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1. Prolog 
Användaren är central för vårt yrke som bibliotekarier. Vi skall inte enbart 

strukturera information, göra den sökbar genom att skapa kataloger, tilldela 

ämnesord och fysiska platser bland bibliotekets hyllor utan vi skall också möta 

användaren. Biblioteken är idag inte enbart en plats där vi lagrar information och 

där vi som bibliotekarier fungerar som ansvariga för informationens struktur och 

tillgänglighet utan det talas också om biblioteket som en mötesplats för våra 

besökare, våra användare. 

På samma sätt talas det också om användaren så som en utgångspunkt för 

informationssökning; användarcentrerade studier figurerar på vår utbildning, i 

artiklar i vetenskapliga tidskrifter inom Bibliotek och informationsvetenskap och 

det diskuteras om bibliotekets roll i jämförelse med exempelvis bokhandelns roll 

utifrån bägges relation till sina låntagare respektive kunder. Dock är det inte 

speciellt ofta vi faktiskt diskuterar användaren; användaren i sig som något annat än 

ett mål för annan verksamhet. 

Ibland kan man få känslan av att användaren bara finns där. Användaren står och 

väntar. Vi använder en neutral punkt utanför oss själva för att få en ingång till 

informationssökning1 eller kunskapsorganisation. Man skulle kunna argumentera 

för att detta sätt att behandla användaren som en abstrakt position faktiskt är ett 

krav för att vi skall kunna diskutera kunskapsorganisation utifrån ett 

användarperspektiv över huvud taget och jag skulle nog kunna hålla med i en sådan 

argumentation. Men jag skulle också vilja tillägga följande: Den abstrakta positionen 

som vi refererar till när vi talar om en användare är bara abstrakt i den mening att 

den inte pekar på en faktisk individ eller grupp; när det kommer till att inneha 

                                                        
1 Se exempelvis Kuhlthau, Carol Collier, Seeking meaning: a process approach to library and 
information services, 2. ed., Libraries Unlimited, Westport, Conn., 2004 
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egenskaper så är den tvärtom högst konkret. Det vill säga, när vi talar om ett 

användarcentrerat perspektiv så finns denna användare i allra högsta grad i vår 

tankevärld och kommer därför också att påverka hur det användarcentrerade 

perspektivet kommer att styra våra studier, våra rekommendationer och därmed 

också det sätt som vi kommer anse att vår verksamhet skall skötas. 

Även om inte användaren finns uttalad, så som den exempelvis gör i 

användarcentrerad forskning inom biblioteks och informationsvetenskap, så finns 

det ständigt en användare någonstans i en stor del utav den forskning som bedrivs 

inom ämnet.  När vi talar om att vi organiserar information så handlar det inte om 

att vi gör det för informationens skull, utan vi gör det för att effektivisera så att vi 

kan komma tillbaka till informationen. När vi talar om sökstrategier är det någon 

som söker. Användaren finns alltid som en möjlig ingång till hur forskningen kan 

appliceras rent praktiskt.  

Vidare måste vi också anta att det finns en växelverkan mellan den akademiska 

världen där forskningen bedrivs och den värld där biblioteken och bibliotekarierna 

finns och arbetar. Den verklighet som bibliotekarier möter på sina arbetsplatser är 

färgade av både mötet och de erfarenheter man bär med sig från sin utbildning, på 

samma sätt kan man anta att bibliotekens verklighet kommer påverka 

biblioteksutbildningarna. 

2. Introduktion 
Med den här uppsatsen ämnar jag undersöka vem biblioteksanvändaren har varit 

och är. Med detta menar jag två saker. Den första är hur användaren beskrivs, vad 

sägs om honom eller henne, på vilket sätt talas det om användaren och hur placeras 

användaren in i kontexten av biblioteksbesökare och användare. Den andra är att 

vem användaren är inte står utanför hur användaren beskrivs. När vi talar om 

användaren i tidskrifter, på möten, inom utbildningen, så bär vi med oss den bild 

som finns utav användaren och på så sätt skapar vi också användaren om och om 

igen. Detta för också med sig att allt vi gör som har med en användare att göra inte 
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kan ses som något som skapas mot en neutral punkt utan snarare mot vår 

föreställning av vem användaren är. Denna användare som konstrueras med hjälp 

hur vi tillsammans talar och skriver om honom eller henne, är någon som allt som 

biblioteket gör måste förhållas till. Av denna anledning finner jag det extra 

intressant att studera just hur användaren har framställts och framställs. 

En viktig sak att nämna är vad användare i det här fallet egentligen är. Istället för 

den något klumpiga beteckningen låntagare så kommer jag istället bruka ordet 

användare för att peka på det objekt som biblioteket positionerar sig gentemot och 

som bibliotekets funktion förhåller sig till. Användare är ett bredare ord än 

låntagare och inbegriper även de som inte använder biblioteket uteslutande för att 

låna böcker, utan för umgänge, för att läsa, för utställningar och all annan 

verksamhet som biblioteket kan tänkas bedriva inklusive själva utlånandet utav 

media. 

Studien kommer att utföras som en diskursanalys utav texter som behandlar 

användaren och bibliotekets funktion och roll i samhället. Jag ämnar studera och 

identifiera hur användaren framställs och därmed konstrueras i dessa artiklar och 

på så vis försöka närma mig vilken eller vilka diskurser som kämpar om att 

definiera biblioteket, bibliotekarien, användaren och den verksamhet dessa är 

inblandade i. Jag kommer vidare även försöka förhålla detta historiskt genom att 

studera artiklar från tre olika tidsperioder och förhålla dessa till varandra. Detta 

medför också att flertalet andra sidor kommer dyka upp, exempelvis kommer 

bibliotekets funktion och roll i samhället under de olika tiderna lyftas fram i och 

med att bibliotekets användare undersöks. Att diskutera vilka av dessa delar som är 

i fokus för min undersökning är i koppling till undersökningens metod och teori en 

fråga som egentligen inte kan besvaras. De hör intimt samman och bibliotekets 

uppgift konstituerar lika mycket vem användaren är som användaren och dennes 

behov konstituerar bibliotekets uppgift. Istället för att diskutera huruvida 

bibliotekets uppgifter eller vem användaren egentligen är så kan man uttrycka det 

som så att användaren som subjekt utgör för undersökningen en lins, ett fokus, för 

att belysa både användaren så som biblioteket ser på henne men också biblioteket i 
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sig. Det handlar alltså om det samspel som råder mellan uppgift, legitimitet och 

bibliotekets objekt och därmed också konstruerandet utav användaren som subjekt. 

Jag ämnar försöka finna svar på följande frågeställningar: 

• Vem är bibliotekets användare enligt de undersökta artiklarna samt vilken 

funktion har användaren om man ser till dennes koppling till biblioteket och 

samhället? 

• Har bibliotekets användare förändrats över tid och, om så är fallet hur ser 

denna förändring ut samt går det att säga något om varför denna förändring 

inträffat? 

Anledningen till detta utgångsläge är att jag finner det relevant och intressant att 

undersöka just vem användaren utav biblioteket är enligt dessa artiklar. Det bygger 

såklart på en föreställning om att varje verksamhet som identifierar och motiverar 

sin verksamhet utifrån en användargrupp också gör det utifrån en föreställning om 

en eller flera specifika egenskaper hos denna användargrupp. Med andra ord, alla 

institutioner i samhället har en funktion som riktar sig mot någon eller något. Mot i 

det här fallet skall läsas som att man bemöter, möter upp, sluter samman eller 

hjälper till. Ett sjukhus har sina patienter. Riksskatteverket har skattebetalarna. 

Kommunen har kommuninnevånarna. Elbolaget sina elabonnenter. Biblioteket har 

sina låntagare, sina användare. Utan dessa objekt för institutionens verksamhet 

förlorar verksamheten hela sin funktion, sin mening att existera och det är därför 

extra intressant att studera hur detta förhållande är upprättat och vad som kan 

sägas ingå i denna förening mellan institution och användare. 

Min utgångspunkt för den här studien är att denna någon som en institution vänder 

sig mot inte är en någon utav kött och blod utan en någon som skapas i våra 

föreställningar om vem han eller hon är. Jag kommer genom hela uppsatsen tala om 

att användaren är något, användaren blir, konstrueras som, detta refererar 

uteslutande till den användare som vi gemensamt talar om och någon referens till 

en faktisk individ, en faktisk användare utav kött och blod kommer aldrig göras. 

Detta, hur vi talar om användaren, är vad som är mitt fokus för undersökningen och 
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därför har jag valt att använda mig att närma mig materialet utifrån ett teoretiskt 

och metodologiskt perspektiv som tar avstamp i diskursanalys. 

3. Diskursanalys 
Diskursanalys finns i ett flertal olika utförande; gemensamt har de alla att de har sin 

utgångspunkt i att hur vi talar om vår värld följer vissa begränsningar. Dessa 

begränsningar skapar mönster och strukturer och det är dessa mönster och 

strukturer som är det som diskursanalysen fokuserar på.2 För att närma mig ett sätt 

att besvara mina frågeställningar så ämnar jag ta avstamp i Chantal Mouffe och 

Ernesto Laclaus diskursteori så som den presenteras i ”Diskursanalys som teori och 

metod”. 3 

Diskursanalys är som titeln på Winther Jörgensen och Philips bok antyder en 

paketlösning, det är både teori och metod i ett. Diskursanalysen kan sägas utgå från 

fyra epistimologiska utgångspunkter; den första är språkets roll som en viktig 

beståndsdel i konstruktionen utav vår omvärld, den andra de teoretiska modellerna, 

den tredje de metodologiska tekniker för hur man griper sig an ett 

forskningsområde och det fjärde tekniker för språklig analys. Dessa utgångspunkter 

går inte att separera. Om vi exempelvis inte utgår från att språket konstruerar vår 

omvärld (till någon grad) kommer inte diskursanalytisk teori, metod eller 

analysverktyg kunna hjälpa oss att komma fram till något.4 

Diskursanalysen vilar på socialkonstruktionistisk grund. Detta är ett samlingsnamn 

på en mängd olika angreppssätt. I ”Diskursanalys som teori och metod” 

sammanfattas socialkonstruktionismen med följande fyra punkter: 

                                                        
2 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, 
Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 9 
3 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, 
Studentlitteratur, Lund, 2000 
4 Ibid. s. 10 
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• En direkt objektiv kunskap är omöjligt då vi endast kan nå världen runt oss 

genom vår historia, kunskap och språk, allt som är färgat utav våra 

individuella och kollektiva kunskaper 

• Vår kunskap om världen är alltid historiskt och kulturellt präglad 

• Kunskap frambringas i social interaktion som inte är utan konflikter, det 

handlar om ett maktspel för att frambringa sanningar och kunskap 

• Eftersom kunskapsproduktion är en social handling, i och med att vissa 

handlingar är naturliga medans andra är otänkbara styrs handlingsutrymmet 

och detta påverkar även hur kunskap produceras i det sociala systemet men 

även vilken kunskap som produceras5 

 

Diskursanalysen förutsätter med andra ord att vi ser på vår kunskap som något 

annat än positivistiska sanningar och något som både är föränderligt och instabilt 

över tid. Detta maktspel är vad som förskjuter, etablerar och utesluter betydelser 

och kunskap inom och mellan en diskurs. 

 

3.1. Vad är en diskurs? 

En diskurs kan kort sägas vara ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller 

ett utsnitt av världen).”6 I Laclau och Mouffes diskursteori är detta något som måste 

förstås i sitt sammanhang, som en ögonblicksbild, och inte så som en statisk eller 

bestämd position utav betydelse. En ögonblicksbild skall här inte förstås som något 

som är fryst för evigt, utan just som en ögonblicksbild utav något rörligt. Analysen 

kan fånga upp rörelsen genom flera ögonblicksbilder men de kopplingar, de 

betydelser som vi kommer finns i analysen, kommer vara representativa för just den 

ögonblicksbild som studeras. Vad som kan sägas vara sann kunskap under en period 

behöver inte, men kan mycket väl, vara sann kunskap under en senare period. 

                                                        
5 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, 
Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 11f 
6 Ibid. s. 7 
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Betydelse kan, enligt Laclau och Mouffe aldrig fixeras i en bestämt position utan 

dess konstruktion skall ses som en pågående och aldrig slutförd process. Av denna 

anledning är fältet öppet för strid kring begrepps definition, “diskursanalysens syfte 

är […] att kartlägga de processer där vi kämpar om [att] tecknens betydelse skall 

fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så konventionaliserade att vi 

uppfattar dem som naturliga.”7 

Winther Jorgensen och Philips jämför Laclau och Mouffes syn på denna sociala 

process med kampen om ett fiskenät. Varje knut i nätet är ett begrepp som genom 

sina linor står i förbund med andra begrepp och därigenom får sin betydelse. Men 

kampen som pågår handlar om att sträcka ut nätet, få det att förhålla sig statiskt och 

på så vis fixera förhållandet mellan knutarna. Detta är något som enligt Laclau och 

Mouffe är omöjligt; varje knut, varje betydelse i en bestämd position är alltid möjlig 

men inte nödvändig. Detta gör att vi aldrig finner ett tillstånd av komplett vila. 

Begrepp är aldrig fixerade utan ständigt inblandade i kampen om hur de 

sammanknyts med andra och därigenom får sin betydelse. En diskurs uppfattas som 

en tillfällig fixering av betydelse, varje tecken i diskursen kallas moment, de är 

knutar i det tidigare nämnda nätet, som skiljer sig från varandra på ett, för stunden, 

bestämt sätt. Ett tecken inom en diskurs får sin mening utav andra moments 

placering i diskursen. Relationen mellan moment är det som ger momenten sin 

mening.8 

En diskurs är centrerad kring ett moment som anses vara extra viktigt, Laclau och 

Mouffe kallar detta för en nodalpunkt. En nodalpunkt är ett sådant moment som alla 

andra moment kommer behöva förhålla sig till för att få sin mening. En effekt utav 

detta är också att i denna positionering så får också nodalpunkten sin mening. I en 

medicinsk diskurs skulle exempelvis kroppen kunna anses vara en nodalpunkt. 

Detta är helt enkelt en punkt som alla andra moment måste förhålla sig till och som 

på så vis blir extra viktigt i betydelsekonstruktionen. Detta innebär också att 

                                                        
7 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, 
Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 31f 
8 Ibid. s. 32ff 
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nodalpunkten blir bärande för diskursen, utan nodalpunkten skulle övriga begrepp 

helt eller delvis förlora sin betydelse.9 

En diskurs innebär med ett annat perspektiv att varje moment i begreppsnätet ges 

en betydelse, utan att istället utesluts alla andra betydelser som ett moment skulle 

kunna ges genom den fixering som nätet har för stunden. En diskurs reducerar 

således möjligheter utav andra betydelser. Alla dessa betydelser som utesluts kallas 

av Laclau och Mouffe för diskursivt fält. Detta fält kan ses som en reservoar utav 

betydelser ”som tecken har haft eller har i andra diskurser, men som ignoreras i den 

specifika diskursen för att skapa entydighet.”10 Men en diskurs står inte ensam och 

utan påverkan från det diskursiva fältet, tvärtom så riskerar diskursen alltid att 

påverkas och förändras utifrån de betydelser som det utesluter. Här använder 

Laclou och Mouffe begreppet element för att visa på ett moment som inte är fixerat i 

det betydelseskapande nätet.  Som tidigare sagts så är denna fixering aldrig helt 

perfekt och glidningar i betydelser hos momenten kommer alltid finnas. Ett element 

skall i detta fall ses som ett tecken vars betydelse är mer osäker än ett moments 

betydelse, som tydligare influerats utav vad diskursen utestänger och fungerar 

därmed som en länk mellan det diskursiva fältet och diskursen. Det bör också 

nämnas att ett element inte existerar fritt i en diskurs utan diskursen försöker aktivt 

förändra elementet till ett moment. Men övergången är aldrig fullständig. 

Kopplingen mellan moment och moment eller moment och element formas genom 

artikulation, detta är helt enkelt alla former av praktiker som skapar och bygger 

kopplingar mellan moment och därmed formar deras betydelse. Att artikulera är att 

skapa, bekräfta eller motverka en relation inom diskursen, det vill säga att skapa, 

bekräfta eller motverka en betydelse utav ett tecken. Allt vi gör är på så vis en 

artikulation som på något vis förhåller sig till rådande diskurser. Allt vi gör är på så 

vis en del i en diskursiv kamp om betydelsen utav tecknen runt oss. Vissa tecken 

som figurerar i en diskurs som element kan ses som särskilt öppna för tillskrivning 

                                                        
9 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, 
Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 32ff 
10 Ibid. 
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av olika betydelser, dessa kallas i diskursteorin för flytande signifikanter. Dessa är 

tecken som olika diskurser försöker ge mening åt på sina egna sätt och för att skapa 

en betydelse inom just den egna diskursen. Detta innebär att de ofta är ambivalenta 

och kan bära olika mening inom olika diskurser och därmed är kampen om deras 

mening extra intensiva. Nodalpunkter är flytande signifikanter, men vi bör förstå 

skillnaden mellan dem utifrån sina roller. Där nodalpunkten fungerar 

strukturerande inom en diskurs så innebär den flytande signifikanten kampen 

mellan olika diskurser för att få definiera begreppet.11 

Diskursanalysens uppgift är att undersöka vilka artikulationer som utförs samt hur 

dessa etablerar mening, utesluter mening och från vilken diskurs de härstammar. 

Vilken diskurs stödjer de och bygger de från? Med anledning av att Laclau och 

Mouffe, till skillnad från exempelvis Norman Fairclough, anser att det inte finns 

några neutrala utsagor, alla utsagor är en del utav en diskurs, innebär det också att 

allt som analyseras i själva verket är en artikulation. En konkret ingång till en analys 

kan ske genom att identifiera vilket tecken som ges en priviligierad status inom 

diskursen, vilket tecken är det som många andra förhåller sig till. Att identifiera 

nodalpunkten blir med andra ord en ingång för att förstå hur och kring vad en 

diskurs är ordnad. 12 

4.  Metod 

4.1. Urval och hantering av källmaterial 

Jag vill, som tidigare sagts, undersöka hur användaren framställs i 

biblioteksdiskursen utifrån de behandlade källorna. Användaren är med andra ord 

ett moment som definieras utifrån andra tecken och får därmed sin mening. För att 

komma åt vem användaren har varit och är, historiskt och nu, så har jag valt att 

fokusera på skrivna källor i form av artiklar i Biblioteksbladet.  Biblioteksbladet ges 

                                                        
11 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, 
Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 35f 
12 Ibid. 
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ut av Svensk biblioteksförening. Denna förening verkar för ”alla typer av bibliotek 

genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda 

opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling.”13  

Mitt urval har skett utifrån läsning utav källmaterialet och där, under läsningen, 

sammankopplat artiklarna med mitt undersökningsobjekt; användaren. Detta har 

framförallt gjorts för att de undersökta texterna skall ha relevans och på ett eller 

annat sätt kunna sammankopplas med det jag ämnar undersöka. Man kan förvisso 

argumentera för att all text som diskuterar bibliotek på ett eller annat vis tar upp 

användaren, om än på ett indirekt mellan raderna. Jag är dock av åsikten att detta 

gör det svårt att sätta någon gräns för mitt urval och har därför valt att fokusera på 

texterna som relativt direkt och tydligt uttrycker något om en användare. Urvalet 

har skett genom en snabb första granskning av titlar och inledningar av artiklar 

publicerade under tre stycken urvalsperioder. Perioderna valda och endast för att så 

att säga ringa in en tidig, en sen period samt en mitt emellan. Om artiklarna har 

ansetts relevanta i den meningen att de på ett eller annat sätt behandlat bibliotekets 

användare eller bibliotekets funktion har jag använt mig av dem och återkommit för 

en djupare läsning. Perioderna är 1919‐1926, 1966‐1971 samt 2005‐2010. Jag valde 

perioder som skulle täcka in ungefär fem sex år utav publikationerna, jag utgick sen 

från tidigaste och senaste tidskrifterna som fanns att tillgå och valde sen en period 

mitt emellan dessa. 

Läsningen utav källmaterialet har varit en process som har behövt ske i omgångar. 

Jag har närmat mig texterna genom att först hastigt läsa igenom dem för att bilda 

mig en uppfattning om deras innehåll. Jag har även under denna läsning riktat in 

mig på direkta referenser till användaren och markerat dessa i texten. Därefter har 

jag läst texten på nytt för att hitta indirekta referenser till användare men har då 

också försökt hitta teman som framkommer i relation till användaren, både de som 

är direkt uttalade i texten och de indirekta. 

                                                        
13 Om Svensk biblioteksförening, http://www.biblioteksforeningen.org/ (besökt 2010‐11‐23) 
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Efter att jag läst igenom texterna och markerat ut direkta och indirekta referenser 

till användaren har jag vidare gått igenom dem på nytt och nu undersökt hur 

användaren placeras i förhållande till andra tecken i texten. Dessa har markerats 

och på detta vis har jag i text för text ringat in användaren och vilka olika betydelser 

användaren, biblioteket och bibliotekets funktion får. 

4.2. Källkritik 

Det finns ett par problem som jag har stött på. För det första kan man fråga sig vad 

valet av en tidskrift och tre perioder representerar. Man skulle till exempel kunna 

anta att en viss tidskrift odlar en viss kultur, är skriven utifrån ett visst politiskt 

perspektiv eller behandlar en viss del utav bibliotekens verklighet, vilket skulle 

inverka på hur dessa texter reflekterar användaren. Bilden skulle så att säga bli skev 

i jämförelse med ett bredare urval.  

Av två anledningar finner jag inte detta som något större problem. För det första så 

spänner årtalen jag väljer över mellan fem och sex år, författarna till artiklarna är 

olika individer och urvalet av artiklar är av olika slag, både debattartiklar, reportage 

och intervjuer samt kortare notiser. Detta torde minska inverkningen från enskilda 

individer som annars skulle kunna ha dominerat analysen. Vidare så gör jag inga 

som helst anspråk på att denna uppsats skall mynna ut i något som måste vara sant 

över hela biblioteksfältet. Jag tvivlar inte på att uppsatsen kommit fram till relevanta 

slutsatser som jag tror går att finna igen om vi skulle undersöka andra källmaterial, 

men för att kunna tala om något som gäller hela fältet så bör vi också göra en 

bredare analys med ett större urval utav artiklar både från biblioteks, folkbildnings 

och kulturtidskrifter men också sådant som politiska debatter, dagstidningar och 

liknande. Men en heltäckande analys inte heller är syftet med denna undersökning. 

Vad jag istället har velat visa på är den förändring och förskjutning som skett och 

utifrån de artiklar jag undersökt försöka identifiera de diskurser som inverkat på 

denna förskjutning. Även om en bredare analys kanske skulle kunna säga något mer 

generellt om fältet så kan ändock en analys av den modell jag själv genomfört uttala 

något om förändringar under tid.  
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Ett sista problem som jag stött på under arbetet med uppsatsen är att under den 

sista perioden så visade det sig att flera artiklar har samma författare. Under mitt 

urval var författare till artiklarna något jag inte tittade på, men på grund av att ett 

och samma namn nu figurerade som upphovsman till flera av de artiklarna jag valt 

ut på grund av artiklarnas utformning så gick jag helt enkelt tillbaka och undersökte 

artiklarna för att se hur de såg ut och om detta skulle vålla några problem. Flera av 

artiklarna visade sig vara intervjuer och jag valde därför att gå vidare med 

undersökningen. Mycket av det jag refererar till i anslutning till dessa artiklar är 

snarare vad intervjupersonerna säger än författarens egna kommentarer. Men det 

är viktigt att anmärka på då det skulle kunna inverka på den sista perioden. Jag 

finner dock att jag har flera texter som både stödjer och går emot dessa, så jag anser 

att jag lyckats manövrera runt det problem som detta potentiellt skulle kunna 

innebära. 

Genom att fokusera på en tidskrift och tre perioder men länka dem samman med det 

fokus som användaren utgör så som nodalpunkt och flytande signifikant så anser jag 

att urvalet jag har gjort kan utgöra en viktig bild utav bibliotekens verksamhet och 

den bild av användaren som råder inom denna.    

5. Tidigare forskning 
”Vad sägs om användaren” av Åse Hedmark och Jenny Hedman14 tar avstamp i 

samma teoretiska och metodologiska ramverk som jag gör; Ernesto Lacalu och 

Chantall Mouffes diskursteori, och undersöker vilka användardiskurser som kan 

finnas i tre svenska bibliotekstidskrifter. Den mest uppenbara skillnaden är att där 

de sprider ut sin analys på bredden och fångar in tre stycken tidskrifter under en 

period, har jag valt att smalna av min undersökning och istället sträcka ut den 

tidsmässigt.  Hedmarks och Hedmans uppsats är dock en viktig byggsten och ett bra 

metodologiskt exempel att relatera till och har därför varit viktigt för uppsatsen. 

                                                        
14 Hedmark, Åse och Hedman, Jenny, ”Vad sägs om användaren? – Folkbibliotekens 
användardiskurser i tre bibliotekstidskrifter”, Borås Högskola, 2002 
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”User‐centered discourse: An analysis of the subject positions of the user and the 

librarian” av Kimmo Tuominen15 är en analys av hur användaren och bibliotekarien 

positioneras i förhållande till varandra i Carol Kuhltaus Seeking Meaning: A Process 

Approach to Library and Information Services. Tuominen kommer fram till att 

bibliotekarien och användaren innehar tydliga positioneringar som innebär att 

deras möjlighet till makt är ojämlik. Användaren framställs som osäkra lekmän 

samtidigt som bibliotekarien framställs som en tankeläsande expert med full 

kontroll över sökprocessen.  

”Om folkbibliotekens ideologiska identitet” av Joacim Hansson16 är en diskursstudie 

av folkbiblioteken i början av 1900‐talet. Denna studie har framförallt utgjort en 

mycket intressant metodologisk inspiration för mig. 

6. Analys 

6.1. Biblioteksbladet åren 1919 – 1926 

Det är svårt att säga något om användaren utav bibliotek under denna period utan 

att nämna folkbildningsrörelsen. Det är tydligt i flera av texterna att det är just i 

koppling till dessa texter som användaren framkommer, blir synlig i texten och 

faktiskt undersöks, utvecklas och blir fokus för beskrivningen av bibliotekets 

verksamhet.  

Landsbygdens speciella behov är ett vanligt ämne under den här perioden i 

Biblioteksbladet, flera av artiklarna behandlar hur läsvanor på landsbygden ser ut, 

hur landsbygdens ungdom läser och vilka specifika bildningsbehov de har. 

Landsbygdens innevånare har enligt vissa av artiklarna specifika behov, framförallt 

handlar det om god förströelselitteratur som kan läsas som en motvikt till det tunga 

dagsarbetet. Men det framgår också att det är viktigt för bibliotekarien att kunna 
                                                        
15 Tuominen, Kimmo, ”User‐centered discourse: An analysis of the subject positions of the user and 
the librarian” i Library Quarterly, vol 67:4, 1997, s. 350‐371 
16 Hansson, Joacim, Om folkbibliotekens ideologiska identitet: en diskursstudie, Valfrid, Lic.‐avh. 
Göteborg : Univ.,Borås, 1998 
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identifiera de som går bakom plogarna och tänker lite mer, lite längre än vad övriga 

gör, och till dessa skapa speciella hjälpmedel som exempelvis läsecirklar för att öka 

deras läsvana. Det gäller att identifiera en latent möjlighet att fungera som 

kulturbärare och kulturspridare.17 

Landsbygdens innevånare karaktäriseras alltså i huvudsakligen två grupperingar, 

de som har möjlighet och/eller eget intresse att läsa den djupare litteraturen och de 

som inte har intresset. Deras roll som användare är nöjesläsaren som helst skall 

försöka lotsas förbi det ”erotomansk[a]dravel, som läggs fram för den läsande 

mänskligheten”18 och till den mer lämpliga litteraturen.  

Barnens läsbehov behandlas utav flera artiklar, dessa utgår oftast från barnens 

specifika behov på biblioteket, vad för litteratur bör barnen ha tillgång till? Vilken 

litteratur är extra lämplig och vilken kan ses som direkt olämplig för barnen att 

läsa? En självklar och viktig del när det kommer till litteratur för barn är frågan om 

skolbibliotekens roll och plats i det svenska samhället. 

Barn finns med i materialet med två olika funktioner, den utav biblioteksbesökare 

och den som kulturspridare. Den ena är karaktäriserad utav funktionen så som 

läsare och biblioteksanvändare själva. Det är de som tillgängliggör sig litteraturen, 

som söker litteratur eller som skall bli presenterad litteratur. Det största problemet 

som lyfts fram när det kommer till denna roll är den utav lämpligheten i den 

litteratur som barnet tillskansar sig. Överlag är hållningen ambivalent och pendlar 

mellan att å enda sidan förespråka att barnet lär sig oerhört utav att möte olika och 

varierande slag utav litteratur å andra sidan varnas det för litteratur som för barn 

och vuxna kan vara direkt skadlig. Den andra funktionen är den som kulturspridare, 

eller spridning utav läsandet i sig. ”Skolbiblioteket kommer även påverka äldres 

uppfattning av böckers värde. Det finns inga bättre bokspridare än skolbarn, ty de 

böcker, som de taga hem från skolbiblioteket, läses även med nöje och behållning av 

föräldrar och vuxna och syskon.” 

                                                        
17 Fauk, Johan, ”Intresset för böcker på landsbygden” i Biblioteksbladet årgång 4, 1919, s. 122 
18 Ibid. s. 122 
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”Låt barnen under sin skoltid själva få göra erfarenheter bland en mängd för dem 

lämpliga böcker”19 

Barnens läsning karaktäriseras vidare utav en omedvetenhet kring vad som kan 

sägas vara en lämplig litteratur. Boken jämförs med säden som både kan ge oss bröd 

och brännvin och det sägs att ”på det andliga området har det tryckta ordet samma 

dubbla egenskap.”20 Läsningen är en vandring längs en farlig stig med lockelser på 

alla sidor. Den unga användaren ses om inte som omdömeslös så i vart fall som 

någon som väljer den enkla vägen, lätt lockas utav ytliga teman om äventyr, 

romantik och spänning. Men hållningen är något ambivalent, bland annat sägs det 

att ”[det] finns inget löjligt eller onaturligt och ännu mindre något syndigt i 

småbarnens sagohunger, pojkens lust efter äventyr och flickans lust efter blott 

anade känslor”21 men bara i stycket tidigare har det sagts att ”böcker med låg moral 

eller sensationellt innehåll lika väl som de slätstrukna och sentimentala böra vara 

bannlysta från biblioteket.”22   

Men det skall inte heller överdrivas, den tillåtande attityden till användaren och 

dennes egna preferenser finns där, det talas oftast om användarens egna vilja och 

användarens egna intressen som en lämplig väg för att väcka läslusten inom 

användaren. ”Biblioteket bör helst vara oasen i skolans öken, där man vilar ut och 

söker den rekreation man behöver” säger Elin Lundwall när hon rekommenderar 

lärare som även tjänstgör som bibliotekarier i skolbibliotek att inte använda sin 

auktoritet som lärare för att styra litteraturval. En skolbibliotekarie gör bäst i att 

vara så lite lärare och så mycket människa som möjligt och ”[möta] sina små 

klarögda låntagare som små medmänniskor.23 Denna frihet att välja sker genom att 

man ser till att biblioteket har lämplig litteratur som användarna fritt kan välja 

bland. 

                                                        
19 Sandberg, Alvida, ”Skolbibliotek åt alla sveriges barn!” i Biblioteksbladet årgång 5, 1920, s. 122 
20 Lundwall, Elin, ”Barn‐ och ungdomsläsning”, i Biblioteksbladet årgång 6, 1921, s. 117 
21  Ibid. s. 120 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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”Att det är nödvändigt för pojkarna att blanda upp denna sorts läsning med annat, 

helst komma över till annan, är det inte mer än en mening om. Genom allför mycken 

spänning blaseras givetvis känslan, och så blir vägen banad för förbrytarromanen o. 

d.”24 ”Säga vad man vill om äventyrsböckerna, så är där i alla fall något friskt och 

käckt över dem, som kommer blodet att strömma av livslust. Men vad är det i de där 

böckerna, som bjudas åt flickorna i samma ålder. Kvalmigt nonsens, som nog driver 

blodet till kinderna, fastän knappast av friskt levnadsmod.”25 

Även om barnen behandlas relativt lika så finns det en skillnad kring vad som anses 

vara lämplig litteratur under tonåren. När flickorna börjar närma sig vad som 

betecknas som ”deras naturligaste instinkt”26 ”fodrar [de] romantik, en hjälte som 

genom uppoffring och trohet vinner sin brud.”27 

6.1.1. Kommentar och analys 

Användaren utav biblioteket är fylld av konflikter. Det är inte en ensidig användare 

som biblioteket riktar sig mot, som vi har sett är användaren splittrad, mångfaldig 

och har ett utifrån sin position varierande behov. Men användaren har ändå en sak 

gemensam i den undersökta litteraturen, behovet utav hjälp för att hitta den rätta 

litteraturen.  Användaren positioneras på en plats där denne själv har det eftersökta 

inom räckvid, denne har möjligheten att nå dit själv men samtidigt är användarens 

subjekt fyllt av svagheter, det finns ständigt en risk att användaren inte når det som 

är rätt utan istället faller offer för sina egna frestelser efter ”vämjeliga flickböcker”28 

Användaren karaktäriseras också som en individ i utveckling, genom att lotsas till 

rätt sorts litteratur kommer både användaren själv utvecklas, dennes smak förfinas 

och moraliska omdöme stärkas. Fel sorts litteratur, som användaren själv har en 

                                                        
24 Lundwall, Elin, ”Barn‐ och ungdomsläsning”, i Biblioteksbladet årgång 6, 1921, s. 123  
25 Ibid. 
26 Ibid. s. 124 
27 Ibid. 
28 Ibid. s. 124 
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inneboende lust efter, kommer kunna ”fördärva smaken, förvirra omdömet och 

förgifta fantasin.”29  

Vi kan se att användaren är centrerad kring en rad element. De mest tongivande av 

dem är den kring utbildning och folkbildning, jag har kort och gott valt att kalla den 

för bildning. Det innefattar all form av självutveckling och lärande. Det handlar 

således både om det rent institutionella lärandet via skolbänken, men också om det 

egna läsande, det egna privata skolandet. 

Vidare finns det även ett element som handlar om inställningen till biblioteket, 

boken och därför också lärandet. Många av texterna som jag har behandlat tar sin 

utgångspunkt i en ovilja till lärandet. Det handlar om en problematisk situation som 

till exempel böndernas inställning till litteratur, till arbetarklassens bildning, till 

skolbibliotek för barn och ungdomar på landsbygden. Utgångsläget i dessa texter är 

alla att det finns ett hinder för bildningen som är inneboende i individerna eller 

grupperna. Viljan till bildning kan å ena sidan hindras av en för god levnadsstandard 

och förbättrad livssituation30, den kan också hindras utav ett passivt motstånd som 

måste motarbetas genom att väcka lusten inom användaren. 

Bibliotekarien placerar sig i ett tydligt maktförhållande till användaren som måste 

förlita sig på bibliotekariens goda omdöme. Detta kan sammankopplas till viss del 

med vad Touminen säger om maktförhållandet mellan bibliotekarie och användare, 

men samtidigt finns det skillnader som jag tycker är viktiga att stryka under. 

Argumentationen som sker kring denna positionering är annorlunda. Där 

Touminens användare mest är fråntagen de verktyg som finns till förfogande för att 

söka informationen, och bibliotekarien finns där för att tillhandahålla dessa så 

handlar det i denna period om att skydda användaren. Bibliotekariens makt är 

legitimerad genom den fara som skadlig litteratur kan utgöra. 

Ett element som vi sett mest antytt är användarens maktlöshet inför att själva 

kunna tillfredställa sina behov eller ens själv kunna uttrycka sina rätta och med etik, 
                                                        
29 Lundwall, Elin, ”Barn‐ och ungdomsläsning”, i Biblioteksbladet årgång 6, 1921, s. 122 
30 Larsson, Carl. ”Böndernas avtagande läslust” i Biblioteksbladet årgång 4, 1919, s. 126 
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god smak och samhällslivets övriga villkor, godtagbara behov. Vi skulle kunna se det 

som sökandet efter en kulturell renhet. Något icke skadligt. Som vi sett tidigare så är 

användarens möjligheter, enligt de undersökta källorna, att själv kunna avgöra vad 

som är lämplig litteratur begränsad.  Användaren placeras här i en behovsposition 

där bibliotekarien både är den som möjliggör användarens bildning, i den vida 

mening som vi definierat bildning tidigare, men också användarens säkerhet under 

denna bildningsperiod. Detta möjliggörs genom att bibliotekens samlingar 

begränsas och öppnas på samma gång. Bibliotekariens uppgift är att se till att 

biblioteket är fritt från möjligheten till felsteg. Biblioteket bör vara den oas där 

moraliskt tveksam och farlig litteratur inte finns.  

6.2. Biblioteksbladet åren 1966  ‐ 1971 

Biblioteket så som det framställs i de behandlade artiklarna är under den här 

perioden om inte i en identitetskris så i vart fall i en position där biblioteket behöver 

konstruera sin egen identitet utifrån en tydligare roll i samhället. I flera artiklar kan 

man tydligt se ett spår på en tydligare politisering. Detta görs framförallt genom att 

man placerar biblioteket som en viktig institution för stat eller kommun, det 

diskuteras i flera utav artiklarna om bibliotekets roll, vad biblioteket kan ge till 

samhället i form av tjänster.  

Bibliotekets mål behandlas i flera utav texterna. Det är också en av anledningarna 

att jag nämner ordet identitetskris i förra stycket. Jag anser emellertid att 

identitetskris är ett allt för starkt ord att lägga på en hel institution endast utifrån 

artiklar i Biblioteksbladet. Men vad jag åsyftar är den känsla av behov till 

målinriktning, behov utav att hitta ett syfte och positionera sig som en del utav det 

nya samhället och som en viktig och nödvändig del för samhällets medborgare. 

Ture Edbom diskuterar precis detta i ”Mål i bibliotekens sikte”, biblioteket säger han 

”skall svara för en så vid, viktig och effektiv kommunikation som möjligt mellan 

samhällets yttringar och människorna.”31 Kommunikation särskiljs här från vad vi 

annars ofta brukar diskutera som bibliotekens uppgift, att främja spridandet, 
                                                        
31 Edbom, Ture. ”Mål i bibliotekens sikte”, Biblioteksbladet, årgång 54, 1969, s. 451 
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lagrandet och sökandet utav information. Kommunikation blir istället ofta 

information säger Ture Edbom. Bibliotekets roll är med andra ord inte explicit att 

förmedla information utan att gynna och underlätta kommunikation så som en 

process som kan vara, och enligt artikeln, ofta är informationsskapande. 

Kommunikation är bibliotekets uppgift just eftersom det inte är uteslutande 

information, kommunikation kan vara ”[m]eddelanden, samtal, debatter, visuell 

tillägnelse, ljud och ljussensationer, känsloretelser, stillhet, tystnat. […] Alla dessa 

delar av begreppet kommunikation skall biblioteken på olika sätt försöka artikulera; 

föra över till enskilda människor eller grupper av människor.”32  

Biblioteket borde fungera så som en lins som fokuserar samhällets alla 

kulturyttringar, på så vis bör det inte finnas några klara vattendelare för vad som är 

och vad som inte är bibliotekets ansvarsområden utan biblioteket bör destillera allt 

som samhället kan tänkas producera kulturellt. Detta sammanfaller med en 

samhällsutveckling där en allt häftigare urbanisering och industrialisering tvingar 

fram ett ökat behov utav både utbildning, omskolning och förströelse och därmed 

också behovet utav tryckt litteratur, både faktalitteratur och förströelselitteratur.33 

Biblioteket placeras inte heller i en position gentemot en användare på ett lika 

tydligt sätt som tidigare. Där den tidigare positioneringen som vi sett inneburit att 

biblioteket utfört något som användaren medvetet eller omedvetet efterfrågat så 

innebär relationen nu snarare att biblioteket ämnar följa med användaren, delta i en 

process som användaren ämnar utföra och på så vis, genom deltagandet snarare än 

utförandet, skapar relationen. Detta innebär att bibliotekets ideala roll snarare är 

den som delaktig i samhällsfunktioner än autonom verksamhet för sig själv, eller 

som det står i en av artiklarna; ”[b]iblioteket skall i miniatyr vara en syntes av det 

totala samhället med alla dess myllrande verksamheter.”34 

Biblioteket bör vara samhällets informationskanal och därmed placeras också 

biblioteksanvändaren tydligt så som samhällsmedlem. ”Samhället bryter in i 
                                                        
32 Edbom, Ture. ”Mål i bibliotekens sikte”, Biblioteksbladet, årgång 54, 1969, s. 452 
33 Ibid. s. 453 
34 Ibid. s. 452 
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biblioteket med sina yttringar och i kraft av sin tekniska utrustning och sin vilja att 

förmedla många former av kommunikation fungerar biblioteket för samhället och 

dess människor.”35 Biblioteket bör, säger Ture Edbom, arbeta sig fram för att få 

acceptans för denna funktion vilket också förstärker den position användaren 

placeras i. Biblioteket skall nå denna acceptans genom att arbeta mot användaren. 

En del i detta som poängteras uttryckligen är att biblioteket inte skall fungera som 

en samhällspåverkande institution, biblioteket skall inte hysa egna agendor och 

försöka påverka, utan bara reflektera det samhälle som vi lever i, ”samhället är bara 

så och det blir inte bättre ett enda dugg av att biblioteken isolerar sej. […] Istället 

bör man från biblioteksfolkets sida försöka acceptera samhället som det är. På ont 

och gott.”36 

Men det finns också andra röster. Fredrich Ochsner argumenterar i 

”Målformuleringsdebatten”37 för att biblioteket skall ta en offensivare hållning.  

Biblioteket bör enligt honom ta en tydligare roll som opinionsbildare och han 

uttalar sig vidare om att detta egentligen borde ligga i grunden för folkbibliotekens 

uppgift och anser att detta borde dikteras från politiskt håll.38  

Användaren av biblioteket placeras även här som en funktion av samhället än som 

en funktion utav biblioteket. Skillnaden är bara huruvida den tjänst biblioteket skall 

utföra är riktat ut från samhället i den mening att den reflekterar samhället eller om 

den också riktar sig inåt, tillbaka och med en kritisk blick försöker skapa opinion 

själv. I båda fallen är användaren inte en enskild individ som söker bibliotekets 

tjänster utan en medlem utav ett modernt samhälle som han eller hon antingen vill 

ha hjälp med att förstå eller verka i, eller hjälp och möjlighet att påverka och 

förändra. 

                                                        
35 Edbom, Ture. ”Mål i bibliotekens sikte”, Biblioteksbladet, årgång 54, 1969, s. 454 
36 Ibid. s. 456 
37 Ochsner, Friedrich, ”Målformuleringsdebatten” i Biblioteksbladet, årgång 54, 1969, s. 735 
38 Ibid. s. 737 
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6.2.1. Kommentar och analys 

Användaren har under den här perioden kommit under inflytande utav en 

konkurerande diskurs. Vi har tidigare sagt att användaren är en flytande signifikant 

och nodalpunkt i de diskurser som möts under studiens gång och jag skulle vilja 

hävda att under den här perioden framkommer det ett tydligt skifte i kampen om att 

definiera nodalpunkten. 

Den tidigare folkbildningsdiskursen konstruerade en användare i förändring, 

mycket handlade om att lära, skola och skydda användaren under den tid 

användaren var i kontakt med bibliotekets verksamhet. 

Den konkurerande diskursen som nu träder fram är en politisk diskurs där 

användaren konstrueras så som ett politiskt subjekt i en politisk situation. Marti 

Walser för fram detta tydligt i sin artikel ”Framtidens bibliotek” där han drömskt 

målar upp den bild som han ser framför sig för bibliotekens framtid. En viktig bit för 

användaren är inte längre skolningen utan uppvaknandet. Mycket i Walsers text 

handlar om att biblioteket vänder sig från användaren så som ett objekt för direkt 

påverkan och istället handlar det om att skapa en medvetenhet genom att 

användarens erfarenheter vänds mot användaren själv och mot den omvärld som 

han eller hon möter och används för en kritisk reflexion.39 

Men samtidigt som den politiska diskursen som vill definiera användaren utifrån en 

politisk situation träder fram, kvarstår ändock den folkbildande tanken om 

användaren. Det finns dock vissa skillnader. En av de stora skiljelinjerna verkar vara 

om biblioteket skall ha en egen politisk agenda eller reflektera det rådande 

samhällsklimatet. Detta är en viktig skiljelinje och placerar också användaren i två 

olika positioner i relation till samhället och biblioteket. Biblioteket så som en egen 

politisk aktör med en drivande agenda placerar användaren så som en kanal för 

politisk påverkan, att påverka användaren är att påverka politiken. Att reflektera 

det politiska läget är ett sätt att vara en neutral aktör på den politiska arenan vilket 

placerar användaren i ungefär samma läge som medborgaren i förhållande till 

                                                        
39 Walser, Martin, ”Framtidens bibliotek” i Biblioteksbladet, årgång 56, 1971, s. 90‐91 
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samhället. Bibliotekets roll är den utav informationsgivare och neutraliteten är bara 

neutralitet i den mån att det inte avviker från rådande politiskt klimat. Båda dessa 

perspektiv brottas med ett centralt tema som behandlar bibliotekets legitimitet, 

varför har vi egentligen bibliotek? Den senare sidan argumenterar för att biblioteket 

skall göra sig behövd av samhällets institutioner, att biblioteket rent av skall bli en 

utav dessa institutioner för att på så sätt bli behövt. Biblioteket skall vara samhällets 

informationskanal. Den tidigare sidan vill se ett bibliotek som verkar för 

samhällsförändring, som har en tydlig politisk agenda och som driver denna agenda 

själv genom sin verksamhet på biblioteken i form av utställningar, debatter, boktips 

och läsecirklar. Frågan som ter sig självklar är då, vilken politisk agenda är det då 

som biblioteket skall sträva mot och hur kan denna egentligen skilja sig från det 

första perspektivet?  

Båda perspektiven bygger på att biblioteket är inlemmat i en politisk situation och 

båda perspektiven bygger på relationen mellan samhälle, användare och bibliotek. 

Den enda egentliga skillnaden mellan dessa båda perspektiv rör hur den politiska 

agendan förs in i bibliotekets verksamhet. I det reflekterande perspektivet rör det 

sig om en organisk anpassning till rådande politisk situation, i det politiskt agerande 

perspektivet rör det sig istället om en tillförd politisk agenda som biblioteket driver 

autonomt i förhållande till samhället. Men skiljer sig verkligen relationen till 

användaren mellan de båda perspektiven? Jag skulle argumentera för att de skiljer 

sig endast om det tillförda politiska perspektivet kommer från användarna. Om det 

politiska perspektivet kommer någon annan stans från kommer relationen till 

användaren vara densamma oavsett perspektiv.  

Ett tredje perspektiv skulle kunna lyftas fram som den framtidsvision som bland 

annat Martin Walser talar om, där bibliotekets roll är den utav en tydlig politisk 

aktör men som överlämnad politiken till användaren. Bibliotekets roll kan här sägas 

vara att uppväcka och lära ut ett kritiskt förhållningssätt till det rådande och 

etablerade och överlämna analysen till användaren själv. Frågan är bara om detta 

kan ske utan ett tydligt eget politiskt perspektiv utifrån bibliotekens och 

bibliotekariens sida? 
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Vad jag skulle argumentera för att vi ser under den här perioden är alltså att 

bibliotekens politiska roll förstärks. Biblioteken har ett behov av att legitimera sin 

existens utifrån samhället i stort och gör detta genom att placera sig själv i relation 

till samhället, politiken och användaren. Biblioteket blir en politisk aktör oavsett 

perspektiv och användaren skapas så som ett politiskt subjekt, det vill säga en aktör 

på en politisk spelplan, en samhällsmedborgare. 

Folkbildningsdiskursen finns fortfarande kvar men konkurerar nu med den 

politiska diskursen över att definiera användaren. I den förra perioden fanns flera 

exempel på vad jag valde att kalla en kulturell renhet och som i en rak linje kan 

kopplas samman med en både kroppslig och själslig renhet som följer utav 

folkbildningens historik från kyrka och nykterhetsrörelse.40 Tanken finns 

fortfarande kvar men är inte lika artikulerad utan snarare nyanserad, det är inte 

längre lika självklart att fokuset ligger på en själslig renhet utan snarare uttrycker 

man det som att man ”tror att bibliotekens uppgift också kan vara att visa upp de 

estetiskt hållbara alternativen till den ’dåliga’ litteraturen.”41 och man skulle kunna 

argumentera för att den också översätts till en slags politisk renhet i den mening att 

användaren definieras som ett politiskt subjekt och därmed också skall skolas 

politiskt genom politisk och samhällelig information i det ena fallet eller i ett kritiskt 

tänkande baserat på egna erfarenheter i det andra. 

 

6.3. Biblioteksbladet åren 2005 – 2010 

Det finns två viktiga skillnader mellan tidigare perioder och denna senare period 

när det kommer till förhållandet mellan biblioteket och användaren i de behandlade 

texterna. Den första är användarens deltagande i biblioteksverksamheten, den 

andra är en förändrad syn på hur biblioteken skall legitimera sig själva i relation till 

samhället och användarna. 

                                                        
40 Se exempelvis Nationalencyklopedin 
41 Nyström, Erik G, ”Biblioteksforskning ‐ Att byta tro mot vetande” i Biblioteksbladet, årgång 51, 
1966, s. 519‐520 
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Användarens deltagande i biblioteksverksamheten är ett stort skifte från tidigare 

ståndpunkter. Det handlar i vissa fall om hur användaren får styra hur biblioteket 

katalogiserar sina källor utifrån låntagarnas frågor. Det är inte längre en 

bibliotekarie med kunskapsorganisation som expertis som organiserar bibliotekens 

material utan detta sker istället utifrån hur användaren försöker nå materialet. 42 

”Ingångar till materialet görs bara av använda frågeställningar, inte med ambitionen 

att täcka alla potentiella frågor. Nya ingångar skapas vid behov.”43 

Bibliotekets verksamhet, utseende och innehåll är också något som kan definieras 

av de som använder biblioteket, så som exempelvis är fallet för biblioteket på 

Medborgarplatsen i Stockholm enligt en artikel. Istället för att en vuxen skall 

utforma biblioteket och skapa aktiviteter utifrån en vuxens tankegångar så är det 

istället de ungdomar som är målgruppen för bibliotekets verksamhet som är de som 

skall styra detta. 44 

Bibliotekens roll när det kommer till användaren blir på detta sätt att realisera 

användarens förväntningar på vad biblioteket är för något. Detta är en stor skillnad 

mot tidigare då bibliotekets funktion på sätt och vis var bortom användaren i den 

mening att användarens förväntningar inte var vad som låg till grund för 

verksamheten. Då var det istället en samhällelig förväntning i form av folkbildning 

eller politisk upplysning och skolning, en garant för kvalitativ och icke dålig och 

skadlig kultur. Nu framställs det istället som tvärt om, det användaren efterfrågar 

och vill ha, är vad som biblioteket i viss utsträckning också skall se till att ha i sitt 

utbud. Exempelvis kan vi se hur biblioteket på Medborgarplatsen i Stockholm har 

använt sig utav ungdomskonsulter för att bygga upp verksamheten inför 

invigningen och för att garantera att biblioteket också skall vara en plats som 

erbjuder ungdomar det de efterfrågar så har ett ungdomsråd bildats.45 

                                                        
42 Gustavsson, Ola, ”Den frågeorienterade bibliotekarien i Middelkerke” i Biblioteksbladet 2005, vol 1, 
s. 6‐7 
43 Ibid. s. 6 
44 Zorn, Henriette, ”PUNKTmedis – av ungdomar för ungdomar”, i Biblioteksbladet 2005, nr 3, s. 24 
45 Ibid. s. 25 
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Bibliotekets legitimitet har också den förändrats. I tidigare texter har vi sett hur 

bibliotekets legitimitet byggts upp utav ett skydd för användarens smak, själ och 

bildning och senare för att både förse användaren med politisk och samhällelig 

information men också för att på ett eller annat sätt skola användaren politiskt. 

Dessa frågor finns förvisso kvar. Under sommaren 2006 drevs till exempel en debatt 

i dagstidningarna om litterär kanon som i mångt och mycket skulle kunna sägas 

vara ett arv från denna syn på kulturlivet. Men det finns en annan förändring som är 

slående när man studerar artiklar under den här perioden; biblioteket som en 

producerande och lönsam institution. 

Biblioteken ska inte reduceras till en tärande fritidsfunktion, det ska visas att 

biblioteken är en del av en närande sektor och aktivt är med och bygger samhällets 

välstånd. Detta gäller både när det kommer till att bidra till människors lärande och 

utbildning men också de resultat detta får i form tillväxt.46 

För att göra detta behöver man också mäta bibliotekets effekter rent 

samhällsekonomiskt. Detta är också något som också tas upp för behandling, det 

faller sig naturligt att ett ”bibliotek under många år utvärderat och kvalitetssäkrat 

sin verksamhet [och därför] borde det nu vara dags att ta nästa steg, nämligen att 

också försöka mäta effekterna av verksamheten.”47 

Användaren har även blivit en individ med egna kunskaper. Användaren skall i 

högre grad än tidigare var delaktig, bland annat kan vi se hur Bibliotek 2.0‐tanken 

tydligt anlägget ett perspektiv där biblioteket och användaren inte fungerar som 

tidigare, deras relation utgörs snarare av två stycken samverkande krafter där man 

mycket väl skulle kunna se användarens egna drivkraft som den dominerande och 

bibliotekets som den guidande, som anlägget ett annat perspektiv eller fördjupar 

med andra kunskaper. ”Bibliotekarierna kan delta med sin professionella 

kompetens och fördjupa diskussionerna, men framför allt så vill vi ta fasta på den 

                                                        
46 Zorn, Henriette, intervju med Bengt Källgren om Svensk biblioteksförenings 
verksamhetsinriktning i intervju i Biblioteksbladet, nr 4 2005, s. 19  
47 Harnesk, Jakob, ”Biblioteken: en närande eller tärande sektor?”, i Biblioteksbladet nr 9, 2005. s. 19 
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kunskap och det intresse som finns hos låntagarna. Det är långt ifrån säkert att det 

är bibliotekarierna som kan mest!”48 

Biblioteken kan också fungera som stimulerande för ekonomin och det finns 

exempel på bibliotek som specifikt riktar in sig på att förse företag med information 

om företagande. Biblioteken kan förändras, hitta nya målgrupper och på så vis locka 

hit nytt folk och hjälpa dem ta ett steg bort från arbetslöshet. 49 

Biblioteket idag och i framtiden kommer enligt en artikel allt mer behöva inrikta sig 

på kommunikation, på att finnas, överallt och vara tillgängligt för användaren vart 

denne än befinner sig. ”I visionen om det nya biblioteket tillhandahålls allt på 

webben, biblioteket är inte längre ett boklager utan ett upplevelsecenter där 

användaren står i centrum. Den nya bibliotekarien lämnar disken, rummet, ja 

kanske till och med biblioteket och ägnar sig i större utsträckning åt 

kommunikation. Bibliotekarier är ju mästare i att tillgängliggöra men inte alltid så 

bra på att kommunicera.”50 Även etablerade politiker uttalar sig i Biblioteksbladet 

och talar om bibliotekets roll. Kommunikation är även här ett ledord och biblioteket 

bör enligt Margot Wallström fungera som en kommunikationskanal mellan 

medborgare och samhällets institutioner.51 

 

6.3.1. Kommentar och analys 

Nick Jones skriver i en text om vardagsrummet och beskriver det som en plats av 

kontroll, där den som bor där kan kontrollera miljön, möblera, bestämma vad som 

skall göras där.52 Det talas mycket om biblioteket som en mötesplats men också som 

biblioteket som vardagsrum, som en plats för underhållning, reflektion och 

avslappning. Men vardagsrummet, varför väljs denna privata plats som en symbol 
                                                        
48 Harnesk, Jakob, ”Bibliotek 2.0: Innehåll och gemenskap på webben – ett nytt sätt att möta 
låntagaren?” i Biblioteksbladet, nr 4, 2006, s. 14‐15 
49 Ekström, Åsa, ”Biblioteken kan öka tillväxten i landet” i Biblioteksbladet, nr 5, 2006. s. 30 
50 Zorn, Henriette, ”Du sköna nya bibliotek” i Biblioteksbladet, nr 8, 2008, s. 10 
51 Zorn, Henriette, ”Biblioteken – en resurs för EU:s kommunikation med medborgarna” i 
Biblioteksbladet, nr 2, 2006, s. 3 
52 Jones, Nick, ”Biblioteket – Inte ett vardagsrum som hemma!” i Biblioteksbladet, nr 1, 2008, s. 21 
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för biblioteket? Vad är det egentligen som sägs när vi placerar låntagaren i sin 

privata hemmiljö fast på biblioteket? Hur vill vi att användaren skall bete sig? Jag 

skulle välja att föra den här analysen ett steg vidare, genom att vi säger att 

biblioteket också är vardagsrummet så har vi också placerat användaren som ägare 

utav biblioteket, ”sitt vardagsrum”. Detta sammanfaller med den roll biblioteket kan 

sägas ha som mer en följeslagare; någon som följer användaren i användarens egen 

värld. Biblioteket har tagit ett steg tillbaka. Är inte passiv men bibliotekets aktivitet 

handlar inte på samma sätt om att påverka och styra som att följa efter.  

Detta är något som är gemensamt för de behandlade artiklarna. Användaren 

placeras i en om inte ledande ställning så i vart fall i en ställning där ett behov 

existerar och bibliotekets verksamhet syftar till att tillfredställa detta behov. Om 

biblioteket tidigare haft en agenda som ämnar tillfredställa behov så som politisk 

skolning, garant utav kvalitativ kultur eller liknande bedöms nu bibliotekets 

verksamhet utifrån helt andra kvaliteter. Flera av artiklarna diskuterar biblioteket 

så som en institution som skall skapa välfärd, vara lönsam, producera något och inte 

enbart utgöra en ”tärande” kulturinstitution. Vad säger detta egentligen om 

användaren? Om biblioteket skall producera välfärd, vad blir då bibliotekets 

användare? Deras kunder? Bibliotekets produkter som skall förädlas med kunskap? 

Detta kan sammankopplas med användaren så som ledande i koppling till 

bibliotekets verksamhet. Relationen mellan bibliotekets kunder och bibliotekets 

verksamhet kan sägas vara påverkad utav tillgång och efterfrågan. Genom att låta 

bibliotekets användare också vara delaktiga i att utforma bibliotekets verksamhet 

garanterar man att biblioteket också kommer möta den efterfrågan som finns hos 

denna målgrupp. 

Men den gamla folkbildande tanken finns fortfarande kvar, denna nya förändring är 

inget som dominerar fältet utan snarare något som tränger in och konkurerar med 

de tidigare två diskurserna om att skapa användaren. Denna diskurs, som jag skulle 

vilja kalla för marknadsdiskursen, ser användaren som en kund, biblioteket som en 

verksamhet som måste legitimera sig genom lönsamhet och produktivitet, 

bibliotekarien skall marknadsföra, sälja och sköta om affärsverksamheten. 
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7. Sammanfattande analys 

Det går att identifiera tre stycken diskurser som inbördes tävlar om att definiera 

vem användaren är. Utifrån de behandlade artiklarna så syns den första periodens 

diskurs som den jag skulle vilja tala om som den uppfostrande folkbildnings‐

diskursen. Ett stort fokus ligger på bildning, hur användaren utav biblioteket skall 

utbildas, läras och bli något nytt, större och bättre. Men på samma gång finns där ett 

hot. All läsning är inte bra läsning. All bildning är inte bra bildning. Det finns ett stort 

fokus på att användaren skall utsättas för rätt sorts bildning, rätt sorts litteratur. 

När källmaterialet tar avstamp i barnbibliotek så verkar det rent av så att fel sorts 

litteratur kan vara direkt skadligt och inverka negativt på barnets moral och själsliv. 

Bibliotekets roll blir här mycket av en guide, det handlar om att aktivt ingripa och 

styra användaren förbi de faror som kan både ruva tyst men även locka användaren. 

Flera av de saker som tas upp som moraliskt förkastligt och som kan vara rent av 

skadligt tas upp på ett sådant sätt att användaren har en inbyggd dragning mot detta 

och därför måste räddas från sig själv. Användaren under den tidigaste perioden vet 

så att säga inte vad som är bäst för sig själv och måste få stöd i att finna den rätta 

vägen.  

Den andra diskursen märker vi framförallt i hur tonen förändras i den andra 

periodens behandlade texter. Det är inte alltid helt explicit men jag skulle vilja hävda 

att den folkbildande diskursen har fått konkurens utav en politisk diskurs som 

identifierar användaren som medlem utav ett politiskt kollektiv. Mycket i texterna 

behandlar bibliotekets relation till samhällets institutioner och mycket rör hur 

biblioteket ämnar legitimera sig själv gentemot både samhällsinstitutionerna och 

användaren. I denna positionering gentemot samhället så finns det två sidor, de som 

vill att biblioteket skall vara aktivt i att skapa och driva politiska agendor och de 

som vill att biblioteket snarare skall följa och reflektera de i samhället dominerande 

politiska strömningarna. Bredvid dessa två sidor finns en tredje sida som istället för 

att välja att driva en egen agenda, utifrån biblioteket självt eller utifrån 

dominerande politiska strömningar, väljer att fokusera på att väcka användarens 

egna politiska och kritiska tänkande. Jag stället mig tveksam till om detta kan ske 
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utan en redan initierad politisk tanke i grunden från bibliotekets sida, men det är 

egentligen inte viktigt. Det centrala för alla dessa tre sidor är att de alla placerar 

användaren i en relation till samhället och ser användaren så som ett politiskt 

subjekt. I vissa fall sker detta till en mindre grad och användaren är mer någon som 

nyttjar samhällets resurser och biblioteket får därmed en roll som 

kommunikationskanal eller informationsförmedlare. I andra fall är användaren mer 

aktivt handlande i en politisk situation och biblioteket blir då den som möjliggör, 

öppnar upp och handleder användaren i sitt politiska agerande. 

Den tidigare folkbildande tanken har tagit ett steg tillbaka och det finns tydliga spår 

av folkbildningens sekularisering. I de behandlade artiklarna talas det sällan om 

användaren på ett sådant sätt som i den tidigare perioden, det är inte användarens 

andlighet eller renhet som skall skyddas utan tonen är en helt annan. Man skulle 

kunna tala om att den politiska diskursen har tagit över den folkbildande i den 

meningen att istället för en andlig skolning så handlar det istället om en politisk. 

Den politiska skolningen behöver inte vara i den mening att den innebär en 

ideologisk skolning utan snarare att som tidigare nämnts, hjälpa, vägleda och 

informera användaren om den plats som användaren har i det politiska 

sammanhanget. 

Den tredje tidsperioden skiljer sig från de övriga i hur bibliotekets verksamhet är 

placerad i förhållande till användaren. Jag skulle här vilja hävda att ytterligare en 

diskurs har trängt in och gjort anspråk på att definiera vem användaren är. Där 

biblioteket tidigare tagit en mer aktiv del och positionerat sig som en guidande 

bildande enhet dit användaren kommer för att påverkas, är det nu biblioteket som 

skall påverkas utav användaren. Delaktigheten från användarens sida blir på detta 

sätt en garanti för att biblioteket skall möte upp användaren och vad denne 

efterfrågar efterfrågan. Där vi tidigare har sett hur biblioteket försökt bygga sin 

legitimitet på bildning och kulturellt samt andligt skydd utav folket eller på ett 

samhälleligt politiskt behov så ser vi nu istället lönsamheten som den legitimerade 

faktorn. Biblioteken skall visa vad de kan generera tillbaka och att de pengar som 

investeras i dem skall mynna ut i en vinst i det långa loppet. Användaren blir här 
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både produkten och kunden i bibliotekets affärsverksamhet med samhället i stort 

som investeraren. Det kan tyckas att den första och den sista perioden   

Det skall sägas att på intet sätt finns det en enda diskurs som dominerar. Om vi tar 

den senaste perioden så skulle vi tydligt kunna se hur debatten om en litterär kanon 

tydligt kan kopplas samman med tanken om litterär kvalité och kultur som inte är 

negativ för individen. Det som vi däremot kan se är att striden om användaren 

förskjuts, nya idéer kommer in och användaren är inte densamme genom historiens 

gång.  

8. Epilog 
Den här uppsatsen har på grund av sin karaktär behövt begränsats i omfång och kan 

därför inte sägas svara för en heltäckande undersökning över de diskurser som 

definiera bibliotekets användare, bibliotekets verksamhet och roll i samhället. Vad 

jag istället har gjort är att undersöka ett tvärsnitt av den verksamhet som jag har 

bedömt som relevant för bibliotekens verksamhet under den här tiden. Men 

undersökningen skulle också kunna ses som något som kan peka framåt och som 

kan vara en ansats till att påbörja ett samtal om bibliotekens, bibliotekariernas och 

bibliotek och informationsvetenskapens historia utifrån ett perspektiv som 

fokuserar på den strid som råder om att definiera våra sanningar.  Biblioteksbladet 

är, som jag sagt, ett tvärsnitt utav bibliotekssverige, och jag tror att det kan vara 

fruktbart att undersöka flera källor utifrån ett liknande angreppssätt. Till exempel 

att studera hur biblioteken beskrivits i dagspressen under 1900‐talet, hur har 

biblioteken beskrivits i andra bibliotekstidskrifter än biblioteksbladet, hur har 

biblioteken förts fram i politiska sammanhang? Fler av dessa frågor skulle kunna 

skapa en större och mer heltäckande bild av bibliotekets roll och därmed också 

bibliotekariens och biblioteksanvändarens positioner. En klarare bild av hur 

biblioteket har framställts, vilken roll det har i vårt samhälle nu och historiskt är 

något viktigt. Vi kan anta att bibliotekens roll, bibliotekariens och 

biblioteksanvändarnas roller, forma bibliotekens verksamhet. Detta formar även 

biblioteksutbildningarnas verksamhet.  Detta gör att det är oerhört viktigt att lyfta 
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de influenser som inverkar på hur vi förstår biblioteket och dess verksamhet för att 

möjliggöra ett kritiskt perspektiv.  

Jag skrev den här uppsatsen med en idé om att det borde ha skett en förändring. Jag 

visste inte alls vilken förändring som skulle varit. Självklart hade jag nog vaga idéer 

inledningsvis men många av dem fick stå tillbaka när de mötte källmaterialet och jag 

insåg att min föreställning inte alls stämde så väl överens med vad jag såg i texten. 

Den förändring som jag har identifierat är inte heller speciellt märklig när man ser 

till samhällets utveckling i stort. Sverige under tidig industrialisering är ett Sverige i 

brännpunkten utav religion och arbetarkultur och politik, Sverige under sent 

sextiotal och tidigt sjuttiotal är ett Sverige där det politiska engagemanget formligen 

svämmar över och Sverige idag är ett Sverige där vi mer och mer ser till individen, 

ett Sverige som delvis vill sälja ut samhällsinstitutioner till privata aktörer och där vi 

ser det som självklart att kunna delta, samverka och påverka. Att inte kunna skicka 

ett snabbt e‐post till en författare, att inte kunna kommentera en artikel i tidningen 

vore för många idag något otänkbart. 

Men vad säger detta oss egentligen? Att det allmänna politiska läget påverkar synen 

på vad ett bibliotek egentligen syftar till? Jag tror att vi kan svara ja på den frågan 

men jag tror också man kan bygga vidare på den. Istället för att säga att den 

påverkar oss så tror jag också att det påverkar oss på sätt som vi kanske inte alltid 

finner helt självklara och tydliga. En fortsatt undersökning kring hur biblioteket 

konstruerats förr och nu kan synliggöra dessa processer av identitetsskapande och 

möjliggöra det för oss att med en kritisk blick ifrågasätta vad biblioteket, 

bibliotekarien och biblioteksanvändarens roller är, både idag och i morgon. 
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