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Abstract: In recent years, there has been an increasing focus in Sweden 

on the library as a “public room” - a public space open to all. 

In light of this, the aim of this thesis were to explore existing 

discourses in the Swedish library-field surrounding users who 

use the libraries primarily in this capacity, i.e. users who use 

the libraries public open spaces without necessarily accessing 

in the library's other functions. The following research 

questions was formulated: How are users of the libraries 

public room categorised? What notions of the users are 

expressed in these categorizations? What discourses can be 

linked to these notions? How do the discourses relate to each 

other? To answer the research questions sixty-seven articles 

in three publications aimed at library professionals 

(Biblioteksbladet, Bibliotek i samhället and Framsidan) were 

analyzed. Using Laclau and Mouffe´s discourse theory and 

Hedemark and Hedman´s (2002) four-step analytical model 

for discourse analysis, four discourses were identified: (1) 

educational, (2) democratic, (3) norm-critical, (4) market 

economy. The discourses, except the market-economy 

discourse, outlined democratic aims for the user’s stay in the 

public room. The educational discourse aimed at fostering the 

user's ability to reason and function in society, the democratic 

discourse aimed at empowering the user while the norm-

critical discourse aimed at enhance the user's ability to 

improve societal equality. The thesis concludes that there 

might exist disparities between how the library-field and the 

user attributes meaning to the concept “public room” and that 

further research is needed to define the concept. 

Nyckelord: Diskursanalys, diskurs, användare, offentligt rum, demokrati, 

Laclau och Mouffe, bibliotek  
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1. Inledning  
 

“Bibliotekens roll som samhällsinstitution har förändrats under senare år. De blir allt 

viktigare som mötesplatser och offentliga rum, vilket också ställer nya krav på bland 

annat bibliotekarierollen” (Alice Bah Kuhnke, 2015, Framsidan)  

 

Det inledande citatet från kulturminister Alice Bah Kuhnke understryker vikten av 

bibliotekens funktion som offentligt rum och är ett exempel på hur begreppet offentligt 

rum allt oftare setts dyka upp inom biblioteksrelaterade uttalanden och skrifter.  

 

Begreppet offentligt rum ska emellertid inte ses som ett neutralt begrepp utan kan 

innefattas av ett flertal innebörder. En definition kan vi hämta från 

nationalencyklopedin: “del av bebyggelsemiljö som är tillgänglig för allmänheten” 

(Nationalencyklopedin 2017). Ett annat liknande exempel är uttalandet av Alice Bah 

Kuhnke där vi hänvisas till ett rum öppet för medborgare. I liknande termer kunde man 

höra olika röster uttala sig i den nationella biblioteksstrategins lägesrapport från maj 

2016 där rummets värde ansågs som en plats för människan att bara “vara i” och “ett 

kulturellt allrum med delandet av rummet som det gemensamma” (Fichtelius, Hansson 

& Linder 2016, s. 18). Stöd för att människor har behov att ”bara vara” i bibliotekets 

offentliga rum kan vi även hämta i tidigare forskning. Geir Vestheim framhäver att i 

vårt senmoderna samhälle behöver inte användare ha ett högre mål med 

biblioteksbesöket än själva uppehållet (1997 s. 94f). Även Jochumsen, Skot Hansen och 

Hvenegaard Rasmussen fann i användarintervjuer att biblioteket utnyttjades både som 

en mötesplats och ett vaerested1 där användare kunde komma och gå som de ville 

(Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000 s. 33ff.).  

 

Dock framkommer att bibliotekens offentliga rum inte vilar inom samma neutrala 

tankekonstruktioner som offentliga torg eller andra uppehållsrum och att öppenheten för 

offentligheten inte kan ses som en objektivt antagande. Detta visade sig inte minst under 

sommaren och hösten 2015 då en medial debatt blossade upp som framställde 

bibliotekens offentliga rum som nästintill synonyma med ord som som stök och oro. 

Paulina Neuding föranledde debatten med artikeln “social oro ger stök på bibblan” 

(2015). I artikeln gav Neuding exempel på en nationell problematik med stök och oro på 

bibliotek. Efter detta följde en medial strid av olika åsikter som främst kom att handla 

om bibliotekens nuvarande roll, inte stöket per sig. Från en diskursanalytisk ansats blev 

denna debatt givande att utforska och flertalet uppsatser undersökte den mediala 

“stökdebatten”.  Qvist (2016) och Mcdowell (2016) påvisade att det rörde sig om en 

diskursiv kamp mellan två olika framställningar av vad det offentliga rummet skulle 

symbolisera. De motstridande världsbilderna i denna debatt gav från ena sidan bilden av 

bibliotekens offentliga rum som förmedlare av en tysthetsnorm och bildning, varav den 

andra sidan förmedlade en större öppenhet för ljudvolym och andra aktiviteter.  

 

Samtidigt som stökdebatten och den efterföljande forskningen har inriktat sig på 

samband kring “stöket”, saknas det studier som fokuserar på vilka diskursiva 

föreställningar som döljer sig bakom detta, i förhållande till det offentliga rummet. De 

funna diskurserna som existerade i sammanhang av “stökdebatten” var bara ett utsnitt 

av det diskursiva fält som kretsar runt användarnas tillgång till det offentliga rummet. 

                                                 
1 Danska, ungefär “plats att vara på”. 
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Möjligtvis kan föreställningar kring användares tillgång till att “bara vara” i 

biblioteksrummet rymmas inom en större komplexitet än att kretsa kring denna 

“stökdebatt”.  

 

Som Alice Bahs Kuhnkes uttalande exemplifierar karakteriseras ofta bibliotekens 

offentliga rum i förbindelse av att vara en mötesplats. En uppsjö av diskursanalytisk 

forskning har gjorts över föreställningar kring användare som tar del av bibliotekets 

funktion som mötesplats (se t.ex. Gilmstedt & Johnson 2010). Mycket diskursanalytisk 

forskning har även utförts över hur användare föreställs i sammanhang av bibliotekens 

övriga litteratur och informationsvägledande tjänster (se t.ex. Hedemark & Hedman 

2002; Hedemark 2009). Forskning kring biblioteksfältets föreställningar kring 

användares enkla tillgång av att bara “vara” i biblioteksrummen tycks saknas. 

  

Med bibliotekslagens (SFS 2013:801) grundläggande om biblioteken ska vara 

tillgängliga för alla, samt att folkbiblioteken alltmer framställer sig som offentliga rum 

är det relevant att se till djupare föreställningar över användares delaktighet i dessa. Inte 

minst då tidigare diskursanalytisk forskning har visat på hur en medial och offentlig bild 

av folkbibliotekets roll både får följder av hur användare interagerar och bemöts på 

folkbiblioteket (Hedemark & Hedman 2002; Hedemark 2009).  

 

Alice Bah Kuhnkes citat påtalar att bibliotekens roll av att vara ett offentligt rum har 

påverkan på bibliotekarierollen. En medvetenhet om vilka användardiskurser som 

verkar i detta sammanhang skulle i förlängningen kunna sprida ljus över vad detta 

påstående innebär.  

 

1.1 Problemformulering 
 

Den diskursiva kampen eller “stökdebatten” som uppstod under sommaren och hösten 

2015 påvisade att relaterat till bibliotek var begreppet offentligt rum mer laddat med 

innebörd än att betraktas som ett tillfälligt rum att vistas i. Samtidigt har tidigare 

forskningsstudier visat på att användare, ibland utan att ha andra skäl till sin vistelse, 

utnyttjar rummet som bara ett uppehållsrum. Om ett av bibliotekets funktioner ska vara 

ett offentligt rum är det relevant att undersöka hur biblioteksfältet ser på att användare 

uppehåller sig där. Vad innebär det att användare delar ett offentligt rum och vilka mer 

föreställningar kring användare utöver kopplingen till stök och bråk existerar? Mycket 

forskning har genomförts kring diskursiva föreställningar om användare och bibliotek 

som mötesplats, användares bruk av bibliotekets övriga resurser samt den tidigare 

nämnda “stökdebatt” som förts i media. Denna uppsats vill göra ett bidrag till 

kunskapsläget genom att belysa hur biblioteksrelaterade diskurser förhåller sig till 

användare som endast vistas i det offentliga rummet. Ur en samhällelig och 

professionell synvinkel är det viktigt att studera hur biblioteksrelaterade diskurser 

konstruerar föreställningar av användares tillgång till det offentliga platsen - öppen för 

alla - i enlighet med bibliotekslagen. Inte minst från den professionella synvinkeln då 

det kan skapa ett medvetande kring det förhållningssätt som innefattar bibliotekariens 

yrkesvardag.  
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2. Syfte och forskningsfrågor 
     

2.1 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka biblioteksrelaterade tidskrifter för att utröna 

och identifiera vilka diskurser som tar sig uttryck i sammanhang av användares tillgång 

till det offentliga rummet. Jag vill undersöka vilka språkliga kategoriseringar av 

användare som framkommer och vilka tankemässiga föreställningar dessa för med sig. 

Med en diskursanalytisk ansats där språket ses uttrycka och forma vår syn på 

verkligheten, vill jag skapa en större medvetenhet kring vilka värderingar angående 

användares tillgång till det offentliga rummet som konstrueras i förekommande 

diskurser.  

 

Jag kommer att utföra en diskursanalys över texter insamlade från tre tidskrifter. 

Texterna är hämtade från Bibliotek i samhälle, Biblioteksbladet och Framsidan.  

 

2.2 Forskningsfrågor 
 

 Hur kategoriseras användare som brukare av bibliotekens offentliga rum? 

 Vilka föreställningar kring användare ger dessa kategoriseringar uttryck för? 

 Vilka diskurser kan kopplas till dessa föreställningar? 

 Hur förhåller sig diskurserna till varandra? 

 

2.3 Användare   
 

Min studie vill inrikta sig på användare som enbart nyttjar bibliotekets fysiska rum och 

inte nödvändigtvis tar del av den övriga service som biblioteket ger. 
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3. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel redogörs för forskning och litteratur som har anknytning till uppsatsens 

syfte. Kapitlet inleds med en historisk överblick över folkbibliotek och folkbildning. 

Detta för att ge en förståelse kring vilka historiska tankekonstruktioner och ideologier 

det offentliga rummet vilar på. Efter detta sker en övergång till forskning kring 

bibliotekets funktion som ett offentligt rum och dess betydelse i en kontext av det 

senmoderna samhället. Bibliotekets funktion av att fungera som mötesplats ges även en 

överblick då det i tal om funktionen av offentliga rum ofta tar sig denna karaktär. Efter 

detta följer ett avsnitt som fokuserar på användares perspektiv av bibliotekets funktion i 

relation till uppsatsen syfte. Kapitlet avslutas med en översikt av diskursanalytisk 

forskning där samtlig forskning på ett eller annat sätt tar upp biblioteksfältets 

föreställningar kring användare.   

 

3.1 Folkbibliotek och Folkbildningens historia  
 

I Joacim Hanssons avhandling Om folkbibliotekens ideologiska identitet (1998) får man 

i samband av en samhällskontext en överblick över folkbibliotekens framväxande 

ideologi. Vårt tids moderna folkbibliotek, med sina public library idéer från England 

och USA, fick sitt svenska genomslag i början av 1900-talet. Innan dess fanns en längre 

historia med offentligt försörjda sockenbibliotek men även, arbetarbibliotek och 

studiecirkelbibliotek. Hansson beskriver hur sockenbiblioteken historiskt sett går längst 

tillbaka och ideologiskt grenar ut med rötter åt två håll. Dels från 1600-talets 

kyrkobibliotek och dels från upplysningsandan på 1700-1800 talet (Hansson 1998, s. 

57). I samband med 1800- talets liberala anda fanns en rädsla över sockenbibliotekens 

oberoende och den politiska debatten i samhället som delvis handlade om att upplösa 

kyrkans makt. Hansson menar att folkbildningen här kom till uttryck som 

folkuppfostran och relaterade till något som liknande en form av folkhälsa (ibid. s. 61).  

 

Sockenbiblioteken höll sig konservativa i jämförelse med samhällets övriga liberala 

utveckling fram till år 1867 då bibliotek kunde föras över från ett styre av kyrkan till 

kommunal förvaltning. Olika delar av den framväxande folkbildningsrörelsen såsom 

nykterhetsrörelsen och den socialistiska arbetarrörelsen tog därav över (ibid. s. 61). 

Vikten av bildning, främst för arbetare, var viktig och skulle nu föra med sig en 

inkludering och plats i samhället. Nykterhetsrörelsens syn på bildning menar Hansson 

var både var liberalt och socialdemokratiskt influerad där den fria människans 

utvecklings skulle leda till högre kollektiva demokratiska mål. Arbetarrörelsens strävan 

efter bildning var mer komplex och hade en socialdemokratisk ideologi. De bildade sig 

genom ett bemästrande av borgerlig diskurs men på egna villkor (ibid. s. 75ff.).  

 

I Kulturens nya vägar: Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige (2003) 

skriver Sven Nilsson om de moderna folkbibliotekens uppkomst. I samband med 

Valfrid Palmgrens införsel av public library idéer och hennes utredning år 1911 (om 

samgående bibliotekssystem) beslutades att bibliotek skulle vara öppna för alla och 

finansieras genom kommunala och statliga stöd. Valfrids idé var att biblioteken skulle 

stå utanför samhällets motsättningar av ekonomiska och politiska skikt och vara en plats 

som välkomnade alla, oberoende stånd, klass eller ålder (Nilsson 2003, s. 169). Under 

denna period var det en orolig tid med storstrejk i Sverige. Här menar Hansson att det 

ideologiska intresset från staten var att inordna arbetarna för “att undvika att mera 

radikala samhällsstörtande element skulle få fotfäste” (Hansson 1998, s. 104).   
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Hedemark beskriver hur den bokliga diskursen med tydligt folkbildande mål varit 

dominerande sedan 1900-talets början. Denna diskurs präglas av en fostrande ton där 

användare ses som “omedvetna om vad som är bäst för dem” (Hedemark 2009, s. 150). 

På senare tid har andra diskurser gjort sig gällande och kritik har riktats mot 

bibliotekens traditionella folkbildning. Den informationsförmedlande diskursen som 

uppstod på 1980-talet omfattas i en instrumentell hållning och en föreställning om att 

“bibliotekets verksamhet inte finns till för sin egen skull, utan för att bidra till 

utveckling och vinster för den enskilda individen” (Hedemark 2009, ss. 152-154). Detta 

har fått konsekvenser av att folkbildningen innefattas i en mer dold styrning över 

användare (ibid. s. 154). Hedemark menar att den bokliga diskursens mer direkta fostran 

nu döljs bakom “individualistiska grunder som fokuserar på valfrihet” (Hedemark 2009, 

s. 154). 

 

3.2 Det offentliga rummet 
 

Den tyske sociologen Jürgen Habermas menar att i det offentliga rummet ligger ett 

fundament för demokrati, jämlikhet och aktivt samhällsdeltagande. Habermas syftar till 

dess uppkomst vid 1700-talets liberala kapitalism och splittringen mellan staten och den 

privata sfären. Det offentliga rummet blev nu en plats där medborgare kunde föra en fri 

debatt som var oberoende statlig påverkan (Habermas 2003, s. 139 ff). Liberalismens 

ideologi innehöll en tanke om självständiga medborgare som genom fri debatt och 

opinionsbildning kunde verka som en “kontrollinsats” mot staten (Andersen & 

Kaspersen 2007, s. 280f.). Habermas hävdar att de offentliga rummen och dess chans 

till oberoende debatt har minskat i samhället. Sedan 1700-talet har gränserna mellan 

privat och offentlig styrning alltmer suddats ut. I takt med den borgerliga 

offentlighetens växande påverkan har de offentliga rummen blivit forum för “maktens 

förvaltare” och staten har fått en större inblandning i det privata. Genom denna 

strukturomvandling har kultur och politik fått kapitalistiska mål. Habermas skiljer på 

system och livsvärden. Systemet bär värden av egocentrisk rationalitet och är 

ekonomiskt och politiskt administrativt. Inom systemet mäts funktionsförmåga och 

effektivitet.  Livsvärden däremot handlar om “mening, solidaritet och personlig 

identitet”. Dessa värden kan inte uppkomma genom systemets värden utan uppstår 

genom kommunikation och meningsfulla symboler. Habermas har utfört kritik mot 

systemteorin som framställt dessa livsvärden som mätbara föremål av 

funktionseffektivitet (ibid. s. 281ff.).  

 

Geir Vestheim har sin avhandling Fornuft, kultur og Velferd: Ein historisk-sociologisk 

studie av norsk folkebibliotekpolitikk (1997) utgått från Habermas teori om offentlighet 

när han redogör för den norska folkbibliotekspolitiken mellan åren 1930 och 1990. 

Vestheim menar att bibliotekens offentlighet är dubbelbottnad. Dels tillhör biblioteken 

som institution den offentliga sektorn vilken tillhör systemet, men är även öppna för 

offentligheten och dess inneboende livsvärden. Systemvärlden menar Vestheim kan 

kopplas samman med målrationalitet och instrumentell rationalitet samtidigt som 

livsvärlden kopplas till begreppet “värderationalitet”. Ett begrepp han hämtar från Max 

Weber (ibid. s. 411ff. ). På senare tid, i det senmoderna samhället och i likhet med 

Habermas teori ser Vestheim att folkbibliotek befunnit sig alltmer i systemets intresse 

och värderationaliteten har fått ge vika för ett större fokus som ligger inom en 

instrumentell diskurs och målrationalitet. Detta har bidragit till en differentiering och 

specialisering och biblioteken söker legitimering genom att möta individuella behov 
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istället för det kollektiva samhällets. Vestheim menar att detta är ett demokratiproblem 

då Habermas tanke om en offentlighet som kritisk kontrollinsats skall verka oberoende 

från systemets instrumentella och administrativa intressen (ibid. s. 444f.). Liknande 

slutsatser påtalar även Johanna Lagerberg och Emelie Sundström i kandidatuppsatsen 

Biblioteket som offentlig arena: en analys i ljuset av Jürgen Habermas 

offentlighetsteori (2010). Författarna framhäver speciellt bibliotekens viktiga roll i att 

tillhandahålla den gemensamma referensram och bildning som Habermas menar är 

viktigt för en fungerande offentlighet. Författarna menar att när efterfrågan formar 

bibliotekens verksamhet har detta som konsekvens att biblioteket allt mer närmar sig 

kommersialistiska värden och därav förlorar värderationalitet (Lagerberg & Sundström 

2010, s. 33). 

 

3.3 Det senmoderna samhället  
 

I en stor del av denna forskningsöversikt framställs det offentliga rummet i ljuset av vårt 

senmoderna samhälle. En kommitté, utnämnd av den danska kulturministern, 

publicerade år 2010 rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet som tar upp 

bibliotekets funktion i denna kontext. Här beskrivs hur fasta vetenskapliga och religiösa 

ramar suddats ut och hur samhället präglas av en avtraditionalisering. Individer och 

institutioner bär större krav av personlig reflektion över sin identitet. Globalisering och 

avtraditionalisering bidrar till allt större mångfald mellan kulturella traditioner såsom 

generationer, kön och familjenormer (Styrelsen for Bibliotek og Medier 2010, s. 22ff.). 

Detta beskrivs få konsekvenser av att medföra en mindre social sammanhållning, något 

som får stöd av flera forskare inom denna översikt (Audunson 2005; Jochumsen, Casper 

& Skot-Hansen 2012; Vestheim 1997). Vestheim menar att den kulturella mångfalden 

syns i de offentliga rummet. Idag följer användare inte enbart socio-ekonomiska 

strukturer utan betydligt mer heterogena grupper befinner sig i bibliotekens rum 

(Vestheim 1997, s. 94f.). En människa som idag befinner sig på biblioteket behöver inte 

uppfatta sig vara där i särskilt syfte eller mening, vissa bara uppehåller sig. 

Offentlighetens funktion har alltså förändrats med tiden. Förutom att vara en bildande 

institution skall biblioteket också ha en funktion av underhållning och användarens rätt 

att bara “få vara” i rummet (ibid. s. 94f.).  

 

3.4 Mötesplatsen  
 

Även den amerikanske sociologen Robert Putnam framhåller värdet av tillgången till 

offentliga rum, men är till skillnad från Habermas mer fokuserad på de mellanmänskliga 

möten och det sociala kapital dessa rum leder till. Som titeln på hans bok Bowling alone 

vill antyda är han bekymrad över hur chanser till offentliga möten minskat och hur det 

amerikanska folket blivit alltmer “socialt isolerade individualister” (Putnam 2001, s. 7). 

Utan möten i det offentliga rummet är det svårt för människor att frångå sin subjektiva 

föreställning av sin omvärld och därefter skapa socialt kapital. Socialt kapital medför 

både social tillit och tolerans har stor betydelse i vårt demokratiska samhälle (ibid. s. 

20ff.). Liknande tankar har Ragnar Audunson i sin artikel The public library as a 

meeting place in a multicultural and digital context (2005). I artikeln har Audunson 

gjort en uppdelning mellan hög och lågintensiva mötesarenor. Audunson menar att 

människan spenderar största tiden i högintensiva mötesarenor. Vi bor, arbetar och 

utövar våra intressen i arenor som är dominerade av människor med likartade 

värderingar och intressen. Lågintensiva möten är däremot när människan blir exponerad 

för människor med andra intressen och värderingar. Genom att vara en lågintensiv 
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mötesarena kan biblioteket motverka uppdelning i samhället och därav verka för ett mer 

socialt hållbart samhälle (Audunson 2005, s. 432ff.). Audunson utförde även år 2010 

tillsammans med Svanhild Aabø och Andreas Vårheim ett projekt med namnet "Public 

Libraries- Arenas for Citizenship (PLACE). I projektet utfördes en undersökning kring 

hur folkbibliotek fungerar som mötesplatser. Författarna upptäckte i sin studie att de 

användare som var aktiva och kände tillit till lokalsamhället tenderar till att använda 

biblioteket som mötesplats i högre grad än andra (Aabø, Audunson & Vårheim 2010, s. 

29f.).  

 

Även rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (2010) beskriver hur viktig 

mötesplatsen är för ett land i den globala ekonomin. Henrik Jochumsen, Dorte Skot 

Hansen och Casper Hvenegaard Rasmussen har i The four spaces: A new model for the 

public library (2010) i samverkan med föregående rapport utfört en modell som fått 

stort genomslag i planering av nordisk biblioteksverksamhet. I deras modell är ett av 

fyra abstrakta rum en mötesplats som är öppen för alla. Detta rum stöder främst deras 

modells delmål av att skapa empowerment och involvement. Biblioteket menar de i 

likhet med Putnam (2001) och Audunson (2005) ska vara en plattform där människor 

får en chans att utvecklas genom lågintensiva möten (Jochumsen, Hvenegaard 

Rasmussen & Skot-Hansen 2012, s. 592). Främjandet av social sammanhållning, 

kunskap om omvärlden och integration anses ge medborgare kraft att skapa ny och 

innovativ kunskap som behövs för ett land i den globala konkurrensen (Styrelsen for 

Bibliotek og Medier 2010, s. 18ff.).  

 

Tydlig samhällsnytta vill även Mikael Stigendal tilldela bibliotekets funktion av att 

verka som en mötesplats. Stigendal undersökte i boken Biblioteket i Samhället: en 

gränsöverskridande mötesplats (2008) vilken roll biblioteket har som mötesplats mellan 

samhällets innanförskap och utanförskap. Stigendal resonerar att man genom att verka 

som anställd inom biblioteket, representerar inte bara bibliotekets, utan även samhällets 

normer och regler. Stigendal skiljer här mellan det hårda och det mjuka innanförskapet. 

Det hårda påtagliga innanförskapet symboliseras av att bestå av samhällets “fasta 

ramar” som exempelvis arbete och skolgång. Det mjuka innanförskapet innefattar en 

mer subjektiv känsla och handlar om social interaktion och delaktighet (2008, s. 50ff.). 

Stigendal konstaterade att biblioteken inte utgjorde höga hinder för det hårda 

innanförskapet. Biblioteken är öppna för alla, avgiftsfria och har inga uteslutande krav 

(2008, s. 97). Angående det mjuka innanförskapet ställer han bibliotekspersonalen i 

fokus. Om bibliotekarien får användaren att känna sig sedd och delaktig kommer detta 

även att skapa en känsla av innanförskap inom biblioteket, och i en förlängning för 

samhället (2008, s. 101) Att få användaren att känna sig sedd kan i vissa fall dock visa 

sig vara komplicerat. Caroline Mårdh har i kandidatuppsatsen Svåra möten på 

biblioteket: Bibliotekariers bemötande och offentlighetens konsekvenser utfört 

intervjuer med bibliotekarier som menade sig arbeta kring många svåra och utmanande 

möten med besökare (2015). I intervjuerna framkom att vissa grupper såsom 

missbrukare, psykiskt sjuka, hemlösa och ungdomar var särskilt svåra att bemöta. 

Bibliotekariernas egna tidigare erfarenheter påverkade till stor del hur de uppfattade 

utmaningen med dessa grupper (Mårdh 2015, ss. 25f.). Trots utmanande möten beskrev 

sig bibliotekarier inom sitt bemötande värna om “folkhälsan”. Exempelvis genom 

litterär vägledning då det “stärker människor i sin vardag”. Mårdh drar här kopplingar 

till Habermas offentlighetsteori där han påvisar offentlighetens hjälp till självhjälp 

genom exempelvis kultur och bildning (ibid. s. 26).  
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3.5 Ett användarperspektiv 
 

Hur uppfattar då användare biblioteket som offentligt rum och mötesplats? Svensk 

biblioteksförening har gett ut rapporten Olika syn på saken: Folkbiblioteket bland 

användare, icke-användare och personal (2011). I denna rapport jämförs användare och 

icke-användares behov med bibliotekspersonalens syn på vad som anses viktigt på 

biblioteket. I många önskemål ses personal och användare vara överens, men det finns 

skiljaktigheter. Personalen ansåg att en spännande och stimulerande miljö, bra 

möjligheter till att använda sig av internet och att kunna umgås med andra var viktigare 

än användare (Svensk biblioteksförening 2011, s. 21f.). Användare verkar i det hela 

taget anse det viktigare med lugn och ro samt ett bra utbud av böcker. Endast ett fåtal av 

användare ansåg det vara angeläget att kunna umgås på biblioteken (ibid. s. 11). De 

lågfrekventa användarna ansåg sig i en viss högre grad ha önskemål om att kunna 

umgås med andra, en spännande och stimulerande miljö samt ha tillgång till fräscha 

lokaler (ibid. s. 23). I en tidigare studie utförd av Jochumsen och Hvenegaard 

Rasmussen och presenterad i boken Gør biblioteket en forskel? (2000) undersökte de 

bägge författarna med hjälp av intervjuer användare och icke-användares användning av 

folkbiblioteken. I deras material fann de till skillnad från den föregående studien att 

intervjupersonerna såg biblioteket som både ett vaerested och en mötesplats. Det var 

inte bara ett enkelt uppehållsrum utan utnyttjades även på ett flertal sätt. Användare såg 

biblioteket som en neutral och trygg plats där man kunde komma och gå som man ville 

samtidigt som det framkom av att vara en mötesplats ( Jochumsen & Hvenegaard 

Rasmussen 200 s. 33ff.).  

 

3.6 Diskursanalyser inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga 

forskningsfältet  
 

Kimmo Tuominen har i artikeln ”User-Centered Discourse: An Analysis of the Subject 

Positions of the User and the Librarian” (1997) utfört en analys över den 

användarcentrerade diskursen inom bibliotek och informationsvetenskap. Tuominen 

visar på brister i det kognitiva synsättet inom vilken man analyserar “the inner worlds of 

the user” (Tuominen 1997 s. 350). Tuominen använder sig av Michel Foucaults teorier 

om makt när han analyserar subjektpositionerna användare och bibliotekarie. 

Tuominens slutsats är att det inom detta förhållande finns ett outtalat och ojämnställt 

maktförhållande. De diskursiva praktikerna som återfinns i mycket av den 

användarcentrerade forskningen bygger på en diagnostisk diskurs där användaren ses 

som oförmögen att veta vad den själv behöver. Bibliotekarien och användaren tillskrivs 

relationer som kan liknas vid läkare/patient och vuxen/barn (ibid. ss. 360ff).  

 

Åse Hedemark och Jenny Hedman granskade i magisteruppsatsen Vad sägs om 

användare?: Folkbibliotekets användardiskurser i tre bibliotekstidskrifter (2002) 

folkbiblioteksfältets föreställningar av användare genom att utföra en analys över tre 

bibliotekstidskrifter. Då jag i min studie precis som Hedemark och Hedman vill 

undersöka biblioteksfältets diskursiva föreställningar om användare har jag utgått från 

deras bearbetning av Ingrid Sahlins modell (1999) i analysen av mitt material. Mer finns 

att läsa om detta i uppsatsens metodkapitel (se kap 5.1). 

 

Hedemark och Hedman såg hur folkbiblioteksfältets föreställningar om användare 

kunde delas in i fyra diskurser, där tre av dessa är tvådelade i sina tankekonstruktioner 
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och kunde delas upp i ett retoriskt och ett praktiskt plan. Detta demonstreras i följande 

modell: 

 

Figur 1. Hedemark och Hedmans (2002) identifierade diskurser 

 
(Hedemark & Hedman 2002, s. 38) 

Författarna menar att folkbiblioteksfältets diskursiva föreställningar om användare ger 

konsekvenser och påverkan på verksamhetens förhållningssätt till sina användare. 

Exempelvis fann författarna inom det praktiska planet att ungdomar förknippades med 

karaktär av att vara “för många”, “störande”, och “högljudda” (ibid. s. 26). 

Vuxenstuderande föreställdes som “resurskrävande”, “ovana” och “tidskrävande” (ibid. 

s. 28). Författarna menar att utsagors förknippningar av användare påverkar både 

föreställningar och förväntningar av besökare, och även således bemötandet. Inom den 

dominerande folkbildningsdiskursen fann författarna även hur det retoriska planet 

utmålade användare som myndiga medborgare, jämställda med biblioteksinstitutionen 

(ibid. s. 39). Inom det praktiska planet producerades däremot en ojämlikhet mellan 

användaren och biblioteket. Användare sågs vara underordnade bibliotekens 

målsättningar och vara i behov av bildning och fostran (ibid. s. 39.). Folkbibliotekets 

roll som förmedlare av kulturell och intellektuell bildning utmålas som ett objektivt 

faktum, och genom ett diskursanalytiskt perspektiv ses detta som grundat i en 

ideologiskt formad struktur av makt. Den fostrande betoningen i synen på användare 

märks även av inom den pedagogiska diskursen och den informationsteknologiska 

diskursens praktiska plan (ibid. s.48ff). Hedemark och Hedman fann att användare 

omtalades ur ett biblioteksperspektiv och som en “legitimering och bekräftelse av 

bibliotekets existens och verksamhet” (ibid. s. 45). 

 

Åse Hedemark undersökte diskursiva föreställningar av folkbibliotekets funktion i 

avhandlingen Det föreställda folkbiblioteket: en diskursanalytisk studie av 

biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006 (2009). Tre diskurser identifierades 

under tidsperioden. Hedemark beskriver hur den bokliga diskursen dominerat sedan 

1900-talets början. Biblioteket ses inom denna diskurs fungera som 

samhällsförbättrande genom förmedling av kvalitetslitteratur och värnande om 

kulturarvet (Hedemark 2009, s. 149f.). Under 1970-talet kom allaktivitetsdiskursen till 

uttryck. Nu breddades föreställningen om bibliotekets verksamhet och ett viktigt fokus 

låg på aktiviteter såsom teater och politiska debatter (ibid. s. 151). Den 

informationsförmedlande diskursen som uppkom under 1980-talet förändrade synen av 
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bibliotekets funktion från att fokusera på böcker till att förmedla information i 

varierande format. Inom denna diskurs framhålls inte heller den bokliga diskursens 

normativa drag omkring vad användaren bör läsa utan bibliotekets påverkan på 

användaren kretsar kring individen och dennes personliga utveckling (ibid. s. 151). 

Hedmarks avhandling visar på hur den mediala och offentliga bilden av folkbibliotekets 

roll både får följder av hur användare interagerar och hur de bemöts på folkbiblioteket. I 

kapitel 3.1 beskrivs exempelvis hur en dold och latent styrning tagit vid under senare 

diskursiva praktiker (ibid. s. 154). 

 

Amanda Glimstedt och Anna- Karin Johnson har i kandidatuppsatsen “Vi är platsen 

helt enkelt”: Folkbibliotekarien och mötesplatsen- en diskursanalys (2010) identifierat 

tre särskiljande diskurser som vardera bär olika föreställningar om bibliotekets 

mötesplats och dess bibliotekarie. Inom den demokratistödjande diskursen föreställs 

mötesplatsen vara en del av bibliotekets grundvärde av att verka för att främja det 

demokratiska samhället. Detta medför även att bibliotekarien fungerar som en 

uppbärare av de normer som bibliotekets demokratiska institution vill förmedla. De 

normer som förmedlas förväntas införlivas av användaren för att få ett välfungerande 

samhälle. Den dominerande individualistiska diskursen däremot avsäger sig vilja 

förmedla normer eller vara styrande mot sina användare. Inom denna diskurs står inte 

kollektivet i centrum utan individen i sig. Det fysiska rummet är en plats som individen 

får nyttja efter egna behov. Användaren behöver inte uppehålla sig i rummet med något 

annat ändamål än själva uppehållet. Bibliotekarien förväntas inom denna diskurs att 

agera individuellt och inte följa en traditionell bibliotekarieroll. Inom den 

verksamhetslegitimerande diskursen används mötesplatsfunktionen för att legitimera 

verksamhetens utveckling. Användare föreställs som problematiska om de motsäger sig 

bibliotekets utveckling (ibid. s. 26ff.). Bibliotekarien ska verka utåt i samhället och blir 

därav en form av “galjonsfigur” för sin verksamhet (ibid. s. 29). Författarna hävdar att 

en antagonism kunde märkas då det fanns tal om demokratifrämjande värden men den 

övergripande individualistiska diskursen inte gav plats för större kollektiva mål (2010. 

s. 30ff.).  

 

I masteruppsatsen Högljudda och tystade ungdomsgäng: En diskursanalys av debatten 

om stökiga bibliotek (2016) undersökte Julia Mcdowell den mediala debatten om 

stökiga bibliotek som hägrade under sommaren och hösten 2015. Mcdowell påvisar 

olika föreställningar om bibliotek som förekommer men gör även en analys över 

debattens diskursiva diskriminerande strukturer. Två diskurser identifierades som 

förekommande i debatten, tysthetsdiskursen och öppenhetsdiskursen. Mcdowell menar 

att man här kan skönja både motsatta tolkningar kring bibliotekets funktion men även 

bibliotekslagens användning och dess begrepp som demokrati och tillgänglighet 

(Mcdowell 2016, s. 29ff). Tysthetsdiskursen förmedlar att bibliotekets värde ligger i 

litteraturförmedling och att bevara en traditionell biblioteksroll. Diskursens 

demokratiska värde ligger i att ge sina användare en möjlighet till lugn för studier och 

läsning. De användare som exkluderas inom denna diskurs är de användare som inte 

kan uppfylla dessa krav. Långsiktigt ses även biblioteket hotat av förespråkare för 

bibliotekets uppgift som att fungera som mötesplats eller allaktivitetshus (ibid. s. 25ff.). 

Inom öppenhetsdiskursen ses det demokratiska bibliotekets värde i att var öppet för alla, 

även de högljudda. Biblioteket har även andra funktioner, och kan fylla flera olika 

sorters behov. Det stök som förekommer anses kunna hanteras om biblioteket har 

tillräckliga resurser. De som exkluderas inom denna diskurs kan ses som de besökare 

som vill ha lugn och ro. Mcdowell menar vidare att ungdomsgäng pekas ut som 
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ansvariga för stöket i debatten. De utmålas till en stereotypisk bild, inom vilken de även 

utestängs från sin talan. Inom debatten ses de nästintill enhetligt som ungdomsgäng med 

annan etnisk bakgrund än svensk (ibid. s. 43).  

 

Fredrik Qvist utförde i sin kandidatuppsats Tysthetsnormen: En diskursanalytisk studie 

av debatten om stökiga folkbibliotek i relation till historiska biblioteksdiskurser en 

analys över hur nutida diskurser som existerar i debatter kring stökiga bibliotek står i 

relation till de historiska (Qvist 2016). Liknande Hedemark (2009) identifierar Qvist 

den bokliga diskursen och allaktivitetsdiskursen. Den bokliga diskursen med uppkomst 

på tidigt 1900-tal ser Qvist som fortfarande hegemonisk i debatten. Diskursen 

förtydligar bibliotekets värde genom den tryckta boken och en tysthetsnorm. 

Allaktivitetsdikskursen, uppstånden på 1970-talet förekommer betydligt mindre 

frekvent i debatten. Diskursen präglas av en syn på biblioteket som öppet för alla och 

med fler funktioner än att vara litteraturförmedlande (Qvist 2016, s. 15ff.). Qvist 

redogör även för att begreppet “demokrati” är diskursernas nyckelbegrepp. Inom  

allaktivitetsdiskursen ligger betydelsen av begreppet demokrati som ett självändamål i 

att alla människor har samma rätt till bildning. I den bokliga diskursen hänvisas det 

däremot till begreppet som “ett verktyg för att forma besökarna till goda 

samhällsmedborgare” (ibid. s. 29). Qvist beskriver hur debatter om folkbibliotekets roll 

uppkommer vid historiskt rådande samhällsomvälvningar. 1900-talets samhällskontext 

med urbanisering, industrialisering och klassmotsättningar gav folkbiblioteken rollen 

till att disciplinera arbetare. Bibliotekens roll infinner sig idag i en ny debatt som kretsar 

kring integration, invandring och socialt utanförskap. Nu framgår en föreställning kring 

en fostran av skötsamma invandrarungdomarna som skall ges stöd till bildning 

samtidigt som de högljudda invandrarungdomarna exkluderas (ibid. s.29ff.). 

 

Som påvisat har en stor bredd diskursanalytisk forskning behandlat biblioteksfältets 

föreställningar kring användare. I uppsatsens inledning (se kap 1) beskrevs det dock att 

det saknas en analys över diskurser som existerar över föreställningar kring användares 

behov av biblioteket som ett offentligt rum, med uppsåtet att bara vara inom. Hedemark 

& Hedman (2002) utgick från ett biblioteksperspektiv där diskurserna till stor del 

formades av bibliotekets litteratur och informationsvägledande traditioner. Glimstedt 

och Johnson (2010) identifierade diskurser som utgick från föreställningar kring 

användarens nyttjande av mötesplatsen. Qvists (2016) och Mcdowells (2016) slutsatser 

utgår endast från diskurser som kretsar kring stöket på biblioteken. Som tidigare 

forskning visar på är synen användare förhandlingsbar och ständigt omkonstruerad i 

vårt språk. Ett tomrum av forskning kring användares uppsåt att bara vara är i denna 

uppsats är relevant att fylla. Speciellt då bibliotekens förmåga att uppnå en målsättning 

om att vara välkomnade är avhängig på de olika sätt som användare föreställs inom 

existerande diskurser.  

 

 

 

 

 

 

  



 12 

4. Teori  
 

Detta kapitel inleds med en kort sammanfattning av socialkonstruktionismen för 

förståelse av diskursanalysens underbyggnad. Därefter följer en kortare introduktion av 

diskursanalys samt en grundligare beskrivning av Ernesto Laclau och Chantal Mouffes 

diskursteori. Kapitlet avslutas med en redogörelse kring Michel Foucaults teori om 

subjektbildning och makt. För att på bästa sätt kunna beskriva Laclau och Mouffes samt 

Foucaults teorier förlitar sig detta avsnitt på beskrivningar av dessa teorier skrivna av 

betrodda och välciterade forskare inom det diskursanalytiska forskningsfältet.  

 

4.1 Socialkonstruktionism 
 

För att djupare närma sig en förståelse av diskursanalys är det givande att se till dess 

grund inom socialkonstruktionismen. Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips 

(2000) har sammanfattat den i fyra punkter:  

-En kritisk inställning till självklar kunskap 

Vår kunskap om världen är inte objektiv. Kunskap om världen är en produkt av våra 

kategoriseringar och fungerar inte som en spegling av verkligheten.  

 

-Historisk och kulturell specificitet 

Människan är en historisk och kulturell varelse. Våra sätt att uppfatta världen är 

kulturellt och historiskt specifika och därav föränderliga. Vårt diskursiva handlande är 

ett socialt handlande som medverkar till att forma vår sociala värld och verklighet. 

Synen är antiessentialistisk då den inte bär en tro på människans inre essens av 

autentiska grunddrag. Människan ses istället formas av yttre förhållanden.  

 

-Samband mellan kunskap och sociala processer 

Vår uppfattning om världen blir till och upprätthålls genom sociala processer. I den 

sociala interaktionen bildas gemensam kunskap av sanningar om vad som är rätt eller 

falskt.  

 

-Samband mellan kunskap och social handling 

Inom en bestämd världsbild ses vissa former av handlingar som naturliga och andra 

onaturliga och otänkbara. De olika världsbilderna leder därav till olika sociala 

handlingar. Vår konstruktion av kunskap och sanning får således konkreta sociala 

konsekvenser. 

 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 11f.) 

 

4.2 Diskursanalys 
 

Den diskursanalytiska inriktning denna uppsats bygger på vilar i en poststrukturalistisk 

språkfilosofi. Inom denna hävdas att den fysiska världen enbart får sin betydelse genom 

vårt förda språk i diskursen. Diskursen tar sig uttryck genom en bestämd förståelse om 

vår omvärld. Detta såg vi i den diskursanalytiska forskningsöversikten i kap 3.6 där 

exempel uppvisades över hur diskurser format verklighetsuppfattningar över vilken roll 

biblioteket bär och vilka dess användare är. De representationer och den förståelse vi 

formar av vår värld är aldrig speglingar av en existerande verklighet utan skapade 
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genom vårt språk. Språket kan därför ses som en maskin som konstituerar en social 

värld. Därav blir språket essentiellt att undersöka för att urskilja de strukturer som styr 

vår verklighetsuppfattning och med fokus i denna uppsats- gällande den 

verklighetsuppfattning som kretsar kring användares vistelse i det offentliga rummet 

(Winther Jørgensens & Phillips 2000, s. 15f.). 

 

4.3 Ernesto Laclau och Chantal Mouffe 
 

I denna uppsats kommer jag att under analysarbetet använda mig av Ernesto Laclau och 

Chantal Mouffes diskursteori. Teorin är väl etablerad och har använts av flertalet av 

författare som presenterades i kap 3.6 forskningsöversikt (däribland Hedemark & 

Hedman 2002). Jag anser den vara passande då mitt syfte i likhet med de föregående 

författarnas är att identifiera biblioteksfältets diskurser i samband av dess föreställningar 

över sina användare. I denna teoridel utgår jag främst från Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) tolkning av Laclau och Mouffes begrepp.  

 

Teorin tar sin utgång i att diskursen omfattar all social praktik. Språket formar diskursen 

och därigenom den sociala världen. Laclau och Mouffe menar att språket är instabilt 

och diskursen konstant omformas genom kontakt med andra diskurser. En diskursiv 

kamp uppstår då diskursen strävar efter att fastlåsa sin betydelse av 

verklighetsuppfattning angående den sociala världen (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s. 13). En diskurs innebär enligt Laclau och Mouffe en fixering av teckens 

betydelse inom ett speciellt område. Syftet med diskursanalysen är enligt Laclau och 

Mouffe att “kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska 

fastställas” (ibid. s. 32). Tecknens betydelse kan aldrig slutgiltigt konstrueras i 

diskursen men vi försöker alltid fixera dess betydelse genom att sätta dem i en bestämd 

relation till varandra (ibid. ss. 25-32). Gunther Kress (2001) beskriver hur ett tecken har 

två innebörder, dels själva ordet i sig och dels vad det representerar (Kress 2001, s. 30). 

Vidare skriver Winther Jørgensen och Phillips (2000) hur begreppet användare står 

exempelvis för det uttryckta ordet men även dels för de tankar och föreställningar som 

vi binder samman ordet med. De tecken vars betydelse blivit tillfälligt fixerade med 

betydelse inom sin diskurs kallas moment. Moment blir till genom att inom sin diskurs 

utesluta andra tänkbara betydelser och även möjliga relationer till övriga tecken. Tecken 

utan en fast mening kallas element. Dessa tecken är mångtydiga och har ännu inte blivit 

fixerade vid sin meningsinnebörd. Diskursen kämpar med att omvandla element till 

moment genom att förenkla dess mångtydighet till entydighet. Diskursen kan därmed 

ses som en avgränsning där andra möjligheter av betydelseuppfattningar reduceras. På 

så sätt utesluter man andra möjligheter av kunskap och verklighetsuppfattningar. Detta 

är dock aldrig slutgiltigt utan ett moment kan alltid övergå till att vara ett element. De 

möjligheter som en diskurs utesluter finns utanför diskursen, i det diskursiva fältet. Med 

detta menas att en diskurs aldrig kan nå en total dominans utan det finns ständigt andra 

diskurser som kämpar med att tillsätta ord en annan betydelse. Vissa tecken är särskilt 

öppna för att tillges med olika betydelser. Dessa kallas för flytande signifikanter 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 32ff.). När två diskurser stöter samman och det 

bildas en konflikt över fixeringen av tecknens betydelse kallas detta för antagonism 

(ibid. s. 55). Eftersom betydelse aldrig definitivt kan slutställas pågår det konstant en 

social strid om definitioner av identiteter och socialt samhälle (ibid. s. 31). Detta går 

under det tidigare nämnda begreppet diskursiv kamp. Diskurserna tävlar här om att nå 

hegemoni, nämligen att en diskurs ges tillfällig dominans (ibid. s. 13). 
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Min undersökning kommer dels att fokusera på hur användare kategoriseras och för 

detta kommer jag att ha användning av Laclau och Mouffes teori om gruppbildning. 

Genom att framhäva vissa identitetsmöjligheter och utesluta andra konstitueras inom 

diskursen en syn på en grupp. De signifikanter som relaterar till en viss gruppidentitet 

kan man finna i de ekvivalenskedjor som genom vårt förda språk etablerats till att 

tillhöra tecken. Hedemark och Hedman fann exempelvis genom att undersöka 

ungdomars ekvivalenskedjor att dessa bestod av en viss karaktär som relaterades till att 

vara högljudda och stökiga (2002, s. 26). Som Winther Jørgensen och Phillips menar 

fungerar denna uteslutning av andra identitetsmöjlighter även att man förminskar en 

grupp och inte ser till de identitets skillnader som finns där inom. Gruppbildningen är 

inom diskursteorin även sammanlänkad med den individuella identiteten (2000, s. 51). 

Det är inte en stor skillnad mellan att identifiera sig själv som “biblioteksanvändare” till 

att identifiera sig själv att tillhöra gruppen “biblioteksanvändare”. 

 

4.4 Michel Foucault 
 

En av de främsta utvecklare av diskursanalysen är Michel Foucault (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000, s. 19). Foucaults teori om maktbildning är intressant för denna uppsats 

syfte då den möjliggör ett granskande av underliggande maktstrukturer i 

biblioteksfältets tal om användare.  

 

Stuart Hall (2001) beskriver Foucaults diskursiva förhållningssätt till språk och 

representation. Foucault anser att kunskap och sanning enbart är en konstruktion skapad 

ur en diskurs. Den fysiska och materiella världen existerar men får endast mening och 

blir till objekt av kunskap inom en diskurs. Diskursen ser Foucault som ett regelsystem 

som sätter gränser för vad som kan sägas och inte. Foucault menar vidare att subjekt 

såsom galenskap och sexualitet endast är fyllda med mening inom sin diskurs (Hall 

2001, s. 73). För Foucault är makten cirkulerande och aldrig fastlåst vid en specifik 

position i vårt samhälle. Ingen äger makten utan den är en del av varje människa i en 

ständig cirkulation. Foucault förnekade varken klassbegreppet eller att vissa grupper i 

samhället innehar en större dominans. Vad Foucault däremot ansåg var att makten inte 

skapades ur ekonomiska resurser utan ur en diskursiv struktur (ibid. s. 77). Geoff 

Danaher, Tony Schirato och Jen Webb (2000) beskriver hur Foucault menar att vissa 

grupper som är prioriterade av exempelvis ekonomiska resurser har större chans att 

inverka på hur makten verkar i samhället. Makten är även som mest effektiv då den är 

dold, som i att individer underkastar sig att allmänt se saker vara i sitt intresse eller för 

deras eget bästa (Danaher, Shirato & Webb 2000, s. 68ff.). Laura Skouvig (2008) 

redogör för Foucaults syn på disciplin som en av maktens utövande system. Disciplinen 

fungerar som en hierarkisk övervakning och är allomfattande och kontrollerande. Detta 

maktsystem är inte uppkommen ur lag men ur ett system av normalisering från 

exempelvis institutioner som skola, sjukhus eller fängelser. Dess verkan är 

normaliserande genom att den skapar outsagda normer och mönster för likformighet. På 

detta sätt skapas homogenitet av rädsla av att falla utanför normen (Skouvig 2008, s. 

224).   

 

Vidare beskriver Winther Jørgensen och Phillips (2000) hur Foucault menar att makten 

inte enbart är kontrollerande och begränsande utan även produktiv. Den producerar en 

social omvärld och kunskap men begränsar den till att utesluta att andra möjligheter ses 

som naturliga. Makt och kunskap ser Foucault som nära sammanlänkade och som 

förutsättande varandra. Kunskap har tillsammans med makt en kraft av att skapa sig 
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auktoritet till att ses som en sanning. Det blir därför omöjligt att nå fram till en objektiv 

syn på sanningen eftersom man som subjekt aldrig kan stiga utanför diskurserna 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 20f.).  
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5. Metod, material och urval 
 

I detta kapitel presenteras inledningsvis den analysmetod som används i uppsatsen. 

Efter detta följer en redogörelse av urval och empiriskt material.  

 

5.1 Analysmetod 
 

Laclau och Mouffe tillhandahåller ingen mall för hur den empiriska analyseringen skall 

gå till. Hedemark och Hedman har i sin analys använt sig av en analysmodell uppdelad i 

fyra etapper (2002, s. 18). Modellen har de bearbetat utefter Ingrid Sahlins modell i 

kapitlet ”Diskursanalys som sociologisk metod” i Mer än kalla fakta (1999). Då min 

studie, liksom Hedemark och Hedmans vill undersöka diskursers kategoriseringar av 

begreppet användare ser jag den som passande att använda. Jag använder mig således av 

Hedemark och Hedmans analysmodell för att få svar på mina forskningsfrågor.  

 

Figur 2. Analysmodell  

 
 

I den första fasen, steg 1, identifieras de olika element som är avgörande inom 

diskursen. Elementen är i min studie de varierande beskrivningar och benämningarna på 

användare som uppkommer under läsningen. Inom steg 2 undersöks hur 

kategoriseringen av användare ser ut då jag studerar på vilket sätt tecken relateras till 

elementen. Här studeras även om ekvivalenskedjor uppstår efter att användares 

innebörder exemplifierats. Jag vill där se vilka ord och kännetecken som tillskrivs de 

olika benämningarna av användare. Jag vill genom steg 1 och 2 därefter få svar på 

första forskningsfrågan: hur kategoriseras användare som brukare av bibliotekets 

offentliga rum? I den tredje fasen, steg 3, av läsningen åskådliggörs olika teman och 

sammanhang kring hur det diskuteras omkring användare. Här kan det även uppkomma 

antagonism genom motstridiga uttalanden och resonemang kring användare. Även här 

visas resultaten upp i ekvivalenskedjor. Vid detta steg samt genom att undersöka de 

tidigare stegen i analysen borde jag fått ett svar på frågan: vilka föreställningar kring 

användare ger dessa kategoriseringar uttryck för? I steg 4, det sista steget, både börjar 

och slutar analysen. Här har man förhoppningsvis fått en tanke om aktuella diskurser 

och kan genom att gå tillbaka och analysera de övriga delstegen undersöka diskursens 

teman och begrepp. På detta sätt kan jag få en ide om svaret på mina sista 

forskningsfrågor: vilka diskurser kan kopplas till dessa föreställningar? samt hur 

förhåller sig diskurserna till varandra?  

 

Wildemuth (2009) betonar den noggranna närläsningens roll för en lyckad 

diskursanalys. Denna sker inte på ett linjärt sätt utan genom mikrofokuserad och 

repetitiv läsning. Detta tar jag även med mig inför denna analysmodell då läsningen inte 

behöver ske i kronologisk ordning i fas med analysmodellen. Genom en omläsning av 

texterna kan även nya nivåer förtydligas och de olika fälten fyllas på med information 

som inte åskådliggjorts vid första genomläsningen (Wildemuth 2009, s. 324).  

 

1.Benämningar  
av elementet

användare

2. Innebörder 
av kategorier 
av användare

3.Teman inom 
vilka användare 

framställs
4.Diskurser
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5.2 Kunskapsanspråk och självreflektion 
 

Foucault menar att som de subjekt vi är, är vi skapade genom diskursen och språket som 

vi för pratar genom oss. Individer är därför underställda diskurserna och vi kan aldrig nå 

en verklig sanning (Hall 2001, s. 79). Forskarens roll kan i detta verka synnerligen svår. 

Mitt syfte är däremot inte att undersöka vad som är sant eller falskt enligt en objektiv 

sanning utan vad det inom diskursen förekommer för sanningsanspråk. Detta i enlighet 

med diskursanalysens utgångspunkt av att man aldrig kan komma åt en verklighet 

utanför diskursen. Vidare menar Winther Jørgensen och Phillips att det ligger en 

svårighet att utföra en analys över diskurser man själv är nära då det finns en risk att 

inte se det självklara samt att egna värderingar tar för stor plats i analysarbetet. Jag har 

därför så gott jag kunnat försökt hålla mig “främmande inför materialet” i analysarbetet 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 28).    

    

5.3 Urval och avgränsning 
 

För att kunna möta uppsatsens syfte om att fånga språkets representationer av den 

fysiska verkligheten utfördes en insamlingsmetod av redan existerande dokument. 

Bergström och Boréus menar att texter är intressanta att studera då de kan åskådliggöra 

förhållanden utanför texterna själva. De kan uppvisa medvetna och omedvetna 

föreställningar om makt och kunskap som människorna i texternas ursprungsmiljö 

rymmer (Bergström & Boréus 2012, ss. 19-20). Dessa argument om texternas 

benägenhet till speglingar av kunskap och makt passar väl in i min utgångspunkt över 

att studera hur diskursen påverkar och formar sociala strukturer. Möjligtvis kan 

identifierade diskurser skapa omedvetna hinder för användares tillgång till de offentliga 

rummen. 

 

Mina avgränsningar vid insamlingen av materialet:  

 

 Texterna hämtas ur Bibliotek i Samhälle, Biblioteksbladet och Framsidan- tre 

tidskrifter som alla relaterar till biblioteksfältet. 

 Texterna är utgivna mellan åren 2011-2016. 

 Texterna ska relatera till användares tillgång av bibliotekets offentliga rum. 

 Texterna ska relatera till svenska folkbibliotek.  

 

Totalt sett använder jag mig av 67 texter som passar dessa kriterier.  

 

Jag har försökt, så långt det är möjligt, att inledningsvis utgå ifrån bibliotekets 

offentliga rum som ett tomt rum, utan innehåll eller värderingar kopplat till sig. Därefter 

har jag låtit empirins utsagor om det offentliga rummet fylla det med innehåll och 

föreställningar om dess användare. Det offentliga rummet framträdde efter hand inte 

som ett tomt rum, utan som ett rum som präglades av mer än användarens enkla 

uppehälle däruti. Föreställningar om det offentliga rummets användare tog sig uttryck i 

utsagor som involverade många av bibliotekens resurser som t.ex. mångspråkig 

personal och skyltning av bestånd och som speglade bibliotekens målsättningar om att 

alla ska få rum. Därmed var det nödvändigt att ge utsagor om dessa resurser utrymme i 

analysen. Min utvalda empiri berör även till en stor del bibliotekspersonalens 

yrkesvardag och där har bemötande en stor roll. Detta innefattar exempelvis 

föreställningar om hur olika åsiktsyttringar och behov som uppkommer i det offentliga 

rummet bäst bör bemötas. Beskrivningar av möten är också högst relevant att ta med i 
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mitt urval då användare genom deras enkla uppehälle i biblioteksrummet ofta föreställs 

delta i passiva och aktiva sådana. Även litteratur- och informationsvägledande 

traditioner kan inom mitt urval finnas närvarande, då texterna ofta rymmer en 

förhoppning om användares deltagande i dessa. Sammanfattningsvis vill jag mena att 

min empiri håller sig inom min avgränsning då de utsagor som som valts ut för analys 

berör användare som “bara är” i det offentliga rummet. Även om vissa av texter 

beskriver service och resurser som är vanligt förekommande inom bibliotek, har de valts 

ut för att de centrerar kring användares vistelse i det offentliga rummet.  

 

En ytterligare avgränsning är vilket offentligt rum texterna avser. I mitt urval rör det sig 

om det fysiska offentliga rummet och inte e-bibliotek. Texterna tar heller inte upp 

funktionen med meröppna bibliotek då dessa texters utsagor inte hade relevans för mitt 

syfte. Den tidsmässiga avgränsningen mellan åren 2011-2016 anser jag vara av 

betydelse för att få ett stort omfång men ändå så tidsnära relevans som möjligt. Utvalda 

texter är inte jämnt fördelade över år eller tidskrift. Det är exempelvis få valda texter ur 

BiS i jämförelse med BBL och Framsidan. Anledningen till detta är att BiS är den 

tidskrift som ger ut minst antal nummer per år. Genom mitt urval anser jag mig kunna 

ge passande bild över hur bibliotekens aktuella användardiskurser förs inom den 

periodavgränsningen empirin tillhandahåller. Jag har inte anspråk av att ge en 

heltäckande bild av användardiskurser inom biblioteksväsendet men med min empiris 

större antal artiklar anser jag mig ha möjlighet att belysa relationen mellan enstaka 

utsagor och övergripande strukturer inom avgränsningen.   

 

 

5.4 Materialet 
 

De tre tidskrifterna har varierande ideologisk grund för att få en bredd i materialet. 

Biblioteksbladet/BBL är den största av dessa tre (4100 upplagor per år) och ges ut av 

Svensk biblioteksförening. Föreningen är ideell och verkar för bibliotekets 

demokratiska roll, ändamålsenlig lagstiftning och på “medlemmars uppdrag för att öka 

kunskapen om bibliotekens uppgifter och funktioner samt för att stärka bibliotekens 

förutsättningar och möjligheter” (www.biblioteksforeningen.org). Bibliotek i Samhälle/BiS 

ges ut av föreningen Bibliotek i samhälle. Tidskriften är något mer nischad då 

föreningen är partipolitiskt obunden men har som syfte “att på socialistisk grund verka 

för ett progressivt biblioteksväsen” (Utgiven 4 ggr/år och varje nummer trycks i 500 

exemplar) (www.foreningenbis.com). Framsidan2 publicerades av Kultur i Väst, en 

förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Förvaltningens uppdrag bygger på politiska 

beslut inom Västra Götalandsregionens kulturnämnd. ”Framsidan ska främja 

biblioteksutveckling genom att ge kunskap, inspirera, problematisera samt skapa dialog 

och debatt kring bibliotek och aktuella biblioteksfrågor” (utgiven 4 ggr per år, med 

1314 prenumeranter per år) (www.framsidan.net). 

 

Tidskrifterna anser jag täcka en större bredd av bibliotekspersonals läsande då 

tidskrifterna går ut till både enskilda personer och bibliotek. BBL och BiS går även ut till 

individuella medlemmar i föreningen. BBL och BiS når ut till en större rikstäckande 

population medan Framsidan främst läses av bibliotekspersonal på västsvenska 

                                                 
2 Framsidan har nu bytt namn till noll27.  
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bibliotek. Tidskrifterna är väl etablerade och med sin publik anser jag mig kunna 

synliggöra biblioteksrelaterade diskurser som passar min uppsats syfte.  
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6. Analys 
 

I detta avsnitt redogör jag för min analys och presentation av empiri. Analysen följer 

den modell som presenterades i kap 5.1.  

 

Citaten som valts ut ur min empiri har försetts med siffror som relaterar till tillhörande 

artiklar och texter. För närmare granskning av referenser finns en utförlig 

artikelförteckning i slutet av uppsatsen. Alla citat behandlas likvärdigt med kursiverad 

text och inom citationstecken. Detta för att skapa ett bättre flöde för läsaren i den 

löpande texten. 

  

De ekvivalenskedjor som presenteras i steg 2 och steg 3 tillhör olika användarkategorier 

och teman. I steg 3 har i vissa fall en antagonism uppstått inom ett och samma tema. I 

dessa fall presenteras två olika ekvivalenskedjor inom samma tema med numrering 1 

och 2.  

 

6.1 Benämningar av användare (steg 1)  
 

Jag har i det första steget av analysen funnit en mängd olika element, fungerande som 

benämningar på användare. Dessa benämningar innehåller en varierande bredd av 

specifikationsgrader. Från den större tänkta helheten av målgrupp till mer allmänna 

benämningar och mer specifika grupper eller individer. I vissa stycken pratas det inte 

om användare rent ut men metaforer för deras existens förekommer.  

 

Genom en första läsning av mitt empiriska material blev det tydligt att användare 

framställs ur ett biblioteksperspektiv samt inom föreställningar av att legitimera 

bibliotekets verksamhet. Detta i likhet med Hedmark och Hedmans slutsatser (2002). 

Användares behov sammanvävs med den tilltänkta uppgift och målsättning som 

biblioteket vill förmedla. I mina 67 texter var det endast i tre av dessa som användares 

röster kom till uttryck genom frågor angående deras vistelse i bibliotekets offentliga 

rum. Den uttalade målsättningen kan ses variera och därefter skiftar även benämningar 

av användare. På ett övergripande plan uttrycks bibliotekets offentliga rum vara till 

förfogande för “alla”. “Alla” är det element som dominerar genom hela min empiri. 

Hela målgruppen utgörs även av den ofta förekommande demokratiska benämningen 

“medborgare”. Texternas benämningar av hela målgruppen håller sig på detta 

övergripande plan men benämningarna kan skilja sig åt beroende på texternas kontext 

och syfte. Om man exempelvis utgår från ett mångfaldsperspektiv syftar man i flertalet 

texter till “människor av alla slag”, om man utgår från ett perspektiv av 

yttrandefrihet  är  “alla åsiktsyttringar” en förekommande term. Övriga benämningar på 

hela målgruppen kan vara: “folk”, “samhället”, “allmänheten”, “kommuninvånarna”, 

“många kulturer”, “malmöborna”, “invånare”, “alla slags människor”, “alla grupper av 

malmöbor”, “en bred publik”.   

 

Mer allmänna formuleringar som förekommer är främst den mest uppenbara termen 

“användare” eller “icke-användare”. Därtill är ” besökare”,  “kunder”, “brukare”, 

“låntagare” eller “aktiva deltagare” vanliga element. Mer karakteristiska benämningar 

av dessa allmänna beskrivningar kan vara “våra beundransvärda stammisar” eller 

“vindpinande existenser”. Grupper inom dessa mer allmänna element förekommer i 

mycket hög grad inom min empiri. Exempel på benämningar av grupper kan vara 

“barn” “papperslösa”, “hbt-personer”, “ungdomar”, “fattiga människor”. Dessa 
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benämningar rör sig om bestämda målgruppsanpassningar eller grupper av individuella 

användare som karaktäriseras av gemensamma föreställningar som binder dem till 

samma grupp. Föreställningarna är förknippade med diverse differentiella behov eller 

beteenden som särskiljer dem från andra grupperingar. 

 

Ibland framkommer det även berättelser om grupper av flera specifika individer. Detta 

gör sig tydligt i utsagor som behandlar berättelser från en praktisk erfarenhet, framför 

allt i kapitel 6.2 under användarkategorin: användare destruktiva för det offentliga 

rummet. Exempelvis: “gänget, på upp till över 20 tonåringar i högstadieålder”, “en 

grupp på cirka 20 killar”, “i åldrarna tio till 25år samt en grupp missbrukare” . I min 

analys uppkommer hur dessa grupper trots att de är enskilda betraktelser bildar 

sammanhängande mönster av föreställningar kring användare. Exempelvis skildras 

ungdomar och missbrukare oftast som problematiska i det offentliga rummet. Detta får 

således konsekvenser då det förstärker en gruppidentitet oavsett om utsagorna utgått 

från specifika individer.   

 

Användare göms även inom metaforer som utgör deras vistelse och behov av 

bibliotekens offentliga rum. Vanliga metaforer är: “besök”, “utlån”, “bemötande”, 

“tillgänglighetsfrågor” eller “statistik”. “Möten” är en vanligt förekommande metafor 

och inbegriper hela användarens vistelse i rummet. Tydligt är att det vanligtvis inte rör 

aktiva möten utan att vistelsen eller uppehället i det offentliga rummet ofta likställs med 

att ingå i lågintensiva passiva möten. En annan mycket vanlig metafor är bibliotekens 

“låga trösklar”. Detta element framkommer tydligt vara laddat med olika grader av 

positiv eller negativ innebörd. Mer finns att läsa om detta senare i analysen (se t.ex. kap 

6.3.1). 

 

6.2 Kategoriseringar av användare (steg 2)  
 

Inom detta steg undersöks hur kategoriseringen av användare ser ut inom det 

analyserade materialet. Jag har analyserat på vilka olika sätt tecken och dess 

föreställningar knyter an till elementet användare. Här har jag valt att kategorisera 

användare inom allmänna benämningar. Detta på grund av att det genom en närläsning 

av empirin har framkommit att både allmänna benämningar samt mer specifika grupper 

har tecken som relaterar till varandra som gemensamma nämnare. På detta sätt har de 

sammanförts till olika olika kategoriseringar av föreställningar om användare. Dessa 

gemensamma nämnare innehåller föreställningar som har delats upp i tre olika 

kategorier. Inom vissa kategorier ges det uttryck för mer specifika grupper. I dessa fall 

presenteras dessa grupper av användare inom kategoriernas avslutande stycke. 

Ekvivalenskedjorna som följer beskriver vilka attribut och företeelser som kan kopplas 

till användarkategorierna. De kategorier jag kan urskilja i materialet är: användare med 

särskilda behov av det offentliga rummet, användare destruktiva för det offentliga 

rummet samt traditionella användare av det offentliga rummet. 

 

6.2.1 Användare med särskilda behov av det offentliga rummet 

 

Gemensamt för dessa användare är att de tillskrivs en form av socialt utanförskap eller 

utsatthet i samhället. Biblioteken beskrivs här motsatt från det övriga samhällets normer 

och krav. Biblioteksrummet ger användarna en chans till inkludering istället för den 

övriga samhällskontextens exkludering. Texterna utgår från ett biblioteksperspektiv och 

användarna själva utmålas sällan vara tillfrågade. En starkt diagnostisk föreställning 
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kring användarna utmålas. Inträdet i bibliotekets miljön anses vara receptet för att få 

känna samhörighet, delaktighet och för att exempelvis finna: “vägar till hopp om att 

kunna lösa sin situation” (43), “ett ljus i mörkret” (54), eller för att ge verktyg till att 

“förstå att det inte är deras fel”(62).  

 

Den sociala platsen ses vara viktig för en känsla av samhörighet men främst föreställs 

rummets lugn och trygghet vara ett av det största behoven för dessa användare.   

 

”Att biblioteket är öppet och är en tillgänglig plats stärker lokalsamhället, det står för 

trygghet och sammanhang när världen runt omkring skakas”[...]Det saknas inte 

kreativa vägar som leder bort från kaos och som ger möjligheter till eftertanke. 

Umgänge, en stunds stillhet – och en känsla av säkerhet. Även det är någonting som 

biblioteken kan erbjuda människor.” (15)  

 

Vissa av denna kategoris användare kan även ses speglas i bibliotekslagens målsättning 

angående prioriterade grupper. Exempelvis finns målgrupper såsom nationella 

minoriteter med andra modersmål än svenska, personer med olika funktionsvariationer 

och barn med inom denna kategori.   

 

Vikten av att arbeta inkluderande för denna kategori användare utmålas ofta som en 

verksamhet som ständigt måste arbetas med och förbättras utifrån bibliotekens sida. 

Inom många av utsagorna tar biblioteksverksamheten på sig en form av skuld gentemot 

dessa användare av att vara en del av en yttre norm som behöver anpassas efter 

användarnas behov.  

 

”…menar att en hbt-certifiering handlar om att synliggöra och granska 

samhällsnormer och dess konsekvenser, inte om att “peka ut” hbt- personer som 

speciella eller märkliga. Att genomföra en hbt-certifiering är ett strukturerat och 

målmedvetet sätt arbeta för den verksamhet som vill skapa förutsättningar för att ha ett 

respektfullt bemötande av besökare och låntagare. Målet är att skapa en miljö där alla 

kan känna sig inkluderade och välkomna.” (45) 

 

Eftersom dessa användare är i ett utanförskap i samhället föreställs 

biblioteksverksamheten aktivt arbeta med att inte vara en förlängning av samhällets 

krav och normer. Ett förekommande begrepp i texterna är bibliotekens “låga trösklar”. I 

utsagorna tas det upp genom att alla skall kunna ta del av biblioteket. Detta kan 

exempelvis innefatta att välkomna en högre ljudnivå för att inte utesluta användare som 

inte är vana med traditionella biblioteksnormer. Ofta kan de “låga trösklarna” även röra 

skyltning och bestånd, att personalen är mångspråkig för att kunna möta användare samt 

att frångå andra traditionella former av mer auktoritär styrning för att få ett levande och 

flexibelt rum som anpassas efter användarens behov.  

 

“14% av invånarna i Botkyrka har någon gång känt sig diskriminerade och mycket av 

de handlar om språklig diskriminering. Här har vi också en viktig roll. Hur kan vi 

arbeta mer aktivt och normkreativt för att motverka diskrimineringen.”(23) 

 

Grupper av användare: flyktingar, asylsökande, papperslösa, minoriteter, arbetarklassen, 

ungdomar i förorten, hemlösa, hbtq-personer, personer med olika funktionsvariationer, 

barn. 

 



 23 

Ekvivalenskedja som associeras till användare med särskilda behov av det 

offentliga rummet:  
 

-socialt utsatta eller diskriminerade i övriga samhället 

-prioritering 

-inkludering 

-behov av en trygg och säker plats 

-den sociala platsen 

-låga trösklar 

-mångspråkighet 

 

6.2.2 Användare destruktiva för det offentliga rummet 

 

Bibliotekets användare som är destruktiva för det offentliga rummet ses som 

problematiska. Denna kategori användare beskrivs inta biblioteket på sina egna villkor 

utan att ta hänsyn till biblioteksverksamhetens krav och normer kring hur man förväntas 

uppföra sig. I många av utsagorna skapar denna kategori en otrygghet både för 

bibliotekets övriga användare samt bibliotekets personal. Bibliotekets värde av att vara 

en trygg plats framställs ofta i samband med att andra mer prioriterade målgrupper blir 

lidande, i synnerhet barnen.  

 

Direkta konsekvenser av dessa mer problematiska grupper är för 

biblioteksverksamheten exempelvis vandalisering, sabotage, trakassering, hot och 

ändrade öppettider. ”Jag har heller aldrig träffat en yrkeskår där så många (inklusive 

jag) antingen har misshandlats, hotats (ibland till livet) eller trakasserats.” (41) Inom 

vissa av utsagorna pratas det även om att inleda stöd från utomstående organisationer 

och institutioner då biblioteken inte klarar av att hantera dessa användare själva.  

 

“Hos oss är det inte stökiga ungdomar utan missbrukare som kommer. De har suttit här 

och blivit berusade eller påverkade och det har hänt en hel del otrevligheter [...]  – Vi 

har också inlett ett samarbete med socialtjänsten för att försöka hitta en mer långsiktig 

lösning. Men nu är det så här och det är nödvändigt för att personalen ska ägna sig åt 

sitt jobb och inte hela tiden behöva se sig över axeln för att se vilka som kommer 

in.”(19) 

 

En central problematik för bibliotekets personal verkar ligga i hur de ska hantera 

bemötandet av dessa användare och i flera av utsagorna beskrivs olika bemötande-

modeller.  

 

”Den aggressive personen måste känna sig sedd och respekterad, annars riskerar man 

att aggressionen eskalerar. Det gäller att tidigt etablera kontakt, får man till en dialog 

så sker oftast inget[...]Psykiatriska problem, alkohol och olika droger kan göra en 

människa oberäknelig och svårförutsägbar.”(66) 

 

Det är emellertid inte enbart dessa allvarliga konsekvenser som föreställs problematiska. 

Användare kan även ses som destruktiva då de frångår de traditionella kraven av lugn 

och ro samt att de har behov av annan service än den inom bibliotekspersonalens 

utbildade kompetens. 
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Ensamma människor och digitala klyftor kan ses som tidskrävande då de kräver mycket 

närvaro av personalen för vägledning och samtal. Psykiskt sjuka samt missbrukare kan 

framställas som skapare av otrygghet för andra användare utan att det egentligen 

framgår att de skapar mer problematik än deras själva närvaro i rummet. ”Det är vårt 

största bekymmer just nu. Vi är ingen social inrättning, men vi känner ett moraliskt 

ansvar.“(64) 

 

En problematik som tas upp är den högre ljudnivån som främst ungdomar eller socialt 

utsatta grupper för med sig.  

 

“Bibliotek skall av hävd vara tysta. Men bara för att det är inpräntat i det kollektiva 

medvetandet behöver det inte betyda att det är så i verkligheten. Sociala klyftor har växt 

under åren och det avspeglar sig också i biblioteksrummet- det öppna offentliga rummet 

dit alla kan gå, om resten av samhället inklusive nära och kära sviker dig.”(42) 

 

I kommande citat uttrycks det inte explicit handla om en destruktiv kategori användare 

men “en fattigstuga i ny tappning” framstår i motsats till en “relevant kulturinstitution” 

som något mindre önskvärt.  

 

“Biblioteken måste fortfarande bestämma sig för vilken roll de ska ha [...]Ska de vara 

en fattigstuga i ny tappning eller en relevant kulturinstitution? Är biblioteken en plats 

eller en tjänst?”(63)  

 

Grupper som inte passar in i biblioteksverksamhetens demokratiska ideologi framgår 

även som problematiska. Intressant är att ett kvantitativt lika stort antal utsagor kretsar 

kring dessa problematiska användare som de användare som är skapare av “stök” och 

vandalisering. I min empiri tog elva utsagor upp stök och vandalisering samtidigt som 

tolv utsagor tog upp problematiken av odemokratiska åsikter.  

 

“Men inför vissa programpunkter som tar upp vissa ämnen gör vi en bedömning om 

polis måste vara på plats. Vilka ämnen är det?  – Frågor som tar upp invandring och 

integrationspolitik. Det kan vara någon som talar om förintelsen till exempel. Då kan 

det finnas grupper i samhället som tycker helt annorlunda om det. Och biblioteket är en 

öppen plats så man vet inte vilka som kommer.”(3)  

 

“Nu bedömer både Säpo och polismyndigheten att extremrörelserna i Sverige sedan ett 

år tillbaka ökat sin opinionsbildande aktivitet. Det syns och det kommer att synas i de 

offentliga rummen.”(4) 

 

Grupper av användare: missbrukare, människor med psykiatriska problem, otrevliga och 

aggressiva människor, stökiga ungdomar, socialt utsatta grupper, användare som ej 

uppfyller bibliotekets demokratiska ideologi.  

 

Ekvivalenskedja som associeras till användare destruktiva för det offentliga 

rummet: 
 

-motsätter sig biblioteksverksamhetens krav och normer 

-stök och högre ljudnivå 

-rädsla, oro, hot, vandalisering 

-odemokratiska åsikter 
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-ifrågasatt verksamhetsroll  

 

6.2.3 Traditionella användare av det offentliga rummet 

 

Den traditionella användaren framkommer lite olika i utsagorna beroende på syfte eller 

vilken målgruppsanpassning man i texten relaterar till. Övergripande ser man dock 

dessa som en del av “alla”. Dessa användare speglar mångfalden av medborgare i 

samhället och då med en mening att innefatta även de övriga kategoriseringarna av 

användare.      

 

“Det som är speciellt för biblioteken är just att de är öppna för alla. Personalen måste 

kunna hantera alla slags människor, och det är en stor utmaning.” (65)  

 

“Mitt bibliotek ÄR samhället. Här finns åsikter av alla slag, även de obekväma.”(25) 

 

Samtidigt kan man i många av utsagorna se traditionella användare finnas till i 

bakgrunden som en kategori som fungerar i symbios tillsammans “med sina 

medmänniskor” (36) och intar biblioteket som en fridfull plats. En anledning till att 

dessa ses som beskrivet mer traditionella är att de ofta framställs i ett 

motsatsförhållande i sin reaktion mot andra användare, exempelvis de användare som 

beskrivs som destruktiva för det offentliga rummet. Det lugna och tysta biblioteket 

fungerar ofta som en grundmall som man ifrågasätter om den traditionella 

biblioteksanvändaren antingen vill bevara eller välkomna att byta ut mot mer ljud och 

stök. I citatet nedanför ser man hur man benämner den “vanliga besökaren” (61) som 

motsats till de andra, som för en högre ljudnivå.  

 

“Biblioteken jag har jobbat på har ibland snarast varit oroliga platser: Visst kunde det 

vara besvärligt när man ville erbjuda sina besökare lugn och ro.”(42) 

 

“Ungdomar är ju också besökare och högljudda av naturen [...]Bo tror inte att det ens 

måste vara ett problem och att den vanliga besökaren kommer att tycka att det är 

positivt.” (61) 

 

I vissa fall ses de traditionella användarna även inta biblioteken med en hög ljudnivå. 

Här kan man se en skillnad ligga uti vilket syfte texten har angående bibliotekets 

funktion som bevarare av en tyst plats eller som välkomnande för höga ljud och andra 

aktiviteter. En normerande syn kan ses framställas över vilka som är de traditionella 

användarna. Detta gör sig tydligt då dessa användare varierar beroende på hur 

biblioteksverksamheten vill legitimera sitt uppdrag.  

 

“Ljudnivån är hög, alla sittplatser i biblioteket är upptagna, männen i det lilla rummet 

med schackbrädor står tätt tillsammans och barn rör sig mellan hyllorna. Det är en 

vanlig dag på Rosengårdsbiblioteket där de flesta som kommer stannar ganska 

länge..”(51) 

 

Ekvivalenskedja som associeras till traditionella användare av det offentliga 

rummet: 

 

-"alla” kategorier av användare  

-medmänniskor i samspel 
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-upprörda, skrämda av de användare destruktiva för det offentliga rummet 

-ofta i motsatsförhållande till användare destruktiva för det offentliga rummet 

 

6.3 Teman (steg 3)  
 

I detta steg av analysen har jag funnit fem dominerande teman och sammanhang där 

olika sätt att se på användares användning av det offentliga rummet uttrycks. De fem 

teman som identifierats är: bibliotekets funktion som offentligt rum, bibliotekets fysiska 

byggnad och rum, villkor och krav över användares delaktighet i det offentliga rummet, 

mångfald i bibliotekets offentliga rum samt bibliotekarierollen. 

 

6.3.1 Bibliotekets funktion som offentligt rum 

 

Här diskuteras det offentliga rummets funktion idag och i framtiden. I många av 

texterna kan man se att mötesplatsen, eller den sociala platsen beskrivs som en naturlig 

del av det offentliga rummet. Målsättningar om lågintensiva möten för att få 

medborgarna att växa finns närvarande i texterna. (Mötesplatsen nyttoeffekter framgår 

även speciellt i kap 6.3.4.). 

 

“Det finns en allmän förlegad uppfattning om att biblioteken är förmedlare av böcker, 

men de har i allra högsta grad en debatterande och diskuterande roll.“(7) 

 

Användare ska likt kunder få ta sin plats utan att biblioteket fostrar dem i deras vistelse. 

Om användare vill inta rummet som endast ett uppehållsrum är detta inget som ska 

ifrågasättas.  

 

“Vi har tittat mycket på kundundersökningar, både från andra bibliotek och enskilda 

invånare i Kista, för att ta reda på vad folk vill kunna göra på sina bibliotek.”(30) 

 

“Tillskillnad från andra platser frågar vi aldrig varför de är här. Och i den andan vill 

vi jobba”(53) 

 

Verksamheten ses demokratiskt uppburen av användare och skall vara anpassningsbart 

efter individuella behov och önskemål. Härtill kommer de ”låga trösklarna” som utgörs 

av att personalen anpassar verksamheten efter efterfrågan och behov.  

 

“Ta vara på den kunskap som finns i gruppen och jobba utifrån den för att sänka 

trösklarna. Gör det till en kul grej. Kasta om roller och tankar kring vad som 

exempelvis är ett bibliotek.[…] Folk ska få ta plats utifrån vad de kan och är 

intresserade av. För mig handlar det om inkludering och demokrati.”(48) 

 

Bibliotekens offentliga och sociala rum beskrivs även som stökiga och bråkiga platser. 

Problematiska användare (ur kategorin: användare destruktiva för det offentliga 

rummet) intar biblioteken och kan föra med sig oönskade beteenden och oro för övriga 

användare och bibliotekspersonal. I många av utsagorna kan man finna en förklaring till 

detta ursprungen ur något som liknar en demokratisk tanke. Stöket och bråket från 

användare byggs upp av de sociala klyftor som finns i samhället och biblioteket spelar 

därför en demokratisk roll. Biblioteket speglar skiftningar i det samhälle det omges av, 

och i funktionen av att vara en offentlig plats syns dessa skiftningar även i 
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biblioteksrummet. I vissa fall kan man se hur dessa destruktiva användare ses som en av 

samhället utsatt grupp.  

 

”Men de här problemen speglar hur det ser ut i samhället i övrigt, säger Ida Udovic. 

Det hela handlar om mycket mer än stökiga gäng på bibliotek. Vi vet att skillnaderna 

mellan olika områden i Stockholm är mycket stora, mellan platser det finns resurser och 

det inte finns resurser.”(17) 

 

”Oron, eller ”stöket”, på många bibliotek beror inte på en enda sak. Katti Hoflin säger 

att ”verkligheten är komplex” och att det som uppfattas som bråk eller oro handlar om 

både integrations-och missbruksproblem och andra sociala problem. – Svartvita 

förklaringar håller inte, säger hon.”(18) 

 

Ekvivalenskedja 1 som associeras till bibliotekets funktion som offentligt rum: 

 

-demokrati och yttrandefrihet 

-kundstyrt- användares efterfrågan 

-social mötesplats 

-låga trösklar 

-användarens plats 

-en sluss in i samhället 

-en spegling av samhället 

 

En polaritet och något som kan liknas vid en debatt om bibliotekets offentliga rum som 

funktion av uppehållsrum och socialt rum kan även urskiljas. Kvantitativt sett är denna 

sida av debatten mindre än föregående men ändå omfattande.   

 

“Biblioteken är användarnas och invånarna ska erövra platsen. Bibliotikarien ska inte 

vara expert eller auktoritet men utifrån efterfrågan underlätta den enskilda individens 

dröm att bli verklighet. Så fint eller?“(38) 

 

Exempelvis ses de “låga trösklarna” i en utsaga (34) som nedvärderande av 

användarnas potential och ett steg från bibliotekets kärna som litteratur och 

kunskapsfrämjande.  

 

Mycket av den problematik som förklarades i kap 6.2.2 är närvarande inom denna sida 

av debatten. En förekommande problematik när det offentliga rummet öppnar upp för 

alla är hur biblioteket kommer till att likna andra samhällsinrättningar.   

 

“Som bibliotekarie på ett folkbibliotek får jag förhålla mig till nya roller långt innan de 

egentligen uttalas. Till exempel har den sociala rollen vuxit under senare år och verkar 

bara fortsätta att växa. Biblioteken har sedan länge varit frizoner för människor som 

har svårt att finnna en plats i samhället och tillvaron, hela folkbiblioteksidén bygger på 

att alla är välkomna vare sig de använder bibliotekens tjänster eller inte. När samhället 

skär ned på välfärd så drabbar det svaga grupper och jag och flera av mina kollegor 

vittnar om att många frågor vi får och tjänster vi ombeds att utföra i 

informationsdisken, egentligen tillhör helt andra instanser, såsom medborgar- och 

socialkontor.” (11) 
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Liknande kapitel 6.2.2 kan även ungdomar, (i någon utsaga barn) och socialt utsatta 

grupper inom denna sida av debatten urskiljas som en problematisk grupp för 

arbetskåren, där de får inta arbetsuppgifter som inte ingår i deras profession.  

 

“Vi har ofta många besökare, ibland till och med på gränsen till vad vi klarar av , om vi 

ska utgå från ljud och stressnivån. Samtidigt kan det ibland kännas som vi fungerar som 

lekplats och biblioteken som läsfrämjande miljö känns långt borta […]När det känns 

som jag får vara något annat än det som jag faktiskt är utbildad till.” (44) 

 

Följande citat beskriver även hur liknande mål om att “sänka trösklarna”, genom att 

anpassa biblioteket efter samhällets mer utsatta grupper skulle kunna få konsekvenser 

av att utesluta andra traditionella användare. 

       

“...och dem som står för en progressiv utåtriktad biblioteksverksamhet som har som 

mål att nå svaga grupper som aldrig fått ta plats på biblioteket [...] Men man kan också 

fråga sig om man genom att bereda plats för en svag grupp riskerar att stöta bort en 

annan. Kan en alltför genomdesignad miljö verka avskräckande på somliga?“(40) 

     

Inom denna sida av debatten finns det en betydligt mindre förståelse för det stök och oro 

som framkommer inom bibliotekens offentliga rum. Att destruktiva användare skulle 

spegla det omkringliggande samhället ses mindre som en konsekvens sprungen ur ett 

demokratiskt rum och mer som ett direkt problem.    

 

“Han tror inte att problemen ute i förorten hade accepterats på mer centralt belägna 

bibliotek. – Jag anser att de som bor här tillåts lida på ett sätt som människor i andra 

stadsdelar inte behöver. De här bråken och vandaliseringen hade till exempel aldrig 

accepterats inne på Asplundsbiblioteket. Då hade polisen kommit direkt.”(20)  

 

En antagonism uppstår och ytterligare en ekvivalenskedja kring bibliotekets funktion 

som offentligt rum kan urskiljas. 

 

Ekvivalenskedja 2 som associeras till bibliotekets funktion som offentligt rum: 

 

-förlorad kärnverksamhet av folkbildning 

-användarbehov utanför bibliotekets ansvar 

-destruktiva användare för det offentliga rummet (medförande stök och oro) 

-socialt utsatta grupper som kräver något annat än bibliotekets kärnverksamhet 

 

6.3.2 Bibliotekets fysiska byggnad och rum 

 

Inom detta tema framställs en syn av biblioteksrummet där det är viktigt att besökarna 

får forma det fysiska rummet och ta sin plats. Gemensamt i utsagorna är att öppenheten 

för allmänheten är viktig och det skall inte finnas hinder för användarens deltagande av 

det offentliga rummet. På så sätt är det viktigt att biblioteket finns där användarna rör 

sig och att biblioteksmiljöer är välkomnande. Delaktighet är ett ledord. Användare är 

skapare av rummets utformning och ska känna att det tillhör dem. Användaren påtalas 

vara en kund och biblioteksrummets utformning bygger på efterfrågan. En stor tilltro till 

användarens förmåga att ta plats och bruka rummet efter sina villkor uppmålas. 

Personalen anses behöva “släppa kontrollen” (46) för ”brukardelaktighet” (6) och 

“aktiva deltagare”(40) 
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“Vår roll är att möjliggöra och se till att invånarna kan använda rummet på bästa 

sätt[...]Släppa kontrollen.“(46)  

 

“I modernt bibliotekstänkande är biblioteken en del av en upplevelseindustri där 

användarna uppmanas att vara aktiva deltagare i skapandet av biblioteksrummet.”(40) 

 

Bibliotekets värde i att vara en fysisk lokal har mindre prioritet. Det läggs fortfarande 

ett värde i att biblioteken skall finnas där människor är men detta kan ske i redan 

offentliga lokaler såsom varuhus eller caféer.  

 

“Bibliotek är en funktion inte en lokal[...] jämfört med tidigare har människor idag helt 

nya vardagsmönster och vill möta information, kunskap och upplevelser på ett nytt sätt 

där de befinner sig. Därför är det rimligt att formulera nya idéer om hur och var 

biblioteksfunktionen ska möta dem. Därför är det också helt relevant att sätta upp 

utopin om det decentraliserade biblioteket.”(60) 

 

Ekvivalenskedja 1 som associeras till bibliotekets fysiska byggnad och rum: 

 

-demokrati 

-öppenhet 

-delaktighet 

-tilltro till användarens egna förmåga att forma sin mötesplats 

-tilltro till användarens förmåga att kräva sin plats  

-anpassning efter användarens önskemål 

 

Man kan även se en komplicerad bild över arbetet med att göra biblioteksrummet öppet 

för alla. I många av utsagorna kan en dualism framträda kring hur man resonerar kring 

användare. Användare skall ta för sig av rummet på egna villkor men behöver samtidigt 

hjälp från biblioteksverksamheten att klara av detta. “…ett ställe som grundar sig på 

brukardelaktighet, i kombination med professionalitet förstås.”(6) 

 

Professionaliteten kan göra sig påmind i att rummet behöver planeras efter händelser av 

stök och oro, för att skapa mer trygghet. Rummet behöver även utformas för att 

anpassas efter olika målgrupper i särskilda behov.  

 

“Man skulle kunna påstå att det är orimligt att utforma ett enhetligt bibliotek så att det 

är helt och hållet anpassat till en grupp med sensoriska överbelastningsproblem. Men 

då kan man också argumentera att det är lika orimligt att helt utesluta en grupp 

användare när man planerar en biblioteksbyggnad. [...]. Det går inte att utforma 

bibliotek helt efter minoritetens behov, men man kan arbeta med praktiska 

lösningar.”(40) 

     

Vidare beskrivs hur biblioteket är i behov av normkritisk planering av det offentliga 

rummet. Detta för att ge plats åt andra grupper än de starkaste och dominerande 

grupperna i samhället.  

 

“Vi ska verka för att alla minoritetsgrupper ska kunna ta del av biblioteksrummet, för 

att lyckas med det måste vi studera hur normer reproduceras och rikta blicken mot oss 

själva för att bryta dem.”(29) 
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Den normkritiska planeringen av rummet kan syfta till att arbeta med exempelvis 

tillgänglighet för människor med funktionshinder eller som i citaten nedanför för barn 

och ur ett genusperspektiv.  

 

“Samtidigt är det en utmaning att få barnen att känna ett ägandeskap över rummet.[...] 

Vi vill att barnen ska känna att det är deras plats. Det är inte många platser där barnen 

har en röst. På sikt handlar det om att lära barnen att de har en rätt att påverka. Det är 

en demokratisk fråga…”(47) 

 

“I samband med att vi planerade en ombyggnad tittade vi på rummet ur ett 

genusperspektiv. [...] Ett av de rum vi tittade på var tidningsrummet. som till stor del är 

ett manligt rum. Här tog vi bland annat bort en soffa och satte in fåtöljer, för att det 

skulle bli mer inkluderande”(59)  

 

En annan ekvivalenskedja och antagonism angående föreställningar kring användaren 

associeras här till bibliotekets fysiska byggnad och rum. Den har samma målsättningar 

som föregående ekvivalenskedja men inte samma tro på användarens förmåga att forma 

det offentliga rummet. 

 

Ekvivalenskedja 2 som associeras till bibliotekets fysiska byggnad och rum: 

 

-demokrati 

-öppenhet 

-inkludering 

-användaren som oförmögen att själv ta sin plats  

-användares behov av en jämställt planerad lokal 

-normkritiskt synsätt  

-målgruppsfokuseringar  

 

6.3.3 Villkor och krav över användares delaktighet i det offentliga rummet 

 

Inom detta tema beskrivs bibliotekets offentliga rum som en kravlös plats av informellt 

lärande och av självvald delaktighet. Användare kan fritt tillgå rummet utan att 

biblioteket lägger anspråk på motprestation (ekonomisk eller politisk/religiös 

övertygelse). Målsättningen är att användare på samma gemensamma villkor ska kunna 

ta plats i rummet. Inom detta tema kan man dock se aspekter av hur detta kan skapa 

problem när användare som tar plats i vissa fall inskränker på övriga användares och 

bibliotekspersonals närvaro i biblioteket.   

 

Lagen får aldrig överträdas. Hot och trakasserier är aldrig godtagbart men tydligt i 

utsagorna är att det för övrigt verkar råda en osäkerhet kring hur mycket övriga krav 

man får ställa på sina användare. I utsagor målas en bild av användare som självständiga 

brukare av det offentliga rummet. Användare ska känna att det är deras plats och en 

gränsdragning kring när det är dags att be besvärliga besökare lämna lokalen verkar 

oskarp.  “...måste tolerera att det kommer att bli en högre ljudnivå ibland. -Ungdomar 

är ju också besökare och de är högljudda av naturen.“(61)   

 

Inte minst såg vi exempel på detta i kap 6.3.1 där det rådde delade meningar om det 

uppkomna stöket i de offentliga rummen. Diffusa gränsdragningar kan skönjas då det 
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från ena sidan rör sig om en spegling av samhället och från den andra sidan föreställs 

som ett direkt problem. Högljuddhet kan från ena sidan skapa delaktighet och 

välkomnande men samtidigt kan man i citatet som följer se en ifrågasättning kring hur 

detta tar plats från andra användare. Användare ses här ha behov och intressen som 

krockar.   

 

”Biblioteket är användarnas och invånarna ska erövra platsen[...] Hade biblioteket 

varit “facilitator” när jag växte upp hade jag lika gärna kunna gå till fritidsgården, 

men jag vågade inte för rummen var redan ockuperade av de med höga röster och 

vassa armbågar och jag var försiktig och mina drömmar väl förborgade. Just för att 

man inte behövde kräva sin plats, göra sig hörd genom att flytta stolar och vinna i 

pingis var min, var biblioteken min frizon.”(38) 

 

En diffus gränsdragning kommer även till uttryck i den mängd olika bemötande 

modeller som framgår i min empiri och som håller sig oeniga om vilket sätt det bästa 

alternativet till att bemöta problematiska användare är. “Tråkiga och neutrala i 

bemötandet” (17) kan ställas emot “…tidigt etablera kontakt. Får man till en dialog 

sker oftast inget.” (66) 

 

Bibliotekens offentliga rum för även med sig användare med åsikter som kan verka 

destruktiva för det offentliga rummets värdegrunder som öppenhet, inkludering och 

demokrati. Detta kan exempelvis vara åsikter som strider mot alla människors lika 

värde. Samtidigt beskrivs det fria ordet som viktigt att ta tillvara på. “Sverige är en av 

världens starkaste demokratier men hot mot det fria ordet finns också här. Rädslan 

kryper på i form av självcensur“.(7) Vart gränsen går kring vad som är godtagbart att 

uttryckas och vilka böcker och media som det ska skyltas med i det offentliga rummet 

är ingenting som är beskrivet riktigt fastlagt i utsagorna. Här ser man ytterligare en 

diffus gränsdragning till vad som anses acceptabelt.   

 

“Yttrandefriheten har sällan varit så omdiskuterad. Vad får yttras, av vem och var går 

gränserna?[…] Det handlar om att kunna möta problematisk litteratur, såväl som 

tvivelaktiga åsikter med ord.”(57)  

 

“Att vara emot rasism är, menar jag inte på något sätt valbart. Biblioteket är genom 

sina uppdrag och att vi följer svensk lag per definition antirasistiska.”(1) 

 

“Om det skulle dyka upp en massa obskyra odemokratiska grupper som vill få tillgång 

till lokalerna så får vi väl ta diskussionen då...”(32) 

 

Det framstår råda en osäkerhet kring vad som är accepterbart på ett bibliotek. Det finns i 

mitt empiriska material ingen enighet kring när man bör be någon lämna det offentliga 

rummet eller hur långt användare får gå i sin erövring av rummet. Följande 

ekvivalenskedja kan därefter ses som utpräglad av diffusa gränsdragningar och krav.   

 

Ekvivalenskedja som associeras till villkor och krav över användares delaktighet i 

det offentliga rummet: 

 

-användarens plats vilket medför kravlöshet 

-lagen får inte överträdas 

-osäkerhet kring villkor och krav angående användares ljudnivå och stök 
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-diffus gränsdragning över användares odemokratiska åsikter 

 

6.3.4 Mångfald i bibliotekets offentliga rum  

 

Här råder en dominerande optimistisk uppfattning om biblioteket som en inkluderande 

och offentlig plats som precis alla kan ta del av. Mångfalden inbegriper alla olika 

samhällsgrupper och innefattar i senmodernistisk anda ett tvärsnitt av kulturella 

härkomster, politiska åskådningar, klasstillhörigheter och könsidentiteter. Inom detta 

tema är ledordet “möten”, och främst lågintensiva sådana. Användare som bara 

uppehåller sig på biblioteket beskrivs trots deras passiva tillstånd vara delaktiga i 

lågintensiva möten. Att människor från olika samhällsgrupper delar samma rum 

beskrivs minimera segregering och skapa större sammanhållning i samhället som helhet. 

Mångfalden tecknas även fram att bygga på en mångfald av individer, och inte 

homogena grupper. “Vi måste bryta ned de stora berättelserna om ras, genus och 

såvidare till en förståelig nivå”. (27) Bibliotekens offentliga rum beskrivs som ett nav 

av social sammanhållning och förmedlare av integration.  

 

Som citaten nedanför visar är det inte bara de oetablerade svagare grupperna i samhället 

som drar fördel av detta utan även de starkare. 

 

“Om man ska få ett långsiktigt hållbart samhälle behöver man fokusera på att skapa 

och förstärka ytorna mellan människor och kulturer. Där tycker jag att biblioteket har 

en stor potential som interkulturell arena. På biblioteket möts många olika sorters 

människor som inte möts på andra ställen. Jag tror inte på en ensidig integration, där 

en person eller grupp ska integreras för att bli en del av en redan enhetlig grupp. För 

att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behövs ömsesidiga utbyten och integrationer 

och det möjliggör vi bland annat genom att stimulera interkulturella mötesplatser.”(14) 

 

Man finner även ett aktivt ställningstagande från bibliotekens sida att arbeta 

normkritiskt och antidiskriminerande för att minoritetsgrupper skall ha samma tillgång 

till det offentliga rummet. Vanligt inom detta tema är även ett fokus kring bemötandet 

av användare och hur man skall kunna bemöta alla på likvärdiga villkor, med en 

fokusering av att se individen.  

 

”De lärde oss att vi som personal inte ska förutsätta att alla är lika. Vi har ofta lärt oss 

att det är fint med likabehandling, men det innebär ju underförstått att man också utgår 

från att alla är lika.”(29)  

 

Ekvivalenskedja som associeras till mångfald i bibliotekets offentliga rum: 

 

-demokratisk plats 

-alla slags människor 

-se individen  

-ömsesidiga utbyten 

-lågintensiva möten 

-normkritisk bemötandekompetens 
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6.3.5 Bibliotekarierollen 

 

Bibliotekarierna beskriver sig själva ofta vara en förlängning av det offentliga rummets 

demokratiska värde, att vara till för alla och att inte arbeta exkluderande mot någon 

grupp eller individ. Att bära upp en demokratisk roll beskrivs i många utsagor som 

utslitande. Kategorierna: användare med särskilda behov av det offentliga rummet samt 

användare destruktiva för det offentliga rummet framställs ha behov som bibliotekarier i 

grunden inte har utbildad kompetens för. I många av beskrivningarna kring den egna 

yrkesrollen verkar bibliotekarierna ha införlivat det demokratiska värdet som en del av 

deras personlighet. De ses bära upp bibliotekets värde av att vara “ett ljus i mörkret”. 

(54)    

 

“Ibland får jag för mig att vi bibliotekarier tror oss vara oumbärliga – att vi begår 

oförrätt om vi skulle strejka, stänga biblioteket en dag, kräva bättre villkor. De 

gångerna brukar vi ta biblioteksanvändarnas behov som en anledning att fortsätta, 

hävda att det är för deras skull och för det öppna rummets överlevnad som vi kämpar. 

Men var landar vår kamp egentligen? Det är inte bara vårt eget yrke vi urholkar genom 

att gå med knutna nävar i fickan – även biblioteksverksamheten som vi tror oss skydda 

slits ut och urholkas då det dras med större belastning och färre, tröttare 

personal.”(41) 

 

Demokratin går som en röd tråd genom detta tema. Från en sida föreställs det som en 

demokratisk rättighet att möta användares behov.  

 

”Jag tror inte alla som jobbar på bibliotek behöver vara bibliotekarier [...]vi måste ha 

en bredare bild av yrket för att på ett trovärdigt sätt kunna förmedla vårt demokratiska 

ideal.”(46) 

 

Från en annan sida ses det offentliga rummet idag innehålla användare som allt mer för 

bibliotekarier bort från deras utbildade kompetens. Ett utarmande av demokratiska 

behov ses målas upp då verksamheten inte längre utgår från traditionellt bildande inslag.  

 

”Är sänkta trösklar alltid en en hjälp eller döljer det någonstans ett förakt? Ni är inte 

värda bättre? Vi har inte tilltro till att ni kommer att växa och vilja ta stora kliv. Vi ser 

inte er potential. Vi älskar er inte. En mötesplats utan kärlek till litteraturen, utan 

kunniga bibliotekarier som vägledare är det ett bibliotek?” (34) 

 

Inom temat finns en tydlig antagonism kring föreställningen av bibliotekarien och dess 

användare. Två särskiljande ekvivalenskedjor tar sig form. 

 

Ekvivalenskedja 1 som associeras till bibliotekarierollen: 

 

-användares demokratiska rättigheter 

-bibliotekarierollen anpassas efter användarens efterfrågan och behov 

 

Ekvivalenskedja 2 som associeras till bibliotekarierollen: 

 

-användares demokratiska rättigheter 

-bibliotekariers yrkesroll handlar om deras formella kompetens 

-litteratur och informationskunnighet 
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6.4 Diskurser (steg 4)  
 

I detta slutgiltiga steg av analysen redogör jag för de diskurser jag funnit i mitt 

empiriska material. Elementet användare har visat sig ha en mängd olika innebörder och 

föreställningar kopplade till sig. Det är en flytande signifikant som kopplas ihop med ett 

antal varierande element såsom olika användarkategoriseringar och teman. Efter att ha 

undersökt olika föreställningar om användare (steg 2) och på vilket sätt dessa olika 

föreställningar förhåller sig till olika teman (steg 3) har jag märkt av olika mönster i hur 

uppfattningar om användare kommer till uttryck. Vissa föreställningar av användare har 

uppkommit vara konsekvent och enhetligt genom de olika stegen av analysen. Genom 

att syna dessa olika föreställningar med de ekvivalenskedjor jag fått fram under 

analysen har jag fått fram de underliggande diskurserna. Som Bergström och Boréus 

beskriver har diskurserna gett sig tillkänna då de reducerat mångtydigheten hos 

elementet användare (Bergström & Boréus 2000, s. 229). Inom de diskurser jag funnit 

har jag urskilt elementet användare från en stor bredd av föreställningar till att bäras upp 

av entydiga uppfattningar. Såsom en diskurs strävar efter att fixera tecken av en 

hegemonisk innebörd (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 13), har det i vissa teman 

visat sig uppstå antagonismer då olika diskurser kämpat med att upprätthålla en 

hegemoni kring innebörden av elementet användare. Diskurserna har heller aldrig stått 

för sig själva utan varit tätt sammanlänkade i min empiri. En antagonism kring separata 

diskurser har kunnat ge sig tillkänna i en och samma text. I samtliga diskurser har en 

retorisk och en praktisk nivå uppstått. Detta i likhet med Hedemark och Hedman (2002). 

De tillhör samma diskurs då de bär en oförändrad grundföreställning kring sina 

användare men skiljer sig åt via tankekonstruktioner som utgår från ett bredare 

teoretiskt (retoriskt) eller mer erfarenhetsbaserat (praktiskt) perspektiv.    

 

6.4.1 Den fostrande diskursen  

 

Inom den fostrande diskursen föreställs användare som uppehåller sig i bibliotekets 

offentliga rum ständigt vara på väg mot en annan målsättning. Denna målsättning är 

tecknad ur ett biblioteksperspektiv och om användare själva är medvetna om denna 

målsättning framgår oftast inte. Diskursen kan liknas vid Hedemarks (2009) och Qvists 

(2016) bokliga diskurs, med liknelsen att begreppet demokrati bär en betydelse av att 

vara “ett verktyg för att forma besökarna till goda samhällsmedborgare” (Qvist 2016, s. 

29). Användare föreställs internalisera denna demokratiska målsättning till olika former 

av förnuftigt tänkande. I förlängningen ses användare bära upp samhällsnyttiga ideal av 

att vara ett välfungerande demokratiskt kollektiv genom att nå social sammanhållning, 

högre bildning och som skapare av ekonomisk tillväxt. Diskursen bär en tydligt 

normerande och diagnostisk inställning till hur användare bäst ska utnyttja sin vistelse i 

det offentliga rummet. Till skillnad från den bokliga diskursen är denna dock inte lika 

centrerad kring traditionella traditioner som litteraturfrämjande. Den fostran som 

diskursen ger uttryck för ryms även i föreställningar kring användares övriga vistelse i 

rummet. Denna diskurs är inte heller som föregående författares slutsatser den 

dominerande, men ändå ofta närvarande i talet om användare. 

 

Tydligt visas att bibliotekens rum inte fungerar som enkla uppehållsrum då de möten 

som uppstår, hur passiva de än är, föreställs bilda användare i att skapa socialt kapital, 

underlätta integration och motverka fragmentering i samhället. Detta såg vi inte minst i 

kapitel 6.3.4. Detta i likhet med Audunsens (2005) och Putnams (2001) teorier. I 

nedanstående citat kan man läsa hur biblioteken arbetar utifrån ett medborgarperspektiv 
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för att stödja det kollektiva samhället. Här visas även hur talet om lågintensiva möten 

kan kopplas till en ekonomisk tillväxt genom att stimulera användare till innovation. 

Innovation var även något som beskrevs i rapporten Folkbibliotekerna i vidensamfundet 

som viktigt att främja i takt med den ökade konkurrensen i den globala ekonomin 

(Styrelsen for Bibliotek og Medier, 2010).   

 

”Hur ska man möblera så att möten sker som leder till en känsla av deltagande som på 

sikt stimulerar till kunskapsutveckling – kanske till och med till innovation? Och om vi 

verkligen vill förändra och skapa möjlighet utifrån medborgarperspektiv - räcker det då 

med att möblera, eller behöver vi också ett annat arbetssätt? [...] Eftersom 

folkbiblioteket välkomnar alla finns också möjligheten för mig att möta vem som helst. 

Bibliotekens roll som en plats för lågintensiva möten är tydlig. Människor från skilda 

kulturer, miljöer eller åldrar kan sitta bredvid varandra på biblioteket och utbyta 

kanske endast en nick eller ett par ord, men man möts.” (58) 

 

Diskursen kommer även till uttryck inom kap 6.3.3 där en tydlig syn på att vilja 

omvända användare med odemokratiska åsikter genom att “visa vägen” till bättre 

vetande.  

 

”Vi har besökare som inte tycker om att Malmö tar emot så många flyktingar. Det 

hamnar också i personalens knä. För oss har det varit viktigt att visa vad vi gör i 

praktiken, men också att vara en tydlig röst. [...]Vi vill nämligen inte bara fånga upp 

människors engagemang utan också visa vägen för det.”(12)  

 

Inom denna fostrande diskurs ligger även en beaktning av en litterär och 

informationsvägledande bildning - en bildning som kan nås av användare när de 

inträder det offentliga rummet. Denna föreställning finns närvarande även om 

användares syfte är att bruka det offentliga rummet som endast ett uppehållsrum. Det 

diagnostiska perspektivet gör sig påmind i flera utsagor där kategorin: användare 

destruktiva för det offentliga rummet samt de användare som föreställs socialt utsatta i 

samhället betonas kunna ledas in på ett mindre destruktivt och läkande spår om de får 

tillgång till bibliotekariers kompetens kring litteratur eller vägledning inom information.  

 

”På barnavdelningen låg missbrukare i sofforna vilket ledde till att barn blev skrämda 

och föräldrarna upprörda. Personalen fick ständigt uppmana missbrukarna att lämna 

lokalerna. Situationen var jobbig för alla inblandade. Men då kläcktes iden om att få 

missbrukare intresserade av litteraturen.” (35) 

 

Citatet är hämtat ut en artikel med titel “Miller istället för piller”och kan dras som en 

parallell till den folkhälsa Mårdh beskrev att biblioteket förespråkade. Litteraturen 

ansågs i Mårdhs empiri ge stöd och styrka till människor i deras vardag, vilket relateras 

till Habermas teori om hjälp till självhjälp (Mårdh 2005, s. 27). 

 

Inom diskursen framgår det en problematik kring användare som anses motsätta sig 

bibliotekens demokratiska anspråk på att vara en plats för bildning. I kap 6.3.5, 

ekvivalenskedja 2, med nyckelord såsom “utbildad kompetens” samt “litteratur och 

informationskunnighet” gav detta sig uttryck genom en frustration av att arbeta med 

något man inte var utbildad till. Detta kan man även se i kap 6.3.1, ekvivalenskedja 2, 

där bibliotekets “låga trösklar” ses som ett steg bort från bibliotekens kärna av 

främjande av bildning. Såsom ofta begreppet “låga trösklar” i empirins utsagor utgör en 
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väg för att inkludera samhällets socialt utsatta grupper framställer denna diskurs 

tämligen ofta socialt utsatta grupper och ungdomar som en problematisk kategori 

användare. Bibliotekarier tvingas ta på sig ett moraliskt ansvar som står utanför deras 

utbildade expertis och dessa användare framställs ofta som skapare av en högre ljudnivå 

och stök. Diskursen betonar även hur mer prioriterade målgrupper som barn eller de ur 

kategorin: traditionella användare av det offentliga rummet blir lidande av detta stök. 

 

På ett övergripande retoriskt plan föreställs diskursens användare med en demokratisk 

tyngd vara uppbärare av “alla” medborgare. När man synar uttalanden på ett mer 

praktiskt plan ser man hur användare som inte betraktas med destruktiva beteenden för 

det offentliga rummet ofta faller in föreställningar som kan kopplas till kategorin: 

traditionella användare av det offentliga rummet eller av att vara en del av mer specifika 

målgrupper som man arbetar med för att prioritera. Dock kan användare, ofta socialt 

utsatta grupper eller likväl prioriterade grupper som ungdomar och barn ses som 

problematiska om de inte beter sig “skötsamt” och tar del av diskursens högre 

målsättningar om biblioteksrummets bildande förutsättningar.  

 

6.4.2 Den demokratiska diskursen  

 

Denna demokratiska diskurs är tydligt dominerande inom min empiri. Man kan här 

jämföra diskursen med Qvists (2016) allaktivitetsdiskurs med liknelsen att begreppet 

demokrati ligger som självändamål i att alla människor har rätt till bildning (Qvist 2016 

s 29). Inom denna diskurs är de värden som ska internaliseras av användaren deras egna 

rätt till bildandet och att alla ska få ta plats efter sina individuella behov. Det läggs 

ingen värdering i vad användare väljer att uppehålla sig med, hur eller om de väljer att 

bilda sig. Det viktigaste är att de ska känna att rummet tillhör dem och att alla ska ha 

samma rättigheter. Inom kap. 6.3.1 , ekvivalenskedja 1, kan man finna den 

demokratiska diskursens nyckelord “demokrati och yttrandefrihet”, “låga trösklar “, 

“användarens plats” och “ en “spegling av samhället”. Medborgare betraktas som 

kunder och ett marknadsekonomiskt synsätt genomsyrar talet. En individualistisk 

betoning framträder i föreställningen av användaren. I kap 6.3.2, ekvivalenskedja 1, 

beskrevs även hur individens efterfrågan och behov styr hur biblioteksrummet formas. 

En stor tillit till deras kapacitet att själva erövra rummet finns närvarande.   

 

Denna demokratiska individualism har som målsättning att alla får verka från sina 

förutsättningar utan att biblioteket ska försöka värdera dem. Destruktiva användare är 

här till skillnad från inom den fostrande diskursen inte de som vill föra 

biblioteksverksamheten in på andra områden eller kompetensutvecklingar. Kunden är 

nu den som styr hur det offentliga rummet ska se ut. Den fostrande diskursens 

ifrågasättande om ”låga trösklar” skulle vara en nedvärdering av användares kapacitet 

att utvecklas är denna diskurs direkta motsats. Inom diskursen styrs verksamheten av 

vad kunderna har för behov inte av vad biblioteksverksamheten anser användare ha för 

behov. 

 

”Man kan säga att synen på biblioteksbesökaren har ändrats från medborgare som ska 

bildas, till dagens kund. Ordet ”kund” brukar framkalla allergiska reaktioner hos 

många bibliotekarier, men i begreppet finns en i grunden demokratisk tanke; 

bibliotekarien finnns där för användarna och biblioteket ska användas så som dessa 

önskar i stället för att försöka fostra.”(40)  
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Inom kap 6.3.1 gjorde sig diskursen tydligt uttryck i den sida av debatten som såg det 

uppkomna stöket och bråket i bibliotekens rum som en demokratisk konsekvens. 

Biblioteket beskrevs där vara en spegling av samhället. Denna spegling av samhället är 

ett essentiell inom den demokratiska diskursen. Föreställningar om destruktiva 

användare i det offentliga rummet är fortfarande existerande. Ingen får hota eller 

trakassera någon annan, men förklaringen till att det offentliga rummen fylls av 

exempelvis högljudda användare och bråk ligger i en konsekvens av att vara en spegling 

av samhället. Inte att biblioteket har frångått sin kärnverksamhet.  

 

“Det är många som blir stökiga och biblioteket är kanske den enda mötesplats där alla 

är välkomna och det får vi hantera. Vi måste värna demokratin, säger hon.”(19) 
 

Ofta förespråkar den demokratiska diskursen bibliotekets offentliga rum som en arena 

för en fri debatt. Något som kan efterliknas vid Habermas ideal. Diskursen betonar 

starkt bibliotekens mål att värna om yttrandefriheten utan vara normerande och med 

detta följer konsekvenser av att odemokratiska och rasistiska åsikter kan yttras av 

användare. Diskursen motsätter sig rasistiska hot men en övrig öppenhet existerar. Detta 

gör sig även tydligt i talet om censur och det bestånd som skyltas i det offentliga 

rummet. I citatet nedanför påvisas hur värdet av att allas röster ska kunna höras, 

jämställs med faktum att det skulle kunna vara kränkande för minoritetsgrupper.   

 

”...den andra sidan- möjligheten att kränka andra är kanske ännu svårare att förhålla 

sig till. Jag tänker på den mycket viktiga och intressanta debatt vi haft kring Tintin och 

Kongo. Pippis pappa och picaninnies. Om vi plockar bort, är det censur eller omtanke? 

Kränker vi yttrandefriheten om vi tar bort, kränker vi afrosvenskar om vi har kvar?” 

(25)  
 

Även om diskursen tydligt vill framhålla ett motstånd mot fostrande av individen 

framgår en tro på en positiv påverkan på samhället, då individens egna rätt till bildning 

skapar bättre chanser för etablering inom det. En viss kollektiv demokratisk tanke finns 

därav närvarande även om den inte är utmärkande. Här kan en underliggande 

diagnostisk syn spåras även om den inte är så framträdande som inom den fostrande 

diskursen. Biblioteken och de offentliga rummen framstår som en unik plats där 

individen “får chansen att bli en del av sitt nya samhälle” (13) och att alla “oavsett 

bakgrund” (56) får tillgång till rummet. Diskursen framstår nästintill i en liberal anda 

med betoning på att verka för emancipation och för självständiga individer. Detta kan 

jämföras med Hanssons beskrivning av de liberal- och socialdemokratiskt influerade 

tidiga biblioteken som arbetade för att ge kraft åt “fria människor” (Hansson 2005, ss. 

75-77). Denna syn av att arbeta för emancipation kan även liknas vid det inslag av 

empowering som det sociala rummet i the four spaces ska ge sina användare 

(Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen 2012). 

 

Inom diskursens retoriska plan framkommer en målsättning om att välkomna “alla” 

individer av medborgare. En stor skillnad från föregående fostrande diskurs är hur dessa 

medborgare nu betraktas som kunder. På en praktisk nivå kan vi inom kap 6.3.5 finna 

en komplicerad bild av att vara till för just alla. Där tecknas en bild av utsliten 

bibliotekspersonal som själva internaliserat diskursens demokratiska värdegrund och 

lider av en stressad miljö då personalen kämpar med att alla ska få sina behov bemötta. 

Inom denna diskurs utmålas ingen speciell kategori användare som problematisk, men 
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en praktisk realitet är att det demokratiska värdet av att alla ska få ta plats efter sina 

behov inte är gångbart i verkligheten.  

 

6.4.3 Den normkritiska diskursen  

 

Den normkritiska diskursen är ofta tätt ihopflätad med den demokratiska diskursen. 

Ofta kan de vara svåra att urskilja från varandra. Båda diskurserna betonar genom en 

demokratisk värdegrund att användare ska känna att rummet tillhör dem och att alla ska 

ha samma rättigheter. Denna diskurs betonar däremot att tillgång och plats i det 

offentliga rummet inte är något som användaren klarar att skapa åt sig själv. Inom den 

demokratiska diskursen existerar det en betydligt större tilltro till användares förmåga 

att delta efter sina egna förutsättningar. Inom den normkritiska diskursen är användaren 

däremot i betydligt större behov av vägledning för att verka jämställda och i symbios 

med sina medmänniskor. I kap 6.3.2 , ekvivalenskedja 2, framgår den normkritiska 

diskursens föreställningar kring sina användare. Användare inom denna diskurs kan 

främst kopplas till kategorin: användare med särskilda behov av det offentliga rummet. 

Inom denna kategori beskrivs användare vara socialt utsatta eller stå utanför det 

etablerade samhällets normer. Där ser man även hur denna diskurs rör sig runt en 

demokratifråga, då ekvivalenskedjan speglar samhälleliga problem.  

 

Diskursen markerar att biblioteksverksamheten bär upp samhällets dominerande norm 

genom att vara en institution som är byggd på det samhälle som användare i varierande 

grad står utanför. Diskursen har en målsättning om att det offentliga rummet och 

bibliotekarierna ska verka på samma nivå som användare genom att få dem att känna 

sig inkluderade. 

 

”Biblioteket är gratis och välkomnande. Det är en av orsakerna till att många söker sig 

hit. Men vi skulle kunna bli ännu bättre. Vi skulle exempelvis kunna fråga oss vad de 

här människorna kan bidra med? Nu känns det som att alla är välkomna, men att det är 

på våra givna villkor. Medelklassens villkor.”(31)  

 

Inom de utsagor som kan kopplas till diskursen ses användare sällan uttala sig själva om 

hur de upplever det finnas dominerande normer i det offentliga rummet. Denna 

föreställning är oftast något som kommer från bibliotekarieprofessionens håll. 

Diskursen kan därför ses innehålla en diagnostik föreställning där användaren inte alltid 

själva anses veta vad de behöver. Ofta framkommer även föreställningar som inte var 

lika förekommande inom den demokratiska diskursen där användaren ges en form av 

“offerroll”. ”Att inte tro eller förvänta sig något av livet är arbetarklassens problem”. 

(38)  

 

”…det är en utmaning för bibliotekarier att möta de här ungdomarnas behov eftersom 

de i regel inte vågar fråga efter de tidskrifter och böcker de vill ha.[...] viktigt att 

biblioteket tydligt markerar att HBT-personer blir sedda och inkluderade.” (37) 

 

Den demokratiska diskursen och den normkritiska diskursen är ofta sammanvävda men 

går åt motsatta håll. Den demokratiska diskursens betoning om allas rätt att ta för sig 

kan ställas i inom ett motsatsförhållande till den normkritiska diskursens föreställning 

om att vissa dominerande grupper måste ge plats åt de svagare. Inom den normkritiska 

diskursen framträder en problematik i att individer ur samhällets dominerande grupper 

tar plats från andra. Exempelvis ställer sig den normkritiska diskursen i opposition mot 
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den demokratiska diskursens inriktning kring yttrandefrihet och censur av bestånd och 

där det demokratiska värdet av att allas röster ska höras, kan överkomma det faktum av 

att det ses som kränkande för minoritetsgrupper.  

 

Ett svårt dilemma i denna diskurs är när användare har olika behov som kan vara svåra 

att kombinera. Tysthetsnormen är exempelvis inte framträdande inom denna diskurs. 

Att det offentliga rummet är ett rum av ljud och volym ses öppna upp för de svagare 

grupperna av människor i samhället som inte är vana med det traditionella bibliotekens 

villkor och krav. Samtidigt, exempelvis i en utsaga (38), kan man finna ett motstånd till 

den höga ljudvolymen då den exkluderar användare som vill ha lugn och ro, då 

användare kan se biblioteket som en lugn frizon där de inte behöver kräva sin plats. 

Målgruppsanpassningar ses som behövligt för att ge kraft åt “svagare” användare men 

beskrivs även som problematiska då de förutsätter normativ uppfattning om en 

målgrupp som en homogen grupp. Detta gjorde sig även tydligt i kap 6.3.4.  

 

”Ett annat problem är att man i sin vilja att skapa ett rum för vissa grupper tenderar att 

se på dessa grupper som ett kollektiv med ganska enhetliga behov. Ibland kan också 

fördomar om en viss grupps behov styra biblioteksdesignen. Ungdomar anses till 

exempel vara intresserade av spännande rum med mycket färger och neonskyltar och 

möjlighet att lyssna på musik. Dessa föreställningar om ungdomar bygger visserligen 

på användarundersökningar, men kan man vara säker på att man får ett representativt 

urval av ungdomar att bygga sin biblioteksplanering på?”(40) 

 

Den normkritiska diskursen ses på ett retoriskt plan rikta in sig på att alla användare ska 

ha samma möjlighet att känna sig inkluderade. Främst ses dock behovet ligga hos 

kategorin: användare med särskilda behov av det offentliga rummet. Användare 

destruktiva för det offentliga rummet är sällan uttalade vara specifikt knutna till någon 

grupp utan hänvisas oftast till föreställningar om dominerande normer och mönster. En 

destruktivitet är inom denna diskurs är användare som kräver sin plats till förmån av 

andra.  

 

6.4.4 Den marknadsekonomiska diskursen 

 

Den marknadsekonomiska diskursen är i min empiri den minst förekommande. Denna 

diskurs kan främst liknas vid den demokratiska diskursen då användaren av det 

offentliga rummet framställs inom en individualistisk föreställning som kund. En 

föreställning om en demokratisk eller samhällsnyttig målsättning med användares 

vistelse i det offentliga rummet är däremot totalt frånvarande. Diskursen kan liknas vid 

Hedemark och Hedmans (2002) marknadsekonomiska diskurs och Glimstedt och 

Johnsons (2010) individualistiska diskurs. Inom denna diskurs förekommer inga 

förhoppningar om värden som ska internaliseras av användare. Individen/kunden står 

här helt i fokus och det offentliga rummet skall locka sina användare genom efterfrågan. 

Användare i särskilda behov av det offentliga rummet är inte relevant här. Inte heller är 

det användare ur kategorin: traditionella användare av det offentliga rummet. Inom 

denna diskurs ligger istället ofta fokus på att istället locka nya kunder och ta sig utanför 

de traditioner som bibliotekens offentliga rum vanligtvis förknippas med. Inom de 

föregående diskurserna framträder en syn på biblioteken som en unik plats för 

människan, vilket inte är framträdande i den marknadsekonomiska diskursen. I följande 

citat kan man ana en inställning till att biblioteken mer skall efterlikna en kommersiell 

omvärld och där, på plats, attrahera nya besökare. En liknande tilltro som den 
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demokratiska diskursen innehar kring användares kapacitet att ta del av rummet och 

som skapare av mellanmänskliga möten finns närvarande.  

 

”Andra kundrelaterade branscher jobbar mycket med segmentering och hittar hela 

tiden nya sätt där människor känner igen sig och blir bemötta på rätt sätt.[...] Jag tror 

att man måste fråga sig om det är själva huset som är en mötesplats, eller om det är 

biblioteket som ska vara en mötesplats […]kanske finns en bibliotekarie på Ikea på 

lördagseftermiddagen och berättar om vägen till god litteratur. [...]Ett bibliotek måste 

ställa sig frågan vilka referenser de har man vill ska komma till biblioteket, och ett 

bibliotek måste våga jämföra sig och lära sig av varandra och framförallt våga blicka 

utanför biblioteksvärlden.”(63) 

 

Inom diskursens teoretiska plan finner man en föreställning om användaren som kund. 

Ofta med betoning av “nya kunder”. En bild ges av att lämna de gamla 

bibliotekstraditionerna bakom sig och bygga nya koncept. Här kan då de destruktiva 

användarna skönjas ligga i de som den mer traditionella rollen av biblioteket för med 

sig och som fortsätter utmåla bilden av ett traditionellt bibliotek. Exempelvis kan 

skillnaden mellan diskursens målsättning och det gamla traditionella biblioteket ligga i 

“fattigstuga i ny tappning eller en relevant kulturinstitution”.(63) 

 

I modellen nedanför illustreras de fyra identifierade diskurserna:  

 

Figur 3. Identifierade diskurser 
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7. Avslutande diskussion 
 

Inom detta avsnitt diskuteras empiriska resultat och analys med återknytning till 

uppsatsens syfte och forskningsfrågor (se kapitel 2). I avsnittet diskuteras 

forskningsfrågorna kring fyra olika teman uppkomna ur uppsatsens empiri: 

kategoriseringar av användare, begreppet demokrati, dold makt och styrning samt 

individualismen.   

 

7.1 Kategoriseringar av användare 
 

I likhet med Hedemark och Hedmans resultat återfanns även i denna uppsats empiri att 

föreställningar om användare tecknades fram ur ett biblioteksperspektiv (Hedemark & 

Hedman 2002, s. 45). Dessa kategoriseringar fyller dels en praktisk funktion inom 

biblioteksverksamheten (särskilt kategorin: användare med särskilda behov av det 

offentliga rummet) och är dels ett sätt att legitimera bibliotekens arbete. Legitimeringen 

gav sig till synes då samtliga kategoriseringar rymmer föreställningar om användare 

som resurser eller som destruktiva för bibliotekets verksamhet. Exempelvis skapar 

användare med särskilda behov av det offentliga rummet en legitimitet för bibliotekens 

demokratiska uppdrag av att vara en trygg plats för alla (se avsnitt 6.2.1). Dessutom 

framkommer i vissa fall att föreställningar inom kategoriseringar av användare (ex. 

traditionella användare av det offentliga rummet) kan anpassas efter vilken 

biblioteksroll som ska förmedlas (ex. lugn och ro på biblioteket).  

 

Laclau och Mouffe vill genom sin teori påvisa hur diskursers konstituerande av 

gruppidentiteter får konsekvensen av att andra identitetsmöjligheter utesluts (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, ss. 51-52). Uteslutandet av alternativa identititesmöjligheter 

genom kategorisering framträder också i denna uppsats empiri. I denna uppsats vanligt 

förekommande fostrande diskurs visar sig detta med exempel av att man ofta värnar om 

traditionella biblioteksanvändare samtidigt som problematiska grupper utmålades i 

motsatsförhållande till denna kategorisering. Detta får som konsekvens ett uteslutande 

av övriga användare som inte kan kategoriseras i enlighet med verksamhetens mål. Det 

faktiska användandet av det offentliga rummet står här i kontrast mot verksamhetens 

föreställning om användarens behov. 

 

Att från biblioteksverksamheter kategorisera användare utifrån fasta föreställningar om 

deras behov eller beteende leder ofta till ett diagnostiskt perspektiv i talet om 

användare. Främst var detta tydligt inom kategorin: användare med särskilda behov av 

det offentliga rummet. Här uppenbarade sig föreställningar av svaga individer där 

biblioteken och dess offentliga rum på ett eller annat sätt ansågs vara receptet till en 

bättre väg i livet. Dessa föreställningar skulle kunna ligga i linje med det ojämställda 

maktförhållande mellan bibliotekarie och besökare som beskrivits av Tuominen (1997). 

Jag menar att det diagnostiska synsättet i förlängningen både kan hjälpa och hindra 

användaren att uppfatta ett mjukt innanförskap i det offentliga rummet (Stigendal 2008, 

ss. 50-55). Dels underlättar kategoriseringarna förmågan att se vissa individer som 

annars riskerar att exkluderas pågrund av bristande prioritering, dels ligger en fara i att 

det ojämställda maktförhållandet skapar en andrafiering, ett vi och ett dom, mellan 

bibliotekspersonal och användare.  
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7.2 Begreppet demokrati 
 

I likhet med slutsatser av Qvist och Mcdowell pågår i min empiri en diskursiv kamp 

kring innebörden av begreppet demokrati (Mcdowell 2016; Qvist 2016). Detta gäller i 

samtliga diskurser, förutom den marknadsekonomiska. Inom min empiri framkommer 

antagonismer angående begreppets olika förhållningssätt och föreställningar kring 

användare. En tydlig konflikt råder mellan den demokratiska diskursen och den 

normkritiska diskursen. Den demokratiska diskursens individualistiska betoning, där 

alla individers önskemål står i fokus och individer ges tilltro att erövra det offentliga 

rummet, motsätter sig den normkritiska diskursens mer kollektiva målsättning om att 

samhällets starka och dominerande grupper skall ge utrymme för de “svaga”. 

Osäkerheten kring det demokratiska begreppet tar sig även uttryck i föreställningar om 

yttrandefrihet och de odemokratiska åsikter som denna tillåter. Motsättningarna kring de 

offentliga rummen som mottagare av odemokratiska åsikter i enlighet med 

yttrandefriheten, som beskrevs i kap 6.3.3, får sin förklaring av att rymmas inom olika 

diskurser. Den fostrande diskursen tar emot dessa åsikter med en förhoppning om att 

föra användare mot “den rätta vägen” och i förlängningen gynna social 

sammanhållning. Samtidigt som den demokratiska diskursen ger dessa åsikter utrymme 

genom sitt  kundperspektiv och demokratiska självändamål av åsiktsfrihet. Tydligt är 

även hur tre av diskurserna på praktisk nivå utmålar problematiska användare som 

sådana som motsätter sig diskursernas demokratiska verksamhetslegitimerande ideal. 

Att diskursernas demokratiska målsättningar skiljer sig åt får konsekvenser av 

varierande föreställningar av problematiska besökare. Inom min empiri kunde man se 

detta resultera i diffusa gränsdragningar kring villkoren för användares vistelse i det 

offentliga rummet i förhållande till demokratiska ideal (se kap. 6.3.3).  

 

7.3 Dold makt och styrning 
 

Trots skiljaktigheterna i innebörden av begreppet demokrati delar samtliga diskurser 

samma strävan efter att i enlighet med bibliotekslagen verka för det demokratiska 

samhällets utveckling. Denna målsättning är sammanvävd med tankekonstruktioner om 

användares valfrihet men även förhoppningar om att de ska internalisera diskursernas 

demokratiska värden. Om man drar paralleller till den senare delen av 1800-talets 

folkbildning kan man se tankar som även finns närvarande i dagens målsättningar. 

Bildningsidealen var då som nu att inkludera användaren i samhället och leda till högre 

kollektiva demokratiska mål (Hansson 1998, ss. 75-77). Bildningen genom litteraturen 

har i min empiri istället byts ut mot föreställningar om användares bildning genom 

lågintensiva möten, deltagande i debatter och vistelse i det offentliga rummet. 

Hedemark menar att kritik av bibliotekens traditionella och folkbildande roll har fått 

konsekvenser av att denna roll istället innefattas i en dold styrning (Hedemark 2009, s. 

154). Man kan här dra paralleller till Foucaults teori om att den dolda makten där 

institutioner, i detta fall bibliotek, utövar sin makt genom att uppmana till individuell 

valfrihet men samtidigt utför disciplineringstekniker i ett system av normalisering 

(Skouvig 2008, s. 224). Att användare föreställs ta del av normaliseringen av 

demokratiska ideal är inom min empiri tydligt inom alla de funna diskurserna, förutom 

inom den marknadsekonomiska. Individen föreställs i empirin internalisera de 

demokratiska idealen då det är i  deras eget intresse. Dessa demokratiska ideal innehar 

tankekonstruktioner om att användare ska agera förnuftigt (den fostrande diskursen), 

etableras (den demokratiska diskursen) och verka i symbios (den normkritiska 

diskursen) i samhället. Sammantaget framträder en dold styrning med olika 
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målsättningar kring användares valfria och kravlösa vistelse i det offentliga rummet. I 

rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet beskrivs även hur dessa värden kan vara 

ekonomiskt gynnsamma för samhället (Styrelsen for Bibliotek og Medier 2010, ss. 18-

21). En politisk och vinstdrivande syn tecknas fram i empirin som kan kopplas till den 

målrationalitet som Lagerberg och Sundström samt Vestheim beskriver och som går 

tvärtemot Habermas ideal om det offentliga rummet (Lagerberg & Sundström 2010; 

Vestheim 1997).  

 

Fredrik Qvist (2016) beskriver hur historiska värderingar har överförts på bibliotekens 

verksamhet för att uppnå legitimitet. I kapitel 3.1 kunde vi även läsa om Hanssons 

(1998) beskrivning av hur folkbiblioteken historiskt haft ambitionen att fostra 

medborgare parallellt med att samhällsförändringar ägt rum. Idag, i det senmoderna 

samhället möter vi nya samhällsomvälvningar som medför nya behov av fostran. Qvist 

fann hur 1900-talets fostrande av arbetare till dugliga medborgare idag har bytts ut mot 

en fostran av skötsamma invandrarungdomar i förorten. I bibliotekens uppdrag att fostra 

skötsamma ungdomar framställdes de stökiga ungdomarna som ett direkt problem 

(Qvist 2016, s. 30). Även inom min empiri framkom i många utsagor en bild av 

problem med stökiga ungdomar. Vad som däremot även framkom var en nästintill lika 

stor mängd utsagor som målade upp en problematisk bild av användare med 

odemokratiska och rasistiska åsikter. Här kan en annan biblioteksdebatt än den 

“stökdebatt” som Qvist analyserade skönjas i anknytning till det offentliga rummet. 

Möjligtvis har en “ny fostran” uppstått i anknytning till en samhällsomvälvning som 

består i spridning av odemokratiska åsikter och oro över fragmentering av samhället. 

Sammanfattningsvis utmålas i empirin en dold styrning genom den demokratiska 

diskursens öppna mottagande och den fostrande diskursens föreställning om att bilda 

dessa användare till bättre vetande.  

 

7.4  Individualismen 
 

Den dominerande demokratiska diskursen ses i min empiri vara individualistiskt 

inriktad med föreställningar om användare som kunder. Detta är likhet med den 

övergripande individualistiska diskurs som Glimstedt och Johnson fann då de 

undersökte tal om mötesplatsen (Glimstedt & Johnson 2010, s. 27f.). Våra slutsatser 

skiljer sig dock åt, då det inom min identifierade demokratiska diskurs även finns 

föreställningar om högre målsättningar med individens vistelse i det offentliga rummet. 

Individualismen har i min empiri tagit sig form av att ha ett demokratiskt värde där 

varje besökare i det offentliga rummet ges en chans till emancipation och etablering. 

Förutom detta är det dock inte mycket som särskiljer den demokratiska diskursen från 

min empiris marknadsekonomiska diskurs, vilken har stora likheter med Glimstedt och 

Johnsons individualistiska.  

 

Både Lagerberg och Sundström (2010) och Vestheim (1997) menar att den tydliga 

individualismen och anpassningen efter en marknadsekonomisk diskurs har medfört att 

Habermas ideal om värderationalitet går förlorad. En ökad målrationalitet för med sig 

en instrumentalisering som påverkar biblioteksverksamheten. Genom att efterlikna en 

marknadsekonomisk diskurs möter man individuella behov istället för kollektivets. Stöd 

för dessa tankegångar återfinns även inom min empiri. Inom den demokratiska 

diskursen finner vi föreställningar om en förväntan av användares efterfrågan och 

initiativtagande till att forma sitt offentliga rum. Detta menar jag, i likhet med Foucault, 

skulle kunna få konsekvenser i en ojämn maktfördelning i det offentliga rummet (Hall 
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2001, s.77). En farhåga är att grupper i samhället som innehar exempelvis 

sociokulturellt kapital eller ekonomiska förutsättningar har förmågan att påverka och 

och ta plats i biblioteksrummen i högre grad än “svagare” grupper i samhället. Den 

normkritiska diskursen som ofta är tätt sammanvävd med den demokratiska finns dock 

närvarande och skulle kunna ses som en utjämnande respons på denna obalans. 

 

Den demokratiska diskursens målsättningar att locka användare på 

marknadsekonomiska grunder kan även få andra exkluderande konsekvenser. De 

användare som redan befinner sig i biblioteks offentliga rum men som förknippas med 

en mer traditionell biblioteksverksamhet kan bli förbisedda.  
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8. Slutsats 
 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka diskurser och tillhörande 

föreställningar som existerar kring biblioteksanvändare som enbart vistas i bibliotekets 

offentliga rum, utan att använda bibliotekets övriga resurser. Biblioteken beskriver sig 

idag ofta som ett offentligt rum där offentligheten får ta plats och uppehålla sig utan 

krav på motprestation och “bara vara”. 

  

Analysens slutsats är att det inom uppsatsens empiri förekommer tre olika 

användarkategoriseringar: användare med särskilda behov av det offentliga rummet, 

användare destruktiva för det offentliga rummet samt traditionella användare av det 

offentliga rummet. Tydligt inom empirins utsagor är att dessa kategoriseringar av 

användare både fungerar som en praktisk funktion och som ett sätt att legitimera 

bibliotekets verksamhet. Kategorierna ger uttryck för föreställningar om användare som 

utgår från ett biblioteksperspektiv där användare betraktas som resurser eller som 

destruktiva för bibliotekets verksamhet. Till dessa föreställningar kan fyra diskurser 
med tillhörande varierande förhållningssätt till användare som vistas i det offentliga 

rummet kopplas. De identifierade diskurserna är: den fostrande, den demokratiska, den 

normkritiska och den marknadsekonomiska. Förutom den marknadsekonomiska 

diskursen bär samtliga diskurser föreställningar om demokratiska målsättningar med 

användarens vistelse i det offentliga rummet. Den fostrande diskursen har som 

målsättning att fostra sina användare till olika former av förnuftigt tänkande och till 

skapare av ett välfungerande demokratiskt kollektiv. Den demokratiska diskursen bär ett 

starkt individualistiskt förhållningssätt gentemot sina användare och en målsättning om 

att verka för emancipation av individen samt i förlängningen skapa bättre chanser för 

individens etablering i samhället. Den normkritiska diskursen bär en målsättning om 

användare som ska verka jämställt och i symbios med sina medmänniskor. Den 

marknadsekonomiska diskursen däremot föreställer sig användaren enbart som kund 

och bär ingen högre målsättning med användarens vistelse i det offentliga rummet. 

Dessa diskurser är tätt sammanslutna och kan vara svåra att särskilja från varandra. 

Tydligt är också att en diskursiv kamp pågår kring tolkningen av begreppet demokrati. 

Diskurserna bär olika demokratiska målsättningar och ideal som skapar konflikter i 

föreställningar och förhållningssätt till användare.  

 

I likhet med Hedemark och Hedman (2002) identifierades en åtskillnad i 

föreställningarna kring användare inom diskursernas retoriska och praktiska uttryck. 

Rummet utmålas på ett retoriskt plan som en plats som användare får bruka till att bara 

“vara i”. Detta var inte minst tydligt i den demokratiska diskursen som inom uppsatsens 

empiri var den dominerande. Till skillnad från de diskurser som varit dominerande i 

tidigare forskning över bibliotekets föreställningar om användare (Hedemark 2009; 

Hedemark & Hedman 2002; Qvist 2016) uppvisar den dominerande demokratiska 

diskursen i denna uppsats inte samma fostrande och kollektiva ideal, utan utmärks 

istället av en tydlig framtoning av individualism, där besökare föreställs erövra rummet 

efter sina önskemål och behov. Trots diskursernas utmålande av kravlöshet över 

användares vistelse i det offentliga rummet var det tydligt att samtliga diskurser 

(förutom den marknadsekonomiska) på ett praktiskt plan bar diagnostiska 

föreställningar om användare, högre målsättningar kring deras vistelse samt förehöll sig 

med en styrning som doldes inom en fokusering på användares valfrihet. 
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Den genomförda diskursanalysen visar på att det saknas ett klart och enhetligt 

förhållningssätt till användare i bibliotekens offentliga rum. Dock saknas det inte 

föreställningar om användarnas nytta av det offentliga rummet. Bibliotekens offentliga 

rum ses sällan som neutrala uppehållsrum utan är laddade med större sammansatta 

föreställningar kring användares vistelse och upplevelser i det offentliga rummet. 

Föreställningar som ofta baseras på hur den förda diskursen tolkar bibliotekets 

övergripande ansvar och roll i samhället. I ljuset av detta är det rimligt att anta att de 

senaste årens debatt om stök på bibliotek kommer att fortsätta tills dess att biblioteken 

tydligare definierar hur det offentliga rummet som de tillhandahåller ska användas. 

Medvetna samtal om det offentliga rummet behöver föras ute i verksamheterna och 

ämnet behöver belysas i vidare forskning då denna uppsats visar på en diskursiv kamp 

och dualism i utsagor angående användares vistelse i det offentliga rummet. Denna 

motsättning kan på sikt skapa problem hos praktiker, inte minst då diskursernas 

praktiska nivå innehåller föreställningar kring problematiska användare som skiljer sig 

åt i förhållande till diskursernas målsättningar. 

 

Man kan även fråga sig hur medvetna användare själva är om bibliotekens perspektiv på 

det offentliga rummet i form av innehåll och mål. Användare som “bara är” i det 

offentliga rummet kan antas se det som en mer neutral plats utan inneboende värde. 

Uppsatsens inledande citat av kulturminister Alice Bah Kuhnke relaterar till biblioteket 

som mötesplats och offentligt rum. Eventuellt har biblioteksvärlden lättare att förhålla 

sig till det förstnämnda begreppet för att tillhandahålla en meningsfull plats för sina 

användare inom gängse diskurser kring användare och dess behov. Som blir tydligt i 

uppsatsens empiri innehåller begreppet offentligt rum diffusa målsättningar och 

förväntningar på användare, vilket leder till problematiska användare ur personalens 

perspektiv, men också användare som inte är klara över förväntan på deras vistelse i det 

offentliga rummet.    

  

 

8.1 Förslag till fortsatt forskning 
 

Tydligt inom uppsatsen empiri är att föreställningar om användare existerar ur ett 

biblioteksperspektiv och i sammanhang av ett legitimerande av bibliotekets roll. Inte 

sällan resulterar detta i ett diagnostiskt förhållningssätt till användare. En risk med detta 

är att biblioteksrelaterad diskurs går miste om användares andra 

verklighetsuppfattningar och behov som förekommer inom det diskursiva fältet i 

biblioteksrummet. Tidigare användarundersökningar har visat på att användares 

önskemål angående biblioteksverksamhetens utformning inte överensstämmer med 

bibliotekariers målsättningar. Exempelvis visade rapporten Olika syn på saken 

folkbiblioteken bland användare, icke användare och personal att användare inte alls i 

samma utsträckning som bibliotekspersonal ansåg det vara viktigt med en spännande 

och stimulerande miljö eller att kunna umgås på biblioteket (Svensk biblioteksförening 

2011). Med tanke på senaste årens fokusering på bibliotekens offentliga rum kan det 

vara lägligt att utföra en ny studie, som inte enbart utgår från biblioteksverksamhetens 

mer traditionella uppgifter som att vara litteraturfrämjande. En diskursanalytisk studie 

av perspektiv från användare som använder bibliotekens offentliga rum som 

uppehållsrum utan att nödvändigtvis ta del av bibliotekets övriga resurser skulle vara 

intressant att jämföra med denna uppsats resultat.  
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