 1lU GHW YLVDGH VLJ DWW
VDPWOLJDPDVNLQHUHPHOODQnWDQYlQGHVI|UFKDWHOOHUPDLOYDUGHWVMlOYNODUWDWW
I|UV|NDVW\UDDQYlQGDQGHWLULNWQLQJPRWPnOVlWWQLQJHQ)LOWHUSURJUDPDQVnJYL
Gn YDUD HQ DY IOHUD PHWRGHU ,GDJ KDU YL ILOWUHULQJVSURJUDP LQVWDOOHUDGH Sn
IOHUWDOHWPHQLQWHDOODLQWHUQHWGDWRUHULV\IWHDWWVW\UDDQYlQGDQGHW)|URVV lU
GHWWDHQUHQWSUDNWLVNWRUGQLQJVIUnJD6RPDOOPlQNRPPHQWDUVnlUGHWLQWH
IUnJDQ RP ILOWHU HOOHU HM VRP YL VRP ´DUEHWDU Sn JROYHW´ W\FNHU lU YLNWLJ 1lU
PDQ InU DQYlQGD HQ VWRU GHO DY VLQ DUEHWVWLG WLOO DWW DJHUD SROLV RFK KLQGUD
KXOLJDQHU IUnQ DWW VDERWHUD YHUNVDPKHWHQ VDPWLGLJW VRP YDQOLJD EHV|NDUH
VNUlPV ERUW DY RYlVHQGHW NULQJ GDWRUHUQD Vn WDSSDU GHW Sn QnJRW VlWW L
EHW\GHOVH 2P ILOWHUIXQNWLRQHQ NDQ J|UD GDWRUHUQD OLWH PLQGUH DWWUDNWLYD I|U
VW|UDQGHSHUVRQHUVnlUGHWEUD-DJWURUDWWGHWnWPLQVWRQHI|UYnUGHORFNVn
EHK|YVHQPHUJUXQGOlJJDQGHGLVNXVVLRQNULQJKXUYHPRFKYDUI|UPDQVNDIn
WLOOJnQJWLOOGDWRUHUQD(12)
$WW YLOONRUVO|VW VWlOOD LQWHUQHW WLOO I|UIRJDQGH I|U DOOPlQKHWHQ XWDQ YDUH VLJ
VW\UQLQJ HOOHU KDQGOHGQLQJ lU I|UVWnV YDUNHQ OlPSOLJW HOOHU HQV P|MOLJW
*HQHUHOOD ILOWHU Sn ELEOLRWHNHQV GDWRUHU L IRUP DY EORFNHULQJDU DY Q\FNHORUG
WURU MDJ GRFN lU HQ IDUOLJ YlJ DWW Jn 'lUHPRW WURU MDJ Sn LGpQ DWW JUXSSHUD
ELEOLRWHNHQVGDWRUHUI|UROLNDlQGDPnORFKPHGWLOOJnQJWLOOROLNDGHODUDYQlWHW
%LEOLRWHNDULHQVUROOVRPYlJOHGDUHRFKKDQGOHGDUHI|UDOODJUXSSHUDYEHV|NDUH
KDU EOLYLW YLNWLJDUH lQ QnJRQVLQ $WW VWUXNWXUHUD RFK YlUGHUD LQIRUPDWLRQ Sn
QlWHW lU VYnUW  RFK KlU OLJJHU GHQ VWRUD XWPDQLQJHQ LGDJ DWW IRUWELOGD
ELEOLRWHNVSHUVRQDOWLOODWWEOLElVWSnQlWHW(20)
Ett förekommande sätt att diskutera på den nya teknikens villkor är att bibliotekets styrka så
att säga mäts mot nätets:
1HZ<RUN7LPHVKDGHI|ULQWHOlQJHVHGDQHQWlYOLQJPHOODQ,QWHUQHWDQYlQGDUH
RFKELEOLRWHNDULHU7LGVPlVVLJWYDQQQlWDQYlQGDUQDPHQELEOLRWHNHWVVYDUYDU
XWI|UOLJDUHRFKPHUNRUUHNWD(56)
I ovanstående citat märks också att konkurrenstänkande gjort intåg på folkbiblioteksfältet.
Denna tendens förstärks ytterligare i den Marknadsekonomiska diskursen.
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'HQ0DUNQDGVHNRQRPLVNDGLVNXUVHQ
Vi har redan nämnt att en och samma text kan rymma flera diskurser, och det är
understundom svårt att urskilja och särredovisa dem. Det vi identifierat som en
marknadsekonomisk diskurs går inte sällan hand i hand med den Informationsteknologiska
diskursen. Dock handlar det här om mer än ny teknik. En följd av den åsyftade tekniken är
förvisso att bibliotekarier plötsligt kan konkurrera professionellt med andra typer av
informationsspecialister, vilket i sin tur öppnar för ett mer marknadsekonomiskt sätt att tänka
och tala.
Tidigare års debatt kring privatisering av bibliotekstjänster tycks delvis ha kommit av sig i
och med 1996 års bibliotekslag som i sin tredje paragraf föreskriver avgiftsfria boklån. Inte
desto mindre tycks exempelvis kursverksamhet kunna vara en god affärsidé för
folkbiblioteken. I enstaka artiklar stöter vi på uttalanden från biblioteksrepresentanter som
antagit en ny konsult- eller IT-pedagogisk roll. Terminologin är i de fallen påtagligt influerad
av ett marknadsekonomiskt tänkande kring efterfrågan, vinstmaximering och användaren som
en kund. Vi spårar även ett visst inflytande av management-ideér om omvärldsbevakning,
optimering och effektivitet.
3URMHNWHW lU RHUK|UW LQWUHVVDQW LQWH PLQVW I|U DWW GHW VW\UV DY NYDOLILFHUDGH
NXQGHUVHIWHUIUnJDQRFKI|UDWWUHVXOWDWHQEOLUDOOPlQWWLOOJlQJOLJD0HQYDUI|U
lUGHWLQWHNQXWHWWLOOELEOLRWHNHWRFKNRSSODWWLOOXWUHGQLQJDUDUWLNODUPHGPHUD"
0DQ VNXOOH NXQQD WlQND VLJ XWUHGDUHV EHVWlOOQLQJDU DY UDSSRUWHU OLWWHUDWXU
DUWLNODURFKVnYLGDUHH[SHGLHUDGHV VQDEEW DYELEOLRWHNHWVRPGlUPHGNXQGH
VNDIID PDWHULDOHW RFNVn I|U PHGERUJDUQDV EHKRY , GHWWD YLGDUH VDPPDQKDQJ
VNXOOH RPYlUOGVUHGDNWLRQHQV RFK ELEOLRWHNHWV DUEHWH NXQQD XWYHFNODV WLOO
knowledge management EnGH I|U GH EHVWlOODQGH WMlQVWHPlQQHQ RFK
ELEOLRWHNVDQYlQGDUQD)RONELEOLRWHNHQVNDVHUYDDOOPlQKHWHQ0HQDOOPlQKHWHQ
lU ERNVWDYOLJW WDODW DOOPlQ VXGGLJ RFK RIRNXVHUDG %LEOLRWHNHQ EHK|YHU PHU
SUHFLVDRPYlUOGVNRQWDNWHU(56)
I raderna ovan diskuteras en affärsidé, hämtad från näringslivet, men enligt texten väl
applicerbar i bibliotekssammanhang. Nyckelord i citatet är ”projekt”, ”kunder”,
”omvärldskontakter” och ”knowledge management”. Den uppenbara kritiken av målgruppen
”alla”, anser vi vara tecken på ett avståndstagande från folkbibliotekens tankar kring
kollektiva intressen. Den lite upphetsade formuleringen om snabb expediering får förmodas
rymma kritik i samma riktning. Fortsättning följer ur samma text:
%LEOLRWHNHQlUSnYlJPHQMDJWURUDWWGHWNUlYV\WWHUOLJDUHXWPDQLQJDUI|UDWW
SURFHVVHQ VND EOL WLOOUlFNOLJW NUDIWIXOO 'H XWPDQLQJDUQD NRPPHU LQWH IUnQ
XSSGUDJVJLYDUQDGHWYLOOVlJDGHSROLWLVNWLOOVDWWDVW\UHOVHUQDGHKDURIWDVWHQ
SDVVLYQRVWDOJLVNV\QSnELEOLRWHNHQ1HMGHWJlOOHUDWWPD[LPHUDNRQWDNWHUQD
PHGOHYHUDQW|UHURFKNXQGHURFKGlUVNDSDRFKJHQRPI|UDGH´DIIlUVSURMHNW´
VRPI|UELEOLRWHNHQIUDPnWRFKXSSnW(56)
Här kritiseras explicit det rådande system med politiskt styrd biblioteksverksamhet, till
förmån för renodlade ”affärsprojekt”. Ett särskiljande drag hos den Marknadsekonomiska
diskursen gentemot exempelvis Folkbildningsdiskursen är att det främst är
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biblioteksverksamheten som anses vara i behov av utveckling och nytänkande; inte
användarna. Renodlade informationssökningskurser av ganska teknisk natur tycks, utöver
snabb service, vara den hjälp som användarna behöver. Här nedan följer delar av en
beskrivning av hur ett folkbibliotek satsat på användarutbildningar i booleskt logik:
'HW JlOOGH DWW KLWWD YnU ´QLVFK´ DQDO\VHUD YDG YL YDU ´ElVW´ Sn RFK NXQGH
XWYHFNOD 9LOND lU YnUD NXQGHU RFK KXU NRPPHU HIWHUIUnJDQ DWW VH XW
IUDP|YHU")\UDnURFKKXQGUDWDOVNXUVWLOOIlOOHQVHQDUHYnJDUMDJ±PnKlQGD
OLWHVMlOYEHOnWHW±VlJDDWWYnU´PDUNQDGVDQDO\V´IUnQQRJLQWHYDUKHOWIHO
6HGDQ VWDUWHQ KDU VnYLWW MDJ NDQ PLQQDV DOOD V|NNXUVHU YDULW IXOOERNDGH RFK
HIWHUIUnJDQ KDU VWDGLJW |NDW  $WW G|PD DY HIWHUIUnJDQ RFK NXUVGHOWDJDUQDV
UHDNWLRQHU VNXOOH YL NXQQD WD EHW\GOLJW PHU EHWDOW XSS WLOO GHQ QLYn YL WDU I|U
EHVWlOONXUVHUnWI|UHWDJRUJDQLVDWLRQHUHWF(57)
Stycket är tryfferat med uttryck och ord som ”marknadsanalys”, ”att hitta sin nisch”, ”att vara
bäst”, samt mer eller mindre tydliga sifferangivelser. Märk väl att vissa marknadsekonomiskt
klingande termer satts inom citationstecken i artikeln; som lite grand på prov.
Vad som också kan ses som uttryck för den Marknadsekonomiska diskursen är de utsagor
som betonar vikten av att ett folkbibliotek ska kunna erbjuda människor vad de faktiskt vill
ha:
9DU ILQQV WLGVNULIWHUQD RP WDWXHULQJ JUDIILWL KLSKRS UROOVSHO HWF"  'HW lU
LQWH ULPOLJW DWW EDUD VWlQJD G|UUHQ I|U DWW ELEOLRWHNDULHUQD LQWH I|UVWnU GHQ
VDPWLGDNXOWXUVRPVNDSDVXWDQI|UNXOWXUVLGRUQDRFK%WMVVDPELQGQLQJVOLVWRU
3$& HOOHU UDYHNXOWXUHQ VND P|WDV PHG VDPPD UHVSHNW VRP 0DULDQQH
)UHGULNVVRQRFK0nQDGVMRXUQDOHQ'HWJnULQWHDWWVOnVLJWLOOURPHGDWWPDQ
HUEMXGHUXQJGRPDUQDHWWDQWDOLQWHUQHWXSSNRSSOLQJDU8QJGRPDUVYlUOGlUPHU
PnQJIDFHWWHUDGlQVn(42)
I jämförelse med den Pedagogiska diskursen som i viss mån betonar bibliotekariens
diagnostiserande funktion, märks här en annan tilltro till användarens egen förmåga att
bedöma och hantera sitt informationsbehov.

.RQNOXVLRQ
Några mer generella iakttagelser har gjorts under analysarbetet. Inledningsvis reagerade vi,
som sagt, på att användare sällan förekommer som primärt ämne för artiklarna. Vi har därefter
sett ett mönster i hur de framställs i materialet, nämligen att användarna DQYlQGV i
resonemang kring folkbibliotekets verksamhet. Användarna fungerar då som legitimering och
bekräftelse av bibliotekets existens och verksamhet. Vi tolkar detta som att texterna uttrycker
ett biblioteksperspektiv, snarare än ett användarperspektiv.
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Figuren nedan åskådliggör de olika sätt på vilka användare benämns, kategoriseras, teman
inom vilka användare konstitueras samt de olika diskurserna. I figuren illustreras, kort sagt,
vårt analysresultat i översikt.
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Resultatet av vår analys visar att flera användardiskurser kommer till uttryck i vårt material:
den dominerande Folkbildningsdiskursen, den Pedagogiska diskursen, den Informationsteknologiska diskursen samt den Marknadsekonomiska diskursen. De tre förstnämnda
diskurserna rymmer vardera två plan; ett mer retoriskt och ett mer praktiskt,
erfarenhetsbetingat plan, och användaren beskrivs och konstitueras olika beroende på inom
vilket plan textens innehåll framställs (figur 5). Exempelvis omnämns användaren i den
Pedagogiska diskursen på ett retoriskt plan som självgående och på det praktiska planet som i
behov av undervisning och styrning. Vi har ändå valt att betrakta såväl det retoriska planet
som den diskursiva praktiken som hörande till samma diskurs. Detta för att bilden av
användaren inom exempelvis Folkbildningsdiskursens båda plan framträder mot bakgrund av
utsagorna om folkbildning.
En sådan uppdelning mellan retorik och praktik har vi inte kunnat göra inom den
Marknadsekonomiska diskursen. Det är den diskurs som är minst frekvent i materialet. Denna
iakttagelse förvånade oss något då våra förväntningar inför studien delvis byggde på en
föreställning om en marknadsekonomiska diskurs landvinningar. Kanske har ett
marknadsekonomiskt inflytande delvis hejdats i och med 1996 års bibliotekslagsstiftning.
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De olika diskurserna kan också i varierande utsträckning relateras till varandra. Den
Pedagogiska diskursen är kopplad både till Folkbildningsdiskursen samt till den
Informationsteknologiska diskursen. Den Marknadsekonomiska diskursen kan sägas vara
förbunden med den Informationsteknologiska diskursen samt den Pedagogiska diskursen.
Exempelvis beskrivs IT-pedagogik på folkbibliotek närmast som en affärsidé i ett par texter.
Däremot kontrasterar den Marknadsekonomiska diskursen skarpt mot Folkbildningsdiskursen.
Den Informationsteknologiska diskursen och den Marknadsekonomiska diskursen är relativt
unga företeelser och vi tror inte att de ännu har samma ideologiska status inom
folkbiblioteksfältet som de historiskt förankrade folkbildnings- och pedagogiska diskurserna.
Beroende på vilken diskurs som kommer till uttryck blir konsekvenserna olika för
användaren. Framförallt beror det på inom vilket plan utsagan rör sig. Talas det om användare
på ett retoriskt plan inom exempelvis Folkbildningsdiskursen skiljs inte användaren ut som
individ eller gruppmedlem. Istället omtalas hon på en mer generell nivå, exempelvis som
”medborgare” och ”allmänhet”. Beskrivs användaren utifrån mer praktiska,
erfarenhetsmässiga aspekter så talas det förvisso om användare i allmänna ordalag,
exempelvis i uttrycket ”folk”, men det finns också en tendens att benämna användaren som
individ eller som hörande till olika kategorier. Gemensamt för många av dessa
användarkategorier är att användaren i stor utsträckning betraktas som problematisk. När
användaren nämns utifrån biblioteksanställdas egen erfarenhet av konkreta möten med henne,
så tycks det som om användaren främst upplevs som behövande, krävande och i många fall
som direkt störande. Detta kan dock till viss del ha att göra med vårt materials natur. Kanske
upplevs inget behov av att skriva en artikel om användare, så länge det inte finns något
problem kopplat till dem. Alltså; flyter biblioteksverksamheten och mötena med användarna
fungerar bra, så finns heller ingen direkt orsak att formulera artiklar kring detta.
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'LVNXVVLRQ
I detta kapitel belyser vi närmare de olika diskurserna och vilka praktiska konsekvenser dessa
och deras medföljande kategoriseringar kan få för folkbibliotekens verksamhet. Inledningsvis
diskuterar vi diskrepansen mellan retorik och praktik som varit tydlig i majoriteten av de
identifierade diskurserna. Därefter beskriver vi hur makt kan ta sig uttryck i framförallt
Folkbildningsdiskursen och vad det kan innebära att kategorisera användare. Avslutningsvis
behandlar vi konsekvenserna av olika diskurser samt ger förslag till fortsatt forskning.

5HWRULNRFKSUDNWLN
Vårt första intryck vid läsningen av texterna var att synen på användare verkade ganska
enhetlig och samlad. Den gemensamma – och kanske politiskt korrekta – visionen om ett
bibliotek för alla tycktes gå som an röd tråd genom flertalet av artiklarna. Torstensson skriver
att den demokratiska tanken med folkbibliotek har funnits med länge och att folkbiblioteken
tidigt betraktades som nödvändiga fortbildningsanstalter i samhället (Torstensson 1996, s. 43).
I flera artikeltexter refereras det uttryckligen till den historiskt förankrade folkbibliotekstanken som tycks gå hand i hand med idéer om folkbildning och solidaritet. Vid närmare
läsning kompliceras dock bilden av folkbiblioteken i dagens samhälle. När den faktiska
verksamheten vid landets folkbibliotek beskrivs, omtalas målgruppen ”alla” ofta som olika
kategorier av användare, inte sällan förknippade med problem och omak för
biblioteksinstitutionen. Det kan jämföras med Talja som skriver att: “the historical tradition
expressed in words can clash with the consciousness born out of experiences /.../ (Talja 2001,
s. 7).
Från att på ett retoriskt plan tala om användare på ett mer generellt, oprecist sätt landar
artikeltexterna så på en praktiskt betingad nivå där behov och krav varierar användargrupper
emellan. Det ligger en svårighet i att omsätta folkbibliotekstanken i handling och vi ser i vårt
material många exempel på krockar mellan retorik och praktik (figur 5). Det talas om ett
rättvist bibliotek för ”alla” men inte desto mindre handlar de egenupplevda exemplen ofta om
hur mödosamt och besvärligt det är att hjälpa användare. Beträffande vuxenstuderande vid
Kunskapslyftet finns en tendens att se användaren som representant för en institution eller rent
av som en ”kravmaskin”, snarare än en representant för allmänheten med därtill hörande
rättigheter. Detsamma gäller för friskolornas elever och här diskuteras det även huruvida det
alls är lämpligt att bistå företag som friskolor med offentlig folkbiblioteksservice.
Det tycks som att en direktöverföring av det historiskt och socialt formade idégodset till
dagens samhälle svårligen låter sig göras. Detta kanske på grund av att samhällsstrukturen
genomgått radikala förändringar beträffande såväl sociala klasser och utbildningssystem som
arbetsförhållanden. Idag är det i mindre utsträckning än i folkbibliotekens barndom möjligt att
tala om en homogen, obildad allmänhet.

0DNWRFKELOGQLQJ
Användaren DQYlQGV ofta i texterna för att legitimera biblioteksverksamheten. Vi menar att
detta beror på det faktum att synen på användaren är tätt förbunden med bibliotekets syn på
sig självt. Det är vanligtvis så att användare, så att säga, gästspelar i artiklarna om bibliotek,
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medan motsatsen mycket sällan förekommer. Med andra ord: få är de artiklar som primärt
handlar om användare. Med vår egen förförståelse och våra egna förväntningar inför studien
är detta faktum något förvånande. Vi skulle vilja påstå att det finns ett tydligt
biblioteksperspektiv i texterna, och exemplen på ett renodlat användarperspektiv är mycket
lätt räknade. Endast i de fall där mindre, avgränsade målgrupper identifierats och
uppmärksammats i biblioteksarbetet kan vi spåra ett aktivt och uttalat intresse för användare.
Vad innebär då ett sådant biblioteksperspektiv? Vi menar att detta perspektiv ofta tar sig
uttryck i den inflytelserika Folkbildningsdiskursen som syftar till att bereda alla människor
möjlighet till bildning, förkovran och förädling. Diskursen förutsätter dock att alla människor
bör sträva efter en viss typ av kultur och bildning, nämligen den som föredras och företräds av
en kulturell elit. Folkbiblioteken kan via sin historia sägas vara en ideologiskt förankrad
institution. Torstensson (1996) skriver om folkbibliotekens historia och betonar deras viktiga
roll i en samhällelig demokratiseringsprocess. I detta sammanhang vill vi gärna fördjupa
diskussionen genom att framhålla Hanssons (1998) undersökning av folkbibliotekens
ideologiska identitet, vars resultat till dels spridit ljus över vår egen studie. Hansson går så
långt i sin analys att han framkastar frågan: ”Är det över huvud taget möjligt att betrakta
folkbibliotekens ideologiska identitet som QnJRWDQQDW än en formulering av den politiska
och/eller ekonomiska elitens strävan efter social kontroll?” (s. 143) Vi ser ett ojämlikt
maktförhållande mellan den ”bildande” biblioteksinstitutionen och dess ”obildade” användare
träda fram. Därmed inte sagt att all makt skulle besittas av en viss samhällsgrupp eller vissa
individer. Foucault menar exempelvis snarare att makt cirkulerar och att alla människor på
något vis är delar av denna cirkulation (Foucault enl. Hall 2001, s. 77). Tolkningsföreträden
som tas och ges på det kulturella fältet, främjar förvisso en elits intressen, men den makt som
kan sägas utövas genom sådana tolkningsföreträden bygger dock inte på något öppet och
medvetet förtryck, utan snarare på en underförstådd överenskommelse mellan samhällets
aktörer. Foucault menar också att makt verkar mer effektivt om den är dold (Foucault enl.
Danaher, Shirato & Webb 2000, s. 68-73). I vårt så kallade kunskapssamhälle är tanken om
och strävan efter intellektuell bildning för alla etablerad och i det närmaste oemotsagd. Talja
skriver apropå det vi kallar Folkbildningsdiskursen att en bärande tanke är att staten ska
garantera medborgarna ”kulturell demokrati” (2001, s. 77). Genom att i tal och skrift koppla
kulturinstitutioner till den här typen av – i vårt samhälle – positivt laddade ord, framställs
bildningsuppdraget som självklart, oproblematiskt och ovedersägligt. Diskursen framstår, i
våra ögon, som politiskt korrekt. Att referera till demokrati och hävda att man handlar för
samhällets bästa framstår som oegennyttigt och solidariskt.
Vi vill dock uppmärksamma den skenbara allmännyttan i utsagor som det ovan
exemplifierade. Vad är egentligen ”kulturell demokrati” och hur ska den uppnås? I
Folkbildningsdiskursen förutsätts att alla människor är behjälpta av att tillgodogöra sig just
det kulturella urval som statliga institutioner som folkbiblioteken erbjuder. Folkbiblioteken
företräder statliga och kommunala intressen och åtnjuter en därtill hörande auktoritet.
Exempelvis speglar bibliotekens urvalspolicy den kultursyn som har vunnit tolkningsföreträde
på det kulturella fältet. Denna kultursyn legitimeras och blir till norm. En kultursyn som
bygger på att folket behöver en viss sorts kulturell och intellektuell bildning är så etablerad att
den framstår som självklar och objektiv. Vi menar dock att en sådan bild är bedräglig och
skenbart objektiv, genom att andra möjliga synsätt döljs och väljs bort. I diskursteori sätts i
själva verket likhetstecken mellan objektivitet och ideologi. Kontingensen hos de diskurser
som blivit etablerade glöms lätt bort (Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 43- 44).
Tendensen att i vissa fall framställa folkbibliotekens verksamhet som politiskt oladdad gör att
institutionen istället fungerar ideologiskt konserverande och reproducerande.
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Något som bör problematiseras i både Folkbildningsdiskursen och den Pedagogiska diskursen
är hur användaren konstitueras såsom omedveten om sitt eget bästa och sina behov av
bildning. En kulturellt kunnig och medveten ”elit” presenterar ett kulturutbud som anses vara
av högre kvalitet än vad användaren annars kunnat tillgå. Några av de tydligaste exemplen i
vårt eget material är de utsagor som berör underhållningslitteratur kontra klassiker (kapitel
4.4.2).

$WWNDWHJRULVHUDDQYlQGDUH
De tydliga kategoriseringar i olika användargrupper som vi spårat i vår analys är barn,
ungdomar, vuxenstuderande på Kunskapslyftet och ”eftersatta grupper”. Ålder,
utbildningsnivå, behov och grad av utsatthet är här de dominerande indelningskriterierna.
Människans vana att klassificera och kategorisera problematiseras sällan. Syftet med
kategoriseringar kan sägas vara att skaffa sig en hanterlig och förenklad bild av den komplexa
omvärlden. Sociologen Richard Jenkins (1996) talar om att i de fall där det inte föreligger
personlig kunskap om människor, får man lita på mindre individualiserad kunskap om dem,
alltså genom att dela in dem i olika kollektiva identiteter. Dessa indelningar kan exempelvis
bygga på etnicitet, genus och klass (ibid., s. 116). I vår studie speglar användargrupperna i
fält 2 sådana förenklade kollektiva identiteter. Den personliga erfarenhetsgrundade kunskapen
om dessa användare kommer så till diskursiva uttryck i ekvivalenskedjorna. Det är lätt att tro
att de partier i texterna som gestaltar just självupplevda situationer skulle vara särskilt sanna
eller autentiska, men vi menar att diskurserna tar sig uttryck även i dessa skildringar.
Kategoriseringar av användare bygger på både likheter och olikheter dem emellan. Pierre
Bourdieu har tagit fasta på det senare i sin bok 'LVWLQNVMRQHQ. Han menar att det pågår en
ständig kamp där människor positionerar sig gentemot varandra utifrån skillnader i smak och
livsstil; ”smak klassifiserer og smak klassifiserer den som klassifiserer” (1979, s. 52). Genom
att användardiskurserna i vår undersökning i hög utsträckning delar in användare just efter
ålder, utbildningsnivå behov och grad av utsatthet betonas just skillnaderna mellan den som
klassificeras och den som klassificerar . Med det menar vi att dessa tre faktorer eller kriterier
framställer användaren som otillräcklig eller outvecklad i vissa hänseenden. Konkret handlar
det om att användaren är alltför ung, outbildad eller oförmögen att av egen kraft komma i
besittning av det kulturella kapital som anses eftersträvansvärt. Distinktionen medför i det här
fallet att den som klassificerar användarna själv framstår som innehavare och kännare av detta
kulturella kapital. Jenkins påstår att kategoriseringen kan säga mer om den som kategoriserar
än om den kategoriserade själv (1996, s. 86). Den som har det största behovet av att fastställa
sakernas tillstånd är förmodligen den som har en maktposition att värna. Användarna i vår
studie är inte nödvändigtvis medvetna om vilka olika kategorier de förs in i och vilka
egenskaper som därmed tillskrivs dem. I .XOWXURFKNULWLN skriver Bourdieu att det aldrig finns
några neutrala ord för att beskriva den sociala världen; klassificeringssystemen är sociala
produkter om vilka en ständig kamp pågår. Bourdieu kallar detta för en dimension av
klasskampen (1984, s. 109).
Nämnda kategoriseringar kan eventuellt te sig ointressanta eller oviktiga för den enskilde
användaren, men vi menar att de har konsekvenser i bibliotekspraktiken. Det faktum att
kategorin ungdomar i texterna beskrivs som störande, högljudda, stökiga, för många och
såsom varande i vägen, torde kunna påverka föreställningar och förväntningar kring unga
människors biblioteksbesök och det sätt på vilket de sedan bemöts. Jenkins menar att den som
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kategoriserar någon inte bara gör det i ord utan även i handling (1996, s. 74). Detta leder till
att användare behandlas olika på biblioteken, beroende på vilken kategori de kopplas till.
De kategoriseringar som görs osynliggör eller utesluter samtidigt andra tänkbara
indelningsgrunder. Laclau och Mouffe skriver att människor skapas i olika kategorier genom
att vissa identitetsmöjligheter framhävs som viktiga och andra ignoreras (Winther Jørgensen
& Phillips 1999, s. 52) och det tar i studien tydliga uttryck i ekvivalenskedjorna. I
ekvivalenskedjan knuten till ungdomar framhävs att de är exempelvis stökiga, högljudda och
störande. Detta är en grov förenkling i jämförelse med att framhäva de olika subkulturer eller
intressen som de unga användarna företräder. Liksom i alla andra gruppbildningar döljer
kategorin ungdomar de skillnader som finns inom gruppen. Laclau och Mouffe säger vidare
att diskursiva gruppbildningar är politiska i den mening att just skillnader inom gruppen
nonchaleras. De är även politiska på så vis att alla andra tänkbara sätt att kategorisera utesluts
(ibid., s. 52).
Vår uppfattning är att de kategoriseringar som förekommer i de undersökta artiklarna i en
majoritet av fallen syftar till att underlätta arbetet på biblioteken. Det är däremot svårt att se
hur dessa kategoriseringar skulle kunna tjäna användarnas intressen, åtminstone i den
förenklade form som möter i materialet. Mot den här typen av närmast stereotypa
beskrivningar (som exempelvis relaterar till ålder eller kön) kontrasterar ett fåtal texter. I
dessa fall framträder snävare användargrupper, där man från biblioteksinstitutionens sida
utgått från ett konkret behov hos användaren, då verksamheten utformats. Det är alltså
behoven i sig som utgör ramen för användargruppen, i stället för att det förutsätts att viss ålder
eller könstillhörighet automatiskt medför vissa behov. I vår studie har vi till exempel läst om
ett projekt där barn får hjälp med läxläsning på biblioteket. Det är ett faktiskt behov av sådan
hjälp som initierat denna relativt framgångsrika satsning. Vi menar att det är större chans att
rikta verksamheten rätt om sådana subjektiva, självupplevda behov får styra innehållet. ”Ovan
ifrån” tillskrivna grupptillhörigheter kan inte säga allt om de olika kunskaper, intressen och
behov som ett antal individer av samma kön eller ålder har.

.RQVHNYHQVHU
Att vissa diskurser framträder och dominerar på ett fält får både retoriska och praktiska
konsekvenser. Med utgångspunkt i våra resultat vill vi här diskutera något om vad vi tror kan
ligga i förlängningen av de fyra diskurserna. Resonemanget handlar inte bara om vad
respektive diskurs innehåller, utan lika mycket om vad som utesluts. En diskurs konstitueras,
som sagts, alltid i förhållande till det den utesluter. Exempelvis avtecknar sig de skapade
användarkategorierna sig alltid mot all annan möjlig kategorisering, det vill säga att
alternativen väljs bort och det görs en distinktion (Bourdieu 1979).
Folkbildningsdiskursen förmedlar genom distinktionen mellan bra och dålig kultur en bild av
biblioteksinstitutionen såsom kvalitativt överlägsen gemene man. Till exempel menar vi att så
som skillnad görs på kvalitets- och underhållningslitteratur i våra artiklar, kan det leda till ett
förmynderi gentemot användaren. Ett sådant ”von oben-perspektiv” riskerar att undervärdera
och nonchalera användaren och dennas förmåga att initiera och ta ansvar för sin
informationsförsörjning. Med det tolkningsföreträde den offentliga auktoriteten innehar tror vi
att det är viktigt att folkbibliotekens representanter reflekterar över sin egen roll och förhåller
sig självkritiska. Användaren å sin sida riskerar att framstå som omyndig och kulturellt
outvecklad i mötet med biblioteket. Då inte genom avsaknad av intressen och engagemang,
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utan snarare på grund av att intressena inte överensstämmer med biblioteksinstitutionens syn
på god kultur. Detta kan leda till att inköpen till biblioteken sker med bristande hänsyn till
användarnas efterfrågan och intressen, och samlingarna kan på så sätt bli mindre attraktiva.
Konsekvenserna av den Pedagogiska diskursen riskerar att bli en överbetoning av bibliotekets
”nyttofunktioner”. Vi delar förvisso tanken på att informationssökning och lärande är viktiga
aspekter av bibliotekens verksamhet, men upplevelser, förströelse och användarens eget
uttryck är, enligt oss, inte mindre viktiga. Det finns en risk att biblioteket skulle kunna
förknippas alltför mycket med präktighet och krav, om bibliotekets pedagogiska roll blir
alltför dominerande. Relationen mellan bibliotekarie och användare framstår som ett ensidigt
beroendeförhållande. I exempelvis referenssamtalet tror vi att det kan leda till en svår
balansgång där användarens integritet står på spel.
Den Informationsteknologiska diskursens konsekvenser är tätt förbundna med tidsandan och
med kopplingen till ny teknik. I vad som kallas kunskaps- eller informationssamhället intar
informationsteknologin en central position. Teknikens värde som informationsbärare och
pedagogiskt redskap kan dock diskuteras. Vi tror att det är viktigt att poängtera att annan
verksamhet inte bör förbises i bibliotekens prioriteringar. Genom vårt material löper debatter
som bland annat berör Internets möjligheter och faror. Vi skönjer här och var en väl stor tilltro
till Internets demokratiserande effekt; att en konsekvens av nättillgång per automatik skulle
vara en fullkomlig informationsjämlikhet. Samma problem som kan tyckas föreligga i det
faktum att många människor aldrig nyttjar folkbibliotekens tjänster, finns även i frågan om
tillgång till Internet. Bara för att ett informationssystem av något slag finns fysiskt tillgängligt
följer inte att alla människor kan eller vill utnyttja resursen i fråga. Den demokratiska
potentialen som följer med Internet kan inskränkas av exempelvis bristande tillgång på
ekonomiskt och akademiskt kapital. Förvisso nyttjas folkbibliotekens publika datorer i hög
utsträckning, men det behöver inte innebära att icke-användare av folkbibliotek plötsligt
lockats att bli användare. Vi frågar oss om det inte är så att det är redan vana biblioteks- och
informationsanvändare som väljer att även begagna internetresurserna på folkbiblioteken.
Den Marknadsekonomiska diskursens syn på användaren kan verka myndigförklarande och
respektfull. Exempelvis förespråkas mediainköp baserat på efterfrågan. Detta kan tyckas gott
och väl, men ett sådant resonemang förutsätter att användarna faktiskt lU viljestarka och
orädda individer. Det sociala ansvar som ligger i folkbibliotekstanken tas inte inom den
Marknadsekonomiska diskursen; ingen för de svaga gruppernas talan. Ett bibliotek grundat på
affärsmässighet skulle kanske inte lägga kraft på att tillmötesgå en villrådig 6-åring eller att
tillhandahålla en punktskriftssamling för ett fåtal synskadade. Bibliotekens samlingar riskerar
därmed att bli alltför ensidiga och kvalitativt utarmade. I studien har vi funnit uttalad kritik
mot den politiska styrningen av bibliotek, vilket kan tolkas som en kritik av folkbibliotekens
demokratiska funktion.
Våra beskrivningar av konsekvenserna ovan kan uppfattas som kritiska och vi vill här
understryka att vi ändå finner inneboende styrkor i alla diskurser. Exempelvis anser vi att en
sådan styrka är Folkbildningsdiskursens tankar om rättvisa och tillgång för alla. Målgruppen
”alla” är förvisso svårhanterlig, men vi vet att det bedrivs intensivt arbete riktat mot såväl
allmänhet som specifika användargrupper. I den Pedagogiska diskursen vill vi lyfta fram
värdet i att kommunicera och förmedla all den information och kunskap som ryms inom
biblioteksinstitutionen. Vi menar att biblioteket som demokratiskt forum har en stor potential
för att skapa informationskompetens hos medborgarna. Den Informationsteknologiska
diskursen, å andra sidan, präglas av en ambition till utveckling av bibliotekens verksamhet
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och redskap. Inte minst medvetenheten om användares interaktion med informationssystem,
menar vi, är angelägen. En marknadsekonomisk diskurs har det goda med sig att användarnas
egna önskemål tas på största allvar, och bibliotekets servicefunktion betonas. Det kan
upplevas som en positiv tanke att användarna på ett mer direkt sätt skulle kunna påverka
bibliotekets innehåll. Detta i motsats till Folkbildningsdiskursen och den Pedagogiska
diskursen där biblioteket förväntas styra användarnas ”innehåll”.
Folkbildningsdiskurs

-

Pedagogisk
diskurs

Informationsteknologisk
diskurs

RETORIK

RETORIK

RETORIK

0HGERUJDUH
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V|NDUH
___________
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XQJGRPDU

_____________
PRAKTIK
´)RON´
.DWHJRULHUDY
DQYlQGDUHI|U
NQLSSDGHPHG
ROLNDSUREOHP

Marknadsekonomisk
diskurs
.XQGHU
.RQVXPHQWHU

___________
PRAKTIK
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Hög kvalitet på
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Bristande självkritik
Omedveten
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+
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KONSEKVENS
+
Biblioteket
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)LJXUDiskurserna med exempel på användarbenämningar; därtill våra tankar kring konsekvenser
som direkt eller indirekt skulle kunna påverka användaren.

Som figuren visar kontrasterar Folkbildningsdiskursens och den Marknadsekonomiska
diskursens tänkbara konsekvenser mot varandra. Det finns en viss samstämmighet med Taljas
undersökningsresultat i avhandlingen kring musikbiblioteksdiskurser. Våra Folkbildnings-
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och Marknadsekonomiska diskurser svarar i sin användarsyn väl mot Taljas
folkbildningsdiskurs respektive efterfrågediskurs. Det vi kallar för den Pedagogiska diskursen
ryms hos Talja inom folkbildningsdiskursen (2001, s. 47-70).
Vi är medvetna om att de synpunkter som ventilerats i detta avsnitt sinsemellan kan te sig
motsägelsefulla och motstridiga. Detta ska ses som ett uttryck för att vi också rör oss mellan
olika diskurser som sällan förekommer i renodlad form. Vi ämnar med denna studie inte ta
ställning eller parti för någon särskild diskurs utan vill snarare peka på vikten av att som
bibliotekarie reflektera över sitt förhållningssätt och sin syn på användare.

)|UVODJWLOOIRUWVDWWIRUVNQLQJ
Vi hoppas att vår studie kan väcka intresse för hur synen på användare formas inom diskurser
och vilka praktiska uttryck det kan ta sig. Undersökningen har för oss varit givande och
tankeväckande, bland annat genom den samstämmighet med Taljas resultat som framkom i
slutskedet av vår analys. Vidare jämförelser och en uppföljning av detta skulle säkert vara
fruktbar. Det känns också angeläget att gå vidare och fördjupa kunskapen om såväl
användare som icke-användare och deras relation till biblioteket. Det skulle kunna låta sig
göras genom att utforska korrespondensen mellan olika institutioner inom det biblioteks- och
informationsvetenskapliga fältet, såsom utbildningen, bibliotekarieprofessionen och dess
praktik. Detta med synen på användaren som utgångspunkt. Det vore värdefullt att i
sammanhanget undersöka ett större empiriskt material. Vi tror att det är relevant att titta
närmare på dels vetenskapliga texter om synen på användaren och även på hur undervisningen
bedrivs samt hur en användarsyn förmedlas till blivande bibliotekarier.
Ytterligare material kan inhämtas genom intervjuer med representanter för biblioteks- och
informationsvetenskapliga utbildningar. Hur förhåller man sig till användare inom de olika
biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar som bedrivs idag? Bara inom
Bibliotekshögskolan i Borås tycks ett mikrokosmos av skiftande syn på användare rymmas.
Intervjuer kan också göras med yrkesverksamma bibliotekarier. Hur uttrycker de sig om
användare? En jämförelse mellan utsagor från utbildningens representanter och praktiserande
bibliotekarier skulle vara betydelsefull. Det skulle bland annat möjliggöra en uppföljning av
hur det akademiska kapitalet från utbildningen förvaltas i yrkeslivet. Om referenssamtal
dessutom studeras via öppna observationer tror vi att en djupare och mer komplex förståelse
skulle nås för hur ideologier och tankegods egentligen kommer till praktiskt uttryck. Hur
förenar yrkesverksamma i en folkbibliotekstradition, ord och handling i mötet med
användare?
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6DPPDQIDWWQLQJ
I denna studie undersöks hur tre bibliotekstidskrifter uttrycker sig om användare. Syftet är att
studera de användardiskurser som kan identifieras på folkbiblioteksfältet. Diskurs kan förstås
som ett visst sätt att tal om och förstå världen och bidrar till att konstruera identiteter, sociala
relationer samt betydelsesystem. Arbetet utgår från frågor om vilka användardiskurser som
finns, hur de ser ut samt hur användare kategoriseras och vad det i sin tur kan innebära. Vi
använder diskursanalys som teori och metod. Denna innebär kortfattat att fokus för studiet
ligger på mänskliga uttryck, oftast i en form av textanalys. Under 1980- och 90-talen har
diskursanalys kommit att användas alltmer inom samhällsvetenskaper som exempelvis
biblioteks- och informationsvetenskap. Vår teoretiska utgångspunkt är Ernesto Laclaus och
Chantal Mouffes socialkonstruktionistiskt grundade diskursteori.
Utifrån en fyrfältsmodell omfattande användarbenämningar, kategorier, teman och diskurser,
analyserar vi sammanlagt 62 artiklar i tidsskrifterna %LEOLRWHNVEODGHW%LEOLRWHNL6DPKlOOH och
,NRQHU. Allmänt kan sägas att få artiklar uttryckligen handlar om användare; snarare används
användare som legitimering för den beskrivna folkbiblioteksverksamheten. Resultatet av vår
analys visar på fyra olika användardiskurser: Folkbildningsdiskursen, den Pedagogiska
diskursen, den Informationsteknologiska diskursen och den Marknadsekonomiska diskursen. I
de tre förstnämnda finns en diskrepans mellan diskursernas retoriska och praktiska uttryck.
Folkbildningsdiskursen präglas retoriskt av tankar om demokrati, rättvisa och bildning för
”alla”. Användaren omtalas sällan som individ utan som del i ett samhälleligt kollektiv. På det
praktiska planet finns en tendens att kategorisera användare i grupper, till exempel barn och
vuxenstuderande. Den Pedagogiska diskursen rymmer på ett retoriskt plan en strävan att dana
självgående användare. I praktiken görs även här kategoriseringar beroende på hur
användarnas behov diagnostiseras. I den Informationsteknologiska diskursen talas det ofta om
nyfikna och teknikintresserade användare, medan praktiska erfarenheter vittnar om störande,
chattande och porrsurfande unga användare. Den Marknadsekonomiska diskursen baseras på
tanken om tillgång och efterfrågan. Användaren betraktas som en kund vars önskemål bör
styra folkbibliotekets service.
De diskurser som kommer till uttryck i vår analys kan i förlängningen få konsekvenser för hur
användare bemöts på folkbibliotek. Dels har de direkta konsekvenser i mötet mellan
användare och biblioteksanställda och dels indirekta konsekvenser exempelvis genom
inköpspolicy, socialt ansvarstagande och verksamhetens inriktning. Vi erfar att den historiskt
grundade Folkbildningsdiskursen dominerar och att den reproducerar ett ojämlikt
maktförhållande mellan biblioteksinstitutionen och användarna. Institutionen rymmer en
kultursyn som innebär att människor behöver en YLVV sorts kulturell och intellektuell bildning.
Denna kultursyn är så etablerad att den lätt framstår som självklar och objektiv. Vi menar att
denna objektivitet är skenbar; i diskursteori sätts likhetstecken mellan objektivitet och
ideologi.
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