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Abstract: The aim of this thesis is to examine how the identity of the public librarian
with regard to reading is manifested in the library field. The approaches that
are taken to reading and readers are examined as well as the consequences
different  approaches  might  have.  The  empirical  material  is  based  on  93
articles  published  in  Swedish  library  journals.  The  theoretical  and
methodological  starting  point  is  discourse  analysis.  The  application  of
discourse analysis according to Michel Foucault’s hypotheses reveals three
discursive formations regarding the professional identity of public librarians
within  the  framework  of  reading  promotion:  The  public  librarian  as
guarantor of democracy is related to the public library's original mission of
fostering,  cultivating  and  educating  citizens.  The  librarian  is  expected  to
make “proper literature” available to the general public. The public librarian
as personal trainer highlights a trend in the library field of equating reading
with sports where the librarians are expected to win non-readers by recruiting
potential readers through sporting activities. The librarian is described as a
peppery  and  spirited  coach  with  the  task  of  making  readers  out  of  non-
readers. The public librarian as caregiver of the soul emphasizes the librarian
as an empathetic and caring supervisor with therapeutic expertise. The two
former formations emphasize masculine reading. The relation between the
librarian and the reader can be considered in terms of power. The librarian
represents  an  institutionalized  controlling  power.  The  reader  emerges  as
passive  and  becomes  an  object  of  the  librarian's  mission,  good  will  and
expertise  and  whose  job  it  is  to  labour  for  the  well-being  of  both  the
individual and society in general. Through discourse analysis according to
Ernesto Laclau and Chantal Mouffe it is made visible that there
is a strong emphasis on a narrow understanding of “reading” and “literature”.
The concept of “the book” has a wider significance, however, and includes
not  just  books in  printed form, but  also books in  digital  format.  When it
comes to masculine reading the understanding of “reading” and “literature”
tends to be broadened. The utilitarian aspect of reading is articulated. In order
to improve reading “quality literature” is required, “lower literature” should
primarily be seen as a stepping stone to “advanced” and “fine” literature.
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1 INLEDNING

Under min tid som studerande på bibliotekarieutbildningen har läsning som aktivitet
berörts  utifrån  olika  infallsvinklar,  dels  inom  ramen  för  utbildningen,  dels  i  den
offentliga  debatten  efter  att  läsandet  har  uppmärksammats  från  politiskt  håll.  Inom
utbildningen har läsning diskuterats utifrån en bildningsaspekt och då ofta relaterats till
biblioteksväsendet  (Hansson,  2005;  Torstensson,  1996,  2007).  Läsning  har  också
berörts  utifrån  en  historisk  aspekt  (Dolatkhah,  2011;  Kulturrådet  2004;  Ross,
McKechnie & Rothbauer 2006; Torstensson 1996) och det har talats om läsning som
vägen till livskunskap eller som ett verktyg för självutveckling (Nilsson 2008). I den
allmänna debatten om läsning har det ofta talats om att läsningen befinner sig i kris med
hänvisning till sjunkande siffror i läsvanestatistiken, vilka pekar på minskad läsning och
försämrad läsförståelse (jfr Lidman, Koljonen, Ingvar & Rabe 2012; Nylander 2010). I
Litteraturutredningen  Läsandets kultur (SOU 2012:65) och i den nya bibliotekslagen
(SFS 2013:801) talas det mycket om bibliotekens betydelse för läsandet. Bibliotekens
och bibliotekariernas betydelse för läsandet förs också på tal i den allmänna debatten
(jfr Treijs 2013; Hassen Khemiri 2013). Läsandet diskuteras utifrån olika perspektiv och
i samtalen om läsning framträder olika sätt att se på läsningen och dess betydelse.

1.1 Problemformulering

Läsning och bibliotekens roll för läsandet har alltså under en tid diskuterats flitigt i den
politiska såväl som i den akademiska debatten och ämnet har också uppmärksammats i
den offentliga debatten. Samtalet om läsning och bibliotekens roll för läsning har även
haft en framskjuten plats i den interna biblioteksdebatten. Ibland har jag haft svårt att
uppfatta essensen i det samtal som har förts om läsning och om bibliotekens roll för
människors läsande inom bibliotekssektorn. Jag har funderat kring vad som uttrycks,
direkt och indirekt. Som blivande bibliotekarie och med ett intresse för läsning är jag
nyfiken på att studera var man från bibliotekssektorns håll placerar in bibliotekarierna
och  deras  roll  i  debatten  om  läsning.  I  den  här  uppsatsen  undersöker  jag  vilka
uppfattningar som finns specifikt när det gäller folkbibliotekariernas roll för läsandet.

I enlighet med bibliotekslagen 7 § ska folkbiblioteken främja läsning (SFS 2013:801, se
även 2 § SFS 1996:1596) och de flesta folkbibliotek bedriver läsfrämjande verksamhet.
Bibliotekens litteraturförmedling och lässtimulerande verksamhet tar avstamp bl.a. i vad
som motiverar folkbibliotekariernas arbete med litteraturförmedlande verksamhet. Till
grund för detta ligger exempelvis vilka syften man har med verksamheten, hur läs- och
textbegreppet uppfattas,  hur man uppfattar  bibliotekens målgrupper  och deras behov
samt synen på bibliotekarier och annan bibliotekspersonal och deras roll för läsandet.
Jag har velat  titta närmare på vad folkbibliotekariers roll  är,  och förväntas vara,  för
människors läsande.  Med hjälp av diskursanalysen som teori  och metod har jag har
studerat vad svensk bibliotekspress förmedlar för bild av folkbibliotekariers betydelse
för läsning. En av utgångspunkterna för uppsatsen är att media speglar samt återspeglar
rådande sociala praktiker, varför jag menar att en analys av media på sätt och vis också
utgör en analys av den allmänt rådande diskursiva ordningen (jfr Hall 1997; Hedman
2009).
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Bibliotekstidskrifter  skrivs  av,  riktar  sig  till  och  läses  i  första  hand  av  de  som är
verksamma inom biblioteksvärlden. Därför är det intressant att titta närmare på vilka
uppfattningar som bibliotekspressen förmedlar om läsning och om folkbibliotekariernas
roll  för  människors  läsning.  De  idéer  och  värderingar  som  förmedlas  om
folkbibliotekarier  och  läsande  både  speglar  och  legitimerar  folkbibliotekens
läsfrämjande  och  lässtimulerande  verksamhet.  Ämnesvalet  har  relevans  inom  det
biblioteks-  och informationsvetenskapliga  fältet  eftersom kunskap om bibliotekariers
betydelse för människors läsning är något som bibliotekarier måste förhålla sig till. Det
läsfrämjande  arbetets  syften,  motiv  och  förutsättningar  påverkas  av  rådande
uppfattningar  om vilken betydelse  folkbibliotekarierna  har  och  förväntas  ha  när  det
gäller människors läsning. Min förhoppning är att undersökningen ska bidra till en ökad
medvetenhet  om hur  uppfattningar  om läsning och om folkbibliotekariernas  roll  för
läsning  tar  sig  uttryck  samt  vilka  konsekvenser  dessa  uppfattningar  kan  ha  för
folkbibliotekens  läsfrämjande  verksamhet.  Min  utgångspunkt  är  också  att  dessa
uppfattningar kan fungera som en del i legitimeringen av folkbibliotekens relevans för
samhället.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet  med  uppsatsen  är  att  beskriva  och  analysera  framställningen  av
folkbibliotekariers roll för läsandet i de tre svenska bibliotekstidskrifterna  Framsidan,
Biblioteksbladet (Bbl)  och  Bibliotek i  samhället (BiS).  Fokus ligger på tidskrifternas
förmedling kring läsfrämjande verksamhet.  Uppsatsen koncentrerar  sig också på hur
läsbegreppet  tillämpas  och  vilken  litteratursyn  som framkommer  inom ramarna  för
denna framställning. Undersökningen sträcker sig tidsmässigt från början av 2012 till
och  med  hösten  2013.  Analysen  syftar  till  att  synliggöra  dominerande  diskursiva
formationer  om  folkbibliotekariernas  betydelse  för  människors  läsning  i  de  tre
tidskrifterna.

Utifrån detta är de frågeställningar jag söker svaren på:

-  Vilka  läsfrämjaridentiteter  kan  urskiljas  inom  ramarna  för  hur  folkbibliotekens
läsfrämjande verksamhet framställs i det undersökta materialet? 

- Vilket förhållningssätt intas till läsning och till läsare?

- Vilka konsekvenser kan samspelet mellan de uppmärksammade läsfrämjaridentiteterna
och den litteratursyn och inställning till läsare, som folkbibliotekarier har/förväntas ha,
tänkas få för folkbibliotekens verksamhet?

Läsfrämjardentitet  ska i  sammanhanget förstås som hur bibliotekarier uppfattas i sitt
läsfrämjande  arbete  (inom  ramarna  för  bibliotekspressens  förmedling).
Frågeställningarna besvaras genom en redogörelse och analys av utsagor i det empiriska
materialet. För analysen tar jag stöd i diskursanalysen som metod och teori. Jag utgår
från  Michel  Foucaults  diskursanalys  och  Ernest  Laclaus  och  Chantal  Mouffes
diskursteori.
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1.3 Disposition

Här följer en översikt av hur uppsatsen är disponerad:

Kapitel  1  utgörs  av  en  inledning  och  en  presentation  av  uppsatsens  syfte  och
frågeställningar.

Kapitel 2 behandlar tidigare forskning som är relevant för uppsatsen.

Kapitel  3  uppehåller  sig  vid  teoretiska  och  metodologiska  ingångar.  Inledningsvis
presenteras diskursanalysen som teori och metod. Därefter behandlas Michel Foucaults
diskursanalys  och Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori.  Därpå följer  en
beskrivning av hur diskursteorins analysverktyg tillämpas. Avslutningsvis redogör jag
för analysens genomförande.

Kapitel 4 beskriver det empiriska tillvägagångssättet. Det empiriska materialet beskrivs,
urval och avgränsning tas upp, liksom tillvägagångssätt vid hanteringen av empirin.

Kapitel 5 utgörs av analysen. Inledningsvis beskrivs det diskursiva fältet inom vilket
läsningens betydelse och folkbibliotekariernas betydelse för läsandet artikuleras i det
empiriska  materialet.  Därefter  presenterar  jag  de  diskursiva  formationer  som  jag
identifierar  samt  redogör  för  de  nodalpunkter  och  flytande  signifikanter  som  jag
uppmärksammar.  Jag  beskriver  också  de  subjektspositioner  som  jag  urskiljer  i
materialet.  Sist  följer  ett  sammanfattande  avsnitt  där  jag  kortfattat  redovisar
analysresultaten.

I Kapitel 6 diskuterar jag de resultat jag kommit fram till i analysdelen. Jag utgår från
uppsatsens syfte och frågeställningar och knyter mina resultat till tidigare forskning som
berör läsning och litteraturförmedling. Jag resonerar avslutningsvis kring avgränsningar,
min egen forskarroll samt mitt  teori-  och metodval.  Här ges även förslag på fortsatt
forskning.
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2 TIDIGARE FORSKNING OCH LITTERATUR

I det här kapitlet presenteras forskning och annan litteratur med relevans för uppsatsens
ämne.  Texterna  är  hämtade  från  olika  vetenskapliga  fält  där  man  på  från  olika
perspektiv  närmar  sig  ämnet  läsning  ur  forskningssynpunkt.  I  det  första  avsnittet
koncentrerar jag mig på läsbegreppet och dess tillämpning. I det andra avsnittet tittar jag
på  forskning  om  läsningen  och  dess  betydelse.  I  det  tredje  avsnittet  nämner  jag
forskning om litteraturförmedling och läsfrämjande.

Inledningsvis kan sägas att läsning som forskningsämne har rönt tämligen stort intresse
de senaste åren. Det ligger nära till hands att relatera det ökade intresset för läsningen
och dess betydelse till  diverse rapporter och undersökningar som ofta  initierats  från
politiskt håll och som fokuserar på svenska folkets minskade läsvanor och försämrade
läsförståelse samt till de debatter som har blossat upp efter att dessa har presenterats.
Därför har det inte varit svårt att hitta relevant forskning på området. Jag har till stor del
använt mig av forskning som har lyfts fram under utbildningen. Den forskningen har
också fungerat som en ingång till annan, för mitt ämnesval, adekvat forskning. Jag har
även gjort sökningar i databaser för att hitta lämpliga uppslag.

2.1 Läsbegreppet

Vad som ryms inom läsbegreppet varierar. Läsning kan definieras brett och inbegripa
nyttjandet  av  olika  digitala  medier.  Det  kan  också  omfatta  olika  genrer,  som
skönlitteratur,  fiktion  och/eller  fakta.  Det  kan  inkludera  all  sorts  läsning  i  böcker,
tidningar, tidskrifter, tv, tv-spel, dataspel, internet och sociala medier. Läsning definierat
utifrån ett vidgat läs- och textbegrepp syftar alltså på den aktivitet som människor utför
för att tillgängliggöra sig berättelser. Dessa berättelser kan komma till uttryck i olika
medieformat.  Läsning  kan  också  används  snävt  och  syftar  då  företrädesvis  på  den
aktivitet där man tillgodogör sig skönlitterär text i bokform. Att läsning och litteratur i
första  hand  förknippas  med  skönlitterära  verk  i  bokform framgår  av  forskning  och
litteratur om läsning och läsande.

En av dem som menar att synen på läsning till stor del präglas av föreställningen om
den goda skönlitteraturen i tryckt format är Magnus Persson (2007, 2012). Persson, som
är professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning, ifrågasätter legitimiteten i
denna  tanke.  I  och  med  vad  han  benämner  som  den  kulturella  vändningen
(mediekulturer,  medialisering  konsumtionssamhället,  mångkulturalism,
upplevelseekonomi och globalisering  för  att  nämna några  exempel)  som har  skett  i
västvärlden under de senaste decennierna menar han att denna föreställning är ogiltig.
Att utbildningsväsendet är tongivande för den allmänt rådande litteratursynen, menar
Persson  (2012).  Sedan  år  2000  är  ett  vidgat  textbegrepp  infört  i  skolplanen  för
svenskämnet,  vilket  både  öppnar  upp  för  en  förnyad  och välkomnande  syn  på  nya
medier  och  på populärkulturella  uttryck.  Persson konstaterar  dock att  detta  inte  har
inkorporerats i undervisningen i praktiken. Han efterfrågar ett intresse för populärkultur
och mångkultur, en kritik av den litterära kanon, en politiserad läsning av texter samt en
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vilja att utarbeta nya teorier om litteratur och kultur. Han ser hur tanken om en ”högre”
kvalitetskultur kontrasteras mot kommersiella populärkulturella uttryck och det som går
under benämningen skräpkultur (exempelvis dataspel, TV, tecknade serier, långserier,
chick-lit). Sammanfattningsvis kan sägas att kategoriseringar och särskiljande principer
styr uppdelningen när det gäller myten om den goda uppbyggliga litteraturen och den
fördummande  populärlitteraturen.  Det  föreligger  en  dikotomiseringens  logik  när  det
gäller  synen  på  litteratur  och  läsande.  Detta  menar  Persson  även  gäller  för  andra
kulturella  uttryck.  Vissa  kulturella  uttryck  värderas  högre  än  andra  och  sätts  i
motsatsförhållande till andra som värderas lägre (Persson 2012).
Marie-Louise Eriksson (2007) placerar in läsningen i ett litteraturpolitiskt sammanhang.
I  sin  magisteruppsats  undersöker  hon,  med  stöd  i  diskursanalysen,  litteratursynen  i
Bokpriskommissionens slutrapport (SOU 2005:12). Bokpriskommissionen tillsattes för
att se vilken effekt bokmomssänkningen från 2002 fått på bokprissättningen samt hur
den påverkat svenska folkets läsvanor. Eriksson skriver att läsning, läskunnighet och
bokens  ställning  i  förhållande  till  andra  medieformat  länge  har  varit  föremål  för
undersökningar och rapporter, som ofta gjorts på uppdrag från politiskt håll.  Ofta är
upprinnelsen  olika  beskrivningar  av  minskad  läsning  bland  barn  och  ungdomar.
Eriksson ser  i  Bokpriskommissionens slutrapport  att  den dominerande diskursen om
läsning knyter läsning till skönlitterär bokläsning, vilket innebär att andra former av
läsning  utesluts,  eller  åtminstone  inte  värderas  lika  högt.  Hon uppmärksammar  att
Bokkommissionen inte tydligt definierar vad som inbegrips i läsbegreppet. Hon menar
också  att  läsvaneundersökningar,  läsfrämjande  insatser  och  andra  kulturpolitiska
insatser  inom  läsningens  område  kan  ses  som  ett  uttryck  för  en  disciplinerande
maktutövning.  Inom  de  kulturpolitiska  ramarna  produceras  och  reproduceras
vetenskapliga sanningar, som individer och institutioner hela tiden måste förhålla sig
till. Den dominerande diskursens hierarkiska syn på läsning  förordar en viss handling
och  praktik.  Den  disciplinerar  människor  som läsande  subjekt  till  en  viss  form av
läsning,  nämligen  läsning  av  skönlitteratur  i  bokform (Eriksson  2007).  Kåkå  Olsen
(2013)  analyserar  i  sin  masteruppsats  Litteraturutredningen  (SOU  2012:65),  den
offentliga debatten efter att utredningen lades fram, samt de remissyttranden som följde
på offentliggörandet. Även Olsen använder sig av diskursanalysen som teori och metod.
Uppsatsens fokus ligger på den uppmärksamhet som riktas mot pojkars läsning. Olsens
studie lyfter i likhet med Eriksson (2007) in forskning om läsning och litteracitet i det
kulturpolitiska fältet.  Litteracitet kan förklaras som förmågan att  uppfatta,  förstå och
förmedla tolkningen av information som man tar del av muntligt och/eller genom text
och/eller bild. Detta är en utvidgad definition av begreppet, som inte enbart innefattar
skriv-  och  läsfärdigheter.  Det  handlar  enkelt  uttryckt  om  färdigheten  att  behärska
sammanhang som man tar del av såtillvida att man kan tolka och återge dessa. Inom den
litteraturdiskurs som Olsen urskiljer artikuleras värdet hos skönlitteratur. Hon ser också
att skönlitteratur ordnas hierarkiskt. Viss skönlitteratur (verklighetsförankrad) värderas
högre än annan (exempelvis science-fiction och fantasy), medan facklitteratur beskrivs
som illegitim. Olsen diskuterar kvalitetsbegreppet och uppehåller sig kring hur estetisk
kvalitet värderas inom kulturpolitiken. Hon ser att det i föreställningen om den goda
boken  finns  underliggande  normer  kring  kön,  klass  och  etnicitet.  Hon  pekar  på  att
dikotomin fin-/populärlitteratur kan relateras till  andra dikotomier, som män/kvinnor,
arbete/fritid  och  offentlig/privat  (Olsen  2013).  Den  hierarkiska  synen  på  läsning
uppmärksammas  också  av Monica  Enelund Posnic  & Lisa  Ågårdh (2012).  Enelund
Posnic & Ågårdh tar stöd i Laclau och Mouffes diskursteori när de  i sin masteruppsats
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undersöker hur det skrivs om läsning i fyra svenska rikstäckande dagstidningar mellan
2007 – 2010. De urskiljer bland annat den hierarkiska diskursen, som  innebär att olika
typer  av  läsning  värderas  enligt  ett  trappstegssystem  Läsning  som  är  ytlig  och
fragmentarisk, som läsning av nättexter och annan kortare nöjesläsning värderas lågt.
Högt värderas läsning som har med böcker, kvalitetslitteratur och fördjupad avancerad
krävande bokläsning att göra.

Åse Hedemark (2009) har använt sig av diskursanalysen när hon i sin avhandling har
tittat  på  hur  folkbiblioteket  har  framställts  i  fyra  större  biblioteksdebatter  i  svenska
medier (radio, tv och dagspress) under åren 1970 – 2006. Hon synliggör olika diskurser
och ser bl.a. att ”bokdiskursen”, dvs. synen på biblioteken i första hand som förmedlare
av  tryckta  böcker,  ”god”  skönlitteratur  och  folkbildning,  är  närvarande  under  hela
tidsperioden. Det framkommer att det i perioder (särskilt under 1980-talet) har riktats
stark kritik mot folkbiblioteken och dess läsfrämjande verksamhet och dess kunskap om
skönlitteratur.  Det  är  främst  författare  och  litteraturkritiker  som  har  ifrågasatt
bibliotekens  kompetens.  Kritiken  handlar  om  att  folkbiblioteken  har  en  slapp
inköpspolicy som prioriterar skräplitteratur före kvalitetslitteratur, vilket i sin tur ses
som  ett  tecken  på  att  det  läsfrämjande  arbetet  i  realiteten  saknar  folkbildande
ambitioner.  Användarorientering och den servicebetonade delen av bibliotekarieyrket
beskrivs som problematiskt eftersom det  leder till att biblioteksanvändarna med minsta
möjliga motstånd ska få vad de frågar efter snarare än vad de är i behov av, nämligen
värdefull  litteratur  som ska  ge  dem mer  än  bara  en  stunds  lättsmält  underhållning.
Hedemark ser också att det inte främst är bibliotekarier eller andra representanter för
biblioteken som deltar i debatterna. I första hand hörs manliga författare i det offentliga
samtalet. Detta menar Hedemark är skälet till att bokdiskursen är stark och att vissa av
bibliotekens  uppgifter  inte  syns  i  debatterna.  Hedemark  menar  också  att  detta  får
konsekvenser  för  synen  på  bibliotekens  uppdrag.  Det  finns  en  risk  att  biblioteken
förlorar sin legitimitet om de i alltför stor utsträckning kopplas till den tryckta boken.
Människor kan uppleva att folkbiblioteken inte har någon funktion om de inte följer
med i de förändringar som sker i mediekonsumtionen. Jag har funnit det värdefullt för
min  undersökning  att  spegla  de  resultat  jag  har  kommit  fram  till  mot  Hedemarks
resonemang.

Eva  Akenine  &  Nadine  Alvadaro  (2004),  har  i  sin  magisteruppsats  tittat  på
folkbibliotekariers roller  genom att  intervjua bibliotekarier.  Bl.a.  har de fokuserat på
folkbibliotekariers litteraturförmedlande roll. De lyfter fram att de bibliotekarier som de
intervjuat tenderade att fylla boken med unika symbolvärden och värdera boken högre
än andra medier. När bibliotekarierna diskuterade sin roll som förmedlare av litteratur
syftade  de  främst  på  förmedling  av  skönlitteratur  (Akenine  &  Alvadaro  2004).
Uppsatsen är äldre, men den är relevant då den handlar specifikt om folkbibliotekarier
och tar upp deras litteratursyn som litteraturförmedlare.

Ross et al. (2006) lyfter fram flera myter angående läsning. De menar att det många
gånger  talas  svepande  om  läsning  och  att  det  i  debatten  om  läsning  cirkulerar
påståenden som ofta är tagna ur sina rätta sammanhang och därför blir vilseledande.
Ofta handlar det om påståenden som kan härledas till läsforskning, men man glömmer
bort att redovisa för hur begreppet läsning och litteratur har tillämpats i de studier från
vilka de härrör. Vissa studier saknar i sig en tydlig definition av begreppsanvändningen.
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Ross et al. skriver att vissa påståenden har relevans, medan det saknas grund för andra.
Bl.a. spräcker författarna hål på påståenden som att ”män läser inte”, att ”människor
läser mindre idag än tidigare” och att ”annan mediekonsumtion slår ut läsningen”. Män
läser, men ägnar sig inte åt samma läsning som kvinnor. Medan kvinnor ofta föredrar
skönlitteratur  i  bokform,  tenderar  män  att  föredra  facklitteratur  som  relaterar  till
historiska och samtida fenomen. Läsningen minskar inte generellt  sett,  varken bland
unga eller äldre, men man läser mer än bara skönlitteratur och inte bara text i bokform.
Man använder sig av annan media som tidskrifter och särskilt bland unga sker mycket
läsning i elektronisk form. Bilden av att olika medier konkurrerar ut läsningen stämmer
inte.  Forskning tyder  på att  läsning i  olika  medier  och litterär  framställning  i  olika
former snarare samverkar. Läsning kan föregås av konsumtion av film, dataspel, rollspel
m.m.  och ofta  är  det  samma personer  som definieras  som läsare som också  nyttjar
exempelvis museer och använder sig av internet.

Som tidigare berörts finns det, både från ett politiskt och ett akademiskt håll, ett starkt
fokus på förhållandet  mellan skolprestationer och läsning och läsförståelse.  Detta är
något som också har fått ett starkt genomslag i den mediala världen där det debatteras
livligt om sambandet mellan läsning, läsförståelse och skolresultat. Ross et al. (2006)
uppmärksammar  hur  det  ofta  dras  paralleller  mellan  pojkars  skolresultat  och  deras
läspreferenser när det gäller skönlitteratur. De nämner att det tidigare var flickorna som
sågs som problemet när det gällde könsskillnader i  skolprestationer. Nu ligger fokus
istället  på  att  pojkarna  halkar  efter,  speciellt  i  läsning  och  skrivning,  som  allmänt
uppfattas  som  viktiga  färdigheter  för  att  man  ska  klara  sig  i  dagens
informationssamhälle. De tar de upp de tre vanligaste argumenten som problematiserar
kring pojkars läspreferenser. Det första utgår från uppfattningen att det finns essentiella
skillnader mellan könen, vilket gör att flickors och pojkars läspreferenser skiljer sig åt.
Det andra är att läsningen av skönlitteratur är kvinnligt kodad, d.v.s. att pojkar får lära
sig att  tro  att  läsning är  för  flickor/kvinnor,  bland annat  för  att  deras  lärare  ofta  är
kvinnor och för att  det ofta är  mödrarna som står för högläsningen i  hemmen, men
också för att det finns en allmän inställning till läsning som i första hand en kvinnlig
aktivitet. Det tredje argumentet är att pojkar helt enkelt ogillar läsningen så som den
presenteras för dem i skolan. Det formuleras inte något omedelbart och självklart syfte
med den skönlitterära läsning som sker  på  skoltid  och dess  värde  relateras  inte  till
tillvaron utanför skolan. Skolläsningen har man därmed ingen omedelbar användning av
och den lägger tyngden på kunskaper som inte värdesätts utanför skolan. Läsningen är,
sett ur detta perspektiv, alltför tydligt ”skolifierad”.

Gunilla  Molloy  (2007),  docent  i  litteraturvetenskap,  undersöker  hur  pojkars  läsning
allmänt uppfattas .Hon är kritisk till sådana, som hon anser, förenklade påståenden som
att  pojkar  inte  läser.  Ett  upprepande  av  sådana  uttalanden  menar  hon  får  en
självuppfyllande  funktion.  Molloy,  som  uppehåller  sig  vid  läsning  inom
utbildningssystemets ramar, anser att man måste se på pojkars läsning ur ett samhälleligt
och  institutionellt  perspektiv.  Hon  riktar  uppmärksamheten  mot  att  skolan  och dess
undervisningsformer  kan fungera  reproducerande när  det  gäller  föreställningar  kring
bakomliggande  faktorer  (som  kön,  socioekonomisk  bakgrund,  föräldrarnas
utbildningsnivå) till elevers (och då särskilt pojkars) inställning till skolan i allmänhet
och deras inställning till läsning i synnerhet. Istället anser hon att man bör intressera sig
för var  pojkars engagemang finns,  vilken kunskap de har och hur deras relation till
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läsning ser ut. Hon pekar på vikten av att undersöka vilken sorts texter de tillägnar sig
och själva producerar, i vilka sammanhang de läser och skriver och tillsammans med
vem/vilka. Hon framhåller också att det är viktigt att de lärare och andra pedagoger som
jobbar  med elever  och läsning behärskar  de litterära  världar  som eleverna rör  sig  i
(Molloy  2007). Olsen  (2013),  vars  masteruppsats  redan  nämnts,  fokuserar  på  den
uppmärksamhet som riktats mot pojkars läsning i anslutning till Litteraturutredningen.
Vid  sidan  av  den  redan  nämnda  litteraturdiskursen,  som  Olsen  identifierar  i  sitt
material, urskiljs även en diskurs som hon kallar för pojkdiskursen. Inom pojkdiskursen
framställs pojkars läsning som problematisk: de läser inte eller läser fel saker. Olsen är
kritisk till den fokusering som finns på pojkars icke-läsning och menar i likhet med
Molloy (2007) att det kan leda till att uppfattningen att pojkar och män inte ska läsa blir
norm och att  det manliga läsandet slutligen stigmatiseras.  Olsen (2013) ser att det i
debatten framhålls som bekymmersamt att pojkar exempelvis inte läser skönlitteratur,
att  de  föredrar  manliga  författare  istället  för  kvinnliga  och att  de  läser  fantasy  och
science-fiction istället för skönlitteratur med verklighetsförankring. Pojkar beskrivs som
problematiska, avståndstagande och ovilliga. Uppmärksamhet riktas mot pojkars sämre
skolprestationer  (i  relation  till  flickors)  och  det  betonas  ofta  att  pojkarna  själva  bär
ansvar för detta.  Inom diskursen ges inget utrymme för olika sätt att  vara pojke på.
Därigenom  osynliggörs  högpresterande  pojkar.  Olsen  ser  att  pojkdiskursen  och
litteraturdiskursen har nära kopplingar till varandra och ibland fungerar överlappande.
Hon  framhåller  att  konsekvenserna  av  pojkdiskursen  och  litteraturdiskursen  är
föreställningen om att pojkarna måste börja läsa (rätt) skönlitteratur för att de inte ska
halka efter ytterligare i skolan. Olsen betonar att våra föreställningar och hur vi talar om
dem påverkar våra problemformuleringar och förhållningssätt. Läsbegreppets betydelse
bör, menar Olsen, vidgas till att innefatta även pojkars läsning och läspreferenser. Hon
ser också att fler litteraciteter och genrer skulle öppna upp för den typen av kvinnligt
kodad läsning som länge har underordnats i den hierarkiska litteratursynen. Olsen tar
också  upp  att  från  ett  hbtq-perspektiv  bör  diskursen  brytas  eftersom  den  tydliga
könsuppdelningen inom diskursen endast möjliggör en identifiering med antingen det
kvinnliga eller manliga. Också Enelund Posnic & Ågårdh (2012) urskiljer i sin uppsats
en betoning på den manliga läsningen. De uppmärksammar detta som den krisartade
manliga diskursen.  Denna diskurs utmärks av att  i  sammanhang där det uttrycks att
läsningen minskar, att läsningen får konkurrens av andra medier och där det talas om
läsfrämjande insatser riktade mot män/pojkar kopplas detta vanligen till  det manliga
icke-läsandet, vilket framstår som ett bekymmer. Enelund Posnic & Ågårdh pekar också
på närvaron av vad de kallar för den ”osynliga” kvinnliga diskursen. Den framkommer i
utsagor som beskriver att läsningen ökar. Kvinnors läsning beskrivs dock knapphändigt.
Ibland beskrivs den kvinnliga läsningen som den njutningsfulla, lustfyllda läsningen. I
övrigt  tycks  den  kvinnliga  läsningen  vara  mer  eller  mindre  taget  för  given.  Den
krisartade manliga diskursen, och  den ”osynliga kvinnliga diskursen, har identifierats
utan att  Enelund Posnic & Ågårdh  medvetet ha problematiserat kring kön, vilket ger
en fingervisning om vilken framskjuten plats fokuseringen på den manliga läsningen har
i läsdebatten.

Vikten av att  hitta  nya parametrar  när man studerar människors läs-  och skrivvanor
framhålls  i  Statens  Kulturråds  rapport  Om  läsning  –  mer  eller  mindre?  En
kommenterande  jämförelse  av  fem  läsvanestudier  (2004). Det  räcker  inte  att  som
tidigare mäta det traditionella bokläsandet för att få veta vad och i vilken utsträckning vi
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läser.  Läsvanestatistiken  bör  omfatta  också  elektroniska  källor  som  i  allt  större
utsträckning blir textbärande. Läsvaneundersökningar tenderar att utgå från att läsning
handlar om läsning av böcker och att böcker likställs med skönlitteratur. Läsning av
skönlitteratur framställs som god och nyttig läsning och läsning av skönlitteratur ses
ofta som nyckeln till framtidens klasskiljande förmåga att kunna förstå längre texter och
fullt  ut  kunna  utnyttja  sin  läskunnighet.  Därav  argumenteras  för  att
läsvaneundersökningar bör rymma frågor som gör det möjligt att problematisera kring
den kritiska, reflekterande processen vid läsning. I rapporten framhålls också att unga
idag själva vill använda sin kreativitet och fantasi genom att vara med och skapa fiktion,
snarare än att vara passiva mottagare av den. Detta tar sig uttryck i olika former av
medskapande av redan befintliga fiktioner. Rollspel, fan-fiction och lajvande är exempel
på  olika  varianter  av  detta.  I  rapporten  framhålls  också  att  det  är  svårt  att  jämföra
läsvanestudier  då  studierna  skiljer  sig  åt  vad  det  gäller  frågor  samt  urval  och
åldersintervall beträffande informanter. Resultaten sammanställs inte heller på samma
sätt.  Studier  som  spänner  över  lång  tid  kan  dessutom  rymma  flera  olika  metoder.
Läsvanestatistiken som den ser ut idag är alltså inte lättolkad, men det tycks som att
lästiden när det gäller skönlitteratur i bokform minskar i de flesta åldrar (Kulturrådet
2004).

Sammanfattningsvis kan sägas att uppfattningen av läsbegreppet inom kulturpolitiken, i
det offentliga rummet och i den akademiska sfären ofta begränsas till att avse läsning av
skönlitteratur i tryckt form. Det tycks också som att den manliga läsningen (och då i
synnerhet pojkars läsning) just nu är i fokus. Samtidigt finns det inom forskningen flera
röster som talar om vikten av att problematisera kring vad vi fyller läsbegreppet med.
Jag  har  även  funnit  det  värdefullt  att  sätta  forskning  som  kritiskt  granskar
läsvanestatistikens parametrar i relation till mina resultat. Flera av de uppsatser som jag
har använt mig av har haft  beröringspunkter med ämnesvalet  för min uppsats.  Dess
empiri  har  ofta  speglat  ett  i  mångt  och  mycket  överensstämmande litteraturpolitiskt
sammanhang,  som det  jag  har  har  undersökt.  Ofta  har  de  studerat  politiska  utspel
och/eller det offentliga samtalet,  vilket tangerar bibliotekssektorns interna samtal om
läsning i en folkbibliotekskontext.

2.2 Läsningens betydelse

Det  finns  olika  förhållningssätt  som man kan inta  till  läsning.  I  undersökningar  av
bibliotekariers  förhållningssätt  är  det  vanligt  att  det  talas  om  tre  strategier  eller
förhållningssätt.  Den  som  var  först  med  att  placera  in  de  olika  strategierna  i  en
bibliotekskontext var Mark Dressman (1997), i  sin undersökning av tre amerikanska
skolbibliotekariers förhållningssätt till läsning. Louise Limberg (2002) delade sedan in
förhållningssätten i tre kategorier utifrån Dressmans studie. Limberg har använt sig av
de tre strategierna när hon har studerat litteraturundervisnings-sammanhang. Numera
tycks gängse användning av de tre förhållningssätten utgå från Limbergs tolkning av
dem. Det är från Limberg som jag har hämtat definitionerna av de olika strategierna.
Limberg,  som  är  professor  i  Biblioteks-  och  informationsvetenskap,  har  tittat  på
bibliotekets  och bibliotekariens  arbete  med läsfrämjande åtgärder  ur  ett  pedagogiskt
perspektiv.  Hon diskuterar de tre olika strategierna som bibliotekarier i egenskap av
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pedagoger kan inta:
Det  pragmatiska förhållningssättet,  vilket  betonar  kvantitativ  läsning och läsning ur
nyttosynpunkt. Här förespråkas mycket läsning, vad man tillägnar sig är mindre viktigt.
Läsningen syftar till att utveckla språkkunskaper eller till att ge andra kunskaper.
Det traditionella förhållningssättet, som fokuserar på att förmedla kulturarv och att lära
barn att urskilja litterära och estetiska kvaliteter. Här finns en tydlig bildningstanke och
läsning  av  god  litteratur,  klassiker  och  litteratur  ur  någon  slags  litterär  kanon
förespråkas.
Det emancipatoriska förhållningssättet, som är inriktat på att bibliotekarien utgår från
barns  egna  val,  intressen  och  behov  i  syfte  att  utveckla  dem till  självständiga  och
kritiska läsare. Det emancipatoriska förhållningssättet rymmer också en tanke om att
läsandet ska fungera personlighetsutvecklande (Limberg 2002). Alla förhållningssätt är
möjliga på olika bibliotek vid olika tillfällen. Och de kan också överlappa varandra.
Som  jag  tolkar  det  är  det  emancipatoriska  förhållningssättet  det  som  bäst
överensstämmer med folkbibliotekens uppdrag (jfr SFS 1996:1596).

I uppsatsen tittar jag på hur dessa förhållningssätt framkommer inom konstruktionen för
de läsfrämjaridentiteter som jag har identifierat. Även om dessa strategier från början
har använts för att undersöka förhållningssätt till barns och ungas läsning, menar jag att
det är fullt möjligt att tillämpa dem även när man studerar synen på vuxnas läsning. Jag
kommer därför att använda mig av dem för att synliggöra olika förhållningssätt till både
barns och vuxnas läsning som framkommer i mitt material.

En  av  de  som  intresserar  sig  för  vilken  betydelse  skönlitteratur  och  läsning  av
skönlitteratur tillskrivs är Persson (2012). Han menar att det har blivit svårare att ge
något svar på dessa frågor i och med den kulturella vändningen som skett i västvärlden
på senare tid.  Han ser att det idag finns en stor osäkerhet hos litterära institutioners
aktörer  (däribland  bibliotekarier,  svensklärare,  författare  och  litteraturvetare)  när  det
gäller  meningen  med  litteraturläsningen.  Han  ser  en  växande  klyfta  mellan  olika
instansers litteratursyner och dessa klyftor menar Persson är viktiga att synliggöra och
problematisera  för  att  bana  väg för  nya  sätt  att  tänka  kring  och  praktisera  läsning.
Persson ser, vilket tidigare berörts, att föreställningen om den goda skönlitteraturen är
närvarande i diskussionen om läsandet. Han ser också att läsning av skönlitteratur ofta
ges instrumentella förtecken. Han beskriver hur skönlitteraturen används instrumentellt,
dvs.  läsandet  ses  som ett  medel  för  att  uppnå  andra  mål,  snarare  än  att  läsningen
betraktas som målet i sig självt. Läsningen ska exempelvis fungera fostrande och lägga
grunden  för  skapandet  av  kulturell  identitet.  Andra  gånger  förväntas  den  ha  en
terapeutisk  funktion.  Han  synliggör  också  den  litteratursyn  som  genomsyrar
litteraturläsningens inom olika områden. Persson är kritisk till litteraturens ”överhöghet”
och mot  kanoniseringen av litteraturen. Han ser också en fara i att enbart lyfta fram
läsningens instrumentella ändamål. Han efterfrågar en syn på läsning som öppnar upp
för ett läsande där åsikter och värderingar utmanas och ifrågasätts. Då först anser han att
man kan tala om att läsningen kan lägga grunden för den kunskap och demokrati som
det  talas  om  att  skönlitteraturen  kan  bringa.  Enligt  Persson  är  och  har
utbildningssystemet  varit  den  tongivande  institutionen  när  det  gäller  spridningen  av
myten om den goda litteraturen. Från skolans håll framställs skönlitteraturen som en
bärare av kulturen. Litteraturen ses som en sammanfogande kraft för kulturarvet och
den kulturella gemenskapen. Den formar motbilder till rasism, stereotypa könsroller och
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odemokratiska förhållanden. Något som Persson lyfter fram som problematiskt är att det
till  syvende  och  sist  är  det  svenska,  och  möjligtvis,  i  utvidgande  termer,  det
västerländska kulturarvet och dess värdegrund, som enligt kursplanen för svenska ska
förmedlas genom litteraturen. Detta även om mångkulturen till  synes är prioriterad i
kursplanen.  Den  svenska  nationella  identiteten  konstrueras  som  grundläggande  och
överordnad.  Elever  med  svenska  som  andraspråk  ska  genom  den  svenska
skönlitteraturen lära sig att förstå den svenska kulturen och bli en del av den. Elever
med svenska som förstaspråk ska lära sig förstå mångkultur, men utan att överge den
svenska  nationella  identiteten.  Inom svenskämnet  beskrivs  också  skönlitteraturen  ge
upplevelser och kunskap, vara språkutvecklande, stärka den personliga och kulturella
identiteten, främja goda läsvanor, förebygga odemokratiska värderingar och ökar empati
och tolerans. Persson reagerar på att kursplanen inte nämner den kritiska läsningen av
skönlitteratur,  samtidigt  som  en  kritisk  granskning  av  andra  medier  och  kulturella
uttryck förordas.  Enligt Persson beror detta  på att  man från skolans håll  menar  ”att
litteraturen i sig är god och att man genom att läsa den blir en god människa.”(Persson
2012:20). Eriksson (2007) framhåller att även i Bokpriskommissionens slutrapport ses
läsandet i första hand som en aktivitet med instrumentella värden. Läsningen garanterar
individens informationstillgång och visar på engagemang både för den egna personliga
utvecklingen  och  för  den  samhälleliga  utvecklingen.  Bokläsning  kopplas  till
språkutveckling och personlig utveckling, bildning och demokrati.  Genom att läsning
kopplas till värden som demokrati, själslig och/eller språklig utveckling görs läsningen
till  något  som  vi  alla  bör  ägna  oss  åt.  Läsningen  kan  helt  enkelt  förstås  som  en
pliktsyssla, något som individen ska ägna sig åt både för sin egen skull, men också för
samhällets  bästa  (Eriksson  2007).  Också  Enelund  Posnic  &  Ågårdh  (2012)
uppmärksammar att den offentliga debatten som den framställs genom dagstidningarna
framför allt knyter läsningen till instrumentella värden. De urskiljer den instrumentella
diskursen, som utöver  att  knytas  till  de  värden  som Eriksson  (2007)  tar  upp,  även
rymmer  tanken  om att  enklare  litteratur  ska  fungera  som en  inkörsport  till  en  mer
avancerad skönlitteratur (Enelund Posnic & Ågårdh 2012).

Persson (2012) anser att myten om den goda litteraturen ligger nära två andra myter:
myten  om  literacy  (litteracitet)  och  myten  om  den  goda  kulturen.  Dessa  tre
föreställningar glider ofta in i varandra och överlappar varandra. Det har förekommit
och förekommer olika varianter av okritiskt lovordande i förhållande till olika typer av
literacy, som förutsätts ha olika goda effekter. Kännetecknande för literacy-myten är att
den är införlivad i sociala och ideologiska sammanhang och praktiker. Persson hänvisar
till  James Paul Gee och sammanfattar dennes syn på myten om språklig utveckling,
skrivkunnighet och läsförståelse samt gör ett eget tillägg:

Om språket är vad som gör oss till människor så är literacy vad som gör
oss civiliserade. Ett tillägg till denna sensmoral skulle kunna vara följande:
Och det är den goda litteraturen som gör oss bildade. (Persson 2012:30)

Myten om den goda kulturen överensstämmer till  stor del med myten om den goda
litteraturen,  men den godhet  som tas  för  given gäller  också andra  kulturformer och
konstarter.  Denna  tanke  genomsyrar  exempelvis  ofta  olika  kulturella  projekt  och
insatser.  Även här  finns  tanken om att  det  finns  kulturella  uttryck  vars  inneboende
godhet  inte  går  att  ifrågasätta  och  att  man  kan  få  rätsida  på  problem  och
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missförhållanden  genom  dessa.  Här  refererar  Persson  till  kultursociologen  Mats
Trondman som i sina studier har visat att det  goda hela tiden definieras genom vad det
förväntas motverka, istället för att man för en dialog med de som medverkar i projekten
och utgår från deras erfarenheter, funderingar och drömmar. Den goda viljan reducerar
de medverkande till passiva offer (Trondman enligt Persson 2012).

Persson (2012) skriver att från flera håll legitimeras litteraturläsningen med argument
som att den kvalificerade litteraturen stimulerar fantasin, erbjuder levnadsvisdom och
för  vidare  kulturarvet  (det  nationella  och/eller  det  västerländska).  På  samma  gång,
menar  Persson,  artikuleras  ofta  att  litteraturläsning  som  aktivitet,  vilken  beskrivs
representera  långsamhetens  och  eftertänksamhetens  och  inlevelsens  kultur,  hotas  av
samtidens snabba, fragmentariska och ytliga mediekultur som oreflekterat konsumeras
av massorna. Den traditionella läsningen ses i sig som god medan det hävdas att de nya
medierna skapar förflackning. Läsningen beskrivs inte sällan i termer av att vara ett
slags mirakel, som skapar transparens. Texten får eget liv i läsarens huvud och bokens
sidor fungerar som ett fönster mot verkligheten. Persson tar upp att denna tanke om
litteraturens exklusiva förmåga att skapa transparens inte längre har samma giltighet
eftersom  dagens  audiovisuella  medier  kan  göra  det  som  litteraturen  ofta  bara  kan
drömma  om  att  göra.  Han  understryker  det  knepiga  i  att  av  princip  upprätthålla
förhållandet mellan litteratur (i bokform) och andra medier som antagonistiskt.

Relevant för min uppsats är också Perssons (2012) resonemang om att det i samhället
idag finns ett stort intresse för sambandet mellan kultur och hälsa. Persson påtalar ett
ökat intresse för beröringspunkter mellan medicin och humaniora i allmänhet. Han tar
upp att  intresset  för  biblioterapin/litteraturterapin,  där  det  centrala  är  tanken  om att
läsning  av  litteratur  kan  ha  läkande  och  terapeutiska  effekter,  idag  ökar.  Idén  att
litteratur  påverkar  människans  hälsa  är  ingen  ny företeelse.  Både  den  förhärskande
litteratursyn som rådde under 1700-talet då det osunda läsfrosseriet  skulle bekämpas
och  den  litteratursyn  som  gör  sig  gällande  idag  inom  biblioterapin  rymmer  en
uppfattning om litteraturen som en substans som tillförs kroppen och som har effekter
på läsarens mentala och/eller fysiska hälsa. Skillnaden är att man under 1700-talet ansåg
att läsningen hade skadlig inverkan på hälsan, medan man inom biblioterapin ser den
som en form av medicin. Persson pekar återigen på dikotomiseringen mellan idén om
viss  litteratur  och  vissa  sätt  att  läsa  ges  positiva  konnotationer,  medan  andra  ges
negativa konnotationer  och uppger att  denna särskiljande tanke har varit  närvarande
även tidigare i historien. Som jag tolkar det, menar Persson att den biblioterapeutiska
rörelsen har förstärkts i takt med att vårt samhälle blivit alltmer individualiserat. Persson
placerar in biblioterapin i  självhjälpstrenden, inom vilken bl.a.  bekännelselitteraturen
ingår,  och  analyserar  litteratursynen i  några  biblioterapeutiskt  orienterade  texter.  De
texter han har studerat ingår alltså i utbudet av handböcker inom biblioterapi. Persson
ser  att  det  inom  biblioterapin  finns  tydliga  kopplingar  till  myten  om  den  goda
litteraturen,  som  ligger  till  grund  för  den  goda  människan.  Här  är  den  centrala
föreställningen  att  litteraturen  är  hel  och  kan  hela.  Han  spårar  en  idealistisk  och
universell  litteratursyn och också ett  upphöjande av boken som format.  Effekten av
läsningen  av  rätt  litteratur  (den  goda  litteraturen)  har  tydliga  beröringspunkter  med
psykoterapins  effekter.  Men det  görs  en tydlig  uppdelning mellan  biblioterapin  som
läsart och som terapeutisk metod. Litteraturen kan alltid erbjuda inlevelse, identifikation
och  igenkänning.  Men  för  att  läsningen  ska  ha  läkande  effekter  bör  den  regleras,
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övervakas  och  diciplineras  av  kvalificerade  personer.  Samtidigt  artikuleras  i  stor
utsträckning  vilket  innehåll  litteraturen  bör  ha  för  att  ha  biblioterapeutisk  verkan.
Framförallt  bör  skildringar  vara  positiva,  trösterika  och uppbyggliga.  Läsningen ska
fungera normaliserande.  Persson uppmärksammar att det inom biblioterapin finns en
tydlig  strävan  efter  vetenskaplig  legitimitet.  Samtidigt  ser  han  att  dess  praktiska
pedagogiker och självteknologier rymmer populärpsykologi och en form av mysticism.

2.3 Kvalitetsbegreppet

Cecilie  Naper  och Åse Kristine Tveit  (2006) lyfter  fram vikten av att  bibliotekarier
förhåller sig till kvalitetsbegreppet i sin yrkesverksamhet. De menar att bibliotekarier är
ansvariga för att se till att bibliotekens samlingar inte bara ska skapas enbart utifrån
användarnas efterfrågan och färdigpaketerade medieval. Då riskerar biblioteken att bli
konforma och ointressanta. Samtidigt ser Naper och Tveit det komplexa och vanskliga i
att bedöma vad som är litterär kvalitet. Naper och Tveit lyfter fram att litterär kvalitet
har uppfattats och bedömts utifrån olika kriterier genom historien. De lyfter fram att
också  inom  en  och  samma  historiska  epok  avgör  faktorer  som läsarens  bakgrund,
utbildning och kön, hens livssyn och ideologiska ståndpunkter hens uppfattning om vad
som är litterär kvalitet.  Det handlar alltså inte bara om skillnader mellan texter som
sådana, utan också om samspelet mellan läsare och text. Naper och Tveit pekar på att
estetiska normer ändras i takt med att nya tankegångar etableras i samhället och att nya
erfarenheter görs både sett ur ett historiskt perspektiv, men också på ett personligt plan,
hos den enskilde läsaren. Inte minst ser de att erfarenheter utifrån genus spelar stor roll
för hur man som läsare uppfattar en text. Texter får helt enkelt olika mening för olika
läsare. Bibliotekarier bör ha kunskap om den litterära traditionen och förhålla sig till
denna.  Samtidigt  är  det  nödvändigt  att  som  bibliotekarie  vara  medveten  om  vilka
förutsättningar  och preferenser  som man själv  tar  med sig  när  man värderar  texter.
Därtill, menar de, bör bibliotekarier som förmedlare utgå från användarnas ståndpunkter
och  förväntningar.  Bibliotekarier  måste  i  dialog  med  användarna  ta  reda  på  vad
litteraturen  ska  användas  till  och  vem  den  ska  vara  kvalitativ  för.  Genom  att
bibliotekarier  strävar  efter  att  bedöma litteratur  utifrån  målgrupp,  snarare  än utifrån
generella litterära kvalitetskriterier, kan man komma ifrån att viss litteratur konsekvent
upphöjs medan annan konsekvent nedvärderas. Detta kan då leda till att populärlitteratur
som traditionellt värderas lågt, kan tillskrivas större värde utifrån den betydelse den kan
ha för människor. Detta framhålls av Tveit (2004). Tveit skriver även att en följd av
bibliotekariers  inskränkta  värderingar  av  litteratur  och  andra  kulturella  uttryck  samt
deras krav på kvalitet kan vara att människor med andra preferenser än litteraturkännare
(som bibliotekarier) nedvärderas (Tveit 2004).

2.4 Litteraturförmedling/läsfrämjande

Skans  Kersti  Nilsson  skriver  i  Biblioteken,  litteraturen  och  läsaren  (2012)  om  de
svenska folkbibliotekens policy att inspirera och stimulera läsning av skönlitteratur. Hon
pekar  på  att  litteraturförmedlande/litteraturfrämjande  verksamhet  är  ett  för
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folkbiblioteken  centralt  arbetsområde  samt  betonar  behovet  av  att  uppmärksamma
bibliotekens  arbete  att  främja  läsning  via  tryckta  och  digitala  medier  i  den
kulturpolitiska debatten samt inom forskning och utbildning. Hon menar att fokus på
frågor om läskunnighet och informationskompetens har gjort att frågor som rör litteratur
och förmedling har hamnat i skymundan. Det är viktigt, menar hon, att prioritera frågor
som  rör  skönlitteraturens  ställning  på  folkbiblioteken,  särskilt  i  syfte  att  stärka
bibliotekariernas litterära kompetens och för att komma ifrån osäkerhet om målsättning,
riktlinjer  och direktiv  när  det  gäller  samtida  kompetent  litteraturförmedling.  Nilsson
framhåller att ett ökat användarinflytande och en ökad efterfrågestyrning har resulterat i
högre  krav på  bibliotekariers  lyhördhet  inför  användarnas  smak och önskemål.  Den
förmedlande  verksamheten  sker  på  läsarens  villkor,  vilket  också  inbegriper  att
biblioteken har en öppen och inkluderande syn på litteratur och läsning. Detta menar
Nilsson kräver att litteraturförmedlande bibliotekarier har goda kunskaper om litteratur,
att hen kan tala om litteratur och att hen är lyhörd inför läsarens behov. Nilsson tar upp
att det var under tidigt 1990-tal som folkbiblioteken efter en tids klander från författare
och kritiker gällande bibliotekariers kunskaper om skönlitteratur, började fokusera på
användarstyrning  utifrån  ett  kundperspektiv.  Ungefär  vid  samma  tid  började  man
efterlysa  tillvägagångssätt  för  den  direkta  litteraturförmedlingen.  Den  direkta  eller
utåtriktade  litteraturförmedlingen  sker  exempelvis  genom  referenssamtal  med  den
enskilde läsaren, genom litteraturarrangemang, utställningar, boktips på nätet, boklistor
och  liknande.   Idéer  hämtades  från  USA och  Storbritannien  där  man  menade  att
läsutveckling  och  identitetsutveckling  korrelerade.  Nilsson  framhåller  att  synen  på
förmedlingsprocessen  idag  är  dynamisk.  Betoningen  ligger  på  kommunikation  och
dialog mellan förmedlare och läsare.

Även Tveit skriver om litteraturförmedlandet. Tveit placerar in litteraturförmedlingen i
ett  icke-instrumentellt  lässammanhang.  I  Innganger (2004) skriver  hon bl.a.  om hur
bibliotekariens  förmedlarroll  är  att  värdera  litteraturen  i  förhållande  till  läsarens
önskningar och behov och vilka krav det ställer på bibliotekarien. I likhet med Nilsson
förespråkar  Tveit  en  utökad  kompetensutveckling  och  utökad  satsning  på
läsfrämjandeområdet då hon anser att  det är  en litteraturförmedling är ett  strategiskt
viktigt  område  att  arbete  med  för  folkbiblioteket.  Också  Tveit  påpekar  att
förmedlingsarbetet har fått stå tillbaka framför folkbibliotekets vilja att legitimera sin
verksamhets  betydelse  genom  ett  övergripande  fokus  på  ny  informationsteknologi
(Tveit 2004).

Vidare tar Tveit (2004) upp att folkbibliotekarierna ägnar mycket tid åt att förmedla
litteratur  i  utåtriktade  delen  av  verksamheten.  Hon  nämner  att  bibliotekarierna  är
specialiserade  på att  införa och ordna och hitta  litteratur  i  kataloger  och sökvertyg.
Samtidigt värderar bibliotekarierna litteratur. Bibliotekens urval sker bl.a. i förhållande
till  efterfrågan,  bestånd,  profilering.  I  sammanhanget  betonar  Tveit  att
litteratursociologiska kunskaper om aktörer (upphovsmän, förlag, läsare) och rådande
förutsättningar för upphov och konsumtion av litteratur i det litterära systemet är viktigt,
men inte tillräckligt för att man ska vara en god förmedlare. Tveit menar att det även
krävs  litteraturkunskap  (kännedom  om  genrer,  kunskap  om  centrala  verk,
litteraturhistorisk orientering och förmåga att kunna ta till sig och förstå texter). Hon
talar om vikten att vara en god läsare i det avseendet att man läser mycket, noggrant och
(genre)brett.  För  att  vara  en  god  läsare  måste  man  också  kunna  uppfatta  textens
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komplexitet och kunna placera in det i en traditionskontext, läsa den med en potentiell
mottagare  i  åtanke  samt  kunna  avgöra  dess  litterära  kvaliteter  (de  litterära,  de
underhållningsmässiga och dess eventuella nyttoaspekter). Därtill krävs det att man som
förmedlare kan sammanfatta texten, värdera den och tolka den samt presentera den på
ett sätt som är anpassat till den enskilda läsares varierande förutsättningar. Tveit påtalar
den likriktning som idag präglar det kulturella utbudet. Ett fåtal titlar massproduceras
och marknadsförs på bekostnad av att andra smalare författare och titlar får stå tillbaka.
Därför blir det än viktigare att bibliotekarierna intresserar sig för de människor de ska
förmedla litteraturen till, menar Tveit. Bibliotekarier måste ta reda på vilka användarna
är, var de söker information om litteratur och vad de är intresserade av. Först då kan
bibliotekarierna få kunskap om och förstå hur de på ett lämpligt sätt kan arbeta för att
öppna upp för, för användarna, oupptäckta litterära landskap.

Anders  Ørom  har  fördjupat  sig  i  bibliotekariers  olika  yrkesroller.  I artikeln
Bibliotekariske  identiteter,  formidlingsarbejde  og  arbejdsorganisering  (1993)
uppehåller sig Ørom kring 1960-talet och framåt och med utgångspunkt i intervjuer med
danska  folkbibliotekarier uppmärksammas sex  olika  bibliotekarieidentiteter.
Undersökningen  är  från  tidigt  1990-tal,  men  det  är  ändå  intressant  att  se  om  de
bibliotekarieidentiteter som Ørom urskiljde går att spåra i de läsfrämjaridentiteter jag
identifierar utifrån mitt material. I sammanhanget ges identitet betydelsen av hur man
som  bibliotekarie  individuellt  och  kollektivt  uppfattar  sig  och  sitt  arbete. Ørom
framhåller  att bibliotekarieidentiteterna  är  formulerade  som idealtyper. Några  av  de
bibliotekarieidentiteter som Ørom tar upp knyts i första hand till folkbibliotekarier och
de  av  dessa  som  särskilt  fokuserar  på  förmedlarrollen  blir  intressanta  för  min
undersökning.  En  av  de  bibliotekarieidentiteter  som  Ørom  uppmärksammar  är
kulturförmedlaridentiteten.  Kulturförmedlaridentiteten  var  tongivande  på
folkbiblioteken  under  1960-talet.  Den  knyts  till  en  klassisk  bildnings-  och
upplysningstradition och utmärks av tanken på att  man som bibliotekarie  ska kunna
bedöma och värdera litteratur och andra kulturella uttryck. Bibliotekariens förmåga att
kunna kommunicera och förmedla litteratur och andra kulturella uttryck till användarna
värderas  högt.  Kulturförmedlaridentiteten  kräver  god  överblick  över  bibliotekets
samlingar,  allmänbildning  och  kritisk  och  estetisk  kompetens.  Under  1960-talet
framträdde  även  ämnesreferenstidentiteten, som  också  den  har  sina  rötter  i
folkbildningstraditionen. Här  framhålls  kunskaper  inom  en  avgränsad  kategori  av
klassifikationskoder  (dvs.  kunskaper  inom  särskilda  vetenskapliga  dicipliner  eller
särskilda  ämnesområden)  som  avgörande  för  kompetent   förmedling.  Också  här
framhålls  vikten  av  att  som  bibliotekarie  kunna  kommunicera  sin  kunskap  till
användarna.  En  annan förmedlaridentitet  som  Ørom  identifierar  är
socialarbetaridentiteten. Den utvecklades under 1970-talet  då biblioteken genomgick
organisatoriska förändringar. Socialarbetaridentiteten utmärks av ett stort intresse för de
varierande behov och intressen som olika användargrupper formulerar. Särskilt kvinnor,
barn och arbetarklass framhålls som prioriterade målgrupper. Det finns också ett fokus
på  enskilda  användares  behov.  Bibliotekarier  som  omfattar  socialarbetaridentiteten
arbetar  gärna  uppsökande  och  har  som  mål  att  nå  utanför  den  institutionaliserade
biblioteksverksamheten. De premierar inte i första hand litteraturkunskaper eller estetisk
kompetens, utan sätter lyhördhet inför användarna i första rummet. Litteraturens värde
relateras  därigenom  inte  primärt  till  dess  innehåll,  utan  ses  i  relation  till  hur  den
uppfyller användarnas behov. Ørom beskriver att detta förhållningssätt under 1970-talet
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uppfattades  som ett  brott  mot  etablerade  kultur-  och  kunskapsnormer. Till  de  nyare
bibliotekarieidentiteter som Ørom skönjer hör informationsorganisatörsidentiteten och
informationsförmedlaridentiteten.  Den förra framträdde på 1990-talet och utvecklades
till  följd av att  informationsflödet i samhället.  Det primära för denna identitet  är  att
analysera  informationsbehov,  organisera  informationsförmedling  och  utforma
informationssystem.  Kunskap  om detta  har  kommit  att  bli  allt  viktigare  i  och  med
informationssamhällets  utveckling,  som innebär  att  information  på  ett  annat  sätt  än
tidigare skapas, säljs och hanteras i besluts- och produktionsprocesser. För bibliotekarier
som  omfattar  informationsförmedlaridentiteten  är  kunskap  om  hur  man  utnyttjar
informationsteknologin för att förmedla information till brukarna centralt. De betonar
den  tekniska  delen  av  arbetet  och  vikten  av  att  kunna  behärska  elektroniska
informationsförmedlingssystem.  Både  för  informationsorganisatörsidentiteten  och
informationsförmedlaridentiteten gäller att fokus ligger på de tekniska möjligheterna för
själva informationshanteringen snarare än på informationens innehåll (Ørom 1993).

Øroms  tankegångar  om  bibliotekariers  förmedlaridentiteter  har  utvecklats  av  Trine
Schreiber (2006). Hon identifierar ytterligare en bibliotekarieidentitet som hon menar är
aktuell  idag:  upplevelseförmedlaridentiteten.  Denna  utmärks  av  att
informationsteknologiska  intressen  kombineras  med  ett  intresse  för  förmedling.
Följaktligen  blir  det  centrala  inom  ramarna  för  denna  identitet  att  fokusera  på
användarnas upplevelser. Särskilt intresse ägnas de användare som nyttjar massmedier.
Biblioteken konkurrerar om användarna med andra medietjänster. Schreiber pekar på att
de  olika  identiteterna  är  svåra  att  förena.  De traditionella  kulturförmedlaridentiteten
betonar  verksamheternas  innehåll,  medan  de  nyare  informationsförmedlaridentiteten
och upplevelseförmedlaridentiteten har en teknisk och ekonomisk prägel. Vidare menar
Schreiber  att  bibliotekariernas  beskrivningar  av  sig  själva  och  sitt  yrke  alltid  har
utmärkts av uppdelningen mellan det tekniska och det humanistiska (Schreiber 2006).
Mitt  material  uppehåller  sig  kring  litteraturförmedling/läsfrämjande och det  beskrivs
som  en  central  del  av  folkbibliotekarieyrket.  Det  blir  intressant  att  se  hur
läsfrämjaridentiteten  artikuleras  i  materialet  mot  bakgrund  av  Ørom och  Schreibers
resonemang om olika bibliotekarieidentiteter och vilken kompetens som knyts till dessa.

Folkbibliotekariers  tankar  kring  sitt  förmedlande  uppdrag  belyses  av  Akenine  &
Alvadaro  (2004).  De  intervjuade  bibliotekarierna  i  Akenine  &  Alvadaros
magisteruppsats  fokuserade  främst  på  förmedling  av  skönlitteratur  i  sin
litteraturförmedling.  Bibliotekarierna  gav  i  intervjuerna  uttryck  för  ett  starkt
folkbildningsideal. De pekade på svårigheter beträffande urval av kvalitetslitteratur och
ansåg att folkbildningen marginaliseras eftersom de inte i tillräcklig utsträckning ges
tillfällen att förmedla skönlitteratur av god kvalitet. Folkbildning ställdes i flera fall mot
förändringar  i  bibliotekarieyrket  till  följd  av den tekniska  utvecklingen.  Flera av de
bibliotekarier  som  medverkar  i  undersökningen  kontrasterade  den
informationsteknologiska  aspekten  av  sitt  yrke  mot  den  kulturförmedlande  och
upplevde  dessa  som  svåra  att  förena.  Bibliotekarierna  betonade
kulturförmedlaruppgiften, men menade att den stagnerade i utvecklingen på grund av
tids- och resursbrist.

Tanken på folkbiblioteken som en folkbildningsinstitution, vars verksamhet syftar till att
skapa individuell och kollektiv bildning framhålls av Joacim Hansson (2005). Han gör
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skillnad mellan det folkbildningsideal som han menar låg till grunden för arbetet på de
tidiga  folkbiblioteken  och  det  utbildningsideal,  som  han  menar  genomsyrar
verksamheten  på  dagens  folkbibliotek.  Hansson  nämner  att  även  om  det
demokratifrämjande  och  socialt  utjämnade  arbetet  framhålls  som  viktigt  från  det
svenska folkbibliotekets sida, saknas kunskap om vilken betydelse biblioteket har i den
allmänna politiska strävan att minska skillnaderna i demokratisk delaktighet lokalt och
nationellt. Hansson hänvisar till internationell forskning som har visat att biblioteken
tenderar att befästa sociala klyftor genom det passiva förhållningssätt till användare som
blivit praxis efter att det ökade användarinflytandet fått genomslag. De användare som
tar  vara  på  möjligheten  att  påverka  verksamheten  representerar  oftast  samma
socialgrupp,  utbildningsnivå och etniska tillhörighet  som bibliotekarierna själva.  Det
blir  deras  krav  på  verksamheten  som  blir  styrande.  Att  folkbiblioteket  bygger  på
användarnas ”frivillighet” gör att de som inte själva söker sig till biblioteket eller aktivt
är  med  och  påverkar  dess  verksamhet,  faller  utanför  de  ramar  för  jämlikhet  och
demokrati som folkbiblioteket verkar inom (Hansson 2005).
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3 TEORETISKA OCH METODOLOGISKA INGÅNGAR

Jag använder mig av diskursanalysen som teoretiskt och metodiskt ramverk.  Den är
användbar eftersom jag vill  gör en kritisk närläsning av det  material  jag analyserar.
Diskursanalysen  tillhandahåller  lämpliga  verktyg  dels  för  att  synliggöra  vad  som
förmedlas om folkbibliotekens och bibliotekariers roll för människors läsande, dels för
att synliggöra vad som inte förmedlas om detsamma. Diskursanalytiska undersökningar
genomförs  ofta  utifrån en eklektisk inställning till  diskursanalysens  tillämpning som
teori  och  metod.  Det  är  vanligt  att  man  använder  valda  delar  av  diskursanalytiska
inriktningar eller kombinerar olika delar från olika inriktningar med varandra. Också jag
har  valt  att  kombinera  diskursanalytiska  inriktningar  för  att  möjliggöra  ett  mer
dynamiskt  förhållningssätt  till  det  empiriska  materialet.  Min  förhoppning  är  att  det
utmynnar i en mer fördjupad analys.

Detta kapitel inleds med en övergripande beskrivning av vad diskursanalysen innebär.
Därefter följer en redogörelse för hur den används i min undersökning. Jag beskriver i
korthet Foucaults diskursanalys samt Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori
och tar upp de analysverktyg från diskursteorin som är centrala för mitt analysarbete.
Därefter presenteras den analysmodell som jag har använt mig av. Jag beskriver även
hur analysen är utförd.

3.1 Diskurser och diskursanalys

Diskursanalysen vilar på ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Utgångstanken för alla
diskursanalytiska sätt att närma sig ett ämnesområde är att vår förståelse och upplevelse
av verkligheten går genom språket och de kategorier det skapar. Språket är en social
handling  genererad  av  och  i  en  viss  social  och  historisk  kontext.  Genom  språket
konstrueras och omkonstrueras den sociala världen med dess identiteter och relationer
(Neumann  2003).  Språket  påverkar  således  skapandet  av  exempelvis  identiteter,
gemenskaper, relationer, ideologier institutioner, organisationer och politik. Språket och
de diskurser som det skapar är basen för vår förståelse för oss själva och världen. En
diskurs  tillhandahåller  värden  och  kodsystem,  vars  kategorier  utvecklas  och
reproduceras,  framförhandlas  och omförhandlas  i  ett  ständigt  flöde.  Den bestämmer
vilka utsagor som är meningsfulla och vilka påståenden och problem som är möjliga att
formulera  inom ett  visst  ämnesområde.  Innebörd  och mening är  därmed inte  heller
något oföränderligt och absolut eller desamma i alla sociala och historiska kontexter.
Det pågår en ständig konflikt mellan olika diskurser vad gäller innebörd och legitimitet,
varför  de  ständigt  prövas  och  omprövas  i  förhållande  till  varandra.  Förenklat  och
generaliserande  kan  diskurs  definieras  som  ett  visst  sätt  att  förstå  och  tala  om
verkligheten eller en del av verkligheten i en viss tid i ett visst socialt sammanhang.
Därigenom påverkar  diskurser  vårt  tänkande  och  handlande  liksom hela  samhällets
organisation. Det är artikulationen eller representationen, själva framställningen, som är
i fokus för den diskursiva analysen (Winther-Jørgensen & Phillips 2000).

Mitt  närmande till  ämnet  för denna uppsats mynnar  alltså  ur  tanken att  människors
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förståelse för och kunskap om världen är socialt konstruerad och objektifieras i social
interaktion. Det är den sociala verkligheten och vår socialt konstruerade förståelse och
kunskap om denna som är i fokus för undersökningen. Det är därför inte intressant att
spekulera i innehållet eller sanningshalten i de texter som ligger till grund för analysen.
Istället  letar  jag  efter  strukturer  och  försöker  urskilja  diskursiva  formationer  där
uppfattningar om folkbibliotekens betydelse för läsning framkommer.

3.2 Foucaults diskursanalys

Michel Foucault var fransk filosof och en av de mest betydande för hur diskursanalysen
har kommit att utvecklas inom samhällsvetenskapen. Han har definierade diskurs som
en uppsättning yttrande som skapar ett visst sätt att tala om en särskild företeelse i ett
särskilt historiskt sammanhang. Han menade att kunskap och mening produceras genom
språket.  Om  ett  visst  språkbruk  legitimeras  och  börjar  användas  så  äger  just  det
språkbruket  makt  att  påverka  och  förändra  människors  vardagliga  tankar  och
handlingar. Foucault intresserade sig för förutsättningar för och sammansättningar av
regler som styr diskurser, vilka i sin tur producerar sanning och låter sanning cirkulera.
Han fokuserade på hur förhållandet mellan kunskap, makt och sanning såg ut. Utsagor
vinner  endast  legitimitet  genom att  framställas  i  analogi  med  de  premisser  som är
konstituerade av rådande diskurs. Det blir därför viktigt att synliggöra vilka diskursiva
villkor  som  råder.  Foucault  menade  också  att  eftersom  det  inte  finns  något  som
produceras utanför ett diskursivt sammanhang så existerar det heller aldrig något som
kan  betraktas  som  sanning  i  egentlig  mening.  Utsagor  kan  endast  ses  som
representationer  av  försanthållanden  inom  olika  diskurser  och  det  är  dessa
representationer som är intressanta att undersöka (Foucault 2002).

Foucault talade dels om episteme dels om diskursiva formationer.  Episteme är följden
av  att  samma  diskurser  återkommer  i  ett  flertal  utsagor  under  samma  tidsperiod.
Diskursiva  formationer  skapas  när  dessa  diskursiva  händelser  refererar  till  samma
objekt, delar samma stil och tematik och stödjer samma strukturella eller institutionella
strategi  eller  politiska  inriktning  eller  mönster.  Enkelt  kan  en  diskursiv  formation
definieras som de regler som bestämmer hur utsagor sprids och bildar en diskurs. Vid
identifiering av diskursiva formationer handlar det alltså om att i spridningen av utsagor
urskilja  regelbundenheter  när  det  gäller  sådant  som  ordning,  korrelationer  och
positioneringar (ibid., 2002).

Foucault (2002) beskriver hur en diskurs och diskursiva formationer inom denna kan
skönjas utifrån fyra hypoteser:

1. En diskursiv formation kan urskiljas om spridda utsagor i tid och rum bildar en
helhet genom att relatera till samma objekt. I mitt fall handlar det om att jag har
letat efter en helhet i de texter som jag har gått igenom. De källor jag har valt
skapar  en  helhet  genom  att  de  relaterar  till  samma  objekt:  läsning  i
folkbibliotekssammanhang/folkbibliotekariers roll för läsandet.

2.  Relationer mellan utsagorna tydliggörs genom att utsagorna grupperas utifrån
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stil och form. Kopplingen mellan utsagorna styrs alltså inte av några faktiska
karaktäristiska  egenskaper  hos  objektet.  En  diskursiv  formation  synliggörs
genom att det gemensamma perspektivet som ligger till grund för utsagorna om
objektet lyfts fram. Här handlar det om att det empiriska materialet utgår från ett
enhetligt  perspektiv genom att  det utgörs av texter som alla  är  hämtade från
bibliotekssektorns fack- och branschtidskrifter.

3.  En diskursiv formation kan urskiljas genom att utsagor grupperas utifrån den
betydelse de tillskriver begrepp. Dvs. utsagor där begrepp ges samma innehåll
och samma fixerade egenskaper bildar diskursiva formationer. I det här fallet
handlar  det  exempelvis  om  att  vissa  utsagor  om  läsning  i
folkbibliotekssammanhang ger vissa begrepp en viss betydelse samt beskriver
folkbibliotekariers förmedlarroll på ett visst sätt.

4. En diskursiv formation kan urskiljas genom att utsagorna karaktäriseras av vissa
gemensamma teman som binder dem samman. Här handlar det om utsagor som
exempelvis  har  det  gemensamt  att  de  betonar  betydelsen  av
folkbibliotekens/folkbibliotekariernas läsfrämjandearbete för demokratin.

De fyra  hypoteserna  utgör  tillsammans  ett  underlag  för  hur  regelbundenheter  kan
identifieras  och  synliggöras  i  spridda  utsagor  och  därigenom  bilda  diskursiva
formationer  inom  en  diskurs.  Hypoteserna  fungerar  som  en  slags  metodisk
utgångspunkt för hur diskursiva formationer inom en diskurs kan analyseras för att se
hur de överensstämmer och för att se motsättningar mellan dem.

Foucault  såg  att  diskursiva  formationer upprätthåller  sanningens  regim.  Det  som
betraktas som sant behöver inte i verklig mening ha någonting att göra med sanningen,
men  det  är  antaganden  som  överensstämmer  med  rådande  diskurs  och  därför  har
accepterats  och  kommit  att  ses  som sanna.  Foucault  menar  att  makt  manifesteras  i
diskurser, men inte enbart hierarkiskt. Makt cirkulerar i samhället och vi ingår alla i
denna rörelse. Överordnade och underordnade samspelar med varandra. Olika faktorer
kan bidra till att vissa grupper i samhället har mer makt än andra. Foucault talar också
om den dolda makten, som betecknar den makt som offentlig byråkrati och myndigheter
utövar genom att kontrollera och reglera individer och grupper, och som ofta legitimeras
genom att det talas om den som att den är för medborgarnas bästa (Foucault 1987).
Folkbibliotekarierna kan betraktas som exempel på företrädare för en offentlig instans
som besitter makt. I bibliotekstidskrifter kan bibliotekarier och övriga verksamma inom
bibliotekssektorn  samt  andra  som  kommer  till  tals  i  tidskrifterna  konstruera  och
reproducera kunskap om folkbibliotekets betydelse för läsandet. Samtidigt ska denna
kunskap naturligtvis inte uppfattas vara fri från påverkan från annat håll. Det kan tänkas
att  biblioteksvärlden  även  placerar  in  läsningen  i  samma  sammanhang  som  andra
betydande institutioner, som regeringen eller författarorganisationer, gör det. Därigenom
försäkrar man sig om att vinna gehör för sin ståndpunkt även utanför det egna fältet,
vilket  kan  ge  ökad  tyngd  och  legitimitet  åt  den  egna  verksamheten  och  åt
bibliotekarieprofessionen i andras ögon.

När det gäller subjektets betydelse menar Foucault att det är begränsat, att det agerar
inom ramarna för episteme, enligt den diskursiva formation och den sanningens regim
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som gäller i ett visst socialt sammanhang. Hall skriver att ...”the 'subject' is  produced
within discourse. This subject of discourse cannot be outside discourse, because it must
be  subjected  to discourse.”  (Hall  1997:55).  Det  innebär  att  en aktör  aldrig kan tala
utifrån  sig  själv.  Hen  tänker  och  agerar  utifrån  de  regler  och  förväntningar  som
konstitueras  i  diskursen.  Aktören intar  olika  subjektspositioner beroende på i  vilken
diskurs och i vilken diskursiv formation hen befinner sig.

Foucault  ser  två  sätt  på  vilka  subjekt  skapas  i  diskursen.  För  det  första  producerar
diskursen  i  sig  subjekt  genom att  enskilda  individer  eller  grupper  av  individer  får
personifiera vissa av diskursen alstrade kunskaper.  För det andra blir  mottagaren av
exempelvis  en  text  ett  spelrum  för  subjektet,  vilket  gör  att  det  på  sätt  och  vis
inkorporeras i det och ger en viss kunskap och mening dess betydelse. För att diskursens
innebörder, maktaspekter och konventionella aspekter ska ha någon substans krävs det
att man intar den position som ger den största möjliga relevans. Hall förklarar det med
att vi kan ”...become its 'subjects' by 'subjecting' ourselves...” till dess innehåll. Därmed
producerar varje diskurs subjektspositioner,  som utgör  förutsättningen för diskursens
varande  (Hall  1997).  Subjektsposition  har  alltså  en  bredare  innebörd  än
individbegreppet. Subjektet kan ses som summan av de subjektspositioner en individ
antar  på en  viss  plats  i  en viss  socialt  sammanhang.  (Winther-Jørgensen & Phillips
2000) Jag intresserar mig för hur bibliotekarierollen konstitueras inom det diskursiva
fält  jag  undersöker.  Vilka  subjektspositioner  tillskrivs  folkbibliotekarier  inom  de
diskursiva formationer som jag identifierar? Jag tittar också på vilka subjektspositioner
som tillskrivs läsarna/användarna.

3.3 Laclau och Mouffes diskursteori

Jag förhåller mig även till  Laclau och Mouffes diskursteori.  Diskursteorin är tydligt
inspirerad  av  Foucaults  diskursanalys  och  har  analysverktyg  som  kommer  från
lingvistiken  och strukturalismen.  Den  är  även influerad  av  marxistisk  teoribildning.
Diskursteorin  fokuserar  på  vilka  diskurser  inom ett  visst  ämnesområde  som finns  i
samhället i en viss kulturell och historisk kontext samt hur de förhåller sig till varandra.
Deras  diskursteori  är  också  applicerbar  när  man  analyserar  kollektiv  identitet
(Bergström och Boréus 2005).

Laclau och Mouffe skiljer inte mellan diskursiva och icke-diskursiva sociala praktiker,
vilket  innebär  att  de  uppfattar  att  diskurser  även är  materiella  till  sin  karaktär.  Det
medför att även institutioner och ekonomi kan sägas vara diskursiva. Maktbegreppet i
Laclau  och  Mouffes  diskursteori  överensstämmer  i  mycket  med  maktbegreppet  i
Foucaults  diskursanalys,  som  fokuserar  på  relationen  mellan  makt,  kunskap  och
sanning. Centralt för analysen är att undersöka vilka förutsättningar, sammansättningar
och regler som styr diskurser, som i sin tur producerar och etablerar sanning. Winther-
Jørgensen & Phillips skriver:
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Makt är inget som kan tänkas bort: vi är beroende av att leva i en bestämd
social  ordning och denna är  alltid  konstituerad i  makt.  Men vi  är  inte
beroende av att  leva i  en bestämd social  ordning, och uteslutningen av
andra ordningar är också en del av maktens verkan. Makten skapar alltså
å ena sidan en beboelig omvärld för oss, samtidigt som den å andra sidan
skär av alternativa möjligheter. (Winther Jørgensen och Phillips 2000:45)

Den  värld  vi  förstår  som  objektiv,  men  som  enligt  diskursteorin  är  ideologisk,  är
därigenom konstituerad av makt även om vi inte alltid kan uppfatta det. Det innebär att
man utifrån diskursteori kan försöka identifiera mönster som vittnar om ideologi och
maktrelationer, trots att de i ett empiriskt material framstår som objektiva och självklara.

3.3.1 Tillämpning av diskursteorins analysverktyg

Som tidigare nämnts,  vill  diskursanalysen inte  bedöma eller  värdera  innehållet  i  ett
empiriskt material, utan se hur olika sätt att tala om eller beskriva ett visst fenomen
konstrueras  inom  ramen  för  den  diskurs  eller  de  diskurser  de  befinner  sig  i  och
undersöka  vilka  konsekvenser  det  får.  Man  undersöker  om  det  finns  flera  tydliga
”resonemang” som är centrala i det empiriska materialet. I mitt fall innebär det att jag
försöker man se hur utsagorna om läsning i folkbibliotekssammanhang formuleras, samt
hur  bibliotekariers  betydelse  för  läsandet  framställs.  Centrala  begrepp  och  hur  de
används lyfts fram och analyseras. Konflikter i  det empiriska materialet  synliggörs i
analysen med hjälp av verktyg från diskursteorin. Vidare undersöks vad som tas för
givet  i  diskursen/diskurserna.  Det  är  inte  ovanligt  att  det  finns  flera  motstridiga
diskurser som brottas om utrymmet och att skillnaderna när det gäller synen på eller
upplevelsen av vissa representationer är stora, medan vissa representationer uppfattas
som mer självklara och delas i större utsträckning.

Diskursteorin  är  mycket  teoretisk  i  sin  utformning  och  Laclau  och  Mouffe
tillhandahåller inga förslag på hur den ska tillämpas metodiskt. Men de förser forskaren
med  en  rad  verktyg  för  att  synliggöra  centrala  begrepp  och  dessas  positionering  i
representationer  (jfr  Winther-Jørgensen  & Phillips  2000,  Bergström & Boréus  (red)
2005). Begreppsverktygen kan användas metodiskt för att urskilja diskursen. För den
här  uppsatsen  är  Laclau  och  Mouffes  begrepp  tecken,  nodalpunkter och  flytande
signifikanter av betydelse. Tecken syftar på en sammansvängning av ett ords uttryck och
innehåll.  Tecknens  betydelse  och  mening  är  inget  självskrivet.  Med  hjälp  av
diskursanalysen kan man urskilja hur den meningsskapande processen som ger tecknen
dess innebörd går till (Bergström & Boréus 2005). Tecknet läs (a-er-ning-ningen-ande-
andet) består av ett uttryck, dvs. det skrivna eller uttalade begreppet läs och därtill det
tankemässiga innehållet som kan kopplas till det. De betydelser och skillnader som inte
artikuleras inom diskursen kallar Laclau och Mouffe för element. Element syftar således
på tecken vars betydelse inte är fixerade inom diskursen utan är mångtydiga. Det pågår
en kamp om vilken betydelse dessa tecken ska tillskrivas inom diskursen. Läsning kan
ses som ett exempel på ett element. Det kan betyda olika saker i olika sammanhang. I de
utsagor som ligger till grund för den här uppsatsen kan det exempelvis röra sig om
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lustläsning,  personlighetstutvecklande läsning,  social  läsning  eller livsviktig  läsning.
Det  kan  också  röra  sig om läsning  av  olika  medieformat,  som  bokläsning eller  e-
boksläsning,  eller  läsning av olika genrer,  som exempelvis skönlitterär läsning eller
serietidningsläsning. De olika tecken som artikuleras och ges en bestämd innebörd inom
en viss diskurs går från att vara element till att, med Laclaus och Mouffes beteckning,
bli  moment  i  diskursen.  Möjligheterna  för  vad  läsning  innebär  reduceras.  Denna
reducering  kännetecknas  i  hög  grad  av  vad  den  exkluderar.  Min  undersökning
intresserar  sig  för  hur  läsning  (i  en  folkbiblioteksrelaterad  kontext)  förmedlas  inom
folkbiblioteksfältet och hur läsning i det bestämda sammanhanget går från att vara ett
element till att bli ett moment, med en viss tolkningsrepertoar kopplad till sig. Vilka
föreställningar om läsning kan urskiljas och vilka föreställningar om folkbibliotekariers
betydelse för läsning kan urskiljas i de bibliotekstidskrifter jag har tittat närmare på?

Varje diskurs bärs upp av ett eller flera begrepp utifrån vilken eller vilka andra tecken
inom  diskursen  får  sin  innebörd.  Dessa  kallas  för  nodalpunkter  och  utgör  alltså
nyckelbegrepp eller knutpunkter i diskursen. Det är utifrån dessa som andra begrepp i
diskursen organiseras och fylls med mening. En nodalpunkt utgör därmed centrum för
diskursens hegemoni och sätter ramarna för vilka diskussioner och argumentationer som
kan  ta  plats  inom  diskursen.  Diskursers  nodalpunkter  finner  jag  genom  att
uppmärksamma tecken som ofta återkommer i  mitt  material  och vars betydelse inte
problematiseras.  Nodalpunkterna  fungerar  som  punkter  där  andra  begrepp  länkas
samman och får  sin  innebörd  genom anknytningen till  just  det  särskilda  begreppet.
Genom att finna nodalpunkter i det empiriska materialet synliggörs hur diskurserna är
organiserade.  I  en  diskurs  om folkbibliotek  kan  exempelvis  folkbibliotek utgöra  en
nodalpunkt. Tecknet är inte särskilt laddat när det står ensamt, men tillsammans med
andra  tecken,  som  upplevelsecentrum, tv-spel  och skräpkultur eller  mötesplats,
folkbildning och demokrati får det ett visst meningsinnehåll. Samma tecken kan alltså
ges olika betydelser i olika sammanhang.

Vissa  element  är  särskilt  mångfacetterade  och  därför  mer  öppna  för
betydelseförskjutningar. Element som inom ett diskursivt sammanhang förefaller vara
centrala, men som inom olika diskursiva formationer ges en viss innebörd kallas för
flytande signifikanter. Flytande signifikanter kan således sägas beteckna ord som ofta
förekommer  och  vars  innebörd  ofta  problematiseras.  Genom att  identifiera  flytande
signifikanter  kan  man  ringa  in  eventuella  antagonismer,  dvs.  konflikter  eller
motsägelser, som kan finnas mellan olika diskurser och deras begreppsdefinitioner. Det
innebär att eventuella oförenligheter i det empiriska materialet kan urskiljas genom att
man uppmärksammar hur samma begrepp kan återkomma, men hur dess innehåll eller
betydelse kan variera.  För  att  ringa in  diskursordningens flytande signifikanter tittar
man alltså närmare på tecken inom diskursordningen som är öppna för olika betydelser i
olika situationer och sammanhang (Bergström & Boréus 2005).

3.4 Analysens genomförande

I mitt analysarbete försöker jag se hur diskursen om folkbibliotekariers roll för läsandet
ser  ut  idag  och hur  diskursen  speglas  och  återspeglas  i  ljuset  av  bibliotekspressens
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förmedling  kring  läsning,  litteraturförmedling/  läsfrämjande.  Mer  specifikt  uttryckt
undersöker  jag  vilka  läsfrämjaridentiteter  som  kan  urskiljas  i  bibliotekspressens
förmedling.  Tidigare  har  jag  beskrivit  delar  av  Foucaults  sätt  att  tillämpa
diskursanalysen. Utifrån Foucaults tankar vill jag se om det går att identifiera det som
Foucault kallar för episteme, dvs. om det går att skönja ett visst sätt att tänka kring
läsning och folkbibliotekariers betydelse för läsning i de texter som ligger till grund för
min analys.  Jag vill  även ta reda på om och i  så fall  hur diskursen skapar det som
Foucault benämner som diskursiva formationer. För min analys utgår jag från Foucaults
fyra hypoteser (se kap. 3.2). Dessa hypoteser skapar en modell som kan beskrivas som
en form av lässchema mot vilka jag kan jämföra de texter som ligger till grund för min
analys och fungerar som ett ramverk för analysarbetet. Utifrån Foucaults fyra hypoteser
kan  jag  fastställa  de  diskurser  och  diskursiva  formationer  som framkommer  i  mitt
empiriska material. Genom att uppmärksamma återkommande beskrivningar och teman
och titta på vad som förmedlas respektive inte förmedlas kan jag urskilja och ordna de
diskursiva formationerna. Jag kan urskilja vilka diskurser om folkbibliotekens roll för
människors läsande som förmedlas och hur läsning definieras inom dessa. Med hjälp av
diskursanalysens begreppsverktyg nodalpunkter och flytande signifikanter synliggör jag
hur  de  diskursiva  formationerna  är  uppbyggda.  Jag  identifierar  också  de
subjektspositioner som framträder.
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4 EMPIRISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Uppsatsens  fokus  ligger  på  hur  folkbibliotekariers  roll  för  läsandet  framställs  och
motiveras inom den svenska bibliotekssektorn. Av den anledningen utgörs det empiriska
materialet av artiklar, inslag och notiser i några av den svenska bibliotekssektorns mest
tongivande  fack-  och  branschtidskrifter:Biblioteksbladet (Bbl),  Bibliotek  i  samhälle
(BiS) och Framsidan.  I det här kapitlet beskriver jag tidskrifterna samt redogör för på
vilka  grunder  urval  och avgränsningar  har  skett.  Jag  redogör  också  för  hur  jag har
hanterat  det  empiriska  materialet.  Fortsättningsvis  benämns  tidskrifterna  med  sina
förkortningar i de fall där det finns vedertagna sådana.

4.1 Urval och avgränsningar

Totalt  är  det  93  texter  som  ligger  till  grund  för  analysen.  De  analyserade
bibliotekstidskrifterna är skrivna av, riktar sig till och läses främst av de med anknytning
till biblioteksvärlden.  De har en stark och självklar koppling till folkbiblioteket. Ingen
av tidskrifterna fokuserar på något specifikt  verksamhetsområde eller  någon specifik
användargrupp. Det gör att de lämpar sig väl som underlag för undersökningen.  Bbl,
som är Svensk Biblioteksförenings tidskrift är den största tidskriften och den ges ut med
10  nr/år.  Den  är  liksom  Svensk  Biblioteksförening  obunden  politiskt  och  återger
föreningens  verksamhet,  synpunkter  och  ställningstaganden  samt  fungerar  som  ett
debattorgan  för  bibliotekarier  (http://www.biblioteksforeningen.org).  BiS ges  ut  av
föreningen  Bibliotek  i  samhället  och  är  partipolitiskt  oberoende,  men  har  en  tydlig
vänsterprägel. Tidskriften syftar till att fungera som ett öppet forum för biblioteksfrågor
och  biblioteksdebatt.  Den  utkommer  med  4  nummer  per  år  och  varje  nummer
uppmärksammar ett särskilt tema (www.bibliotekisamhallet.se). Bakom Framsidan står
Kultur i Väst (Regionbiblioteket i Västra Götaland) som är en förvaltning inom Västra
Götalandsregionen.  Framsidan har  ingen  politisk  prägel  och  vill  verka  för
biblioteksutveckling  genom att  sprida  kunskap,  inspirera,  problematisera  samt  skapa
samtal och debatt kring bibliotek och aktuella biblioteksfrågor. Tidskriften utkommer
med varierande antal nummer per år (www.framsidan.net). I likhet med BiS uppehåller
sig varje nummer kring ett specifikt tema. Framsidan har i anslutning till varje nummer
extramaterial på sin webbsida. Extramaterialet utgörs av texter med anknytning till det
tema som tagits upp i tidskriften och presenteras under rubriken Webbspecial. Jag har
även  låtit  texter  därifrån  ingå  i  mitt  urval.  Framsidan har  inte  en  lika  tydlig
biblioteksprägel som de andra tidskrifterna i det att den även tar upp frågor som rör
andra delar av kultursektorn.  Min förhoppning är att de skillnader som finns mellan
tidskrifterna ska bidra till en spridning och bredd i urvalet.

Den tidsmässiga avgränsningen för undersökningen sträcker sig från januari 2012 till
och  med  september  2013.  För  att  fånga  upp  relevanta  inslag  har  jag  gått  igenom
bibliotekspressen nummer för nummer. Som tidigare nämnts har alla former av texter
där  läsning  i  bibliotekssammanhang  på  något  vis  berörts  fått  ingå  i  det  empiriska
urvalet.
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4.2 Tillvägagångssätt vid hanteringen av empirin

Inledningsvis har jag sorterat och numrerat texterna kronologiskt. Vid närläsningen har
jag  plockat  ut  utsagor  som  på  ett  eller  annat  sätt  refererar  till  läsning  i
folkbibliotekssammanhang. Utsagorna har fått samma nummer som de texter ur vilka de
är saxade. Att jag har valt att plocka ut utsagorna från texterna är för att det ska hjälpa
mig att  distansera mig från materialet.  Sorteringen och numreringen av texterna har
underlättat för mig när jag under arbetets gång har varit i  behov av att  återfinna en
utsagas ursprung för att kunna placera den och se den i sitt rätta sammanhang. Tanken är
också att detta tillvägagångssätt ska underlätta för den läsare som önskar hitta en text ur
vilken en utsaga är hämtad.

I analysen har jag inte tagit någon hänsyn till från vilken av de tre tidskrifterna texterna
härrör. Då intentionen inte är att jämföra de tre tidskrifterna med varandra tror jag inte
att detta gör någon skillnad för resultatet. Eftersom avsikten inte har varit att fokusera
på  enskilda  röster  i  mitt  material  har  jag  inte  fäst  någon  vikt  vid  utsagornas
upphovsmän. Det kan ändå vara på sin plats att nämna att utsagorna framförallt härrör
från  bibliotekschefer,  bibliotekarier  och annan bibliotekspersonal,  forskare,  politiker,
författare och andra verksamma inom kultursektorn. De utvalda texterna skiljer sig åt.
Vissa är skrivna av journalister, andra är skrivna av bibliotekarier eller andra personer
med direkta kopplingar till bibliotekssfären. Även texternas karaktär varierar. Det rör
sig om alla möjliga former av texter, som bokrecensioner, debattinlägg, kåserier, notiser,
intervjuer och djupgående reportage. Jag har inte uppmärksammat vilken typ av text det
handlar om. Däremot har jag varit observant på om texterna är ironiska eller raljerande.
Att texterna i vissa fall bara flyktigt berör det jag fokuserar på ser jag inte som något
problem. Jag har varit ute efter att titta på hegemoni och brott i det diskursiva fältet.

Eftersom analysarbetet i stort utgår från det empiriska materialet som helhet, har jag i
stor utsträckning att låtit citat fungera som exempel. Att exemplifiera med många citat
har varit ett medvetet val då det bidrar till att öka analysens transparens och reliabilitet.
Siffran som följer inom parentes efter citat visar från vilken tidskriftstext utsagan är
hämtad. Om läsaren vill ta del av hela texten för att se utsagan i sitt sammanhang eller
veta mer om vem som står bakom den går det att leta upp texten i förteckningen över de
artiklar som ingår i analysen (se Bilaga 1).
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5 ANALYS

I detta kapitel redogör jag för de resultat jag har kommit fram till när jag har analyserat
mitt material. I det inledande avsnittet beskriver jag den gängse diskursen som jag har
identifierat, därefter lyfter jag fram de diskursiva formationer som jag har funnit och
beskriver hur de artikuleras. I följande avsnitt  fokuserar jag på de nodalpunkter och
flytande  signifikanter  som  jag  har  hittat  i  texterna.  Därefter  beskriver  jag  de
subjektpositioner  som  jag  urskiljt.  Avslutningsvis  följer  en  sammanfattning  av
resultaten.

5.1 Läsningens betydelse och folkbibliotekariens betydelse för 
läsningen

Vid en genomgång av texterna framgår det att de flesta utsagorna ger uttryck för samma
sak, nämligen att läsning är viktigt. Det är också tydligt att folkbiblioteken spelar en
viktig  roll  för  läsandet.  Det  läsfrämjande  uppdraget  lyfts  fram  som  en  av
folkbibliotekens kärnuppgifter och om biblioteket sägs bl.a. att det ”kan fungera som
skyltfönster samt rent allmänt arbetar för att öka läsningen i samhället.”(29) Vanligt är
också att utsagorna ger uttryck för uppfattningen att folkbiblioteken utgör ett nav för
människors  läsning.  Biblioteken  beskrivs  som  ”hjärtat  i  läs-Sverige”(2)  och  som
”stationerna på den läsande människans väg.”(22) Flera utsagor betonar vikten av att
både folkbibliotekarierna själva och andra förstår att ta till vara på de möjligheter som
folkbiblioteken utgör för människors läsning och vad människors läsning betyder för
dem själva och för samhället i stort. Det talas om att det är av vikt att man ”inser att
biblioteken har en nyckelroll i läsningens eko-system.”(43) Jag kommer att återkomma
till  läsningens betydelse för den enskilda individen och för samhället  senare när jag
beskriver de diskursiva formationer jag har funnit i mitt material.

Sammanfattningsvis  uttrycker  texterna  att  läsning  är  angeläget,  att  arbetet  med  att
främja  läsning  är  något  som  prioriteras/bör  prioriteras  på  folkbiblioteken  och  att
folkbibliotekarierna  fyller  en  viktig  funktion  för  människors  läsande.  Detta  är  den
gängse  diskursen  som  utsagorna  förmedlar  när  det  gäller  folkbiblioteken  och
folkbibliotekariernas roll  för läsandet.  Samtidigt kan utsagorna ordnas och grupperas
utifrån hur de beskriver varför folkbibliotekarierna ska arbeta läsfrämjande och vad som
utmärker/bör  utmärka folkbibliotekariernas  läsfrämjandeverksamhet.  Olika
återkommande  teman  i  utsagorna  bildar  diskursiva  formationer.  De  diskursiva
formationerna kan beskrivas som huvudargument som bär upp och bärs upp av den
dominerande diskursen att folkbibliotekets läsfrämjande uppdrag bör prioriteras och att
folkbibliotekariers  läsfrämjande  arbete  är  viktigt.  I  texterna  har  jag  identifierat  tre
diskursiva  formationer,  som kan uppfattas  som konstruktioner  av  folkbibliotekariers
läsfrämjaridentiteter. Jag har valt att kalla dessa för:
– Folkbibliotekarien som demokratins garant
– Folkbibliotekarien som själens omvårdare
– Folkbibliotekarien som personlig tränare
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5.2 De diskursiva formationerna

I det här kapitlet följer en redovisning av hur de diskursiva formationer som jag har
funnit  i  materialet  är  uppbyggda och strukturerade.  Den diskursiva  formationen om
folkbibliotekarien som demokratins  garant betonar  folkbibliotekariernas  uppgift  att  i
enlighet med bibliotekens demokratiska uppdrag erbjuda fri tillgång till litteratur (och
annan  media).Också  folkbibliotekariernas  arbete  för  att  överbrygga  läsklyftor  och  i
förlängningen klyftor mellan grupper i samhället framhålls. Den organiserar till stor del
utsagorna  kring  läsvanestatistik  och  nya,  digitala  medieformat.  Denna  diskursiva
formation  är  litteraturpolitiskt  legitimerande.  De  diskursiva  formationerna  om
folkbibliotekarien som personlig tränare och folkbibliotekarien som själens omvårdare
organiserar  sig  kring  syftena  med  läsning  och  vilket  syfte  med  läsning  som
folkbibliotekariernas  läsfrämjandearbete  är/kan/bör  vara  inriktat  på.  Den  diskursiva
formationen om folkbibliotekarien som själens omvårdare organiserar sig även till stor
del kring utsagor om folkbibliotekariens roll för det sociala läsandet och dess betydelse
för användarna.

5.2.1 Folkbibliotekarien som demokratins garant

Folkbibliotekarien som demokratins garant är kulturpolitiskt legitimerande såtillvida att
utsagorna beskriver och cementerar läsandet samt folkbibliotekariens läsfrämjanderoll
som essentiell för bildning, demokrati och rättvisa (jfr Bibliotekslagen SFS 1996:1956
(1996))  Utsagorna  beskriver  att  folkbiblioteket  har  en  utjämnande  funktion  när  det
gäller läsklyftor i samhället. Utsagorna organiserar sig kring bibliotekens uppdrag att
främja  läsning,  erbjuda  fri  tillgång  till  litteratur  och  demokrati.  Det  finns  en  tydlig
återkoppling  till  folkbibliotekets  förankring  i  folkbildningen  och  dess  betydelse  för
framväxandet av demokratin. Det går att urskilja en tanke om att folkbibliotekariens
arbete med läsning är avgörande för människor och för samhället i stort i en tid när delar
av välfärdssamhället raseras och de ekonomiska och sociala klyftorna mellan grupper
ökar.  Läsandet  är  vägen  till  kunskap  och  genom  läsandet  ska  kunskapsklyftorna
överbryggas  och  därigenom  förväntas  demokratin  stärkas  och  med  den  ska
samhällsklyftorna minska. Folkbibliotekariens betydelse för att skapa förutsättningar för
den generella, öppna, utåtriktade och demokratiska bildningen artikuleras. Här är, som
vi senare ska se, inte läs- och textbegreppet lika snävt som i de övriga två diskursiva
formationerna som jag uppmärksammar. Det är inte lika nära knutet till skönlitteraturen
och till den tryckta boken som format. Samtidigt genomsyras konstruktionen av denna
läsfrämjaridentitet  av en hierarkisk litteratursyn. Folkbibliotekarien representerar  den
kulturella eliten som vet vilken typ av litteratur som bör läsas för att uppnå kulturell och
intellektuell bildning. Inom denna diskursiva formation benämns läsare/människor ofta
som  medborgare,  som  för  att  understryka  såväl  människors  politiska  och  sociala
rättigheter. Andra benämningar är allmänheten, befolkningen eller folket. Det finns alltså
inget tydligt individperspektiv inom denna diskursiva formation. Istället talas det om
läsarna som ett kollektiv. Det framgår att läsningen inte i första hand syftar till att gagna
individen,  utan  att  läsningens  goda  ska  tillfalla  hela  samhället.  Människors
medskapande  och  delaktighet  i  hur  samhället  utvecklas  betonas.  Folkbiblioteket
beskrivs inta en särställning när det gäller spridningen av kunskap. Som plats fungerar
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folkbiblioteket inom denna diskursiva formation som en plattform för demokratin och
samhällets  utveckling.  Folkbibliotekarien  fungerar  som  en  mellanhand,  en
tillgängliggörare  av  kunskap  och  litteratur  och  som  en  litteraturens  budbärare.
Utsagorna  nedan  visar  att  läsandet  och  skrivandet  är  nära  knutet  till  kunskap inom
denna diskursiva formation:

-  Allt  jag  kan  och  all  kunskap  har  jag  fått  gratis  från  biblioteket  och
böckerna där. (44)

Läsa, skriva, söka kunskap, bli sedd, allt detta finns invävt i lånekortet. Tro
mig. Lånekortet kan vara vägen ut, vägen in. (33)

Som redan nämnts kastar denna formation ljus över ökande läsklyftor i samhället. Det
sker ofta genom hänvisningar till läsvanestatistiken. Sambandet mellan minskad läsning
och sjunkande läsförståelse lyfts fram, liksom skillnader mellan gruppers läsvanor och
läsförståelse. Betoningen ligger på skillnader mellan könen, men även skillnader med
avseende på socioekonomisk tillhörighet uppmärksammas.

Klyftorna när  det  gäller  läsning ökar  /.../.  Alla  åldersgrupper,  utom de
äldsta  (65-85  år),  läser  färre  böcker.  Både  för  biblioteksbesök  och
bokläsning  är  skillnaden  mellan  andelen  kvinnor  och  män  cirka  15
procentenheter till kvinnornas förmån. Utbildningsnivån är avgörande för
om  man  har  läst  en  bok  under  det  senaste  året.  Läsningen  ökar  med
utbildningsnivån. (46)

Vanligt  är  att  fokus  ligger  på  barns  och  ungas  minskade  läsning  och  sjunkande
läsförståelse, även om minskad läsning inom grupper med annan socioekonomisk och
kulturell bakgrund än storläsarna stundom lyfts fram och det påtalas att folkbiblioteket
har i uppgift  att  rikta sitt  lässtimulerande arbete även mot dessa grupper.  Läsklyftor
påtalas.  I  utsagan  nedan  betraktas  läsförmåga  och  läsförståelse  som  en
människorättsfråga  och  som  en  statlig  angelägenhet.  Jag  tolkar  det  som  att  ett
välfärdssamhälle kan definieras utifrån befolkningens läsfärdigheter:

Vi vet att en tredjedel av Sveriges befolkning inte kan läsa och förstå en
vanlig dagstidning och att nya generationer växer upp med halva vår egen
läsförmåga.
Borde  inte  allas  förmåga  att  läsa  och  förstå  dagstidningar,  politiska
artiklar, samhällsinformation, fack- och skönlitteratur vara en självklar del
av  välfärdssamhället?/.../Ett  brett  bokläsande  kommer  inte  av  sig
självt./.../Är  inte  läslyftet  just  en  sådan  genomgripande  demokratisk,
moralisk, mänsklig, samhällelig önskan, åtgärd, reform som vi väljer att
använda vår gemensamma kassa och administration, det vill säga staten,
till att lösa? (86)

Det finns en stark betoning på viljan att medvetandegöra för den egna yrkeskåren att
folkbibliotekariernas arbete med läsfrämjande spelar en avgörande roll för att minska
skillnader mellan grupper. Det artikuleras att bibliotekarier bör inrikta sig särskilt på att
arbeta läsfrämjande gentemot de svagare grupperna i samhället:
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Folkbiblioteket ska ha en utjämnande funktion, minska klyftan mellan de
som har  och  de  som inte  har,  arbeta  för  att  den  socioekonomiska  och
kulturella miljö du växer upp i inte ska vara avgörande för dina möjligheter
och din framtid. För sådana barn som jag som vuxit upp utan kulturellt
kapital, som fick lära mig att inte vara känslig för kränkningar och som fått
skämmas över att bli orättvist behandlad, kunde en plats på biblioteket vara
närmast livsavgörande. Det känns som att jag inte kan säga det tillräckligt
många gånger/.../ åh, vad jag längtar efter den bibliotekarie som riktar sitt
patos /.../ och sitt engagemang för läsning till dem som behöver det mest.
(33)

Som nämnts  accentueras  folkbibliotekariernas  uppgift  att  nå ut  till  nya  grupper och
främja dessas läsande för att utjämna läsklyftor och öka människors läsande. När det
artikuleras vilka som innefattas i dessa nya grupper/målgrupper är det påfallande ofta
män och/eller pojkar som ska göras till läsare. I materialet finns ett tydligt fokus på det
manliga läsandet (eller snarare icke-läsande). Den statistik som lyfts fram i materialet
och/eller  som det  hänvisas  till  lägger  ofta  betoningen  på  att  den  manliga  delen  av
befolkningen halkar efter i sitt läsande. Utsagorna upprepar de nedåtgående siffrorna för
pojkars och mäns läsning och läsförståelse. Anmärkningsvärt är att det i första hand är
inom ramarna  för  diskussionen  kring  mäns  och  pojkars  läsning  som litteratursynen
rymmer ett vidgat litteratur- och textbegrepp:

- Man ska göda unga människor med text som de är intresserade av och 
strunta i titlarna – Snabba cash, Dvärgen eller Zlatan-boken. Man kan ju 
också få läsa seriealbum om man har svårt för att läsa böcker. Minskad 
läsförståelse bland killar kan ju också bero på att de läser saker som de inte
är intresserade av, konstaterar seriefantasten Petter, vars egen pappa 
dissade sonens serieintresse, eftersom han inte förstod ”figurer som pratar i
bubblor”. (45)

I sammanhanget synliggörs den pågående debatten om e-böcker som handlar om vilka
avtal för e-böcker som ska gälla mellan biblioteken och bokförlagen. För den manliga
läsningen beskrivs e-boken spela en betydande och ibland till och med en avgörande
roll. Det argumenteras för att e-böckerna (och andra digitala medieformat) kan fungera
som en ingång för pojkar och män till läsningens värld. E-boksavtal som är fördelaktiga
för  folkbiblioteken  beskrivs  som  nyckeln  till  hur  man  ska  få  pojkar  och  män  att
förvandlas från icke-läsare till läsare och biblioteksbesökare därtill.  En lösning på e-
boksfrågan  till  bibliotekens  fördel  framställs  också  som  nyckeln  till  bibliotekens
framgång i allmänhet (här talas det både om förväntat högre siffror i utlåningsstatistiken
och  om bibliotekens  fortsatta  relevans  och  möjlighet  att  fullfölja  sitt  uppdrag  i  ett
alltmer digitaliserat samhälle):

Exempel på nya medieformer som skapar intresse för litteraturläsning hos
grupper som vanligtvis inte läser, är ljudböcker och läsplattor. Man kan
ana att många av de killar och män som har läst boken om Zlatan har läst
den som e-bok. (3)

Kanske kan man locka pojkarna till att använda sig av biblioteket om man
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får dem att upptäcka e-böckerna. (13)

Cirkeln inom den diskursiva formationen  folkbibliotekarien som demokratins  garant
sluts genom att  frågan om e-boken fastslås vara en demokratisk fråga snarare än en
ekonomisk. Det artikuleras att en av demokratins grundpelare är bibliotekens rätt att
köpa och sprida litteratur och ge alla fri och gratis tillgång till denna. Det framhålls att:

Nu när förlagen hindrar oss från att köpa och fritt sprida information är
denna grundprincip i fara. Och då är demokratin i fara.(7)

Jag  tolkar  det  som  att  det  i  materialet  finns  en  tanke  om  att  folkbibliotekariernas
värderelaterade  och  demokratiska  uppdrag  är  svårförenligt  med  förläggarnas  och
författarnas marknadsanpassade fokus på intäkter. Det uttrycks helt enkelt en oro för att
de demokratiska värdena inte tas på allvar och att bibliotekens uppdrag därmed inte
heller gör det,  vilket i  sin tur får följden att  tillgången på litteratur i  framtiden inte
kommer  att  vara  en  självklarhet  för  alla.  Folkbibliotekariens  roll  som  demokratins
garant är hotad och därigenom också en av grundvalarna för folkbibliotekets legitimitet.
För vad ska vi med folkbiblioteket till om dess särställning som plattform för kunskap,
delaktighet  och  demokrati  inte  längre  är  giltig?  Då  krävs  en  omformulering  av
folkbibliotekens och folkbibliotekariernas uppdrag.

5.2.2 Folkbibliotekarien som personlig tränare

Inom den diskursiva formation som jag har valt att kalla för  Folkbibliotekarien som
personlig  tränare  knyts  bibliotekariens  läsfrämjandearbete  till  sport  och  idrott.
Utsagorna  betonar  två  olika  aspekter  av  läsningens  relation  till  sportens  värld.  Det
handlar  dels  om ett  direkt  samband  genom att  utsagorna  fokuserar  på  bibliotekens
ambition att nå ut till människor och få dem att upptäcka läsningen genom att samverka
med idrottsrörelsen eller andra instanser samt genom att lyfta fram litteratur där inslag
av sport och träning utgör centrala inslag. Dels handlar det om att det i det allmänna
talet om läsning förekommer en terminologi som i mångt och mycket överensstämmer
med den som används i sportsammanhang. Jag menar att det förekommer vad  man
skulle kunna kalla för ett försportsligande av läsandet. Och detta försportsligande av
läsandet är inte bara närvarande inom ramarna för de specifika projekt och sammanhang
där läsningen möter idrotten. Det går att spåra även i andra kontexter där läsningen lyfts
fram. I utsagan nedan dras paralleller mellan folkbibliotekarier och personliga tränare.
Bibliotekariens roll som coach och handledare i förhållande till användarna artikuleras.

Under flera år förundrade jag mig över fenomenet personlig tränare. Att 
betala för att någon ska stå bredvid medan man gör situps och ställa in 
några vikter på de självinstruerande maskinerna. Varför då? Vill man 
fördjupa sig i olika sätt att bygga biceps finns det både träningsböcker och 
utförliga instruktionssidor på nätet att välja bland. Så vad är det man 
betalar för?
Jag skulle gissa att det är relationen snarare än informationen man betalar 
för. Att någon ägnar sin fulla uppmärksamhet åt just dig och din utveckling, 
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lägger sin hand mellan dina skulderblad tills ryggen sträcker på sig alldeles
av sig själv. Det viktigaste är nog inte att det är en personlig tränare, det 
viktigaste är nog att bli sedd av någon man litar på. Därför undrar jag om 
det går att nå de som inte läser men som vet att de borde läsa genom att 
erbjudandet träningshallarna erbjuder de otränade med dåligt samvete, 
nämligen en relation istället för ytterligare information. Boktips kan man 
faktiskt hitta överallt, böcker likaså. Det ska till något annat. Ett samtal.(5)

Flera utsagor artikulerar att  för att  bli  bra på sport gäller  det att  man tränar och att
detsamma gäller för att man ska bli bra på att läsa. För att bli en bra läsare måste man
träna.  Följande  exempel  är  taget  ur  en  artikel  som  handlar  om  läsprojektet
Sommarboken,  vilket  i  sig  inte  har  några  som  helst  kopplingar  till  läsning  i  en
idrottsrelaterad kontext. Utsagan artikulerar vad som ska till för att man ska bli en bra
läsare:

Zlatan måste träna för att bli en bra fotbollsspelare. Detsamma gäller 
läsningen. Man blir en bra läsare om man tränar. (77)

Andra utsagor är inne på samma spår. Också av följande utsaga förstår vi att träning ger
färdighet, även om det uttrycks med andra ord. Här beskrivs hur läsarens känsla för
litterär kvalitet behöver övas upp och hur man som läsare allteftersom utmanar sig själv
och sin känsla för smak.

- Sen tror jag på läsutveckling, att man utvecklar sin smak efter hand och 
utmanar sig själv. (80)

Ibland uppfattas t.o.m. själva läsandet som aktivitet som en sport i sig:

/.../vi alla får svårare och svårare att tillägna oss längre texter. Det gäller 
vana som ovana läsare och förklaringen torde finnas i vår alltmer splittrade
mediavärld, som gynnar snabbt och kort på bekostnad av långt och 
långsamt. Skönlitteraturens betydelse minskar eftersom den är en långsam 
och lång sport. Samtidigt är den oöverträffad i sin förmåga att göra oss till 
människor. (39)

Det förekommer också att folkbiblioteket likställs med en utövare av lagsport och att det
kommunala strukturen ses som en arena. Ett läsfrämjande samarbete mellan det lokala
folkbiblioteket och fritidsgården och dess betydelse beskrivs som följer:

På fotbollsplanen i Kronängsparken är det för dagen glest. Lite längre bort 
spelar några killar basket. Johan tror också på ett nära samarbete med 
andra spelare på den kommunala arenan för bibliotekens framtid.
- Killar som spelar fotboll kommer in ibland och vill läsa om de stora 
stjärnorna, som Messi och Zlatan. Det är en kul mix. Att komma ut såhär 
och koppla till andra verksamheter tror jag är viktigt. Det går inta att 
isolera sig och tro att folk ska komma till oss. Det är andra tider nu och jag 
tror att vi måste skapa den här typen av mötesplatser som ett komplement 
till biblioteket för framtiden, säger Johan. (90)
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Utsagan ovan fokuserar särskilt  på pojkars intresse för läsning. Inom den diskursiva
formationen  Folkbibliotekarien  som personlig  tränare organiserar  sig  utsagorna  ofta
kring den manliga läsningen och hur bibliotekarien kan arbeta för att få fler pojkar och
män att intressera sig för läsning. Här följer en utsaga som beskriver ett av de projekt
där folkbibliotek har samarbetat med idrottsrörelsen i syfte att locka pojkar och män till
läsning. Just detta omnämnda projekt byggde på att biblioteken i samverkan med ledare
inom idrottsföreningar uppmuntrade idrottande pojkar till läsning:

Regionbiblioteket Stockholm har precis avslutat ett projekt ”Att läsa är 
också en sport” där vi genom de lokala biblioteken tillsammans med SISU-
utbildarna bjöd in pojkgrupper till biblioteken. Det blev alltså ett 
träningspass på bibblan. Där fick de ta del av en utställning gjord av 
Riksidrottsmuseet med bland annat filmade intervjuer med läsande 
idrottsstjärnor, lyssna till läsambassadören Johan Unenge, bokprat och få 
en bokpåse. Precis som på träningarna var flera pappor med och uttryckte 
sin förståelse för varför det är viktigt att även de läser. (87)

Utsagan ovan beskriver hur idrottande pojkar ska lockas till läsning genom att man från
bibliotekets håll söker upp pojkarna där de är, i sin aktivitet och att man arbetar med
läsning utifrån upplevelsen i det de gör. Det handlar om att som bibliotekarie erbjuda
enkel och lättillgänglig litteratur som en ingång i läsandet. Litteratur som är rakt på och
som kan väcka pojkars och mäns läslust. Därefter ska de med hjälp av bibliotekariernas
stöttning,  peppning och vägledning tränas in läsningens förlovade land och slutligen
komma ut som fullfjädrade läsare av den goda boken. Biblioteket som plats blir inom
denna diskursiva formation en, inte sällan ambullerande, träningslokal, där kampen för
läsning är påfallande. Biblioteket blir en plats där man tränas och drillas för att bli en
läsare, för att  göra framsteg i sitt läsande och allteftersom utvecklas som läsare och
kunna  börja  utmana  sig  själv  i  sitt  läsande.  Målet  är  att  man  slutligen  ska  kunna
tillgodogöra sig riktig och god litteratur i bokform.

5.2.3 Folkbibliotekarien som själens omvårdare

Inom  den  diskursiva  formationen  som  jag  kallar  Folkbibliotekarien  som  själens
omvårdare organiserar  sig  utsagorna  kring  olika  beskrivningar  av  hur
folkbibliotekariernas arbete med skönlitteratur har positiva effekter för användarnas inre
liv. Utsagorna består ibland av mer allmänna lovord när det gäller vad skönlitteraturen
kan göra med människor. Som här där det på en och samma gång artikuleras att läsning
av skönlitteratur inte i  första hand syftar till  att  man ska kunna klara av att  hantera
informationssamhällets  praktiska  bitar,  men  att  läsningen  främst  ska  vidga  läsarens
perspektiv och ge läsaren tillträde till andra världar (både verkliga och icke-verkliga)
utanför den egna:

Skönlitteraturens  funktion  är  inte  att  vara  en  transportsträcka  till
rudimentär  samhällsinformation  eller  blanketter  på  arbetsförmedlingen,
utan att  erbjuda andra verkligheter,  både fantasivärldar (verklighetsflykt
kan också vara en flykt  till  något)  och realistiska beskrivningar av helt

33



andra miljöer än dem man har rakt framför näsan. (92)

Andra  gånger  redogörs  det  mer  exakt  vad  skönlitteraturen  har  för  gott  att  erbjuda
individen.  Skönlitteraturen  beskrivs  bidra  till  sådant  som  personlig  utveckling,
förmågan att  förstå sig själv och andra samt till  att  känna empati.  Skönlitteraturens
värden beskrivs också många gånger som universella och ovärderliga:

- Jag ser värdet av vad litteraturen och samtalen leder till. Så jag tänker
inte ens i termer av kostnad. Det är utvecklande för alla människor att läsa
för att kunna se och förstå tillvarons komplexitet. (36)

Betydelsen  av  den  identifikatoriska  läsningen  och  dess  signifikans  för  individens
livskunskap betonas:

Det är inget som säger att man blir en bättre människa av att läsa en bok. 
Men skönlitteraturen kan vara ett redskap för att skapa förståelse och i 
vissa lägen vara en reflektion av egna upplevelser. Svenska bibliotek är 
duktiga på att förmedla lusten att läsa. Men bakom lusten finns också en 
nytta.
- Jag tror att man kan få ett redskap för att beröras av andra människors 
levnadsöden, som sätter ens eget liv i ett annat perspektiv. Jag kan tänka 
mig att den här spegelnivån kan ha en viss betydelse. Vi speglar oss i allt vi
möter på olika sätt. Jag tror inte alltid det behöver vara i det som 
understryker något positivt som kan vara utvecklande, utan det kan också 
vara något som visar allvaret i problemen, som visar fram livets mörka 
sidor och skapar den här igenkänningseffekten. Det kan vara frigörande 
att se att det artikuleras./.../Det är få saker som kan vara så starkt 
berörande som litteratur/.../ (66)

Det finns också en tanke om att litteraturen skapar en känsla av trygghet samt lindrar
ensamhet och nedstämdhet:

/.../jag förknippar läsning med att liksom dra sig undan, vara trygg och att 
ha någon att lita på./.../-Jag tror det är bra för alla att ha något man kan 
förlora sig i och med läsning är det så för mig /.../för mig handlar det om 
att oavsett hur ensam och miserabel jag än känner mig, så har jag alltid en 
polare i en bok. (79)

Läsning av  skönlitteratur  uppges  ibland ha  direkt  medicinska  effekter.  Flera  artiklar
belyser hur man på folkbiblioteken i  sitt  arbete med skönlitteratur har inspirerats av
biblioterapin.  För folkbibliotekens del innebär det att  man ser att  litteraturen hjälper
människor att få bättre kontakt med sig själva och sitt inre, att den fungerar som ”en
form av massage för sinnet”(62) och kan sätta igång terapeutiskt verksamma processer.
I det avseendet framställs skönlitteraturen som att den har såväl livsutvecklande, som
läkande  och  helande  egenskaper.  Följden  blir  att  den  litteraturförmedlande
folkbibliotekarien  i  sammanhanget  ses  som en  helbrägdagörare,  en  terapeut,  som i
egenskap av att vara litteraturens budbärare vägleder den läsande användaren genom det
skönlitterära landskapet. Målet är att läsningen ska leda till personlig utveckling och att
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läsaren ska stärkas när hen möter livets svårigheter. Här artikuleras bibliotekariens roll
som lyhörd och inkännande. Bibliotekarien tillskrivs närmast terapeutisk expertis:

Min lärare på BHS, kallade vår yrkesgrupp ”månskenshumanister”. Det
kanske håller på att förändras med den tekniska IT-revolutionen? Men jag
tror  fortfarande  på  att  folkbiblioteken,  när  det  gäller  arbetet  med
skönlitteratur, skulle kunna vara en själens omvårdare. (38)

Utsagorna organiserar sig också kring tanken på att läsningen är mer än en individuell
upplevelse. Den sociala dimensionen av läsandet och vad det kan innebära för individen
betonas.  Bibliotekariens  roll  blir  att  bejaka läsupplevelser,  möjliggöra möten mellan
människor, sörja för att läsargemenskaper skapas och att läsupplevelser och personliga
erfarenheter kan delas. Följande utsaga belyser tydligt hur det helande läsandet tillskrivs
betydelse och hur folkbibliotekarien får en framskjuten roll i stöttandet av mötet mellan
människor som brottas med problem:

-Vid träffarna känner jag att vi är många människor som har läst samma
text och pratar utifrån den. Även vi som är på plats i kraft av våra yrken –
det slutar alltid med att man talar om sig själv. Man delar med sig av hur
man bearbetat händelser i livet, utan att det personliga blir privat, berättar
Lo Ek. Läsningen blir en ingång. /.../ istället för att tala om helig bok skulle
jag vilja tala om det helande läsandet./.../Lo Ek är övertygad om att det
finns  en  passande  bokcirkel  för  alla  –  tjejer  med  ätstörningar,
självskadebeteende, kriminella etc. (36)

Andra gånger tillskrivs även vanliga bokcirklar terapeutisk signifikans och beskrivs ha
större  relevans  för  människors  psykiska  välbefinnande  än  både  andra  konstnärliga
uttryck, såväl som mediciner:

I viss mening kan man se likheter med en vanlig läsecirkel på ett bibliotek
och en session i biblioterapi. Det handlar om att läsa ett urval av böcker
och att reflektera över det man har läst. /../ När du läser skönlitteratur tar
du dig in i någon annans psyke och genom att mentalt ta över någon annans
medvetande  blir  du  själv  grundligt  förändrad.  /.../genom  att  läsa
skönlitteratur, kan du förbättra ditt liv på ett sätt som är svårt att hitta i
andra konstformer eller mediciner/.../. (62)

I den diskursiva formationen om folkbibliotekarien som själens omvårdare ses läsning i
ett  livsutvecklande  och/eller  terapeutiskt  perspektiv.  Den  litteratur  som  avses  är
skönlitteratur. Bok som begrepp tillämpas i vidare bemärkelse. Bokformatet kan variera
och inbegripa såväl e-böcker som ljudböcker. Det framgår också att boken i det här
sammanhanget inte är i fokus, snarare är det läsupplevelsen och läsarsamtalet som står i
centrum. Den sociala läsningen i form av exempelvis bokcirklar likställs ibland med
friskvård för själen liknande den som kännetecknas av biblioterapin. Bibliotekariens roll
blir  härigenom att  med hjälp av litteratur,  som lyfter fram andras levnadsöden, som
redskap, guida och vägleda läsarna till att bege sig ut på en resa in i sitt eget inre för att
finna sig själva, för att finna förståelse för andra och för att finna likheter mellan sig
själv och andra. Biblioteket fungerar som en en mötesplats, en plats där man som läsare
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får möjlighet att möta både litteraturen, sig själv och andra läsare.

Innan jag redogör för de nodalpunkter och flytande signifikanter som jag har funnit i
materialet kan det vara lämpligt med en återkoppling till Foucaults fyra hypoteser (se
kap. 3.2) och en kort förklaring till hur jag resonerar när jag sätter utsagorna i relation
till dessa. I enlighet med den första hypotesen är alla utsagor länkade till samma objekt,
nämligen läsning i ett folkbibliotekssammanhang. Vidare delar utsagorna en viss stil då
de alla utgör inslag i tidskrifter och därigenom följer särskilda formkrav, vilket stämmer
med den andra hypotesen.  Den tredje och fjärde hypotesen är knutna till  diskursens
diskursiva formationer. Den tredje blir aktuell då utsagorna går att gruppera utifrån hur
vissa begrepp ges ett visst innehåll eller en och/eller en viss egenskap. Hit knyter jag
identifieringen  av  nodalpunkter  och  flytande  signifikanter  i  materialet.  Den  fjärde
hypotesen återkopplar jag till då jag undersöker hur utsagorna är eniga och hur de skiljer
sig åt.

5.3 Nodalpunkter och flytande signifikanter

I  materialet  har  jag  funnit  några  tecken  som återkommer  frekvent.  Det  är  läsning,
kvalitet, boken, skönlitteratur, läsare och läsfrämjande. Av dessa identifierar jag läsning,
folkbibliotek  och  läsfrämjande/litteraturförmedlande  som  flytande  signifikanter.  Det
innehåll som ges dessa tecken varierar beroende på sammanhang. Kvalitet, boken, och
skönlitteratur och läsare urskiljer jag som nodalpunkter. De associeras konsekvent till en
viss betydelse.

Läsning
Tecknet  läs (läsande,  läsandet,  läsning,  läsningen och  andra  varianter  av  läs)
förekommer  återkommande  i  de  utsagor  jag  analyserat,  men  vad  som  innefattas  i
begreppet läsning kan variera. Därav förekommer tecknet som en flytande signifikant i
utsagorna.  Som  jag  har  beskrivit  används  läsning  företrädesvis  snävt  i  utsagorna.
Vanligen syftar det på den aktivitet där man tillgodogör sig skönlitterär text i bokform.
Men  det  finns  också  ett  fåtal  exempel  på  utsagor  som  ger  uttryck  för  en  vidare
användning  av  läsbegreppet.  Dessa,  som följande  utsaga,  framhäver  att  formen  för
berättandet kan skifta.

Huvuddefinitionen är bibliotek och vi jobbar övergripande med läsning. 
Det är berättelsen som är i fokus. Sedan kan det ta sig uttryck i konst, mat 
och musik. Det är en mix av allt. (68)

Några utsagor betonar att det är viktigt att man börjar begagna sig av ett vidgat läs- och 
textbegrepp i praktiken för att den läsfrämjande verksamheten ska kunna utvecklas och 
därmed nå ut till fler:

Det vidgade språk- och textbegreppet stärker resonemanget om att använda 
olika gestaltande konstformer i läsfrämjandearbetet i relation till litteratur. 
(3)

36



Alla utsagor har det gemensamt att de vurmar för läsningen och framhåller dess goda
effekter. Genomgående lyfts läsningens goda och nyttiga sidor fram.

Kvalitet (kvalitetsslitteratur, god litteratur, kvalificerad litteratur)
Kvalitet fungerar som en nodalpunkt i materialet. Tecknet återkommer i utsagorna och
dess innebörd diskuteras eller ifrågasätts inte. Kvalitet används för att beskriva vilken
typ  av  litteratur  som  helst  bör  läsas  och  följaktligen  även  vilken  litteratur  som
folkbiblioteken har som sin främsta uppgift att förmedla i sin läsfrämjande verksamhet.
Tecknet kan stå för sig själv eller förekomma i sammansatt form (kvalitetslitteratur).
Eftersom kvalitet syftar på litteratur av hög kvalitet har jag valt att även låta vad som
återkommande i  materialet  benämns som  god litteratur och  kvalificerad litteratur
falla  in  under  denna kategorisering.  Företrädesvis kopplas kvalitetslitteratur  samman
med skönlitteratur.

Men det är inte all skönlitteratur som faller in under beteckningen kvalitetslitteratur. Det
är tydligt att det råder en distinktion mellan kvalitetslitteratur och annan mindre lovvärd
och  uppbygglig  litteratur.  Denna  tanke  om  boken  som  litteraturbärare  och  om
skönlitteraturen  som bärare  av  den  goda  berättelsen  uttrycks  i  vissa  fall  explicit  i
texterna, men det är också vanligt att samma tanke finns inbäddad outtalad i texterna.
Vad som är  utmärkande för  kvalitetslitteraturen  är  däremot  oklart  eftersom det  inte
diskuteras eller definieras vad det egentligen är. Men det står klart att det finns litteratur
som anses vara bättre än annan litteratur. Här följer två exempel på utsagor som mer
eller mindre uttalat vittnar om detta:

Man  kan  glädjas  åt  skönlitteraturens  okontroversiella  ställning  på
folkbiblioteken, men den kan också ha en baksida. Grundläggande frågor
om kvalitet,  urval,  och  genrer  kan hamna i  skymundan eller  behandlas
enligt en sedan länge utvecklad praxis som kanske inte alltid blir föremål
för reflexion. (70)

Visst ska biblioteken köpa in de storsäljande författarna och kunna erbjuda
veckans snackis, men jag tycker om tanken på att boken på biblioteket får
ett längre liv och att en läsare, som aldrig såg på Babel under den korta
vecka som just den här boken syntes överallt, kan bli tipsad om den av en
bibliotekarie tio år senare, helt enkelt för att det är en bra bok och därför
alltid är aktuell./.../Biblioteken kan lyfta litteratur som ligger vid sidan om
synfältet, förmedla av lust inför det väsentliga snarare än det nya. (28)

Ett fåtal utsagor knyter representation och igenkänningsläsning till  kvalitetsbegreppet
och  artikulerar  att  kvalificerad  litteratur  frångår  stereotypa  framställningar  och
traditionella mönster:

För barnen ska vi erbjuda det allra bästa ur barnlitteraturen, böcker som
ger dem redskap att växa i stolthet och självkänsla. (57)

I många fall ger utsagorna som talar om kvalitet en fingervisning om vad som inte faller
in  under  epitetet  kvalitetslitteratur.  Kvalitetslitteratur  definieras  således  genom
beskrivningar av vad det inte är. Flera utsagor artikulerar att kvalificerad litteratur inte
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produceras av den mest uppmärksammade författaren och att det inte är detsamma som
den mest efterfrågade, bästsäljande eller mest lästa litteraturen:

Istället  för  Fifty  shades  of  grey  kan  vi  skylta  med  Rut  Hillarp,  ställa
Thomas Mann bredvid Jonas Gardell och Elin Wägner jämte Nina Björk.
För att en läsare ska känna förtroende för den som förmedlar litteratur
krävs en integritet vid urvalet, och att läsarna och de läsupplevelser som
böckerna ger är i fokus. Det kräver förstås läsande bibliotekarier. Men tills
den dagen media anställer en bibliotekarie för sin bokbevakning och vi inte
behöver  läsa  ännu  en  ”exklusiv”  intervju  med  John  Irving  eller  Bodil
Malmsten  är  kanske  biblioteken  vår  sista  utpost  mot  ängsligheten  och
likriktningen. (28)

Utsagan ovan gör gällande att biblioteket bör erbjuda ett alternativ till likriktningen och
exponera annan litteratur i samlingarna än den för tillfället mest uppmärksammade. Jag
tolkar det som att litterär kvalitet har sin motsats i ett likriktat litteraturutbud och i viss
mån i  den  litteratur  som faller  inom ramarna  för  populärkulturen.  Kvalitetslitteratur
ställs mot kommersialism. Folkbibliotekens urval och förmedling bör stå för kvalitet,
medan bokmarknaden i övrigt sätter kommersialism och marknadsanpassning före ett
kvalitativt urval. Folkbiblioteket beskrivs ofta som att det bör utgöra ett alternativ till
kommersialism och marknadsanpassning snarare än att det faktiskt utgör ett alternativ.
Det finns en oro för att folkbiblioteken inte vågar tänka utanför likriktningens ramar och
att  bibliotekens  utbud  inte  håller  för  en  kvalitetsgranskning.  Gällande  regler  för
upphandling,  färdigpaketerade  profilköp,  tidsbrist  och  jakt  på  höga  siffror  i
utlåningsstatistiken  leder  till  att  bibliotekens  utbud  är  lika  likriktat  som  på  den
kommersiella marknaden. Biblioteken beskrivs svika sitt uppdrag att stå för kvalitet och
aktivt  urval.  Litteratur  utgiven  exempelvis  på  små  förlag,  av  enskilda  personer,  av
organisationer  och  företag  hamnar  sällan  i  bibliotekens  samlingar.  I  materialet
artikuleras  uppfattningen  att   mer  lättillgängliga  böcker  som  läses  för  nöjes  skull
tenderar att vara sämre kvalitetsmässigt. På samma vis riskerar böcker, som är skrivna
med syftet  att  appellera  till  en viss  grupp med vissa intressen,  att  låta  den litterära
kvaliteten bli sekundär. Däremot betonar flera utsagor att det även finns ett värde i att
läsa annan litteratur än den som definieras som kvalificerad eller god litteratur, då den
kan locka till vidare läsning och fungera som en ingång till annan, bättre litteratur.

Skönlitteratur
Tecknet  skönlitteratur (skönlitteraturen)  utgör  en  nodalpunkt  i  materialet.
Skönlitteratur beskrivs genomgående som den högsta formen av litteratur och som den
litteraturform som har mest att ge till läsaren, vare sig den syftar till att vara lustfylld
och  kravlös,  till  att  stimulera  fantasin  och  erbjuda  andra  verkligheter,  bädda  för
igenkänningsläsning eller fungera självutvecklande och hjälpa läsaren att hitta sig själv i
böckernas värld eller göra läsaren till  en fullvärdig samhällsmedborgare. I utsagorna
knyts  skönlitteratur  vanligen  just  till  läsning  av  texter  i  bokform  samt  till
folkbibliotekets läsfrämjande verksamhet, vilken i första hand fokuserar på att främja
läsning av skönlitteratur.

Boken
Boken (och andra  varianter  av  tecknet  bok)  fungerar  som en flytande signifikant  i
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materialet.  Boken är i  utsagorna nära knutet till  läsning och skönlitteratur. När det i
materialet talas om läsning är det främst läsning av texter i bokform som det syftas på.
Bokläsning  och  läsning  används  företrädesvis  synonymt.  Bok  inbegriper  inte  bara
boken  i  tryckt  format,  utan  kan  också  användas  i  vidare  bemärkelse  för  böcker  i
digitaliserad form, som exempelvis ljudbok och e-bok.

Litteraturförmedling och läsfrämjande (arbete/verksamhet-er)
Tecknen litteraturförmedling/läsfrämjande är förekommer som flytande signifikanter
i materialet. Tecknen är nära knutna till varandra och används genomgående synonymt i
utsagorna,  varför  jag  har  valt  att  även  i  min  analys  likställa  dem med  varandra.  I
utsagorna beskrivs litteraturförmedling/läsfrämjande arbete som en av folkbibliotekets
huvuduppgifter.  Arbetet  riktas mot alla grupper.  Samtidigt  uttrycker  flera  utsagor att
man med hjälp av litteraturförmedling och läsfrämjande insatser särskilt kan nå ut till
grupper av icke-läsare. Företrädesvis utgörs de icke-läsande grupper som omnämns i
utsagorna av den manliga delen av befolkningen. Det är alltså män och pojkar som man
i  dessa  fall  önskar  nå  ut  till  och  som  man  önskar  kunna  göra  till  läsare.
Litteraturförmedling/läsfrämjande syftar, enligt flera utsagor, till att verka folkbildande.
Det framträder som nära knutet till folkbibliotekets demokratiska uppdrag.

Litteraturförmedling/läsfrämjande beskrivs också som något som folkbiblioteken skulle
kunna  bli/måste  bli  bättre  på  att  arbeta  med.  Utsagorna  ger  uttryck  för  att  det  på
folkbiblioteken idag saknas både kompetens och resurser i form av tid och pengar för att
kunna göra ett fullgott arbete när det gäller litteraturförmedling och läsfrämjande. Flera
utsagor beskriver det som märkligt att bibliotekariers arbete med litteratur handlar om
att bibliotekarierna ska ägna sin privata tid åt att läsa för jobbet. Jag tolkar det som att
utsagorna ger uttryck för uppfattningen att det krävs av bibliotekarierna att de gör sitt
yrkesarbete  till  sin  livsstil  om  de  ska  kunna  göra  ett  bra  jobb.  I  utsagorna  knyts
litteraturförmedling och läsfrämjande företrädesvis till skönlitteratur och kvalitet. Det är
den  goda,  kvalificerade  skönlitteraturen  som  folkbiblioteken  i  första  hand  har  till
uppgift att sprida. Utsagorna uttrycker också att för att nå ut till nya grupper av läsare
(pojkar  och  män)  bör  bibliotekarier  vara  beredda  på  att  tumma  på  de  litterära
kvalitetskraven  i  sina  läsfrämjande  insatser.  I  sammanhang  där  det  talas  om
läsfrämjande för den manliga delen av befolkningen får den läsfrämjande verksamheten
en  större  bredd  och  rymmer  ett  vidare  text-  och  litteraturbegrepp.  Då  innefattar
läsfrämjandet inte sällan både läsning av serier och fakta, användning av digital media
samt berättelser i andra format än det skrivna ordet, som filmer och ett visualiserande av
berättande genom exempelvis pyssel.

Folkbiblioteket
I materialet fungerar tecknet folkbibliotek (eller den kortare formen bibliotek) som en
flytande signifikant. Som plats tillskrivs det olika betydelse i olika sammanhang. De
beskrivningar som tydligast går att urskilja i materialet är tre till antalet och urskiljs i
analogi med de diskursiva formationerna: Folkbiblioteket ges funktionen av att vara en
plattform för bildning, demokrati och delaktighet i samhället. Det beskrivs också som
en träningslokal, en plats där läsaren ska tränas, utmanas och utvecklas i sitt läsande.
Folkbiblioteket kan även fungera som en plats för möten och personlig utveckling.
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5.4 Subjektspositioner

Eftersom jag inte har tagit hänsyn till vilka som uttalar sig i utsagorna kan subjekten
bara framträda inom de diskursiva formationerna som omtalade. Det är därmed enbart
om de omtalade bibliotekarierna och läsarna som de diskursiva formationerna skapar
kunskap. Subjekten är tillskrivna sina positioner.

Folkbibliotekariers subjektspositioner

Genomgående  förmedlar  utsagorna  att  litteraturförmedling  och  läsning  är  en  av
bibliotekens kärnuppgifter.  Vikten av att  som folkbibliotekarie ha kompetens när det
gäller förmedling och kunskap om skönlitteratur betonas, men det råder oenighet om
huruvida  bibliotekarierna  besitter  tillräcklig  kompetens  på  området  eller  inte.  I
utsagorna  ligger  betoningen  på  att  det  är  folkbibliotekariernas  uppgift  att  göra
människor  till  läsare.  Inom  de  olika  diskursiva  formationerna  ges  den  goda
skönlitteraturen  olika  unika  symbolvärden  och  folkbibliotekarier  tillskrivs  olika
betydelse  för  människors  för  läsande.  Inom  den  diskursiva  formationen
folkbibliotekarier  som  demokratins  garant  beskrivs  bibliotekarien  som  litteraturens
tillgängliggörare, och som en företrädare för delaktighet och rättvisa, men också som en
fostrare.  Inom den diskursiva formationen om folkbibliotekarien som personlig tränare
framträder  bibliotekarier  som  påhejande  coacher,  som  ska  erbjuda  läsarna  lustfylld
träning i läsutveckling. I den diskursiva formationen om folkbibliotekarien som själens
omvårdare förmedlas bilden av bibliotekarier som terapeuter och handledare, som ska
hjälpa läsaren till självhjälp. Med folkbibliotekariens stöd och vägledning ska läsaren få
nya perspektiv på tillvaron, möta litteraturen, möta sig själv i litteraturen och även möta
andra läsare. I sammanhanget blir det intressant att utifrån Foucaults maktanalys titta
närmare på förhållandet mellan bibliotekarier och läsare. Folkbibliotekarierna fungerar
som företrädare för det som Foucault kallar för den dolda, institutionaliserade makten,
vars  disciplinerande och kontrollerande maktutövning sker  närmast  omärkbart  under
förevändningen att det sker för den goda sakens skull (se kap. 3.2). Bibliotekarierna
företräder en kulturell elit som representerar ett visst förhållningssätt till läsning och till
litteratur som kulturellt uttryck. Inom ramarna för det förmedlande uppdraget tillskrivs
bibliotekarierna rollen som fostrare, tränare och terapeut.

Läsares subjektspositioner

Läsare betecknas en person som på eget initiativ hänger sig åt läsning av skönlitteratur i
bokform.  Människor ges inget eget ansvar för att hitta till läsningen. Det kommer an på
bibliotekarierna att skapa intresse för läsning, att väcka läslust och att medvetandegöra
människor  om  vikten  av  att  läsa.  Läsarnas  handlingsutrymme  är  begränsat.  De
framträder  inte  som aktiva subjekt,  utan som passiva mottagare av bibliotekariernas
folkbibldningsideologiska  strävan  att  upplysa  och  bilda  medborgarna,  deras
pedagogiska ambitioner att träna och coacha människor i deras personliga läsutveckling
och  deras  omhändertagande  och  vårdande  omsorger   för  att  med  hjälp  av  den  rätt
doserade skönlitteraturen bistå vilsna och/eller hjälpsökande läsare med elixir för sinnet.
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5.5 Sammanfattning av analysen

En tillämpning av  Foucaults  hypoteser  på  materialet  visar  att  det  går  att  identifiera
kategorier av utsagor som ger vissa begrepp ett visst innehåll. Med hjälp av Foucaults
hypoteser synliggörs också hur de diskursiva formationerna är eniga och hur de skiljer
sig åt. Det går även att urskilja formationer genom att undersöka vilka begrepp som ges
ett visst innehåll  och hur utsagor sammanlänkas och i sin samstämmighet skapar ett
sammanhang.

Den  diskursiva  formationen  som  jag  kallar  för  folkbibliotekarien  som  demokratins
garant  är  litteraturpolitiskt/kulturpolitiskt  legitimerande  och  fokuserar  på
folkbibliotekariernas  läsfrämjandearbete  utifrån  folkbibliotekets  uppdrag.  Läsandets
betydelse  för  bildning och demokrati  betonas  och folkbibliotekariernas  läsfrämjande
arbete  beskrivs  ha  en utjämnande funktion när  det  gäller  läsklyftor.  I  förlängningen
uppge även folkbibliotekariernas arbete ha betydelse för att minska kunskapsmässiga,
ekonomiska och sociala klyftor i samhället. Folkbiblioteket som plats blir en plattform
för  demokrati  och  samhällsdelaktighet.  Folkbiblioteket  uppgift  att  erbjuda  alla  fri
tillgång  till  litteratur  framhålls.  Ofta  hänvisar  utsagorna  till  statistik  kring  minskad
läsning och försämrad läsförståelse. Det talas om att folkbiblioteket måste inrikta sig på
att nå ut till nya grupper och få dessa att börja läsa. Särskild uppmärksamhet riktas mot
det  manliga  läsandet  (icke-läsandet).  När  den  manliga  läsningen  diskuteras  sker  en
förändring  i  litteratursynen.  Läs-  och  textbegreppet  vidgas  och  den  kvalificerade
litteraturen får inte samma framskjutna plats. I sammanhanget artikuleras att e-bokens
ställning på biblioteket måste säkras för att folkbibliotekets demokratiska uppdrag ska
kunna fullgöras.  Det  beskrivs som problematiskt  för  folkbiblioteket  att  leva upp till
uppdraget att förse medborgarna (de manliga läsarna) med fri tillgång till litteratur när
tillgängliggörandet av e-böcker begränsas.

Formationen  folkbibliotekarien som personlig tränare kopplar folkbibliotekariens och
det läsfrämjande arbetet till sportens och idrottens värld. Detta sker på två sätt. Dels
genom att folkbiblioteken samarbetar med idrottsrörelsen och fokuserar på förmedling
av litteratur som på olika sätt handlar om sport för att nå ut och få människor att börja
läsa.  Dels  genom  ett  försportligande  av  själva  läsandet  som  aktivitet.  Detta
försportsligandet  av  läsandet  kan skönjas  genomgående i  mitt  material.  Inom denna
formation  är  föreställningen  om  den  goda  boken  stark,  liksom  betoningen  på  den
manliga läsningen. Folkbibliotekarien tillskrivs rollen som läscoach och tränare. Målet
är att få människor att kunna tillgodogöra sig och uppskatta kvalitativ litteratur i tryckt
form. Bibliotekarien ska få människor att känna läslust, träna sig på att bli läsare och på
att utvecklas som läsare.

Den diskursiva  formationen som benämns  folkbibliotekarien  som själens  omvårdare
fokuserar  uteslutande  på  skönlitteratur  och  här  är  tillämpningen  av  läs-  och
litteraturbegreppet  snäv.  Det  pläderas  för  en  litteratursyn  som  lyfter  fram
skönlitteraturen som en konstform med egna värden i sig själv. Här knyts inte läsning
till kön. Skönlitteraturens värden beskrivs som universella och ovärderliga och det talas
bl.a.  om  att  den  bidrar  till  personlig  utveckling  och  vidgar  människors  perspektiv.
Skönlitteraturen  uppges  också  ha  medicinska  egenskaper  och  läsning  deklareras  ha
avgörande betydelse för  människans psykiska välbefinnande.  Den sociala  läsningens

41



betydelse  för  människor  artikuleras.  Läsecirklar  och  litterära  samtal  på  biblioteket
beskrivs  med  terapeutiska  förtecken.  Folkbibliotekarien  får  rollen  som terapeut  och
handledare och tillskrivs egenskaper som inkännande, lyssnande och förstående. Hen
ska guida läsaren in i en inre, berikande, befriande och helande, resa. Biblioteket blir en
mötesplats, där läsare ges tillfälle att möta litteraturen och dess gestalter och där det ges
utrymme för läsarna att spegla sig i litteraturen. Biblioteket blir också en plats där läsare
möts och speglar sig i varandra.

Nodalpunkterna  och  de  flytande  signifikanterna  visar  att  litteratursynen  skiftar.
Samtidigt är det tydligt att tonvikten ligger på en snäv litteratursyn där föreställningen
om den goda skönlitterära boken dominerar. Kvalitetsuppfattningen är befäst, även om
definieringen av  kvalitet  sker  genom att  det  framhålls  vad  som inte  faller  in  under
epitetet kvalité (kommersiell litteratur, litteratur som kopplas till populärkulturen, alltför
lättillgänglig litteratur). Kvalitetslitteratur är den litteratur som bör läsas. Annan, enklare
litteratur, ska i första hand ses som en språngbräda till  den kvalificerade litteraturen.
Den  litteraturförmedlande  folkbibliotekariens  roll  varierar  från  att  vara  en
tillgängliggörare och spridare av god och uppbygglig litteratur i demokratins namn, till
att fungera som en peppande coach och en inkännande och omvårdande handledare med
terapeutisk  kompetens.  Bibliotekarien  företräder  den  institutionella,  disciplinerande
makten. Läsaren framträder som passiv och blir ett objekt för bibliotekariens expertis
och goda vilja att arbeta för ett bättre samhälle och för individens bästa.
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATS

Här svarar jag på mina frågeställningar och diskuterar och problematiserar mina svar i
relation till tidigare forskning. Inledningsvis beskriver och diskuterar jag kring de olika
läsfrämjaridentiteter  som  framträder  i  talet  om  folkbibliotekens
litteraturförmedling/läsfrämjande i bibliotekspressen. Därefter diskuterar jag kring den
litteratursyn som förmedlas. Avslutningsvis resonerar jag kring min egen relation till
uppsatsämnet, undersökningens avgränsningar samt vilka eventuella konsekvenser mitt
val av teori- och metod kan ha medfört. Jag ger också förslag på framtida forskning.

6.1 Om de diskursiva formationernas struktur och om de 
läsfrämjaridentiteter som framträder i utsagorna

I  bibliotekspressens  förmedling  om  folkbibliotekariers  och  folkbibliotekets
litteraturförmedlande/läsfrämjande verksamhet urskiljer jag tre diskursiva formationer.
Dessa  beskriver  hur,  som jag  uppfattar  det,  de  tre  tydligaste  läsfrämjaridentiteterna
konstrueras i de utsagor jag har studerat. Den första diskursiva formationen kallar jag
för folkbibliotekarien som demokratins garant. Den är kulturpolitiskt legitimerande och
organiserar  sig  kring  folkbibliotekariens  roll  att  verka  för  att  folkbibliotekets
demokratiska uppdrag att sörja för allas fria tillgång till litteratur och kunskap fullgörs.
Den diskursiva  formationen  folkbibliotekarien  som personlig  tränare organiserar  sig
kring vad jag kallar ett försportsligande av läsning där man närmast uppfattar läsning
som aktivitet som sport och där man i talet om läsning använder sig av termer från
sportens värld. Att det initieras läsfrämjande åtgärder i samarbete med idrottsrörelsen
kan också ses som en aspekt av ett försportsligande av läsandet. I den tredje och sista
diskursiva  formationen,  folkbibliotekarien  som  själens  omvårdare,  organiserar  sig
utsagorna kring tanken att skönlitteratur bidrar till personlig utveckling samt att läsning
av skönlitteratur har goda effekter på människors psykiska hälsa.

Den diskursiva formationen  folkbibliotekarien som demokratins garant kan knytas till
det  folkbildningsideal  som har präglat  de svenska folkbibliotekens historia sedan de
uppkom i början av 1900-talet (jfr Hansson (2005); Torstensson (1996)). Här artikuleras
folkbibliotekariernas  betydelse  i  det  allmänna  politiska  arbetet  att  lokalt  arbeta  för
jämlikhet och demokrati. Litteratursynen präglas av tanken om den goda skönlitterära
boken. Läsning ses i första hand som en aktivitet där man tillägnar sig skönlitteratur i
bokform. Läsningens instrumentella värde betonas. Läsningen uppfattas först och främst
ur ett samhällsnyttigt perspektiv. Läsandet beskrivs som nödvändigt för att individen ska
klara  sig  i  samhället,  samtidigt  som  det  uppges  gagna  hela  samhället  och  dess
utveckling.  Läsandet  beskrivs  som  grunden  för  ett  samhälle  som  värnar  om
demokratiska rättigheter och biblioteken blir själva plattformen för demokratin. Utifrån
Øroms resonemang om bibliotekarieidentiteter kan kan denna läsfrämjaridientitet knytas
till den bibliotekarieidentitet som benämns förmedlaridentiteten och som har en tydlig
förankring i den klassiska folkbildningstraditionen (jfr Ørom 1993). Folkbibliotekarien
får rollen som demokratins garant som ska sörja för tillgängliggörandet av fri litteratur
och  kunskap  för  alla.  Läsaren  tillskrivs  rollen  som  medborgare,  vars  rätt  till
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samhällsinsyn och rätt till möjlighet att påverka samhället och dess utveckling betonas.
Här  ligger  inte  tyngdpunkten  på  den  individuella  läsningen,  snarare  framhålls
läsningens  betydelse  för  kollektivet.  Det  förefaller  vara  bibliotekariens  plikt  att  få
medborgarna att börja läsa. Läsningen i sig förväntas fungera medvetandegörande och
ett  samhälle  med  minskade  läsklyftor  uppges  vara  nyckeln  till  ett  samhälle  med
minskade socioekonomiska klyftor, kunskapsklyftor och minskad tolerans. I materialet
läggs fokus till stor del på att biblioteket ska få ”nya grupper” att börja läsa. Dessa nya
grupper  uppges  bl.a.  utgöras  av  underprivilegierade  grupper  i  samhället.  Emellertid
ligger  betoningen  på  det  manliga  läsandet.  Män  och  pojkars  icke-läsning
problematiseras och bibliotekets uppgift är att inrikta sig på att göra män och pojkar till
läsare. Användningen av ny teknik knyts till det manliga läsandet. En förutsättning för
att få pojkar och män att bli läsare uppges vara att folkbiblioteket kan erbjuda e-böcker.
Det artikuleras att pojkar och män är intresserade av ny teknik och att de kan lockas in i
läsandet  med  hjälp  av  de  nya  medieformaten.  I  sammanhanget  lyfter  man  in  e-
boksdebatten i diskussionen om den manliga läsandet. Samtidigt gör man frågan om e-
bokens ställning på biblioteket till en fråga om bibliotekets möjlighet att leva upp till sitt
demokratiska  uppdrag.  Utan  de  nyare  medieformaten  i  sina  samlingar  uppges
biblioteket inte kunna erbjuda medborgarna (de manliga) gratis litteratur och kunskap i
den mån de förväntas  enligt  sitt  uppdrag.  I  det  avseendet  att  det  finns  ett  fokus på
användandet av ny teknik och dess effekter på läsandet gör att denna läsfrämjaridentitet
också  har  tydliga  beröringspunkter  med  den  bibliotekarieidentitet  som  Schreiber
benämner  upplevelseförmedlaridentiteten  och som ser  det  som sin uppgift att  fånga
användarnas intresse genom att förse dem med upplevelser. Genom användandet av e-
böcker beskrivs läsupplevelsen få en ny dimension (jfr Schreiber 2006).

Också i den diskursiva formationen om folkbibliotekarien som personlig tränare urskiljs
en  litteratursyn  som  präglas  av  föreställningen  om  den  goda  skönlitterära  boken.
Läsning  beskrivs  i  termer  av  läsning  av  skönlitteratur  i  tryckt  form.  Här  är  den
hierarkiska synen på läsning tydlig. Även inom denna diskursiva formation är synen på
läsning instrumentell, även om det inte är lika tydligt som i de andra formationerna.
Enklare litteratur beskrivs som en ingång till den finare och mer kvalitativa litteraturen.
Inom denna  diskursiva  formation  försportsligas  läsningen  som aktivitet.  I  talet  om
läsning används termer som kommer från sporten och idrottens värld. Folkbiblioteket
samarbetar med idrottsrörelsen för att nå ut till nya läsare. Betoningen ligger på den
manliga läsningen. Det är särskilt pojkar som ska upptäcka sin läslust och tränas in i
läsandet. Folkbibliotekarien blir en tränare, en coach, som ska träna, drilla och peppa.
Hen arbetar uppsökande och är med på plats, i de sammanhang där de nya läsarna finns.
Det finns många likheter mellan denna läsfrämjaridentitet och den bibliotekarieidentitet
som  Ørom  kallar  för  socialarbetaridentiteten En  väsentlig  skillnad  är  att  det
engagemang som Ørom såg riktas mot barn, kvinnor och arbetarklass under 1970-talet
och framåt idag till  stor del riktas mot pojkar och i viss mån män (jfr Ørom 1993).
Biblioteket  kan  urskiljas  som mer  eller  mindre  ambulerande.  Som rum blir  det  en
träningslokal, en plats där den manlige icke-läsaren ska träna på att läsa, utvecklas som
läsare och slutligen kunna utmana sig själv som läsare och tillgodogöra sig kvalitativ
litteratur med mervärde.

Även den diskursiva formationen folkbibliotekarien som själens omvårdare utmärks av
en litteratursyn som rymmer föreställningen om den goda skönlitterära boken i tryckt
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form.  Här  är  det  läsningens  goda  effekter  för  individen  som  framhålls.  Den
identifikatoriska läsningen betonas. Läsningen beskrivs öppna upp för nya perspektiv,
fungera personlighetsutvecklande och bota ensamhet. Läsningen uppges också ha direkt
helande och medicinska effekter för läsarens psykiska hälsa. Den sociala dimensionen
av läsandet och vad det kan innebära för individen betonas.  Att läsfrämjaridentiteten
folkbibliotekarien som själens omvårdare framträder tydligt i materialet kan relateras till
det ökade intresse för sambandet mellan kultur och hälsa som Persson (2012) beskriver.
Persson uppehåller sig vid biblioterapin och tittar närmare på innehållet i handböcker
inom  biblioterapin  som  terapeutisk  metod.  Han  ser  att  myten  om  att  den  goda
litteraturen ligger till grund för den goda människan är tongivande inom biblioterapin.
Denna tanke finns även inom konstruktionen av läsfrämjaridentiteten folkbibliotekarien
som själens omvårdare. Samtidigt  tycks  det  i  de utsagor  jag studerat  finnas en mer
uppluckrad  syn  på  skillnaden  mellan  biblioterapin  som  läsart  och  som  terapeutisk
metod,  än vad  Persson identifierar  i  de  handböcker  han analyserat.  I  mitt  material
tillskrivs bibliotekarien rollen som terapeut och beskrivs ordinera helande skönlitteratur,
bejaka läsupplevelser och möjliggöra livsavgörande möten mellan människor. Men på
samma  gång  artikuleras  en  tro  på  ”den  rätt”  förmedlade  litteraturens  förmåga  att
tillhandahålla inlevelse, identifikation och igenkänning i sig själv kan verka helande.
Också här  kan man dra paralleller  till  den biliotekarieidentitet  som Ørom kallar  för
socialarbetaridentiteten, vilken ger uttryck för viljan att sätta användarens behov i fokus.
Samtidigt  framträder  den  bibliotekarieidentitet  som  Ørom  knyter  till  en  allmän
folkbildningstradition  och  benämner  kulturförmedlaridentitet  genom  att
folkbibliotekariens  förmåga  att  kunna  värdera  och  förmedla  kvalificerad  litteratur
framhålls (jfr Ørom 1993). Biblioteket blir en mötesplats: ett rum där läsaren kan möta
litteraturen, möta sig själv i litteraturen och möta andra läsare.

6.2 Om maktförhållanden inom konstruktionen av de 
uppmärksammade läsfrämjaridentiteterna

När det gäller bibliotekariens och läsarens roller i förmedlingssammanhang framträder
bibliotekarien som aktiv, medan läsaren tillskrivs en passiv roll. Utifrån Foucaults syn
på makt och kontroll kan relationen mellan bibliotekarien och läsaren beskrivas som ett
maktförhållande.  Bibliotekarien  företräder  en  institutionaliserad  och  elitistisk
litteratursyn  och  med  hänvisning  till  sin  kompetens  och  kunskap  på  området  har
bibliotekarien till uppgift att förse läsaren med den kvalitativa och goda litteraturen eller
åtminstone skapa de rätta förutsättningarna för att läsaren ska kunna tillgodogöra sig
densamma.  Särskilt  inom  den  diskursiva  formationen  om  folkbibliotekarien  som
demokratins garant, där läsandet framställs som vägen till ett bättre samhälle, ges litet
utrymme för användarnas egna läspreferenser. Den goda viljan att engagera människor i
rätt form av läsande i syftet att uppfostra dem i den rätta demokratiska andan riskerar att
passivisera  dem  istället  för  att  man  från  bibliotekets  håll  skapar  en  plattform  för
delaktighet genom att i större utsträckning utgå från människors erfarenheter och tankar.
(jfr  Trondheim  enligt  Persson  2012)  Inom  de  diskursiva  formationerna
folkbibliotekarien som demokratins garant och folkbibliotekarien som personlig tränare
reflekteras en  syn  på  läsaren  som  pojke  eller  man  med  bristande  läsintresse  och
bristande läspreferenser. Läsaren tillskrivs heller inget eget ansvar för sitt läsande. Med
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Foucaults terminologi kan det enkelt beskrivas som att läsaren disciplineras i sin läsning
av  folkbibliotekarierna  som  företräder  den  institutionaliserade  makten  (jfr  Foucault
1987).

6.3 Förhållningssätt till läsningen och dess betydelse inom 
konstruktionen av läsfrämjaridentiteterna

I  bibliotekspressen  förmedlas  att  bibliotekariernas  förhållningssätt  till  läsningen
framförallt  utgörs  av  ett  traditionellt  förhållningssätt  kombinerat  med  ett
emancipatoriskt  förhållningssätt.  Det  traditionella  förhållningssättet  gör  sig  gällande
genom närvaron av föreställningen om den goda, kvalitativa skönlitteraturen och att det
artikuleras  att  målet  är  att  läsarna  ska  upptäcka  och  tillägna  sig  den  kvalificerade
litteraturen. Samtidigt finns det en betoning på att läsandet ska baseras på egna val och
utgå  från  läsarnas  egna  intressen.  Tanken  om  att  läsningen  har  en
personlighetsutvecklande funktion framkommer också tydligt.  Det  kan knytas till  ett
emancipatoriskt förhållningssätt till läsning (se Limberg 2002). Min analys visar att den
instrumentella synen på läsning löper som en röd tråd genom utsagorna. Mina resultat
överensstämmer alltså inte helt med Tveits (2004) resonemang om folkbibliotekariernas
som  litteraturförmedlare  i  ett  icke-instrumentell  kontext.  Det  är  riktigt  att
folkbibliotekarierna  inte  förväntas  förmedla  litteratur  i  ett  sammanhang  där
nyttoaspekten av den läsfrämjande verksamhetens artikuleras som det primära målet för
verksamheten.  Ofta  talas  det  i  utsagorna om läslust  och om vikten  av att  väcka ett
genuint intresse för läsandet, men lika ofta talas det i samma utsagor om nyttan med
läsningen och hur viktigt läsningen är. Att betrakta litteraturen som en konstform i sig
blir svårt när det hela tiden pekas på de ändamål som läsandet ska tjäna. Läsningens
nytta framhålls genomgående framför dess estetiska värden.

6.4 Framställningen av förhållningssätt till begreppen kvalitet, den 
goda boken och förmedlarkompetens inom konstruktionen av 
läsfrämjaridentiteterna

I mitt material har jag sett att det finns en ambivalens kring huruvida bibliotekariernas
kompetens  när  det  gäller  litteraturförmedling  är  tillräcklig  eller  inte.  Vikten  av
kompetens och kunskap om litteratur och litteraturförmedling framhålls (jfr Adenine &
Alvadaro 2004; Hedman 2009). Det framgår att bibliotekariernas kompetens på området
värdesätts, men att det ges också uttryck för en önskan om att den både ska tas bättre till
vara på och utökas. Resurser i form av tid och pengar beskrivs som det största hindret
för  kompetensutveckling  när  det  gäller  det  litteraturfrämjande  arbetet.  Både  Tveit
(2004) och Nilsson (2012) betonar den dynamiska synen på förmedlingsprocessen, som
framhåller kommunikation och dialog mellan förmedlare och läsare. Kunskaper om och
orientering  i  den  litterära  världen  ses  som viktiga  förutsättningar  för  att  bli  en  bra
litteraturförmedlare. Vidare menar Tveit att eftersom det förmedlande arbetet upptar en
stor  del  av  bibliotekariernas  tid  och  att  det  framför  allt  är  i  inom  det  delen  av
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verksamheten som bibliotekarierna möter bibliotekets användare, är det avgörande att
bibliotekarier i  förmedlingssituationen intresserar sig för användarna och tar reda på
vilka behov och förutsättningar de har. Att som bibliotekarie ta hänsyn till användarnas
preferenser  beskrivs  som en  god  en  utgångspunkt  i  det  förmedlande  arbetet  (Tveit
2004).  I  min  analys  framträder  en  bild  av  att  folkbibliotekarier  förhåller  sig  till
kvalitetsbegreppet i det litteraturförmedlande arbetet. Det framkommer inte helt tydligt
vad bibliotekarierna fyller kvalitetsbegreppet med, men det är uppenbart att de skiljer
mellan  kvalificerad  litteratur  och  icke-kvalificerad  litteratur.  Naper  &  Tveit  (2006)
framhåller  att  kvalitetskriterier  är  föränderliga  med avseende  på  tid  och rum.  Även
personliga erfarenheter avgör hur kvalitet uppfattas. De menar att det är betydande att
bibliotekarier både förhåller sig till och resonerar kring kvalitetsbegreppet och vad de
inrymmer i det. Det är inte upp till  bibliotekarier att  avgöra vad som är kvalitet för
andra.  Däremot  ingår  det  i  bibliotekariers  uppgift  att  utifrån  den  egna
litteraturkännedom hjälpa användare att hitta litteratur som speglar användarnas olika
preferenser uppfyller deras olika förutsättningar och behov. Det tål att tänkas på hur
mycket av den litteratursyn som har framträtt  i  de utsagor jag har studerat som kan
spåras i det faktiska litteraturfrämjande arbetet på folkbiblioteken. Kan föreställningen
om  den  goda  skönlitterära  boken  urskiljas,  i  vilken  grad  märks  den  hierarkiska
litteratursynen och utifrån vilka kriterier bedöms kvalitet? Att i dialog med användarna
hitta  nya  ingångar  i  läsandet  är  nog  bra.  Men  kanske  måste  det  till  ett  kritiskt
granskande av den egna läsfrämjande verksamheten för att detta ska låta sig göras fullt
ut?

6.5 Om läs- och litteraturbegreppets tillämpning inom konstruktionen 
av läsfrämjaridentiteterna

En genomgång av texterna visar att både litteraturbegreppet och textbegreppet vanligen
har en snäv tillämpning. När det talas om läsning är det främst läsning av böcker i tryckt
form det handlar om. Bokbegreppet kan även användas utvidgat och inbegriper då också
böcker  i  digital  form.  Böcker  likställs  företrädesvis  med  skönlitteratur.  Läsning  av
skönlitteratur framställs som god och nyttig läsning och beskrivs ofta som nyckeln till
förmågan  att  kunna  förstå  längre  texter  och  därigenom  fullt  ut  kunna  utnyttja  sin
läskunnighet, vilket bedöms som avgörande för att man ska klara sig i dagens samhälle.
Läsning av skönlitteratur beskrivs också som vägen till livskunskap, som nyckeln till att
att  kunna förstå  sig själv och andra.  Även läsningens betydelse för kollektivets  och
samhällets bästa betonas.

Jag gick in i arbetet med den här uppsatsen med föreställningen om att litteratursynen
inom dagens svenska folkbiblioteksväsende skulle ha en mer uppluckrad litteratursyn
och  ett  mer  öppet  förhållningssätt  till  text  och  läsning  än  vad  som  förmedlas  i
bibliotekspressen. Som den mesta forskning kring läsning pekar på (jfr Persson 2012,
Ross et al. 2006 Eriksson 2007, Olsen 2013, Hedemark 2009, Posnic & Ågårdh 2012)
tycks  den  gängse  litteratursynen  vare  sig  den  belyses  inom  ramarna  för
utbildningssystemet,  kulturpolitiken,  litteraturpolitiken  eller  bibliotekssektorn  präglas
av tanken på den goda skönlitteraturen. Folkbiblioteken framställs varken stå för någon
avvikande eller nydanande syn på litteraturen eller läsandet i det material som jag har
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undersökt.  Hedemark (2009) ser  att  det  finns  en risk att  folkbiblioteket  förlorar  sin
legitimitet om det istället för att signalera att det följer med i den tekniska utvecklingen i
samhället i övrigt, fortsätter att främst kopplas samman med den tryckta boken. Hennes
undersökning  av  offentlig  mediarapportering  kring  biblioteksdebatter  visar  att  det
främst är manliga författare, inte bibliotekarier eller representanter för biblioteket, som
uttalar sig i debatterna. Detta ser Hedemark som ett skäl till att den tryckta, skönlitterära
boken  ges  en  så  stark  ställning  i  debatten  om  folkbiblioteken.  Boken  som
litteraturbärare intar en särställning även i mitt material. Jag har inte specifikt tittat på
vilka aktörer som kommer till tals i mitt material, men jag vill ändå påstå att det till stor
del är bibliotekarier och andra från bibliotekssektorn som uttalar sig i de utsagor jag har
studerat. Samtidigt kan min undersökning nyansera bilden av av folkbiblioteken som
skönlitterära bokkramare något. Det framgår att man från folkbibliotekets sida håller
den skönlitterära boken högt, men man vurmar för böcker i flera format än den tryckta.
Sett ur ett läsfrämjarperspektiv tycks inte folkbibliotekets legitimitetsproblematik idag
främst  handla om att  man har svårt  att  arbeta  för  att  inkludera olika medieformat  i
verksamheten.  Däremot  kan  det  ses  som problematiskt  att  man  har  svårt  att  se  på
läsning i ett vidare perspektiv. Att det inte ges utrymme för ett mer öppet och tolkande
förhållningssätt till texten/berättelsen kan tyckas märkligt, inte minst med tanke på att vi
lever i en tid där teknologin utan tvekan gör det möjligt att skapa den transparens och
det fönster mot verkligheten som Persson (2012) beskriver att litteraturen (i bokform)
anses ha en unik förmåga att kunna göra. Inom de diskursiva formationer som jag har
urskiljt när det gäller olika betydelser som ges folkbibliotekarien som läsfrämjare och de
betydelser som ges läsningen i det material jag har studerat så artikuleras en snäv syn på
vad  läsning  är  och  vad  och  hur  man  ska  läsa.  Min  analys  visar  som  nämnts  att
litteraturförmedling i ett folkbibliotekssammanhang i första hand syftar till  att sprida
skönlitteratur.  Detta stämmer väl överens med vad Akenine & Alvadaro (2004) kom
fram till för snart 10 år sedan. Akenine & Alvadaro uppgav också att den tryckta boken
hölls högt av de bibliotekarier som de intervjuat samt att de ofta upplevde att den delen
av arbetet  som var  informationsinriktat  och  som krävde tekniska  färdigheter  många
gånger stod i vägen för litteraturförmedlingen, trots att de egentligen kände ett större
engagemang för det senare. Här verkar det hänt en del på området under den tid som har
förflutit.  Inom  de  diskursiva  formationer  som  jag  har  urskiljt  sätts  det  visserligen
likhetstecken mellan läsning och bokläsning, men boken kan komma i flera former.
Bokbegreppet har vidgats och innefattar även digitala format som e-böcker och ibland
även  ljudböcker.  Det  utvidgade  bokbegreppets  uppmärksammas  också  av  Eriksson
(2007) i  hennes  granskning av Bokpriskommissionen (2005:12).  Det  är  inte  särskilt
konstigt eftersom teknologin har utvecklats och digitaliseringen har vunnit mark och
inte  längre är  något  som bara kommer de  mest  framsynta  till  del.  Vad som är  mer
anmärkningsvärt är att min analys visar att boken i digitaliserade format främst knyts till
det  manliga  läsandet.  Jag  skönjer  också  att  det  inom  ramarna  för  e-boksdebatten
artikuleras att det kvinnliga läsandet av tryckta böcker är ett traditionellt och förlegat
läsande satt i relation till det nya, digitaliserade manliga läsandet. Läsning av böcker i
tryckt  format  knyts  till  det  traditionella  kvinnliga  läsandet  och  beskrivs  som passé,
medan e-böcker  knyts  till  det  manliga,  nya  och framtidsorienterade  läsandet.  Att  e-
böcker  beskrivs  som  en  förutsättning  till  folkbibliotekets  existensberättigande  och
relevans, innebär också att ett folkbibliotek som främst bygger sina samlingar på den
tryckta  boken  betraktas  som förgånget  och  fråntaget  sin  ställning  som betydelsefull
samhällsinstitution. I tanken om att e-böckerna står för utveckling och framsynthet finns

48



också tanken om att det är männen och som ska komma till folkbiblioteket och befästa
dess  legitimitet.  Exempelvis  artikuleras  det  i  utsagorna  att  det  finns  ett  behov  av
lässtimulerande projekt som riktas specifikt till pojkar och som bör inrymma ett vidare
läsbegrepp.  De gånger  ett  vidgat  läsbegrepp förs  på tal  är  det  också företrädesvis  i
utsagor där det manliga läsandet diskuteras. Detta menar jag är ett exempel på att det i
de utsagor jag har analyserat förekommer en dikotomiserande princip. Det finns fler
exempel på hur den särskiljande logiken strukturerar de diskursiva formationer jag har
identifierat.  Både  Persson  (2012)  och  Olsen  (2013)  pekar  på  att  det  finns  en
dikotomiserande  logik  när  det  gäller  synen  på  litteratur  och  läsande.  Båda  ser  att
föreställningen  om  den  goda  och  uppbyggliga  litteraturen  och  den  skräpiga  och
fördummande  populärkulturen  ligger  nära  vad  som  knyts  till  den  allmänt  rådande
föreställningen  om  kvalitetslitteraturen  ställd  mot  den  massproducerade
populärkulturen. Olsen (2013) ser att det i föreställningen om den goda uppbyggliga
litteraturen  och den skräpiga och fördummande populärlitteraturen,  som genomsyrar
debatten om Litteraturutredningen (SOU 2012:65) struktureras genom kategoriserande
och särskiljande principer. Hon relaterar dikotomin fin-/populärlitteratur till dikotomier
som män/kvinnor, arbete/fritid och offentlig/privat (Olsen 2013). Motsatsförhållanden
som jag identifierar inom den hierarkiska litteratursynen, som är tydligt framträdande
och går på tvären genom alla diskursiva formationer jag uppmärksammar, är exempelvis
kvinnlig läsning/manlig läsning (där den manliga läsningen kan sägas vara en form av
icke-läsning eftersom den manliga läsningen av exempelvis fakta och tidskrifter eller
läsning på nätet inte betraktas som riktig läsning), skönlitteratur/fakta och kvalificerad
litteratur/enklare.

Den  hierarkiska  synen  på  läsning  uppfattar  jag  som  mycket  problematisk  och
exkluderande.  Den  utesluter  och  osynliggör  viss  läsning  och  därigenom även  vissa
läsare (jfr Molloy (2007), Ross et al. (2006), Olsen (2013), Kulturrådet (2004) som alla
nämner  den  snäva  synen  på  läsning  som  dominerar  och  som  medför  att  vissa
läspreferenser inte beaktas i exempelvis läsvaneundersökningar och därmed inte heller
tas i beaktning i den allmänna diskussionen om läsning). Forskning visar på att en stor
del av det manliga läsandet faller utanför ramarna för vad som ryms inom det snäva
läsbegreppet (jfr Ross et al. 2006), vilket resulterar i att det manliga läsandet tenderar att
framställas  som krisartat  (jfr  Enelund Posnic  & Ågårdh 2012 och  Olsen  2013 som
skriver  om problematiseringen  kring  pojkars  och  mäns  läsning  i  dagspressen).  Jag
urskiljer att det också i bibliotekspressen problematiseras kring det manliga läsandet. I
min undersökning finns det en betoning det på det manliga läsandet särskilt när det talas
om att folkbibliotekets läsfrämjande syftar till att utjämna läsklyftorna och att få nya
grupper att börja läsa. I likhet med Molloy (2007) och Olsen (2013) anser jag att det
finns en risk i att ensidigt problematisera kring det manliga läsandet. Att gång på gång
upprepa att pojkar och män inte läser riskerar att stigmatisera det manliga läsandet. Det
riskerar  också att  leda till  ett  osynliggörande av det  kvinnliga läsandet  (jfr  Enelund
Posnic och Ågårdh (2012) och ett  osynliggörande av de män och pojkar som läser.
Också de som läser enligt de läspreferenser som ses som giltiga inom den dominerande
litteratursynen  osynliggörs  härigenom  (Olsen  2013).  I  sammanhanget  vill  jag  även
tillägga att det osynliggör de kvinnor och flickor som inte läser. Varken de som läser i
enlighet med de läspreferenser som legitimeras inom rådande litteratursyn eller de som
inte  läser  alls  blir  synliggjorda  eftersom fokus  helt  ligger  på  det  manliga  läsandet.
Bibliotekspressen är delaktig i skapandet och reproducerandet av bilden av pojkar och
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män som icke-läsare. Jag tolkar det som att en av konsekvenserna av detta är att den
manliga läsningen tenderar att särbehandlas exempelvis genom att man särskilt knyter
det  manliga  läsandet  till  teknologi  och  digitalisering,  men  också  genom  att  man
tillämpar en vidare litteratursyn i  projekt som är särskilt  riktade till  pojkar och/eller
män. Att en vidgad litteratursyn och ett tillgängliggörande av teknik och spridande av
kunskap om teknik i första hand knyts till det manliga läsandet är problematiskt då det
kvinnliga läsandet på samma gång tenderar att exkluderas från detsamma.

Jag anser också att den gängse litteratursynen, som utmärks av ett snävt tillämpat text-
och  läsbegrepp  och  som  rymmer  en  hierarkisk  syn  på  läsning,  gravt  förenklar
diskussionen  kring  ökade  samhällsklyftor,  minskad  tolerans  och  urholkning  av
demokratin som vi står inför idag. Detta genom att den vill förklara skillnader mellan
grupper i samhället och minskad tolerans genom att hänvisa till att det beror på vissa
gruppers minskade läsvanor. Läsklyftor i samhället kan nog ses som ett symptom på
ovan nämnda samhällsproblem, men jag har svårt att se att det skulle vara en av de
bakomliggande  orsakerna  till  dem.  Jag  tror  att  den  bibliotekarie  som verkligen  vill
arbeta för att ett mer jämlikt samhälle där allas delaktighet räknas även bör verka för att
införliva  ett  normkritiskt  perspektiv  i  folkbibliotekets  verksamhet  och  på  alla  plan
arbeta  aktivt  med  att  inkludera  istället  för  att  exkludera.  När  det  gäller  det
litteraturfrämjande arbetet innebär det bl.a. att man som bibliotekarie bör jobba utifrån
en litteratursyn som rymmer ett  tolkande förhållningssätt  till  läsning (jfr  Ross et  al.
(2006),  Kulturrådet  (2004)  som  betonar  läsning  i  aspekt  av  tolkning  av
kulturella/informationsbärande  uttryck/berättelser)  och  att  man  integrerar  ett
mångfaldsperspektiv i verksamheten. 

I  min  analys  har  jag  inte  tagit  hänsyn  till  skillnader  mellan  de  tre  undersökta
tidskrifternas framställning av folkbibliotekariers läsfrämjande arbete. I sammanhanget
vill jag ändå nämna att den vänsterpräglade tidskriften BiS utmärker sig genom att ofta
uppehålla  sig  kring  frågor  som  rör  interkulturalitet  och  genus  när  läsfrämjande
verksamhet  diskuteras.  Annars  saknas  mångfaldsperspektivet  och  diskussionen kring
vad det ensidiga fokuset på den manliga läsningen i det material som ligger till grund
för den här undersökningen. Några utsagor ger alltså uttryck för att biblioteksrummet
inte ska vara en plats där en känsla av utanförskap stärks genom att dess besökare faller
utanför  ramen för  det  normativa.  På  samma vis  problematiseras  betoningen  på  den
manliga läsningen i någon enstaka utsaga. Men i  stort saknas det ett samtal om hur
folkbibliotekarierna kan forma verksamheten för att inkludera flera perspektiv när det
gäller kön, klass och etnicitet i det litteraturförmedlande arbetet. Persson (2012) skriver
om hur utbildningsväsendet har spridit föreställningen om den goda litteraturen och hur
denna föreställning inbegriper  en  tanke  om att  skönlitteraturen  formar motbilder  till
rasism, stereotypa könsroller och odemokratiska förhållanden. Samtidigt är det vid en
närmare  granskning  av  svenskaundervisningen  det  svenska  och  det  västerländska
kulturarvet  och dess värdegrund som förmedlas och som överordnas perspektiv från
andra  kulturer  (Persson  2012).  Hansson  (2005)  talar  om  att  det  faktum  att
folkbibliotekets  användarperspektiv  och  att  dess  verksamhet  bygger  på  användarnas
”frivillighet”  riskerar  att  stärka  sociala  skillnader  i  samhället.  De  som  använder
biblioteket och de som vill vara med och påverka verksamheten  är inte i första hand de
underprivilegierade grupperna, vilket gör att folkbiblioteket i första hand utformar och
riktar  sin  verksamhet  till  de  grupper  som  redan  är  biblioteksanvändare  och  läsare
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(Hansson 2005). I relation till Perssons (2012) och Hanssons (2005) resonemang vill jag
betona hur viktigt det är att det inte bara i svepande termer talas om pluralismens och
mångfaldens  värden,  utan  att  man  också  bör  se  till  att  dessa  värden  ges  en  tydlig
förankring  i  verksamheten  samt  att  man  intar  ett  normkritiskt  förhållningssätt  vid
utvärderingar  av verksamheten.  Det  faktum att  det  i  bibliotekspressen inte  på allvar
problematiseras kring mångfald när det gäller det läsfrämjande arbetet väcker frågan om
vad det är för syn på kön, etnicitet och socioekonomiska skillnader som genomsyrar det
läsfrämjande  arbetet  på  folkbiblioteken.  En  djupgående  diskussion  om  vad
folkbibliotekariens  betydelse  som  mångfaldens  och  jämlikhetens  försvarare  i
litteraturförmedlandet skulle kunna innebära kan vara betydande om man verkligen vill
komma ifrån att  exempelvis läsfrämjande projekt  ska riskera att  förstärka normativa
maktaspekter  och  stereotypisering  i  samhället  istället  för  att  öppna  upp  för  en
pluralistisk  och  mångfacetterad  verklighet.  Om  folkbiblioteken  i  det  läsfrämjande
arbetet ska göra skillnad och bidra till en mer demokratiskt samhälle krävs det mer än
att utifrån föreställningen om den goda skönlitterära, kvalitetsmärkta boken uppmuntra
människors  läsande  och  möjlighet  till  läsande.  Det  räcker  inte  heller  med  att  i
verksamheten förhålla  sig till  ett  vidgat  text-  och läsbegrepp för att  inkludera fler  i
läsandet och locka fler till läsandet som aktivitet. För att folkbibliotekens läsfrämjande
arbete  ska ha  en  betydande roll  för  delaktighet  och för  demokratins  utveckling  bör
arbetet även syfta till att, med utgångspunkt i användarnas varierande förutsättningar,
tillhandahålla  verktyg för att  skapa utrymme för  ett  aktivt,  kritiskt  och självständigt
förhållningssätt till texter och andra former av gestaltning av berättande. Exempelvis
genom att i verksamheten lyfta fram frågor kring och skapa förutsättningar för samtal
med användarna om sådant som perspektiv, makt, jämlikhet och jämställdhet. i det som
tillhandahålls och förmedlas. 

De  läsfrämjaridentiteter  jag  identifierar  kan  framstå  som  hårdragna  och  ibland
oförenliga med varandra. Men de ska inte ska uppfattas som absoluta. I det empiriska
materialet tangerar de ofta varandra. De glider in i varandra och fungerar överlappande.
I  min  diskussion  vill  jag  i  första  hand  fästa  uppmärksamhet  vid  att  bibliotekariers
litteratursyn  och  förhållningssätt  till  läsandet  lämnar  avtryck  i  den  läsfrämjande
verksamheten  på  biblioteken  och  att  det  därför  som  bibliotekarie  är  angeläget  att
fundera över  hur man själv förhåller  sig till  läsning, till  användare/användargrupper
samt vem/vilka man betraktar som läsare och/eller som icke-läsare och på vilka grunder.

6.6 Reflexiva funderingar

Det bör nämnas att jag inte har gått in i den arbetsprocess som utgjort bakgrunden för
uppsatsen förbehållslöst.  I  egenskap av att  vara  bibliotekariestuderande och med ett
intresse för läsning och litteratur är jag på sätt och vis en del i den diskurs jag studerar.
Syftet med uppsatsen är som framgått att försöka sätta fingret på rådande konstruktion
vad gäller folkbibliotekariers roll för läsning och vad läsning i det sammanhanget kan
innebära  genom att  genomföra  en  diskursanalys  av  tre  bibliotekstidskrifters  sätt  att
fokusera  på  området.  Bibliotekssektorns  syn  på  läsning  och  folkbibliotekariers
tillskrivna  och  självtillskrivna  roll  för  läsandet  ingår  i  ett  större  kulturpolitiskt
sammanhang. Därför hade det varit givande att titta på ämnet för uppsatsen i ljuset av
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rådande  kulturpolitiska  förhållanden.  Inte  minst  med  tanke  på  Litteraturutredningen
(SOU 2012:65) och den internationella läsvaneundersökningen PIRLS 2011 (Skolverket
2012), som lades fram 2012 och de debatter som har förts kring läsning i anslutning till
att  dessa har presenterats.  Man kan fråga sig hur mycket  bibliotekssektorn har tagit
intryck av de politiska utspelen och den allmänna debatten om läsning och läsningens
betydelse. Min metod har varit att först orientera mig i relevanta teorier som jag sedan
har applicerat på det empiriska materialet. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att
jag  har  kunnat  tillgodogöra  mig  en  säker  och  medveten  teoretisk  grund  att  bygga
analysen på. Ett dilemma som dessvärre kan bli resultatet av min metod är att texternas
särart riskerar att hamna i bakgrunden i förhållande till den tillämpade teorin. Men jag
vill  återigen understryka att  uppsatsen inte  syftar  till  att  ge någon heltäckande eller
faktisk bild av biblioteksfältets uppfattningar om folkbibliotekens roll för läsandet. Min
ambition är att visa på gängse tendenser. För det, menar jag, är diskursanalysen som
teori och metod väl lämpad.

6.7 Förslag på vidare forskning

Jag  vill  passa  på  att  nämna  några  av  de  frågor  som  har  beröringspunkter  med
ämnesvalet för den här uppsatsen och som skulle kunna vara värdefulla att  utforska
närmare. Med utgångspunkten i ett fortsatt fokus på hur man från folkbibliotekets håll
ser på läsning och på den egna verksamhetens betydelse för människors läsande skulle
man kunna låta folkbibliotekarier och annan personal på folkbibliotek komma till tals på
området, exempelvis genom intervjuer. Det kan också vara fruktbart att undersöka hur
man från skolbibliotekets håll framhåller sin syn på läsning, dess betydelse och den
egna verksamhetens betydelse för läsandet. I mitt material har jag sett en tydlig tendens
att framställa folkbibliotekens litteraturförmedlande verksamhet som väsensskild från
skolbibliotekens  bl.a.  genom  att  framställa  folkbibliotekens  läsfrämjandeverksamhet
som  mer  lustbetonad,  frivillig  och  präglad  av  ansatsen  att  betrakta  litteraturen
(skönlitteraturen) som en ren konstform i förhållande till skolbibliotekens mer styrda
och  nyttoinriktade  syn  på  läsning.  Som  framgått  av  denna  studie  så  förmedlar
bibliotekspressens trots detta bilden av att folkbibliotekens verksamhet bygger på en i
grunden  instrumentell  syn  på  litteratur  och  läsning.  Det  skulle  vara  intressant  att
närmare  undersöka  skillnader/likheter  mellan  folkbibliotekens  och  skolbibliotekens
litteratursyn.

Jag  tror  överhuvud  taget  att  det  skulle  vara  värdefullt  att  studera  hur  bibliotekarier
förhåller sig till läs- och litteraturbegreppet i praktiken. Min undersökning har visat att
det i bibliotekspressens förmedling om folkbibliotekariers läsfrämjandearbete finns ett
tydligt  fokus  på  det  manliga  läsandet.  Har  folkbibliotekarier  samma  fokus  på
pojkars/mäns läsning i sin yrkespraktik? Hur tar det sig i så fall uttryck? På samma sätt
vore det intressant att studera inkluderande/exkluderande mekanismer i folkbibliotekens
läsfrämjande verksamhet även när det gäller etnicitet och sociokulturell bakgrund.
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Från början hade jag ambitionen att göra en jämförande studie med fokus på hur man 
från politiskt och/eller offentligt respektive från bibliotekssektorns håll formulerar sig 
kring folkbibliotekets och folkbibliotekariers betydelse för läsning. Jag var tvungen att 
avgränsa mitt val av ämne, men jag tror fortfarande att det skulle vara givande att titta 
på hur man från politiskt och/eller offentligt håll ser på folkbibliotekens och 
folkbibliotekariernas roll för läsandet. Från bibliotekssektorns håll står det klart att 
folkbiblioteket och folkbibliotekarierna anses ha en betydande del i människors läsande.
I det material jag har studerat artikuleras det läsfrämjande arbetet som en för 
folkbiblioteket legitimerande funktion. Men vad gäller från politiskt och/eller offentligt 
håll och hur ser man exempelvis på folkbibliotekens respektive skolbibliotekens roll när
det gäller läsningen?
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