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ABSTRACT:
The purpose of this paper is to investigate and analyse the private researcher’s encounter with 
the Royal Library, national library of Sweden. The main focus is on answering the two 
questions: who are the private researcher and what are his/her impression of the Royal Library? 
These questions are answered from the vantage point of the following theoretical perspectives: 
library anxiety, Bourdieu, library architechture, gender studies and service management. The 
methods used are qualitative interviews, and textual analysis using the print-out of these taped 
interviews along with notes and an earlier user study as material. The conclusions are that 
barriers with staff is the most frequent factor of library anxiety in the private researcher at the 
Royal Library, and mechanichal barriers the least frequent. The private researcher are 
statistically most likely to be male and 55 years or more of age, wich is a group that generally 
have low levels of library anxiety. The  aspects of the Royal Library architechture most 
significant to the interviewees, are that the buildning has a sacred, church-like atmosphere and 
that very few books are visible to the visitor, these aspects could increase the levels of library 
anxiety. Habitus proved to be an important factor in the encounter. Problems with the quality 
of the library service provided was mostly due to; lack of space, opening hours, the time 
allowed to deliver a book from the stacks. Problems originating in library anxiety or any other 
of the perspectives studied could affect the experienced quality.
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FÖRORD

Arbetet med att skriva den här uppsatsen har varit mycket givande. Ämnesområdet är inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen något av jungfrulig mark, användarstudier fokuserar i 
allmänhet på den användargrupp som uppfattas som den typiska, eller kärngruppen, för just det 
biblioteket. Studier av användare på forskningsbibliotek brukar således fokusera på aktiva, 
universitetsanknutna, forskare/lärare och studenter. Föreliggande uppsats, som rör Kungliga 
Biblioteket, fokuserar istället på vad som i tidigare användarundersökningar på KB kallas 
privatforskare, alltså besökare som använder KB för privat forskning eller studier. I just detta 
fokus är den här magisteruppsatsen något av en fortsättning på den väg jag inledde med min B-
uppsats Allmänhetens bibliotek?, som undersökte forskningsbibliotekens tillgänglighet för 
användare ur allmänheten. Även om jag här valt att rikta in mig på en grupp användare på ett 
bibliotek, nämligen Sveriges nationalbibliotek Kungliga Biblioteket. En orsak till mitt intresse 
för ämnesområdet är att jag själv alltid begagnat mig av både forskningsbiliotek och 
folkbibliotek för mitt informationsbehov.

Att färdigställandet av uppsatsen blivit mer tidskrävande än vad som var planerat har inte med 
bristande intresse för ämnet att göra, utan beror helt på personliga omständigheter. 

Innan vi går vidare in på själva uppsatsen vill jag här ta tillfället i akt att tacka både min 
ursprungliga och huvudsakliga handledare, Gudrún Thórsteinsdóttir, och Maj Klasson som i 
slutskedet tagit över staffettpinnen från Gudrun. Ni har båda två varit mycket viktiga för 
uppsatsen, ett särskilt tack till Maj som trots sitt pressade schema tagit sig tid för detta med 
mycket kort varsel.

2



INLEDNING

Ur demokratisynpunkt är medborgarens tillgång till information och kunskap mycket 
avgörande, och det har inte blivit mindre viktigt i och med övergången till kunskapssamhället. 
Biblioteken hör till samhällets viktigaste förmedlare av kunskap. Det är därför angeläget att 
undersöka mötet mellan dessa och allmänheten. Självfallet kan dock inte en enda uppsats 
spänna över hela det forskningsområdet, den här uppsatsen kommer att fokusera på ett 
bibliotek, Sveriges nationalbibliotek, och en användargrupp som kan sägas höra till besökare ur 
allmänheten, privatforskarna. 

Syfte och frågeställningar
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka mötet mellan privatforskaren och Kungliga 
Biblioteket, KB. Med privatforskare avses den som använder KB för privat forskning eller 
privata studier, alltså forskning som bedrivs utanför de traditionella forskningsinstitutionerna 
och heller inte inom ramen för tjänsteuppdrag. Ett exempel, men inte det enda, på det som faller 
under rubriken privatforskning är släktforskning. Termen privatforskare har jag hämtat från 
användarundersökningen KB-besökaren; en användarundersökning vid Kungl. Biblioteket 
1998  som genomförts av Helena Kettner. Här betecknar termen den som besöker KB i syfte 
att bedriva privata studier eller privat forskning i egenskap av privatperson, inte i egenskap av 
gymnasieelev/folkhögskolestuderande, student eller lärare/forskare vid universitet eller 
högskola, doktorand eller utländsk gästforskare / gäststudent. Termen utesluter också de som 
besöker KB å yrkets vägnar eller för att de är nyfikna på KB. 

De frågeställningar jag använder mig av för att uppfylla detta syfte är i stora drag vem är 
privatforskaren och hur ser KB ut sett genom hans/hennes ögon. Frågan om vem 
privatforskaren är kommer jag att titta på ur främst två olika perspektiv. Å ena sidan Bourdieus 
teoribildning kring det sociala rummet, fält, habitus, doxa och symboliskt respektive 
ekonomiskt kapital. Å andra sidan ett genusperspektiv, även i genusdiskussionen kommer jag 
delvis att använda mig av Bourdieus teoretiska verktyg. Frågan om hur mötet mellan KB och 
privatforskaren ser ut kommer jag också att titta på med hjälp av de begrepp Bourdieu erbjuder, 
men även arkitekturens och geografins inverkan liksom det fenomen som kallas library anxiety 
är fakorer jag kommer att titta på. Slutligen blir det också intressant att se på mötet mellan 
privatforskaren och KB ur ett kvalitetsperspektiv, hur upplever privatforskaren kvaliteten på de 
tjänster KB erbjuder och kan ovan nämnda faktorer påverka även det?

Bägge mina delfrågor, vem privatforskaren är och hur hans/hennes möte med Kungliga 
Biblioteket ser ut, skulle givetvis kunna undersökas utifrån ännu fler faktorer och 
angreppsvinklar, men jag har valt att begränsa mig till de som ryms inom ovan skisserade 
perspektiv

Metod och material
Den metod jag använder mig av för att svara på de här frågorna är kvalitativa intervjuer och 
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textanalys. Att använda sig just av kvalitativ metod, snarare än kvantitativ, faller sig naturligt då 
jag söker få en djupare förståelse för den sociala process som mötet mellan privatforskare och 
Kungliga Biblioteket utgör, snarare än en statistisk översikt. Mitt material utgörs alltså av mina 
intervjuer och av Helena Kettners användarundersökning. 

Litteratursökning har genomförts i online-databasen LISA, i  Libris,  i Libris artikeldatabas och 
i ämnesdatabasen Kvinsam. Därtill har kommit litteratur jag redan känt till, såsom den 
metodlitteratur som presenterats i metodkursen som föregick uppsatskursen, och min egen B-
uppsats från BHS. Jag har sökt utifrån de teoretiska perspektiv jag planerat att använda, alltså 
Bourdieu, genus relaterat till bildning, library anxiety, biblioteksarkitektur och service 
management. I alla underkategorier har jag sökt material med särskild relevans för min 
undersökning, alltså i exemplet library anxiety dels material rörande fenomenet som sådant och 
dels material och undersökningar som i någon mån kan relateras till privatforskares användning 
av forskningsbibliotek. I andra hand undersökningar där någon delaspekt kan appliceras på 
detta, exempelvis undersökningar som tar upp även icke studierelaterad användning av 
biblioteket. Material till kapitlet om Kungliga Biblioteket har jag även sökt på KBs egna sidor 
på internet.

Mina respondenter är till antalet sex stycken, fyra är män och två är kvinnor. De yrken och 
sysselsättningar som är representerade bland mina respondenter är biomedicinsk analytiker, 
psykolog, tjänsteman, pensionär, samt två egna företagare, den ena inom videoproduktion den 
andra inom ekonomi. Släktforskning, historieforskning motiverat av egna intressen, som 
exempelvis att man forskar kring någon förenings historia eller lokalhistoria, samt 
historieforskning på akademisk nivå som bedrivs utanför de akademiska institutionerna, och 
motsvarande studier inom samhällsvetenskap är vad mina respondenter använder KB till inom 
privatforskning. Hälften av dem har också använt KB inom ramen för traditionella 
universitetsstudier. Åldern i gruppen av respondenter spänner mellan 30 och 70, men med 
tyngdvikten över 50. 

Intervjuer har jag gjort med privatforskare som jag fått kontakt med genom att via anslag på 
Kungliga Biblioteket efterlysa intervjupersoner som bedriver privat forskning eller studier på 
KB, på anslaget har dessa termer för tydlighets skull definierats ytterligare. Totalt 6 personer 
anmälde sitt intresse, och med dessa har alltså intervjuer genomförts. Platsen för intervjuerna 
har varit antingen ett grupprum på KB eller någon annan lokal som jag och den enskilda 
privatforskaren träffat överenskommelse om. Tidsåtgången för intervjuerna har varit mellan 45 
minuter och drygt en timme. Fyra av intervjuerna har bandats. I ett fall omöjliggjordes 
inspelning av ljudförhållandena i lokalen och i ett fall uppgav respondenten att han känner sig 
besvärad av att spelas in och troligen inte kommer att säga så mycket om intevjun bandas, och 
jag valde i det fallet att avstå från inspelning. I samtliga fall har anteckningar förts under 
intervjun. I efterhand har jag skrivit ut de bandade intervjuerna på papper samt renskrivit 
anteckningarna. Intervjuerna har skrivits ut i sin helhet, Holme & Solvang föreslår att man då 
materialet är omfattande skriver ut endast de viktigaste partierna ordagrant, och gör skrivtliga 
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sammanfattningar av resterande material (1997, s. 140). Att jag inte valt den metoden beror 
självfallet dels på att mitt material inte är riktigt så omfattande som i det exempelfall de tar upp, 
men en annan orsak är också att jag fann det vanskligt att på ett stadium före genomförd analys 
bestämma mig för vilka partier som var viktiga och vilka som var oviktiga, eller mindre viktiga.

Utskrifterna, anteckningarna samt i någon mån den ovan nämnda användarundersökningen har 
jag sedan underkastat en textanalys enligt den modell för helhetsanalys som Holme & Solvang 
beskriver (1997, s. 141-142). I första fasen har jag systematiskt läst igenom en intervju, med 
tillhörande renskrivna anteckningar, i taget för att se vad som på ett särskilt sätt träder fram som 
tendenser i den enskilda intervjun, därefter har jag läst samtliga intervjuer och i ett svep för att 
något särskilt mönster framträdde i helheten. I bakhuvudet har jag naturligtvis haft de teoretiska 
perspektiv utifrån vilka jag tänkt att analysera materialet för att kunna jämföra materialet med 
teorin. Den första fasen av min textanalys har alltså karakteriserats av bägge de grunder som 
Holme & Solvang nämner, dels att jämföra empirin med teorin och dels att se vilka teman som 
särskilt framträder. 

Fas två av min textanalys innebar att jag formulerade de problemområden som framträtt i fas ett 
(Holme & Solvang, 1997, s. 141-142) , och är alltså en logisk fortsättning på fas ett.  

Fas tre, den sista fasen av textanalysen. innebär enligt Holme & Solvang att granska och 
gruppera materialet utifrån de problemområden, eller rubriker, som formulerats, samt att 
eventuellt även hitta underkategorier till desamma (1997, s. 142), och detta har även 
karakteriserat den sista fasen av min textanalys, även om de tekniska hjälpmedel som jag använt 
mig av skiljer sig från de som nämns i Holme & Solvangs bok, de föreslår att materialet 
grupperas med hjälp av sax och kuvert, så att man alltså klipper ut delar av texten och lägger i 
särskilda kuvert för olika problemområden, och/eller att man markerar med pennor i olika 
färger (1997, s. 142). Min metod har varit att göra i stort sett det, men på datorn. Jag har dels 
markerat olika teman med olika färger i texten, samt i ett senare skede kopierat och klistrat in i 
ett nytt ordbehandlingsdokument, olika dokument för olika teman.

Delar av Helena Kettners användarundersökning, nämligen de “övriga” kommentarer som man 
fått in som en del av enkätundersökningen, och de åsikter som samlats in från fokusgrupperna 
har också underkastats liknande analys. Detta material skiljer sig från intervjuerna på främst två 
vis, det kanske mest självklara är att varken kommentarer eller åsikter från fokusgrupper är 
formulerade som svar på frågor jag ställt, det andra är att åsikterna från fokusgrupperna inte är 
återgivna i sin helhet utan i sammanfattning av samtalsledaren, dock med exemplifierande citat, 
och att de alltså så att säga har filtrerats genom vad som någon annan i ett annat sammanhang 
bedömt som viktigt och intressant. Den första skillnaden har jag dock inte alls upplevt som ett 
problem. Den andra har endast varit ett problem i den bemärkelsen att jag självfallet skulle varit 
intresserad av samtliga kommentarer som fällts i samtalen med fokusgrupperna, men det 
påverkar ju inte användbarheten i de kommentarer och citat som trots allt finns där. Det som 
däremot påverkar användbarheten i det materialet, i min uppsats, är ju att det inte är inhämtat 
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specifikt från privatforskare, och därför har jag varit något reserverad med att använda det, 
mina intervjuer har haft företräde. Det statistiska materialet ur undersökningen, om dels 
privatforskare som grupp och dels KBs besökare som helhet har däremot varit en utmärkt källa.

Uppsatsens struktur
Uppsatsen är upplagd så att jag inleder med ett kort avsnitt som presenterar Kungliga 
Biblioteket, för att läsaren ska få en uppfattning av det bibliotek som diskuteras i uppsatsen och 
få en bakgrund till det som framkommer i intervjuerna. Här har jag lagt fokus på KB:s 
uppgifter, historia, lokaler och de låneregler och övriga förhållningsregler som gäller. Därefter 
följer ett kapitel som innehåller en beskrivning och diskussion av de teoretiska perspektiv jag 
kommer att använda mig av samt en presentation av viss tidigare forskning som kan sägas vara 
relaterad till området för min uppsats. Den interna strukturen i det kapitlet är sådan att de 
teoretiska perspektiven presenteras var för sig i den första delen, och de två arbeten som hör till 
tidigare forskning presenteras var för sig i en andra del. En tredje och sista del av det här 
kapitlet utgörs av en sammanfattande diskussion av de teorier och tidigare arbeten jag 
presenterat i kapitlet, främst med hänsyn till deras användbarhet för uppsatsen. Därpå följer det 
mest omfattande kapitlet som utgörs av en tematiskt uppställd analys av mitt material, 
uppdelningen i teman följer den i teorikapitlet. Allra sist är en kapitel som dels fungerar som en 
sammanfattning av analyskapitlet, men som också låter de teman som analysen dittills varit 
uppdelad i brytas mot och förhoppningsvis korsbefrukta varandra.
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1. EN PRESENTATION AV KUNGLIGA BIBLIOTEKET

Detta kapitel ska ge en kortfattad orientering i  KB:s uppgifter, historia, lokaler och låneregler. 
Det är inte avsett att ge en fullständig genomgång av något av dessa områden utan endast en 
övergripande orientering.

1.1. Kungliga Bibliotekets uppgifter 
Kungliga Biblioteket, KB,  är Sveriges nationalbibliotek och har som sådant uppgiften att 
samla, bevara, beskriva och tillhandahålla svenskt tryck och andra svenska publikationer (ex. 
CD-ROM), samt i viss utsträvkning utländskt tryck som berör svenska förhållanden. Med 
svenska förhållanden kan man t.ex. mena att det är ett verk skrivet av en svensk författare. 
Utöver detta har KB också ett särskilt ansvar för inköp av utländsk vetenskaplig litteratur inom 
humaniora. (http://www.kb.se/kbuppg.htm , 2002-09-25)

KB förvärvar litteratur på i huvudsak två olika sätt - nämligen genom pliktleverans och genom 
köp, därtill kommer även gåvor och donationer. Pliktleveransen har reglerats i lag sedan 1661, 
då en kansliordning stadgade att alla boktryckare inom riket skulle sända två exemplar av varje 
bok som tryckts till Kungliga Majestätets kansli innan boken ifråga fick spridas. Av dessa två 
exemplar skulle det ena tillfalla KB och det andra Riksarkivet. Ända sedan de första 
pliktleveranserna har det legat i Kungliga bibliotekets uppgift att bevara trycket för framtiden, 
men avsikten med denna första pliktleveranslagstiftning var inte omsorg om senare tiders 
forskning utan det var istället fråga om statlig förhandscensur. År 1707 utökades 
pliktleveransskyldigheten till att även innefatta exemplar till universiteten i Lund, Uppsala, 
Dorpat och Åbo. (http://www.kb.se/kbhistor.htm, 2001-05-10) 

Idag gäller leveransskyldigheten inte längre Dorpat och Åbo, eftersom dessa städer inte längre 
ingår i det svenska riket. Däremot har pliktleveransen utökats till att gälla även Stockholms, 
Linköpings, Umeå, och Göteborgs universitetsbibliotek. För de allra flesta publikationer som 
omfattas av pliktleverans gäller att ett exemplar ska tillfalla vardera av de nämnda biblioteken. 
Undantag är; dagstidningar som ska lämnas i tre exemplar, två till KB och ett till Lunds 
Universitetsbibliotek , nyutgåvor som inte till form eller innehåll skiljer sig från tidigare 
upplagor, av dessa ska ett exemplar lämnas till KB och ett till Lunds Universitetsbibliotek, och 
slutligen ljud- och bildupptagningar som inte ska lämnas till någon av ovanstående utan till 
Arkivet för Ljud och Bild, numera Statens Ljud och Bildarkiv. (SFS 1993:1392 och 
http://www.kb.se/Ple/mottagare.htm , 2001-05-14) Sammanfattningsvis kan man alltså säga 
om den svenska pliktleveransen, att vad som började sin bana som ett redskap för censur idag 
har rakt motsatt funktion - nämligen att allt som framställs och/eller får spridning inom Sverige 
kan bevaras, presenteras och tillhandahållas för såväl alla svenska medborgare som andra 
intresserade.

Som varande nationalbibliotek har KB självfallet också på många sätt uppgiften att fungera som 
en spindel i det svenska biblioteksnätet, att vara en drivande och sammanhållande kraft i 

7

http://www.kb.se/kbuppg.htm
http://www.kb.se/Ple/mottagare.htm


biblioteksvärlden. Konkret innebär detta bland annat att KB ansvarar för samkatalogen Libris 
och  Bibsam. Hela ansvaret för Libris har KB haft från 1988, innan dess delades ansvaret 
mellan KB och DFI (Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning) på så 
sätt att KB hade ansvaret för drift och underhåll medan DFI ansvarade för fortsatt utveckling. 
(http://www.kb.se/kbhistor.htm, 2001-05-10)

Av de centrala bibliografiska funktioner som KB har bör naturligtvis först och främst nämnas 
ansvaret för nationalbibliografin. Bakåt blev det nationalbibliografiska arbetet helt avslutat på 
1980-talet i.o.m. att man genom ett generöst anslag från Riksbankens Jubileumsfond fick 
medel till att täcka den lucka som åren 1700-1829 dittills hade utgjort. Nu finns alltså hela den 
svenska tryckproduktionen från den första tryckta boken 1483 och framåt tillfredsställande 
beskriven. Nationalbibliografin är delvis tillgänglig i elektronisk form och delvis i 
pappersform. (http://www.kb.se/kbhistor.htm, 2001-05-10) När det gäller den aktuella 
svenska bibliografin, alltså vad som ges ut nu, är Libris en utmärkt och mycket aktuell källa.

Från och med 1979 har KB också uppgiften att mikrofilma all svensk dagspress, att 
dagstidningar mikrofilmas är ur bevarandesynpunkt mycket viktigt eftersom tidningspapprets 
dåliga kvalitet gör att det lätt åldras och dagstidningars format gör tidningarna extra utsatta för 
skador i samband med lån och läsning. I samband med att denna uppgift lades på KB ändrades 
också pliktleveranslagen så att pliktexemplar av dagstidningar endast behöver sändas i tre 
exemplar, varav två bevaras för framtiden. I gengäld ska KB förse Lunds, Uppsalas, 
Göteborgs och Umeås universitetsbibliotek med tidningsfilm. Från budgetåret 1983/1984 har 
KB också fått medel för retroaktiv mikrofilmning, d.v.s. att man filmar sig bakåt i 
tidningssamlingarna för att så småningom ha alla bevarade dagstidningar på mikrofilm. 
Tidningsavdelningen på KB finns i en egen filial på Hagagatan. 
(http://www.kb.se/kbhistor.htm, 2001-05-10)

1.2. Historia
Kungliga bibliotekets historia tar sin början redan med Gustav Vasas boksamlingar, under 
1520-talet började Gustav Vasa skaffa kartor samt böcker i teologi, naturvetenskap och historia 
till slottet i Stockholm. (Kungl. biblioteket, 1998, s. 11) Under drottning Kristinas regeringstid 
öppnades biblioteket för första gången för tidens lärde (Ottervik, 1980, s. 262).Fram till 1877, 
när man flyttade in i den nuvarande då nybyggda biblioteksbyggnaden, har KB till största delen 
huserat på kungliga slottet. Undantaget är åren efter den största katastrofen i KB:s historia, 
branden som ödelade slottet Tre Kronor, innan det nya slottet stod färdigställt flyttades KB runt 
mellan temporära och mer eller mindre lämpade lokaler. Från och med denna tid har också 
platsbristen varit en ständig följeslagare, redan när bibliotekslokalerna i det nya slottet stod 
färdiga var de otillräckliga och så har det fortsatt. (http://www.kb.se/kbhistor.htm, 2001-05-
10)

Byggnaden av och flytten till de nuvarande lokalerna i Humlegården var dels en fråga om akut 
utrymmesbehov, och dels en fråga om att separata biblioteksbyggnader låg i tiden i Europa. Det 
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var en för tiden tekniskt avancerad byggnad där jämnt fördelade gjutjärnskolonner bar upp 
mycket av byggnadens tyngd, vilket avlastade ytterväggarna och innebar att fönstren kunde 
göras större, och ljusinsläppet alltså bli bättre. Det fanns också redan vid inflyttningen viss 
artificiell belysning, till en början var låneexpedition, läsesal och vestibul upplysta med 
gasbelysning, 1887 kopplades elektrisk belysning in i fem arbetsrum, 1891 byttes den tidigare 
gasbelysningen mot elektrisk belysning, men det skulle dröja till 1964 innan också samtliga 
magasin hade elektrisk belysning. (http://www.kb.se/kbhistor.htm, 2001-05-10)

Redan vid flytten hade KB:s samlingar vuxit sig större än de nya lokalerna var planerade för, 
samma situation som då de nya lokalerna i tessinska slottet stod färdiga alltså, och så har det 
fortsatt. Genom åren har om- och tillbyggnader företagits för att i någon mån lösa det här 
problemet, den senaste och mest omfattande under åren 1992-1997 då bland annat 18000 
kvadrat-meter magasinsyta fördelade på två underjordiska magasin tillkom. År 1962 tillkom 
även Statens Biblioteksdepå i Bålsta, som nyttjas som fjärrmagasin av bland annat Kungliga 
Biblioteket. (http://www.kb.se/kbhistor.htm, 2001-05-10)

1.3. lokaler1 
KB-byggnaden är en imponerande byggnad som ligger i ensamt majestät i Humlegården på 
Östermalm i Stockholm. Det första en besökare ser som närmar sig entrésidan genom parken är 
KB:s magnifika ljusgula stenfasad med sina oerhört stora fönster, de som möjliggjordes av den 
för sin tid avancerade gjutjärnskonstruktionen. Fasaden kröns av texten Kongl. Biblioteket i 
stora guldbokstäver på röd bakgrund.

Direkt innanför dörrarna ligger sedan en garderob där man har möjlighet, eller snarare 
skyldighet, att lämna ytterkläder och väska. Har man egna böcker med sig, och behöver något 
att bära dem i, kan man som ersättning för väskan få en genomskinlig plastpåse med KB:s 
emblem på till dessa. I anslutning till garderoben ligger den ståtliga entréhallen, där bland andra 
Klemming står staty, intrycket av entréhallen domineras dock av den vaktkur man måste 
passera för att komma in i själva biblioteket. 

Inne i själva biblioteket passerar samtliga besökare informationen oavsett om de sedan ska 
vidare till lånexpeditionen, Sumlen (KB:s servering) eller någon av läsesalarna. Det finns en 
allmän läsesal, en specialläsesal för handskrifter och andra särskilda dokument, en 
tidskriftsläsesal, en mikrofilmsläsesal och en forskarsal. För att ha tillträde till forskarsalen 
måste man ha forskarskåp, vilket kan fås av  den besökare som uppfyller vissa kriterier 
gällande regelbundet besökande av KB. Den allmänna läsesalen är K-minnesmärkt och har i 
stort sett bevarats i ursprungsskick även i den senaste ombyggnaden, bortsett från att vissa 
läsplatser försetts med uttag för dator (http://www.kb.se/Rundtur/Lasesal.htm, 2002-09-25). 
Läsesalen har mycket högt i tak, taket bärs upp av gjutjärnskolonner och är konstfullt 
utsmyckat.

1 Den intresserade hänvisas till http://www.kb.se/Rundtur/Rundtur.htm för att se foton av såväl 
exteriör som interiör, pga. copyrightregler är jag tyvärr förhindrad att använda dessa foton som 
illustrationer här i uppsatsen.
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Något som blir tydligt för en besökare är att endast en mindre del av KB:s utrymmen är 
publika, en större del upptas av magasin, kontorsutrymmen och liknande. Dock är de publika 
utrymmena bra sammanhållna, så gott som hela entréplanet utgörs av publika utrymmen och till 
detta kommer några mindre utrymmen i angränsande våningsplan, samt i det tillbyggda 
annexet. 

Ett annat tydligt särdrag i lokalerna är hur väl man bevarat utsmyckningar och stil från husets 
uppförande även i den senaste ombyggnaden, och hur i alla detaljer genomförd och elegant den 
stilen är.

Utöver den typ av utrymmen man förutsätter i ett bibliotek, låneexpedition, läsplatser etc, finns 
sedan ombyggnaden 1997 i det tillbyggda annexet även föreläsningssalar och utställningssalar.

1.4. låne- och ordningsregler
Den som vill låna material ur KB:s samlingar, oavsett om det är som hemlån eller som 
läsesalslån, måste vara inskriven som låntagare, dvs. ha lånekort. För att kunna skriva in sig 
som låntagare måste man vara myndig och visa fotolegitimation, dessutom måste man ange en 
bostadsadress i Sverige. För besökare som inte är mantalsskrivna i Sverige gäller att de även 
måste uppge bostadsadress i hemlandet. Varar Sverigevistelsen kortare tid än tre månader är 
besökaren hänvisad till läsesalslån. Är vistelsen inom landet mer varaktig kan även hemlån 
beviljas, under förutsättning att låntagaren lämnar borgen. (http://www.kb.se/ordnlane.htm, 
2002-09-26)

Vissa ordningsregler gäller på KB, bland annat det som redan nämnts i samband med 
lokalerna, att ytterkläder och väskor ska lämnas i garderoben. Läsesalarna ska användas för att 
studera KB:s material, inte för studier av medhavt material, det är dock tillåtet att medföra eget 
material om det behövs som komplement under förutsättning att detta visas upp för vakten vid 
utpassage. I läsesalarna ska största möjliga tystnad råda, privata samtal hänvisas till andra 
platser på KB och mobiltelefoner ska vara avstängda i läsesalar liksom i alla lokaler på KB 
utöver foajén. Bortre delen av stora läsesalen är en datorfri zon.Utanför restaurang Sumlen är 
ingen förtäring tillåten, och inget material ur KB:s samlingar får tas med in på restaurangen. 
(http://www.kb.se/ordnlane.htm, 2002-09-26)

För datorer gäller i övrigt att KB:s datorer är avsedda för studier och forskning via internet, ett 
visst antal av dem är tillåtna enkom för katalogsökningar, detta innebär att ordbehandling, e-
post, chat och spel inte är tillåtna användningsområden för KB:s datorer. Egna datorer ska 
självfallet användas på ett sånt sätt att omgivningen störs minimalt. 
(http://www.kb.se/ordnlane.htm, 2002-09-26)

För lån ur KB:s samlingar gäller för det första att de är av fyra olika slag, läsesalslån, hemlån, 
fjärrlån och utställningslån. Det vanligaste är förstås läsesalslån och hemlån, men fjärrlån från 
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bibliotek utanför Stockholm kan beviljas för material som inte finns i KB:s samlingar. För 
såväl hemlån som läsesalslån gäller att de endast beviljas till fysiska personer, företag och 
organisationer som vill låna måste representeras av en fysisk person. För den allra största delen 
av KB:s material, det som hör till den svenska samlingen, beviljas endast läsesalslån, 
detsamma gäller utländskt tryck som är äldre än 100 år samt en del annat specialmaterial. För 
det som lånas som hemlån gäller att det liksom eget medhavt material ska visas upp för vakten 
vid utgång. Läsesalslån är av naturliga skäl endast möjliga att utnyttja under KB:s öppettider, 
de ska lämnas in för förvaring innan stängningsdags och ligger kvar högst fem dagar i taget på 
begäran. Ett läsesalslån är krävbart efter 14 dagar.(http://www.kb.se/ordnlane.htm, 2002-09-
26)

Reproduktion, eller kopiering, av material ur KB:s samlingar är tillåtet för enskilt bruk, men 
vissa förhållningsregler finns. Referenslitteratur, hemlånelitteratur, utländska tidskrifter samt 
mikrofilm får låntagaren själv kopiera på därtill avsedd maskin. Material ur den svenska 
samlingen däremot ska lämnas in till reproexpeditionen för kopiering, fotografering, scanning 
eller mikrofilmning, detsamma gäller material som bedöms som känsligt. KB förbehåller sig 
rätten att avgöra vilken metod för reproduktion som är lämpligast i det enskilda fallet. 
(http://www.kb.se/ordnlane.htm, 2002-09-26)

1.5 öppettider
I dagsläget gäller föjande öppettider: läsesalar, låneexpedition och utställningar är vintertid (18 
augusti till 14. juni) öppna måndag till och med torsdag 9-20, fredag 9-19, lördag 10-17. 
Informationen är under vinterperioden bemannad måndag till fredag 9-19 och lördag 10-17. 
Mikrofilmsläsesalen är under samma period bemannad måndag till lördag 10-12 och 13-16, 
helgerna stängt. Reproavdelningen håller under vintertid öppet 11-17.30 på vardagar, helgerna 
stängt, och har telefontid vardagar 10-12. Under sommartid (15 juni till 17 augusti) gäller för 
läsesalar, låneexpedition, utställningar och information tiderna måndag till torsdag 9-18, fredag 
9-17, lördag 11-15. Mikrofilmsläsesalen är under sommaren bemannad samma tider på 
vardagar som resten av året, men på lördagar endast 11-15. Reproavdelningen stänger under 
sommaren en timme tidigare, i övrigt gäller samma tider. Serveringen, Sumlen, är öppen 
vardagar 9-16. (http://www.kb.se/oppet.htm, 2003-03-25). Vid läsningen av denna uppsats 
bör man dock hålla i huvudet att mina respondenter talar om sina upplevelser av KB under en 
lång tidsperiod, och att öppettider och tillgänglighet har varierat under den aktuella perioden. 
Särskilt har det gällt särskilda förhållanden under ombyggnadstiden.
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2. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING

Jag ska i detta kapitel redogöra för den tidigare forskning som finns på området, samt de olika 
teoretiska ansatser som kan vara av intresse för min uppsats. Först redovisas de teorier jag 
planerar att i någon mån använda, sedan den tidigare forskning som finns på området, slutligen 
diskuteras hur och i vilken utsträckning de teorier och den tidigare forskning som redovisats i 
detta kapitel kan vara användbara i min uppsats.

2.1. Teori

2.1.1. Library anxiety
I anglosaxisk litteratur och forskninghar på senare tid begreppet library anxiety börjat växa fram 
och utforskas. Den första som skrev om detta, den som lanserade begreppet, var Constance A. 
Mellon. Hon skriver i artikeln Library anxiety: a grounded theory and its development  (College 
& Research Librarys, March 1986, s. 160-165) om ett forskningsprojekt som genomfördes vid 
ett amerikanskt universitet och som syftade till att studera studenters känslor inför att använda 
universitetsbiblioteket. Mellon var vid denna artikels publikation assisterande professor i 
Library & Information Studies vid East Carolina University. Data samlades in genom att 
studenterna själva fick skriva om sina känslor och erfarenheter av att använda biblioteket, dels i 
form av ”sök-dagböcker” som skrevs under hela terminen, dels i form av en essä som skrevs i 
slutet av terminen. Skrivandet gjordes till en del av undervisningen och samlades in av 
studenternas lärare. (Mellon, 1986, s. 161-162). 

Man fann att mellan 75 och 85 procent av studenterna beskrev sitt första intryck av biblioteket i 
termer av rädsla, fobi etc. (Mellon, 1986, s. 162) Den här rädslan beskrevs av studenterna som 
relaterad till en känsla av att vara vilse, att inte veta var saker och ting var placerade, eller var 
man skulle börja. Många poängterade också bibliotekets överväldigande storlek, något som 
undersökningsledarna fann särskilt anmärkningsvärt med tanke på att det aktuella biblioteket 
med amerikanska mått mätt egentligen inte var särskilt stort. (Mellon, 1986, s. 162). De 
känslor och beteenden som så många av studenterna beskrev kallade man library anxiety, eller 
på svenska biblioteksångest. Denna biblioteksångest innefattade också faktorer som 
förhindrade att studenternas biblioteksvana och bibliotekskunskap ökade, biblioteksångesten 
kunde s.a.s. konservera sig själv (Mellon, 1986, s. 163). Den främsta konserverande faktorn 
var det faktum att en stor del av rädslan härleddes från en känsla av att alla andra förstod precis 
hur biblioteket fungerade och att denna kunskap var något som förväntades av den som började 
vid universitetet. Om man bad om hjälp i biblioteket skulle man ju avslöja sin pinsamma 
okunskap, något man till varje pris ville undvika.

Further examination of the data indicated that students’ fears were due to a 
feeling that other students were competent at library use while they alone 
were incompetent, that this lack of competence was somehow shameful and 
must be kept hidden , and that asking questions would lead to a revelation of 
their incompetence.
’I can’t believe I don’t know anything about this!´wrote one student who 
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signed ’Knucklehead’. Another declared, ’They never taught me how to use 
the library . I guess they thought I would already know.’ A third student 
added, ’As soon as you enter the university you are expected to know how 
to use the library.’ (Mellon, 1986, s. 163)

 Slutsatserna som Mellon drar av sitt material är att man från bibliotekets sida måste vara 
medveten om dessa känslor när man håller sina biblioteksintroduktioner för studenterna. Att det 
vid denna första och ibland sista kontakt mellan biblioteket och studenterna är viktigare att 
uppmärksamma och kanske kunna mildra studenternas biblioteksångest än att försöka pressa in 
så mycket information som möjligt om de olika hjälpmedel (databaser, kortkatalog etc.) som 
står till studenternas förfogande i biblioteket. Den bibliotekarie som håller i introduktionen är 
förtvivlat medveten om hur mycket tid som egentligen skulle behövas för att ge studenterna 
tillräckligt med bibliotekskunskap, så kanske är det bättre använd tid att försöka få fram 
budskapet att det aldrig är fel att fråga. (Mellon, 1986, s. 164)

Efter Mellon har flera forskare ägnat sig åt problemet library anxiety, bland dessa utmärker sig 
framförallt Qun G Jiao och Anthony J. Onwegbuzie. I sin artikel Is library anxiety important ? 
(Library Review, Vol. 48, nr 6, 1999, s. 278-282) redovisar  de en studie där man jämfört 
förekomsten av biblioteksångest med förekomsten av allmän ångest hos 115 studenter. Vid 
tiden för artikelns publikation var Jiao assisterande professor och referensbibliotekarie vid 
Newman Library, Baruch College, The City University of New York och Onwegbuzie 
assisterande professor vid Department of Educational Leadership, College of Education, 
Valdosta State University. 

Studiens syfte var att avgöra huruvida bibliotekeångest är ett självständigt problem, som kan 
definieras unikt, eller om det är bara ytterligare ett symptom på ångest hos en person som ofta 
och i många situationer lider av detta. Studiens, och författarnas, slutsats blev att 
biblioteksångest är ett självständigt problem som bör tas på allvar.(Jiao & Onwegbuzie, 1999:a, 
s. 281). I denna artikel definieras library anxiety i enlighet med den femgradiga skala – Library 
Anxiety Scale (LAS) – som numera används av de som forskar kring biblioteksångest. LAS är 
uppbyggd enligt Likert-formatet, vilket innebär att man på en graderad skala värderar i hur stor 
utsträckning man instämmer i ett givet påstående. När man mäter biblioteksångest enligt LAS 
studerar man följande faktorer: a) barriers with staff, b) affective barriers, c) comfort with the 
library, d) knowledge of the library, e) mechanical barriers. Den första faktorn berör studentens 
upplevelse av bibliotekspersonalen, en student med biblioteksångest har ofta intrycket att 
bibliotekarier och övrig bibliotekspersonal är reserverad och hotfull, samt för upptagen för att 
hinna hjälpa studenter. Med ”affective barriers” menar man i vilken mån studenten känner sig 
otillräcklig och inkompetent i mötet med biblioteket. Nästa faktor berör i vilken mån biblioteket 
av studenten upplevs som en trygg och välkomnande plats. ”Knowledge of the library” kan 
kanske sägas vara den begreppsmässiga motsatsen till ”affective barriers” och mäter alltså hur 
väl studenten upplever sig känna till biblioteket. Den sista faktorn, ”mechanical barriers”, 
refererar till de känslor som uppstår hos studenten i mötet med och användandet av bibliotekets 
maskinella utrustning, t.ex. skrivare, kopieringsmaskiner, mikrofilmsläsare etc.(Jiao & 
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Onwegbuzie, 1999:a, s. 279).
 
I artikeln Self-perception and library anxiety: an empirical study  (Library Review, Vol. 48, nr. 
3, 1999, s. 140-147) redovisar Jiao & Onwegbuzie en studie där man gjort en samtidig 
mätning av biblioteksångest och sju olika dimensioner av självuppfattning för att utröna hur 
självuppfattningen är relaterad till biblioteksångest. De aspekter av studenternas själv-
uppfattning som man mätte i denna studie var upplevd kreativitet, upplevd intellektuell 
kapacitet, upplevd akademisk kompetens, upplevd arbetslivskompetens, upplevt utseende, 
upplevd social acceptans och upplevt egenvärde.(Jiao & Onwegbuzie, 1999:b, s. 142). Studien 
visade bland annat att det mellan självupplevd akademisk kompetens, kreativitet, intellektuell 
kapacitet och social acceptans å ena sidan fanns ett starkt samband med faktorerna ”affective 
barriers” och ”comfort with the library”. (Jiao & Onwegbuzie, 1999:b, s. 140). Artikelns 
slutsats blir att dessa resultat har stor betydelse för forskningsbibliotekens och läro-
institutionernas personal, i synnerhet den personal som är involverad i användarutbildningar, 
dessa behöver känna till hur studenternas självuppfattning påverkar deras tendens till 
biblioteksångest för att kunna hjälpe dem. (Jiao & Onwegbuzie, 1999:b, s. 146).

Ett annat intressant och viktigt påpekande som artikelförfattarna gör är att självuppfattningen 
inte är medfödd utan skapas i sociala interaktioner, människor förstår sig själva i enlighet med 
hur de bemöts och uppfattas av andra (Jiao & Onwegbuzie, 1999:b, s. 140). Om det finns ett 
samband mellan självuppfattning och biblioteksångest kan man alltså dra slutsatsen att även 
biblioteks-ångesten är socialt styrd, om än indirekt.

Jiao och Onwegbuzie är även författarna till artikeln Prevalence and reasons for university 
library usage  (Library Review, vol. 46, nr. 6, 1997, s. 411-420) som presenterar en studie 
som genomförts vid två olika universitet i USA. I denna studie är inte biblioteksångesten det 
primära studieobjektet utan studien gäller i vilken utsträckning studenterna använder sitt 
universitets-bibliotek, till vad man använder biblioteket och vad som är orsakerna till att man 
inte använder biblioteket. Library Anxiety Scale (LAS) används som en av metoderna i studien 
(Jiao & Onwegbuzie, 1997, s. 413). Man fann ett positivt samband mellan ålder och 
biblioteksanvändande hos de studenter som deltog i studien, d.v.s. att ökad ålder tenderade att 
innebära ökat biblioteks-användande. Detta kan, enligt artikelförfattarna, eventuellt förklaras 
med de resultat i en tidigare studie som visat att yngre personer tenderar att ha högre nivåer av 
biblioteksångest än äldre (Jiao & Onwegbuzie, 1997, s. 417). Den genomsnittliga 
biblioteksanvändande studenten var man, äldre och hade ett annat språk än engelska som 
modersmål (Jiao & Onwegbuzie, 1997, s. 415). 

I inledningen till sin artikel hänvisar författarna till en studie från 1975  som genomförts på 
biblioteken vid University of Washington, som visat att de fyra vanligaste anledningarna till att 
använda universitetsbiblioteken var: 1) Att läsa litteratur relaterad till studierna (58%)  2) Att 
göra research relaterad till studierna (22%) 3) Att studera inför en tenta (5%)  4) Att göra 
research som inte är studierelaterad (1%) (Jiao & Onwegbuzie, 1997, s. 411). I Jiao och 
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Onwegbuzies studie finns fler, mer detaljerade, svarsalternativ, men något eller några alternativ 
som direkt skulle motsvara anledning 4 i den äldre studien finns inte, däremot finns några 
alternativ som skulle kunna sorteras in under en liknande rubrik. Dessa alternativ är: Att läsa 
dagstidningar (31,8%), att träffa vänner (31,4%), att söka information om en potentiell 
arbetsgivare (28,4%) (Jiao & Onwegbuzie, 1997, s. 414). Var och en av  dessa svarsalternativ 
har alltså angivits av en dryg tredjedel av de svarande, dock är det när man jämför tiden tidigare 
studiens procentsiffror med Jiaos och Onwegbuzies procentsiffrror  viktigt att vara medveten 
om att det i det förstnämnda fallet är fråga om vad man angivit som orsak till sitt senaste besök, 
medan det i det senare är vad man uppgivit att man någon gång använder biblioteket till.

En annan av de som lämnat viktiga bidrag till forskningen kring library anxiety är Carol C. 
Kulthau, men då hennes forskning rör sig uteslutande kring gymnasieelevers upplevelser kring 
att utföra studieuppgifter de fått sig pålagda av sin lärare så har jag valt att inte använda mig av 
hennes rön. Skillnaden i stuation mellan hennes och mina respondenter är för stor.

2.1.2. Bourdieu
Den franska sociologen Pierre Bourdieu föddes år 1930,  och innehade från 1982 och till sin 
död 2002 innehavare av stolen i sociologi vid Collège de France. Bourdieu föddes på den 
franska landsbygden, men  det geografiska  avståndet från hans födelseort till de Parisiska 
akademierna överträffades av det sociala avståndet. (Broady & Palme, i Bourdieu, 1993, s. 9). 
Denna bakgrund är troligen mycket viktig för att förstå hans tänkande, som i mycket kommit att 
handla om hur människor formas av sitt sociala sammanhang – både det de kommer från och 
det de verkar i.

En av de viktigaste begreppen hos Bourdieu är habitus, habitus är de förkroppsligade 
värderingar, normer, vanor och tankesätt som hos individen är produkten av den eller de 
sociala miljöer som individen tillhört eller tillhör och som rent konkret tar sig uttryck i olika 
livsstilar. Att habitus är socialt skapat ska dock på inga villkor, hos Bourdieu, förstås som att 
det är något icke autentiskt, utanpåliggande, som skulle kunna skiljas från individen. Detta gör 
Bourdieu mycket klart genom att använda ordet förkroppsligat, på franska incorporé (Bourdieu 
enl Vestheim, 1994, s. 8). Habitus är inte något individen kan ha eller inte ha, habitus är 
individen och individen är habitus. Habitus är heller inte enbart en produkt, utan blir i 
förlängningen upphov till nytt habitus, dvs. att habitus egentligen kan sägas vara sin egen 
producent. Med detta menas helt enkelt att de habitus, eller livsstilar, vi möter hjälper till att 
forma vår habitus.

Ett annat viktigt begrepp i Bourdieus sociologi är fält. Ett fält innebär först och främst att det är 
möjligt att avgöra vad som befinner sig inom fältet och vad som befinner sig utanför, det ska gå 
att skilja ett fält från andra fält helt enkelt. Det ska finnas något specifikt och unikt i aktiviteterna 
och verksamheten på fältet som avgränsar det från andra fält. Fält definieras i förhållande till de 
aktiviteter som äger rum på det (Bourdieu enl. Vestheim, 1994, s. 3). Det skulle således kunna 
kallas yrkesfält, åtminstone under förutsättning att man inte definierar yrke alltför snävt. Det 
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handlar om yrkesområden snarare än om exakta yrkestitlar. Ett fält i Bourdieus mening brukar 
också karakteriseras av att man har en särkild utbildning och att det finns en särskild yrkesetik, 
den kan vara skriven eller oskriven (Bourdieu enl. Vestheim, 1994, s. 4).  

De personer som agerar, handlar, på ett fält kallar Bourdieu för agenter. Det får en större 
språklig betydelse på franska, där ordet agent är härlett ur verbet agir (handla). Bourdieu avstår 
från att använda ordet aktör för att undgå associationer till skådespelande (Bourdieu enl. 
Vestheim, 1994, s. 8). På svenska får ordvalet kanske inte riktigt samma konsekvenser, 
eftersom agent på svenska har släktskap med ordet agera, en alternativ översättning av agir. 
Agera kan ju på svenska användas såväl om skådespelande som handlande. 

På ett fält i Bourdieus mening finns alltid ett grundläggande axiom, som alla andra 
uppfattningar härleds ur och som legitimerar verksamheten på fältet. En tro på att det man ägnar 
sig åt inom fältet är livsviktigt. Det är detta som kallas doxa. Fältets doxa fungerar som 
sammanhållande kraft vid tvister och konkurrens med andra fält, det handlar ju om en 
övertygelse om att det egna fältets verksamhet är livsviktig (Bourdieu enl. Vestheim, 1994, s. 
5). För biblioteksfältet är kanske doxa delvis en tro på den oomtvistliga vikten av 
litteraturförmedling, allt man gör (bokprat, referensarbete etc.) gör man för att förmedla 
litteratur (eller  idag, kanske även information) till människor. Detta högsta mål behöver inte 
ytterligare motiveras. Att det är viktigt ingår som beståndsdel i doxa.  

Inom fältet pågår ständigt en maktkamp mellan olika grupper, en kamp som handlar om vilka 
principer och värderingar som ska gälla. Bourdieu gör en binär uppdelning av dessa grupper, i 
antingen ortodoxa eller heterodoxa. Bourdieus indelning är givetvis relaterad till begreppet 
doxa, de ortodoxa är de rättrogna som omfattar och försvarar doxa i den utforming och de 
tolkningar som är rådande De heterodoxa å andra sidan är de som kämpar för en förnyelse av, 
om inte själva doxa, så i alla fall de tillämpningar och tolkningar som dittills varit gällande 
(Bourdieu, 1993, s. 212). Delvis kan man se kampen mellan de heterodoxa och de ortodoxa 
som en generationskonflikt, eller generationsskifte, där de gamla på fältet är måna om att 
försvara det rådande. Det vore dock att förenkla bortom det rimliga att reducera indelningen i 
ortodoxa och heterodoxa till en fråga om biologisk ålder. 

Geir Vestheim  gör i sin analys av biblioteket som socialt fält en exemplifiering av hur kampen 
mellan heterodoxa och ortodoxa kan ta sig uttryck på folkbiblioteksområdet. Det gäller frågan 
om biblioteken ska köpa in populärlitteratur, s.k. skräplitteratur. Den ortodoxa åsikten är att 
biblioteket inte ska använda sina bokanslag på det sättet, detta motiveras med ett estetiskt 
kvalitetsbegrepp. Det är inte bibliotekets uppgift att köpa in och tillhandahålla annat än ”god” 
litteratur. Den heterodoxa ståndpunkten är den att biblioteket ska tillhandahålla det som 
låntagarna efterfrågar. Ofta motiveras den heterodoxa åsikten med ett resonemang om att 
låntagarna via populärlitteraturen ska ledas fram till den goda litteraturen. Vestheim gör en 
poäng av att visa på hur både de ortodoxa och de heterodoxa på detta vis ansluter sig till samma 
dogm – eller doxa – den om att det finns estetiskt högstående litteratur, vilken denna är, och att 
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det är den som ska prioriteras. Med andra ord rör sig denna kamp inte om utformningen av 
doxa, utan bara om tillämpningen (Vestheim, 1994, s. 6-7).

Ett mycket viktigt begrepp hos Bourdieu är kapital. Hos Bourdieu är kapital ett vidare begrepp 
än rena penningmedel, det är bara ena sidan av kapitalet, det ekonomiska kapitalet. Utöver det 
ekonomiska kapitalet finns även det kulturella, eller symboliska kapitalet. De olika 
kapitalformerna är i någon mån utbytbara mot varandra, de kan växlas in mot varandra. Den 
som har gott om ekonomiskt kapital kan t.ex. skaffa sig utbildning eller föremål med ett erkänt 
kulturellt värde, och därigenom kulturellt kapital. Att byta kulturellt kapital mot ekonomiskt är 
självfallet också möjligt, i  sin undersökning av modeskapare visar Bourdieu hur modeskaparen 
med sitt namn, sitt kulturella kapital, skänker föremål högt ekonomiskt värde (Bourdieu, 1993, 
s. 136). 

Hos det här spelet, den här ekonomin finns som nödvändig faktor ett förnekande av sig själv, 
d.v.s. att den symboliska ekonomin inte erkänns som ekonomi, den är med Bourdieus 
terminologi misskänd. Detta fenomen lade Bourdieu först märke till i sin tidiga undersökning 
av hederskänslan hos kabylerna (Bourdieu, 1993, s. 62).

Bourdieu tänker sig samhället som ett socialt rum där såväl fält som enskilda individer – eller 
agenter – kan ha olika rumsliga placeringar. Det sociala rummet har i huvudsak två 
utsträckningar, är tvådimensionellt. Inom det sociala rummet kan man röra sig dels i höjdled 
och dels i sidled, samt naturligtvis i höjd- och sidled samtidigt vilket får till följd en diagonal 
förflyttning. En förflyttning uppåt innebär en ökning av den totala kapitalvolymen, och en 
förflyttning nedåt innebär alltså en motsvarande minskning av kapitalvolymen. En rörelse åt 
vänster innebär en ökning av det kulturella kapitalet och en motsvarande minskning av det 
ekonomiska kapitalet, en rörelse åt höger får givetvis rakt motsatt effekt. Placeringen i det 
sociala rummet avgör alltså dels individens eller fältets totala kapitalvolym, samt fördelningen 
av ekonomiskt respektive kulturellt kapital. Som exempel; en placering högt upp till höger 
innebär en totalt sett hög kapitalvolym varav den allra största andelen är ekonomiskt kapital, 
och ingen eller en relativt liten andel är kulturellt kapital (Bourdieu, 1993, s. 290-291).

Det allra sista av de Bourdieuska begreppen som jag tänker ta upp här är distinktionen. Enligt 
Bourdieu karaktäriseras de som är placerade högt upp i det sociala rummet av stor förmåga att 
göra distinktioner, ju högre upp desto större förmåga till distinktion. På franska får ordet dels 
betydelsen att skilja ut något, att skilja mellan olika saker och dels betydelsen att skilja ut det 
som är förnämt, exklusivt etc. Detta innebär att ju högre upp i det sociala rummet man befinner 
sig, desto större möjlighet har man att dels se många nyanser i och aspekter på olika fenomen, 
och dels att avgöra vad som är ”rätt”, dvs. vad som är den ”goda smaken” (Bourdieu enl. 
Vestheim, 1994, s. 13).

I Vestheims analys av biblioteket som socialt fält applicerar han bland annat Bourdieus habitus-
begrepp på folkbibliotekets verksamhet, och han konstaterar att om man kan förvänta sig en 
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viss olikhet i habitus bland de som arbetar på folkbiblioteken så är det i ännu större utsträckning 
sant om biblioteksanvändarna (Vestheim, 1994, s. 9). Till folkbiblioteket kommer ett tvärsnitt 
av befolkningen, eller det är åtminsone det eftersträvade idealet. Således kan man förvänta sig 
alla i samhället förekommande habitus och kapitalnivåer hos de människor som använder 
biblioteket. Detta skapar en ganska komplicerad situation för biblioteket när det gäller mötet 
med låntagarna. Att vara medveten om problemet löser det knappast, men kan bidra till att 
underlätta hanteringen av det (Vestheim, 1994, s. 12).

2.1.3. Biblioteksarkitektur
Särskilt mycket finns inte skrivet om biblioteksarkitektur i Sverige, men en mycket bra 
genomgång av olika epoker och framförallt av vilka idéer som varit de bärande bakom 
planering, byggande och inredande av bibliotek ger Per S. Ridderstad i sin artikel Volymernas 
volym. Denna artikel är ett bidrag till festskriften till Harry Järv med titeln Humanismen som 
salt och styrka. 

Under medeltiden var ännu bokproduktionen ganska liten, framförallt av tekniska skäl – 
boktryckarkonsten hade ännu inte uppfunnits och det fanns alltså inte några förutsättningar för 
storskalig bokframställning. Det var faktiskt i stort sett möjligt även för en privatperson att 
samla all världens vetande omkring sig. Den här situationen, som för oss idag är närmast 
omöjlig att föreställa sig, innebar att böckerna inte utgjorde något förvarings- eller egentligen 
något inredningsproblem för biblioteksarkitekter. Även ett med tidens mått mätt stort bibliotek 
kunde utan större besvär få plats med de böcker biblioteket ägde. Ofta fanns i offentliga lärda 
bibliotek en läsplats, en pulpet, för varje bok. Detta hängde samman med den misstänksamhet 
mot biblioteksanvändarna som under medeltiden nådde nya nivåer, för att förhindra stöld och 
vandalism lät man kedja fast böckerna i pulpeterna. Ännu in på 1600-talet kedjades nya böcker i 
många engelska bibliotek (Ridderstad, 1987, s. 464). 

När böckernas antal började växa, både totalt och på biblioteken, svarade de flesta biblioteks-
arkitekter med att försöka minska och tona ner intrycket av böckerna, med Ridderstads ord ville 
man ”försöka betvinga böckerna, söka minska intrycket av volymernas volym” (Ridderstad, 
1987, s. 464). Genom historien har detta gjorts på många olika sätt, ett av de tidigaste 
exemplen är Michelangelos formgivning från 1571 av det mediceiska biblioteket i San Lorenzo-
klostret i Florens. Tankarna dras till en ståtlig katedral. Golvet är fyllt med läspulpeter i 
kyrkbänksmodell, men ovanför dessa reser sig salen hög och luftig, och det totala intrycket av 
böckerna förtas alltså på detta sätt (Ridderstad, 1987, s. 464).

Även under senare skeden i historien är det vanligt att biblioteken lånar sin arkitektur från 
kyrkorna. Under 1800-talet är en av de främsta exemplen på denna stil den stora läsesalen i 
British Museum i London. Under de enorma gjutjärnskupolerna tycks även de böcker och 
bokhyllor som faktiskt får vara tillgänglig – referenssamlingen – med sina vägghyllor i tre 
amfiteatrala plan ganska få och futttiga. Biblioteksrummet ska behärskas av ljus och luft 
(Ridderstad, 1987, s. 466).
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Andra exempel på hur bibliotek byggts och planlagts på sätt som för tankarna till tempel eller 
kyrkobyggnader är läsesalarna i Bibliotèque Sainte-Geneviève, uppfört 1851 i Paris av Henri 
Labrouste, och Bibliotèque Nationale, uppfört 1868 också i Paris av samme arkitekt. Den 
första liknas i Ridderstads essä vid en katedral och den senare vid en moské (Ridderstad, 1987, 
s. 466).

När boktryckarkonsten under 1800-talet mötte industrialiseringen och bland annat 
ångmaskinerna gjorde sitt intåg i tryckeriverksamheten ökade bokproduktionen till dittills 
oanade nivåer, och bokmängden började på allvar bli ett problem för offentliga bibliotek. Detta 
problem kom att hanteras på diametralt motsatta vis i folkbibliotek respektive national- och 
forskningsbibliotek. I folkbiblioteket ledde bl.a. folkbildningstanken till att man började med 
öppna hyllor för låntagarna. I forsknings- och nationalbiblioteken däremot levde i stor 
utsträckning den misstänksamhet mot användarna som tidigare tagit sig uttryck i att böcker 
kedjades fast kvar. Man separerade läsare och böcker genom att införa särskilda läsesalar och 
ställa böckerna i stängda magasin (Ridderstad, 1987, s. 466). Även om bokmängden är ett 
betydligt större problem för national- och forskningsbiblioteken, i synnerhet för de som genom 
lagar och förordningar ålagts att bevara allt tryck som rör det egna landet, så visar nog de skilda 
lösningarna även på skillnader i de idéer som är bärande för verksamheten.

Ett ståtligt exempel på hur man drivit ansatsen att gömma böckerna så långt som möjligt är 
Vatikanbibliotekets stora sal. Salens väggar är helt täckta av väggmålningar som framställer 
bland annat avgörande ögonblick och gestalter ur kyrkohistorien, men inte en bok syns till – de 
är samtliga skickligt dolda i bokskåp inne i pelare och längs väggarna. Inte heller syns någon 
läsplats till, salen är inte avsedd för studier (Ridderstad, 1987, s. 467).

Det finns dock i bibliotekshistorien även exempel på hur man utnyttjat böckernas mängd till att 
skapa mycket imponerande effekter, att visa på lärdomens oändlighet. Ett tidigt exempel är 
Bibliotheca Ambrosiana i Milano, rummets väggar täcktes av bokhyllor upp till nitton hyllors 
höjd. Bibliotheca Ambrosiana skapades av kardinal Frederigo Borromeo och stod färdigt 1609, 
det var också under 1600-talet och 1700-talet denna stil var dominerande. Bibliotheca 
Ambrosiana förstördes dessvärre under andra världskrigets allra sista år (Ridderstad, 1987, s. 
467).

Ett modernt exempel på hur man faktiskt i ett offentligt forskningsbibliotek utnyttjat den 
estetiska effekten av ett stort antal böcker, men samtidigt löst förvaringsproblemet på ett smidigt 
sätt, är Beinecke Library, vid Yale University i USA. Här är de räta linjerna dominerande, till 
det yttre är biblioteket en fönsterlös jättelåda. Inuti biblioteket domineras intrycket av en jättelik 
glaskub, som rymmer boksamlingen, glaskuben är sex våningar hög och åt alla håll står 
bokryggar utåt, belysta av ett varmt ljus (Ridderstad, 1987, s. 468). Man har alltså 
åstadkommit ett effektivt bokmagasin, utan att böckerna gjorts osynliga för besökaren. 
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2.1.4. Genus
Med tanke på att könsfördelningen bland privatforskare på KB är så påfallande ojämn, endast 
20 procent är kvinnor  (Kettner, 1998, s. 39), så blir det av intresse att också applicera teorier 
som berör genus på materialet. De arbeten jag valt att använda är dels Jane Roland Martins 
arbeten om bildningens förhållande till kvinnligheten och dels Bourdieus bok Den manliga 
dominansen. I någon mån kommer jag också att använda den klassiska A Room of One's Own  
av Virginia Woolf.

Jane Roland Martin har skrivit boken Reclaiming a Conversation; the Ideal of the Educated 
Woman. På svenska finns också artikeln Bildade kvinnor; motsägelser och utmaningar,  som är 
en översättning av ett anförande vid temadagen Education and the Construction of Gender vid 
Umeå Universitet 8 oktober 1990. Roland Martin gör en idéhistorisk genomgång av hur och 
varför man i västerlandet uppfattat, och kanske uppfattar, bildade kvinnor som en 
självmotsägelse, bland annat citerar hon Immanuel Kant som säger att ”En kvinna som har 
huvudet fullt av grekiska… eller lägger sig i diskussionen om de grundläggande problemen 
inom mekaniken…kunde lika gott också bära skägg.” (Kant enl. Roland Martin, 1994, s. 4) 
Med andra ord har bildning konstruerats som en unikt manlig egenskap, så till den grad att den 
individ som har eller skaffar sig bildning därigenom också är eller blir man. 

I avslutningen av sin bok påpekar Roland Martin att inte bara kvinnors bildning och kunskaps-
områden begränsas av genuskonstruktionerna, det finns även bildning och kunskap som 
konstruerats som kvinnlig och som därigenom på exakt samma vis förnekats och förnekas 

männen i samhället (Roland Martin, 1985, s. 195). Hon hänvisar till Elisabeth Janeway2  som 

påpekat att det räcker att något uppfattas som kvinnligt  för att avhålla män från att ägna sig åt 
det, och vice versa. Det att ägna sig åt något som anses vara förknippat med ’fel’ kön 
associeras med att vara onormal. Själva epitetet ’onormal’ är enligt Janeway vår moderna 
motsvarighet till forna tiders ’fördömd’ eller ’förtappad’, och är alltså i sig själv en social 
bestraffning tillräcklig för att ha en avskräckande effekt (Roland Martin, 1985, s. 196).

I Bourdieus genusteori, sådan han formulerar den i Den manliga dominansen, återkommer 
mycket av de begrepp han utarbetat i sina tidigare arbeten, inte minst gäller detta 
förkroppsligandet. Könet kan ses som en aspekt på habitus, socialt konstruerat men inte 
därigenom något som individen kan gå ur och i efter behag – vilket begreppet roll skulle kunna 
antyda - utan inskrivet i själva kroppen. Bourdieu talar om hur de egenskaper och sysslor som 
konstrueras som manliga respektive kvinnliga genom sociala processer förkroppsligas i 
individen: 

Det symboliska konstruktionsarbetet inskränker sig inte till en strikt 
performativ, namngivande operation som sedan orienterar och strukturerar 
föreställningarna, till att börja med föreställningarna om kroppen (vilket inte 
är så lite). Det fullbordas och slutar med en djup och varaktig förändring av 
kroppen (och hjärnan), det vill säga i och genom ett praktiskt 

2 Elisabeth Janeway är en av de viktigare teoretikerna inom genusområdet, publicerade särskilt under 
1970- och 1980-talen analyser av könsrollerna i det moderna samhället.
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konstruktionsarbete som driver igenom en differentierad definition av det 
legitima bruket av kroppen, särskilt i sexuellt avseende, vilken tenderar att ur 
det tänkbaras och genomförbaras värld förvisa allt som markerar tillhörighet 
till det andra genus (Bourdieu, 1999, s. 36, Bourdieus egen kursivering). 

     
Bourdieu menar att det är genom maskuliniseringen av den manliga kroppen och 
feminiseringen  av den kvinnliga kroppen – något han liknar vid dressyr - som de dispositioner 
skapas som gör män intresserade av och lämpade för sådant som vetenskap, politik, affärer 
etc., och gör kvinnor ointresserade av och mindre kompetenta för dessa uppgifter (Bourdieu, 
1999, s. 70-71). Ytterst handlar manlighet enligt Bourdieu om dominans, eller makt, och 
Bourdieu menar alltså att även dominansen är socialt konstruerad, och förkroppsligad 
(Bourdieu, 1999, s. 63). 

Bourdieu gör också den viktiga anmärkningen att det med dominans följer en förmåga att 
genomdriva sin egen uppfattning som objektiv och kollektiv, och att därigenom konstituerar 
den dominerande (i förhållandet mellan könen alltså mannen) sig själv som ett absolut subjekt 
(Bourdieu, 1999, s. 84). 

Virginia Woolfs A Room of One's Own  är en klassiker när det gäller förhållandet mellan 
kvinnor och skönlitteratur, boken är en sammanställning och utvidgning av två essäer i ämnet 
som lästes upp vid the Arts Society vid Newnham och the Odtaa at Girton i oktober 1928 och 
publicerades första gången 1929 (Woolf, 1954, not s. 5). Titeln kommer av det som Woolf 
konstaterar som ett första materiellt villkor för att skönlitteratur, eller litteratur överhuvudtaget 
ska kunna skrivas, den som skriver behöver ha ett eget rum.  Grundfrågan som Woolf söker att 
besvara i såväl essäerna som boken är varför så lite skönlitteratur är skriven av kvinnor, ett 
förhållande som kanske i mindre grad är för handen i vår samtid än det var i Woolfs, men 
mycket av det hon skrivit i ämnet kan säkerligen appliceras även på frågan om varför så få av 
privatforskarna på KB är kvinnor.

2.1.5. Kvalitetsbedömning av tjänster
Att bedömningen av kvaliteten hos en tjänst blir avsevärt mer komplex, och definitivt mer 
baserad i subjektiva upplevelser jämfört med kvalitetsbedömning av varor är något som 
Christian Grönroos visar på i boken Service management i den offentliga sektorn. Grönroos 
pekar på fyra faktorer som utmärkande för tjänster: ”1. Tjänster är delvis inte påtagliga 2. 
Tjänster är processer 3. Tjänster produceras och konsumeras eller upplevs delvis samtidigt 4. 
Kunden som användare tar delvis själv del i tjänsteproduktionsprocessen” (Grönroos, 1988, s. 
20).

När det gäller bedömningen av kvalitet på tjänster talas det om tre viktiga faktorer som 
tillsammans styr hur kunden – eller användaren – kommer att uppleva tjänstens kvalitet som 
helhet, totalkvaliteten. Det är dels de båda kvalitetsaspekterna teknisk kvalitet och funktionell 
kvalitet, och dels organisationsprofilen som avgör hur kunden upplever totalkvaliteten. 
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Den tekniska kvaliteten är den service kunden de facto får. I fråga om ett bibliotek kan det t.ex. 
vara den bok som låntagaren antingen lånar eller inte lånar, är det så att låntagaren lämnar 
biblioteket utan den bok han eller hon efterfrågade beroende på att biblioteket av en eller annan 
anledning inte kunde tillhandahålla den kan man alltså uttrycka det som att den tekniska 
kvaliteten i detta fall var låg (Grönroos, 1988, s. 24). 

Den funktionella kvaliteten på en tjänst är hur hela processen upplevs av kunden, det är alltså 
fullt möjligt att ha en hög funktionell kvalitet även i ett fall där den tekniska kvaliteten är dålig. 
Applicerat på ett bibliotek kan detta alltså innebära att även den låntagare som inte hittade den 
eftersökta boken upplever sig ha fått bra service, eller med detta språkbruk en hög funktionell 
kvalitet på tjänsten. Vad som avgör den funktionella kvaliteten är dels sådana komplexa och 
subtila saker som hur användaren upplever det bemötande han eller hon fått, men även mer 
påtagliga saker som väntetid vid informationsdisken (Grönroos, 1988, s. 24).

Slutligen avgörs alltså kundens upplevelse av totalkvaliteten på tjänsten även av 
organisationsprofilen. Organisationsprofilen är helt enkelt den image organisationen har, och då 
alltså snarare den image organisationen har i den enskilda användarens uppfattning än den 
image organisationen själv anser sig ha. Organisationsprofilen blir ett slags filter genom vilket 
användaren betraktar den tekniska och funktionella kvaliteten. En dålig organisationsprofil 
tenderar att förstora kundens intryck av de misstag och missförstånd som oundvikligen uppstår 
då och då, och påverkar alltså kundens kvalitetsupplevelse negativt. En god organisationsprofil 
däremot gör kunden mer benägen att ursäkta eventuella små misstag, och höjer alltså med andra 
ord kundens kvalitetsupplevelse (Grönroos, 1988, s. 24). En god organisationsprofil räcker 
dock inte hur långt som helst, den måste motsvaras av verklig kvalitet för att inte på lång sikt i 
stället försämra kvalitetsupplevelsen genom en alltför stor diskrepans mellan förväntningar och 
verklighet (Grönroos, 1988, s. 29).  Grönroos uttrycker det ovan beskrivna förhållandet så  
här: 
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TOTALKVALITET

ORGANISATIONSPROFIL

TEKNISK

KVALITET

     Vad?

FUNKTIONELL

KVALITET

       Hur?

             (Grönroos, 1988, s. 23)



Något som är av alldeles särskilt stor betydelse för de förväntningar användare och presumptiva 
användare har på organisationen, och därmed för hur de upplever kvaliteten på de tjänster de 
utnyttjar och den service de erhåller, är hur kommunikationen fungerar. Grönroos hänvisar till 
Henrik Calonius som delar upp kommunikationen i dels planerad respektive oplanerad 
kommunikation, och sedan i undergrupperna personlig, opersonlig och direkt kommunikation 
samt avsaknad av kommunikation. Alla fyra undergrupperna av kommunikation kan alltså vara 
såväl planerad som oplanerad (Grönroos, 1988, s. 29).
 

2.2. Tidigare forskning
Särskilt mycket finns inte gjort om allmänheten som användare av forskningsbibliotek i 
allmänhet de flesta användarundersökningar fokuserar ju på de användare som uppfattas som 
de huvudsakliga, när det gäller forskningsbibliotek alltså studenter och lärare/forskare. De två 
studier jag använder i det här sammanhanget är dels min egen B-uppsats Allmänhetens 
bibliotek?, och dels den stora användarundersökning som Helena Kettner genomförde vid KB 
1998; KB-besökaren; en användarundersökning vid Kungl. Biblioteket 1998 .

2.2.1. Allmänhetens bibliotek?
Min egen B-uppsats på BHS handlade om forskningsbibliotekens tillgänglighet för 
allmänheten. Min undersökning innebar i första hand att jag undersökte låneregler vid svenska 
forskningsbibliotek, och analyserade de delar som direkt påverkar besökare och användare ur 
allmänheten. Till exempel ställde jag till det materialet frågorna vem som kan få lånekort och om 
alla får låna allt. Dessutom ställde jag till företrädare för ett par utvalda forskningsbibliotek 
frågor som rörde policy i förhållande till användare ur allmänheten. Min definition av användare 
ur allmänheten var helt enkelt; person som inte är aktiv student eller forskare/lärare. En 
definition som nästan ger sig själv när det är forskningsbibliotek som är undersökningsobjekt.

Vid min undersökning av låneregler kom jag fram till att de svenska forskningsbiblioteken kan 
delas in i tre grupper med hänseende till hur de ställer sig till användare ur allmänheten. En 
första grupp där man inte särbehandlar icke-studenter, en andra grupp där allmänheten har 
begränsad lånerätt, och en sista där endast studenter och lärare har lånerätt. Ett viktigt 
påpekande i detta sammanhang är att den sista gruppen egentligen bara består av ett enda 
bibliotek, nämligen Högskolebiblioteket i Kalmar. De två vanligaste förhållningssätten är alltså 
att antingen ge allmänheten samma lånerätt som studenter eller att något begränsa allmänhetens 
lånerätt i förhållande till studenters, att helt utestänga allmänheten är alltså ovanligt. (Dutius, 
1999, s. 14)

En mindre del av min undersökning utgjordes av intervjuer med företrädare för dels 
Högskolebiblioteket i Borås och dels Lunds Universitetsbibliotek, där det förstnämnda hör till 
gruppen med begränsad lånerätt för allmänheten och det senare till gruppen utan särskilda regler 
för allmänheten. Dessa intervjuer koncentrerade sig främst till frågor kring om man har någon 
medveten och uttalad policy gentemot användare ur allmänheten, och hur den policyn ser ut. 
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Inte oväntat fanns det skillnader mellan dessa båda bibliotek. En likhet i svarsformuleringen var 
att man från båda bibliotek hänvisade till tillämpliga regler och lagar, det som kanske tydligast 
visade på skillnader i policyn var hur man sedan tolkade dessa.  Högskolebiblioteket i Borås 
hänvisade till sina egna regler som tydligt säger att det är ett offentligt bibliotek, och utifrån 
detta påpekade man att vem som helst får komma till biblioteket, men man menade också att det 
är i första hand studenter och lärare vid Högskolan i Borås och i andra hand studenter och 
lärare vid andra högskolor och universitet som är bibliotekets målgrupp. Detta tar sig också 
konkret uttryck i lånereglerna, i och med att personer som inte är knutna till någon högskola har 
en begränsad rätt till hemlån – böcker ur kurslitteratursamlingen, skönlitteratur och barn- och 
ungdomslitteratur får inte lånas hem av denna grupp (Dutius, 1999, s. 10). 

Lunds Universitetsbibliotek hänvisade till lagen om pliktleverans, som föreskriver att det 
bibliotek som erhåller pliktleverans (d.v.s. svenskt tryck) är skyldigt att tillhandahålla denna till 
varje medborgare som så önskar, men man påpekade också att man tillämpar samma regler på 
sitt utländska material – som ju alltså inte omfattas av lagen om pliktleverans. Lunds UB gör 
alltså en generös tillämpning av lagen, att begränsa icke-studenters tillgång till det utländska 
materialet skulle ju utan problem låta sig göras med hänvisning till samma lag som man nu 
använder som underlag för sin generösare policy (Dutius, 1999, s. 11).

I min uppsats gjorde jag också iakttagelsen att det geografiska och arkitektoniska läget kunde 
påverka allmänhetens tillgång till forskningsbibliotek. I Lund, där Universitetsbiblioteket finns 
på flera platser i staden, gäller att biblioteket generellt har en mycket hög andel låntagare ur 
allmänheten. Det finns dock en markant skillnad mellan UB1, som ligger centralt, och de andra 
två biblioteken, UB2 och UB4, som ligger betydligt mer svårtillgängligt. Att det geografiska 
läget kan antas ha större inverkan på allmänhetens användande av biblioteket än studenternas 
och lärarnas är ganska givet, med tanke på att de senare har mer tvingande skäl att söka sig till 
sitt forskningsbibliotek. För Borås Högskolebibliotek, som har en ganska låg andel användare 
ur allmänheten, gjorde jag också det påpekandet att bibliotekets läge inne i Högskolebyggnaden 
kan påverka tillgängligheten för den som inte brukar vistas på Högskolan. Har man inte ärende 
in på högskolan är det inte säkert att man överhuvudtaget lägger märke till att biblioteket 
existerar (Dutius, 1999, s. 13).

2.2.2. KB-besökaren
Helena Kettners KB-besökaren; en användarundersökning vid Kungl. Biblioteket 1998   hör ju 
otvetydigt till den tidigare forskningen på området. Jag avser att använda Kettners bok på två 
sätt, dels som ett material att diskutera och analysera utifrån den övriga teorilitteraturen, dels 
som en av utgångspunkterna för diskussion och analys av mina kvalitativa resultat.

Kettners undersökning inleds med kvalitetsmålen för de fyra enheterna inom KB, 
framtagnings-enheten, låneenheten, referensenheten, och slutligen repro- och fotoenheten 
(Kettner, 1998, s. 17-18). Därefter följer först de kvantitativa resultaten, som utgörs av de svar 
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man fått på den enkät som delats ut dels i augusti 1997 och dels i januari 1998. I redovisningen 
av de kvantitativa resultaten görs dels en uppställning efter besöksfrekvens och dels efter 
besökarkategori. Uppdelningen efter besöksfrekvens ger grupperna: 
förstagångsbesökare 
några ggr/år 
c:a 1gång/månad 
c:a 1 gång/vecka
flera ggr/vecka  (Kettner, 1998, s.25).
 
Uppställning efter besökarkategori ger grupperna: 
gymnasiestud./folkhögskolestud. 
univ/högskolestud
doktorand
lärare/forskare vid univ/högskola
privat forskning/studier
tjänsteuppdrag
utländsk gästforskare/stud
nyfiken på KB (Kettner, 1998, s. 33).

Besökarkategori kan också förstås som en fråga om i vilken egenskap man besöker KB just 
denna dag, det är ju naturligtvis fullt möjligt för en och samma person att vid ett tillfälle besöka 
KB i egenskap av doktorand, och vid ett annat tillfälle i egenskap av privatforskare.
     
Enkäten behandlade, förutom de nämnda variablerna besökarkategori och besöksfrekvens, 
även dels bakgrundsvariabler som kön, ålder och bostadsort, och dels besökets längd och vad 
man rent konkret gjort på KB vid sitt besök, vilken service man utnyttjat (Kettner, 1998, s. 17-
18). Ett övergripande, generellt, kvantitativt resultat som redovisas är att två tredjedelar av 
KB:s användare är män, och mer än 90% är bosatta i Stockholmsregionen (Kettner, 1998, s. 
21).
     
Sista delen i Kettners undersökning ägnas åt redovisning och analys av kvalitativa resultat, 
dessa kommer från två olika källor. Dels är det de fritt formulerade kommentarer som 
informanterna i enkätundersökningen uppmanats att skriva på baksidan av enkäten, dels är det 
intervjuer med tre fokusgrupper. De tre fokusgrupperna är indelade efter besöksfrekvens och är 
som följer;  förstagångsbesökare, då-och-då besökare (en gg/mån-några ggr/år) och slutligen 
trogna besökare (en eller flera ggr/vecka). Intervjuerna genomfördes, som kanske antytts, 
gruppvis. Vid varje intervju/fokusgrupp var två gruppledare, som ledde och observerade 
diskussionen, närvarande. Ansvaret var fördelat mellan de båda gruppledarna på så vis att den 
ena hade uppgiften att introducera undersökningen, leda samtalet och i viss mån styra upp det 
om det gled för långt från det egentliga ämnet, den andra gruppledaren hade huvudansvaret för 
att observera och skulle även i viss mån delta i samtalet. Deltagare till fokusgrupperna fick man 
genom att be de som svarade på enkäten fylla i namn och adress om de kunde tänka sig att ställa 
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upp för intervjuer vid ett senare tillfälle (Kettner, 1998, s. 46). En skillnad som noterades 
mellan vana och ovana KB-besökare var att de sistnämnda i fokusgruppen berättade om 
frustration och osäkerhet i mötet med KB, medan de förstnämnda mer fokuserade på 
funktionella och tekniska önskemål (Kettner, 1998, s. 47).

2.3 Diskussion av användbarhet
De undersökningar av library anxiety som genomförts, och de teorier som utvecklats kring 
detta ger en intressant bakgrund att ställa privatforskarens möte med Kungliga Biblioteket mot. 
De pekar också på intressanta områden att ställa frågor kring. LAS talar ju om bl.a. 'affective 
barriers', 'mechanical barriers' och 'knowledge of the library'. De arbeten jag hänvisat till när 
det gäller library anxiety ger också intressanta infallsvinklar i diskussionen av de svar jag hittar.

När det gäller Bourdieu är kanske det största problemet de skillnader som ändå finns mellan 
den franska och den svenska kulturen. Vestheim diskuterar detta ur ett norskt perspektiv i den 
text jag tidigare hänvisade till. Även om det självfallet finns skillnader mellan Norge och 
Sverige också så har ändå de skandinaviska länderna stora likheter, och jag tror att man ganska 
lätt skulle kunna applicera Vestheims diskussion även på Sveriges förhållande till Frankrike. En 
skillnad mellan Norge och Frankrike som Vestheim särskilt vill framhålla är 
klassamhället.Vestheim menar att det franska samhället är starkt klassindelat och centralstyrt, 
medan Norge snarare kan klassificeras som decentraliserat och jämlikt (Vestheim, 1994, s. 2). 
Det är naturligtvis en iakttagelse som äger sin riktighet också för övriga skandinaviska länder, 
även om det vore att idyllisera i överkant att påstå att klassamhället inte alls existerar i 
Skandinavien. När det t.ex. gäller den högre utbildningen så är ju, åtminstone i Sverige, den 
sociala snedrekryteringen ett oomtvistat faktum. 

Vestheim hänvisar också till en fransk professor i skandinavistik, Jean-Francois Battail, som 
menar att vad som är utmärkande för den skandinaviska intellektuella traditionen är det stora 
intresset för att popularisera den vetenskapliga kunskapen, föra ut den till breda folklager, och 
även att omsätta teori i praktik. I synnerhet det senare har varit en viktig bakgrund till den 
sociala ingenjörskonsten som fått sitt kanske tydligaste uttryck i den socialdemokratiska 
välfärdsstaten (Vestheim, 1994, s. 2). 

Vestheims, liksom min, slutsats är dock att Bourdieus teorier är mycket användbara också i en 
skandinavisk kontext, även om man självfallet måste vara medveten om att de strukturer 
Bourdieu pekar ut kan vara mindre tydliga i ett skandinaviskt land som Sverige (Vestheim, 
1994, s. 3). 
     
Diskussionen kring kvalitetsbedömning av tjänster står helt naturligt, genom sin abstrakta och 
subjektiva natur, i relation till de övriga teorier jag använder. T.ex. kan ju inte inslag av library 
anxiety undgå att påverka en användares uppfattning av KB:s totalkvalitet negativt, liksom 
frånvaron av densamma givetvis måste ge kvalitetsupplevelsen en knuff i positiv riktning. Att 
titta på materialet även ur ett kvalitetsperspektiv blir också naturligt med tanke på den viktiga 
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roll KB har. 

Kettners undersökning och min B-uppsats utgör också tillsammans en värdefull bakgrund till 
denna uppsats. Kettners undersökning ger en bred bild av Kungliga Bibliotekets användare, 
och även dessas reaktioner på KB. Som jag redan nämnt avser jag, på grund av den värdefulla 
information den innehåller, även använda KB-besökaren  som material för min uppsats. 
Allmänhetens bibliotek?, min B-uppsats, ger en bakgrund till och en bild av i vilken mån 
forskningsbiblioteken i hela Sverige är tillgängliga för allmänheten, eller - med andra ord - för 
privatforskaren.

En iakttagelse i Allmänhetens bibliotek?  som jag särskilt vill lyfta fram och använda mig av, är 
den om betydelsen av bibliotekets läge och arkitektur. När det gäller det senare har Ridderstads 
text för sammanhanget ovärderliga synpunkter och infallsvinklar. 

Att använda genusteorier i analysen, slutligen, behöver nästan inte motiveras i ett sammanhang 
med så iögonfallande ojämn könsfördelning. Enligt Kettners undersökning är 80% av de som 
uppger sig använda KB för privat forskning eller studier män. Nu finns det ju självfallet 
oändligt många fler genusrelaterade teoribildningar än de jag valt att använda i detta 
sammanhang, och några ord om motiveringen till just det valet kan möjligen tarvas. I en 
verksamhet som så uppenbart är bildningsskapande som privat forskning och studier så tycks 
det mig ganska naturligt att använda någon teori som kretsar kring just relationen mellan genus 
och bildning. En hel del har skrivits om genus och utbildning, från lekskolan till universitetet, 
men det är kanske inte helt applicerbart på något som försiggår utanför de utbildande 
institutionerna. 

Då Bourdieus teorier är de mest övergripande av de jag avser att använda blir det intressant att 
också, där så är möjligt, använda dessa på en del-aspekt av undersökningen. Som bakgrund till 
en teori som behandlar relationen mellan genus och bildning är det också användbart med en 
teori som behandlar genus i ett större perspektiv, vilket alltså är den roll Den manliga 
dominansen  får fylla i min undersökning. 

A Room of One's Own  behandlar ju, som redan nämnts, frågan om den då låga andelen 
kvinnor bland skönlitterära författare. Skönlitterärt författande och privatforskning har dock 
intressanta beröringspunkter, dels förknippas båda delarna med bildning, dels är det något som 
utförs på eget initiativ och utanför det vanliga yrkesarbetets ramar. Ett fåtal skönlitterära 
författare har förmånen att ägna sig åt skrivande på heltid, men för det stora flertalet är det inte 
en syssla man försörjer sig på, och även de etablerade författare som har en heltidsförsörjning 
genom sitt skrivande har en gång varit debutanter som skrivit på sin första bok. Jag tror alltså 
att Virginia Woolfs tänkande kring frånvaron av kvinnor bland författarna är i stora stycken 
tillämpbar på frånvaron av kvinnor bland privatforskarna.
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3. ANALYS AV MATERIALET

I det här kapitlet kommer jag att gå igenom och analysera mitt material utifrån de teoretiska 
infallsvinklar som presenterats i föregående kapitel. Kapitlet är strukturerat så att jag använder 
mig av samma grupperingar som i teorikapitlet. Först ut är alltså library anxiety, därpå följer 
Bourdieu, sedan diskussioner kring biblioteksarkitektur, genus och service management i 
nämnd ordning. 

Ett litet påpekande av praktisk karaktär kan vara på sin plats här, för att undvika identifiering av 
mina respondenter har jag valt endast referera citat från mina intervjuer som “ur intervju”. Att 
inte särskilja respondenter med exempelvis nummer eller bokstäver är ett medvetet grepp som 
motiveras av att det är förvånansvärt lätt att identifiera en individ om man kan lägga samman 
flera olika citat och knyta dem till samma person.

3.1.Library anxiety på KB
När det gäller användande av forskningsbibliotek har på senare tid fenomenet library anxiety 
börjat definieras och analyseras, i synnerhet i anglosaxisk litteratur och forskning. Dock har de 
undersökningar som gjorts kring detta handlat om studenter/elever och lärare/forskare som 
användare, det blir därför intressant att se om den problembilden i någon mån återfinns också 
hos den användarkategori ur allmänheten som här kallas privatforskare. 

I Mellons artikel framkommer att vad som var väldigt vanligt var en känsla av att man redan 
borde känna till och behärska universitetsbiblioteket, att det förutsätts hos den som är inskriven 
vid universitetet och därmed användare av universitetsbiblioteket. Studenter har exempelvis 
lämnat kommentarer som:  “They never taught me how to use the library. I guess they thought I 
would already know” (Mellon, 1986, s. 163) och “As soon as you enter the university, you are 
expected to know how to use the library”(Mellon, 1986, s. 163).  En känsla som kanske är 
förbunden med library anxiety som sådan i åtminstone lika stor utsträckning som med det 
enskilda biblioteket, men som inte direkt motverkas av en brist på allmän och grundläggande 
information i form av broschyrer och anslag. Detta, att det saknas den väldigt grundläggande 
informationen om var saker är lokaliserade i byggnaden, vilka tjänster som erbjuds och 
överhuvudtaget hur KB fungerar framkommer väldigt tydligt i mitt material. Däremot har man 
som regel upplevt att information om tillfälliga ändringar, som t.ex. under ombyggnaden av 
KB, har fungerat mycket bra. Att få information om sådant som är tillfälligt och nyligen 
uppkommet, men inte om sånt som gäller alltid ger givetvis intrycket att det senare är sådant 
som man bör känna till av sig själv. Ett illustrativt exempel på detta är den av de privatforskare 
jag intervjuade som berättade att när han kom till KB för första gången på sjuttiotalet, med 
anledning av en studieuppgift, inte kände till att så gott som allt i KB:s samlingar står i magasin 
och måste beställas fram. Han blev inte heller på något tydligt sätt informerad om att det förhöll 
sig så, och gick följdriktigt därifrån med känslan att KB var ett bibliotek där det inte fanns 
särskilt mycket. En annan av mina respondenter säger följande om den skriftliga informationen 
på KB:
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... Nej den ... man kunde ju önska sig en .... ett litet häfte med ‘så här fungerar 
det på KB’ ... tycker jag ... för att det är inte självklart ... hur allting ... fungerar 
..... det fungerar ju inte alls som ett stadsbibliotek som ändå är ... på nåt vis det 
man utgår ifrån att det är ett bibliotek ... så är ett bibliotek ... så den ... det kunde 
ju vart bättre ... tycker jag ... det är lätt att man .. känner sig dum när man måste 
fråga om saker som ... som egentligen är väldigt grundläggande ... det är lite 
onödigt ... man kunde ... man kunde liksom löst det på ett annat vis så att folk inte 
behöver känna sig så ...... vilsna   (ur intervju)

När skriftlig information saknas finns inget annat sätt att få information än att fråga, något som 
library anxiety enligt Mellons undersökning driver en att till varje pris undvika: “I was scared to 
ask questions. I didn’t want to bother anyone. I also didn’t want them to think I was stupid.” 
(Mellon, 1986, s. 163). Mellon drar slutsatsen att det här obehaget inför, och undvikandet av 
att fråga eller be om hjälp är en viktig beståndsdel i library anxiety. Det finns helt enkelt ett 
inslag av skam i den förvirring man känner, och den bristande kunskap man med nödvändighet 
har vid första besöket på ett forskningsbibliotek. Det upplevs som att den här förvirringen, eller 
okunskapen, är helt unik för individen, och ett tecken på dumhet som till varje pris måste 
döljas. Därför avstår man från att be om hjälp. Det här med obehaget i att fråga framkommer ju 
också i citatet ur min intervju ovan, när man måste fråga om något som känns väldigt 
grundläggande så känner man sig dum. Mellon talar om detta som biblioteksångestens förmåga 
att konservera sig själv. Detta är naturligtvis under förutsättning att frågor är det enda sättet att 
få information, om det fanns möjlighet att minska sin okunskap utan att avslöja den skulle 
däremot situationen vara en helt annan. Sådana sätt är t.ex. en orienteringstavla, grundläggande 
skriftlig information, och kanske över huvudtaget att insikten att inte alla besökare är 
återkommande stambesökare, och att ingen blir stambesökare utan att någon gång vara 
förstagångsbesökare, skulle få genomsyra verksamheten. Att många har upplevt detta som en 
brist just på KB framkommer även i Kettners undersökning. Som nämnt är fokusgrupperna i 
Kettners material, dvs. den kvalitativa delen av hennes undersökning, indelade efter kriterier 
som rör hur ofta man använder KB, vilket indikerar vana. Både i enkäterna och i fokusgruppen 
framkommer det att den ovana besökaren känner förvirring och frustration i sitt möte vid KB, 
och vad man önskar rent konkret är tydligare skyltning, orienteringstavla, broschyrer och 
kontaktpersoner (Kettner, 1998, s. 47). Ett exempel från mina intervjuer med privatforskare 
ska få belysa detta ytterligare:

Den som finns fungerar mycket bra ... men som sagt så saknade jag det mest 
basala i början ... om vad KB är ... och då menar jag inte så mycket det där rent 
organisatoriska om att det är en statlig myndighet och så vidare ... utan mer vad 
kan man erbjuda och hur fungerar det ... det här med magasin och så ... man 
kanske också kunde tänka sig mer information om katalogdatorerna och hur dom 
fungerar ... söktips och så ... nu har dom väl kurser i och för sig .. men nog 
borde man kunna göra nån ... nån kortare sammanställning i skriftlig form 
som är tydligt annonserad och lätt tillgänglig ... för dom som av olika skäl inte 
kan eller vill gå kurserna ... men som sagt ... det som faktiskt finns fungerar bra
(ur intervju)

Det verkar alltså som om det här informationsbehovet, och den förvirring det är både upphovet 
till och sprunget ur, är gemensamt för såväl privatforskare och andra besökare på KB, eftersom 
det återfinns i både mitt och Kettners material. Det ger naturligtvis skäl att fråga sig om det 
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finns anledning att tro att biblioteksångesten skulle ha några särskilda och unika implikationer 
för just privatforskare, eftersom den ju uppenbart inte är unik för just den gruppen. Jag tror att 
det i det här sammanhanget är viktigt att peka på att det i Kettners material var grupen ovana 
besökare som gav uttryck för detta. Vilket knappast ska tolkas som att de som vid tidpunkten 
för Kettners undersökning var vana användare aldrig har upplevt samma sak utan snarare som 
att vanan de har skaffat sig har gjort det till ett mindre problem, alternativt ett problem de helt 
har lagt bakom sig. Ju mer man hunnit lära sig, desto mindre blir ju problemet med bristfällig 
information. Även artikeln Prevalence and reasons for university library usage  stöder tanken 
att vana minskar library anxiety, man noterar att det finns ett samband mellan högre ålder och 
minskad biblioteksångset, likaså mellan högre ålder och större antal besök på biblioteket, 
liksom mellan högre ålder och antalet bibliotekskurser man deltagit i (Jiao & Onwuegbuzie, 
1997, s. 417). 

Det verkar helt enkelt som att det enda sättet att motverka den ångest och otrygghet, uttryckt 
bland annat som förvirring och frustration, man i många fall upplever vid sina första besök på 
Kungliga Biblioteket är att fortsätta gå dit, att skaffa sig en större vana. Risken är dock att 
effekten av den här första upplevelsen blir den rakt motsatta, att man inte återvänder till KB. 
Som jag ser det är den risken större för användare ur kategorin privatforskare, eftersom man ju 
har mindre tvingande skäl att söka sig till KB eller något annat forskningsbibliotek. I 
Allmänhetens bibliotek?  pekar jag på en motsvarande möjlig större effekt av det geografiska 
läget på gruppen allmänhet än på gruppen lärare/forskare och studenter. Eftersom de senare är 
på ett helt annat sätt tvingade att uppsöka biblioteket så kommer de att göra det trots geografiskt 
ocentralt och arkitektoniskt undangömt läge, medan allmänhetens andel av besökarna däremot 
är signifikant lägre på de bibliotek som har någon eller båda av ovanstående egenskaper 
(Dutius, 1999. s.13). Intresant att notera i det här sammanhanget är att samtliga av mina 
respondenter har universitetsutbildning och alltså har haft möjlighet att i samband med denna 
skaffa sig vana vid forskningsbibliotek i allmänhet, några har också gjort sina första besök på 
KB i samband med högre utbildning, deras utbildning har i de fallen alltså även gett dem vana 
vid just Kungliga Biblioteket. Ett exempel på det senare är respondenten som säger, på frågan 
om förväntningar på KB: “ Första gången? Nej, nej jag hade inte riktigt använt något 
forskarbibliotek förut.....och jag började ju mina ... högre studier i konsthistoria då ... men jag 
trodde inte att jag skulle gå ... så mycket i .... magasinet och göra beställningar där (ur 
intervju). Här framkommer ju också att det faktum att så gott som hela samlingen stod i 
magasin kom som en överaskning även för den här respondenten.

Det verkar alltså rimligt att anta att den som har en högre utbildning har givits flera knuffar i 
riktning mot att komma över sin library anxiety än den som inte har det, det här blir då en faktor 
som påverkar privatforskarna olika beroende på utbildningsbakgrund. Det kan naturligtvis 
tyckas att detsamma gäller övriga besökarkategorier, men privatforskarna är den största 
enskilda besökarkategori - utgörande 33% av det totala besökarantalet (Kettner, 1998, s. 39) - 
där det är teoretiskt möjligt att sakna högre utbildning. En mindre grupp utgör den som 
rubricerats nyfiken på KB - 11% (Kettner, 1998, s. 41). En ännu mindre grupp, och kanske ett 
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gränsfall i det här avseendet, är de som besöker KB med anledning av ett tjänsteuppdrag - 8% 
(Kettner, 1998, s.40). Slutligen finns en mycket liten grupp som per definition saknar högre 
utbildning, det är gymnasiestuderande, dessa har dock slagits ihop med folkhögskole-
studerande där utbildningsbakgrunden kanske är mindre glasklar, den som går t.ex. en 
konstnärlig utbildning på folkhögskola kan ju ha universitetsstudier bakom sig, totalt utgör 
denna grupp bara 4 % av besökarna (Kettner, 1998. s. 34). 

Det som särskiljer privatforskarna från de andra grupperna i här relevanta avseenden är dock 
kombinationen frivillighet, obestämd utbildningsbakgrund och att motivationen till besöket kan 
vara både kontinuerligt pågående och tillfälligt. Den obestämda utbildningsbakgrunden har 
privatforskarna gemensamt med gruppen som besöker KB med anledning av tjänsteuppdrag, 
men till skillnad från den senare gruppen är privatforskarnas besök på KB frivilligt. Det har 
betydelse i det här sammanhanget, eftersom den som återkommmande besöker KB i 
tjänsteärende kommer att oavsett utbildning med nödvändighet skaffa sig den vana vid 
forskningsbibliotek i allmänhet och KB i synnerhet som man också får genom högre studier. 
Därmed kan man också anta att den här gruppen blir tvingad att komma över sin inledande 
biblioteksångest på ett sätt som inte privatforskare blir. Både frivilligheten och den obestämda 
utbildningsbakgrunden är gemensam med dem som besöker KB av nyfikenhet, men hälften av 
de senare är förstagångsbesökare (Kettner, 1998, s. 41) och man får nog anta att detta är ett 
motiv som, om man fortsätter besöka KB, så småningom kommer att bytas ut mot mer 
konkreta ärenden. Privat forskning eller studier är ju däremot ett motiv som kan föranleda såväl 
ett enstaka besök som ett flerårigt användande av KB. Från gymnasiestudenterna skiljer sig 
privatforskarna ju genom att de förstnämnda per definition saknar högre utbildning.  

I det här sammanhanget är det alltså värt att notera att samtliga av mina respondenter har 
universitetsutbildning. Naturligtvis utgör de inte ett representativt urval av gruppen 
privatforskare som helhet, och en felkälla skulle kunna vara att det är i första hand de med 
högre utbildning som känt sig motiverade att delta i en intervju. Att inte en enda saknar 
universitetsutbildning är ändå anmärkningsvärt. Området privat forskning och studier rymmer 
ju mycket, och inte allt kräver egentligen universitetsutbildning, det gäller t.ex. dem som 
sysslar med research åt föreningar de är medlemmar i (i mitt material två personer) eller 
släktforskare (i mitt material en person). Om vana alltså är avgörande för att minska library 
anxiety så pekar alltså mitt material på att den vanan företrädesvis är något man skaffar sig inom 
ramen för andra aktiviteter än privatforskning, tydligen vanligen via högre studier men kanske 
också genom att man har tjänsteärenden till KB (i mitt material gäller detta en person, men han 
har också universitetsutbildning). 

Det verkar med andra ord som att library anxiety i stor utsträckning sorterar bort dom 
privatforskare som inte har biblioteksvana, alternativt vana vid just KB, från något annat 
sammanhang. Kommer man som privatforskare in på KB utan att redan ha skaffat sig vana vid 
forskningsbibliotek i allmänhet eller vid just KB, verkar det således inte troligt att man 
återvänder, åtminstone inte som privatforskare. En av mina respondenter säger också att 
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“många vänder nog i dörren” (ur intervju). 

Huruvida de som avskräcks från vidare besök på KB avskräcks från hela sitt privata 
forskningsprojekt eller bara från just Kungliga Biblioteket kan man ju givetvis bara spekulera i, 
med tanke på att ingen av dessa kommer till tals i vare sig mitt eller Kettners material. Troligen 
är dock tröskeln i form av library anxiety lägre till andra bibliotek, i synnerhet folkbibliotek, än 
till Kungliga Biblioteket. De allra flesta respondenter i mitt material nämner också utan att vara 
tillfrågade olika alternativ till KB. Alternativen nämns oftast antingen i samband med att man 
berättar vad man använder KB till, då vanligen egentligen i samband med att man berättar om 
vad man inte använder KB till, exempelvis: 

det ... är det störst ... största problemet tycker jag .. när jag kommer till KB 
... sen ett halvår jag upptäckte riksarkivet och där får man fram beställningar 
inom en halvtimme ... eller så går jag till universitetsbiblioteket, där står det 
inne på hyllorn  .. så om jag har nåt val ... så ..så beställer jag inte böcker 
här, det tar för lång tid (ur intervju)

Ett annat sammanhang där alternativ till KB dyker upp är som jämförelsematerial när man ska 
bedöma servicen på eller beskriva sina intryck av KB, man talar exempelvis om att kopiorna är 
billigare på universitetsbibliotek, eller man påpekar att ett dygns framtagningstid är ganska 
snabbt om man jämför det med vanliga biblioteks fjärrlån. Vanligt är också att förklara sin 
förvåning över exempelvis vakterna och ytterklädesförbudet med att man omedvetet räknade 
med att KB skulle fungera som de bibliotek man är van vid, här nämns ofta stadsbibliotek. Just 
stadsbibliotek, eller folkbibliotek, används ofta av mina respondenter som en slags norm för 
bibliotek, det ger sig till känna i både att man ofta jämför med dem men också mer indirekt i att 
man använder uttrycket “vanliga bibliotek” om just folkbibliotek. Utan att jag har undersökt 
detta, jag har ju inte uttryckligen frågat om folkbibliotek, skulle jag alltså vilja säga att den 
psykologiska tröskeln i form av biblioteksångest är lägre till dessa institutioner än till KB bland 
mina respondenter. Det verkar också, med tanke på den vana vid folkbibliotek som de flesta får 
under grundskole- och gymnasieutbildning, rimligt att anta att det är ett ganska generellt 
fenomen i befolkningen. Åtminstone utifrån tesen att vana minskar library anxiety. Kanske är 
det så att de privatforskare som avskräcks av KB,  enligt ovanstående resonemang kanske 
främst de som saknar högre utbildning, vänder sig till sina folkbibliotek istället. 

Som tidigare nämnts är ålder en faktor att ta hänsyn till när det gäller library anxiety, högre 
ålder tenderar att innebära minskad biblioteksångest. I det sammanhanget är det intressant att se 
på åldersfördelningen bland privatforskare, här är det mest givande att använda Kettners siffror 
eftersom hon har en heltäckande bild. Bland privatforskarna i Kettners material är hälften över 
55 år (Kettner, 1998, s. 39), motsvarande siffra för besökarna som helhet är 7 procent 
(Kettner, 1998, s. 22). Det är en ganska dramatisk skillnad i åldersfördelning, som faktiskt gör 
privatforskarna till den äldsta kategorin bland besökarna. Det här är en fördelning som återfinns 
även bland mina respondenter, när det gäller åldern tycks alltså mina respondenter vara 
tämligen representativa för gruppen privatforskare som helhet. Den här åldersfördelningen 
skulle kunna förklaras med att det är främst pensionärer som har tid till sitt förfogande att ägna 
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sig åt privat forskning, men den slutsatsen motsägs i mitt material av att det bland mina 
respondenter är en majoritet som fortfarande har ett aktivt förvärvsliv, endast en person faller 
utanför den kategorin. I Kettners rapport finns ju lite mindre att gå på, den som är över 55 kan 
ju också vara över 65 och om yrke sägs ingenting. Det som däremot motsäger den här 
slutsatsen i Kettners rapport är att hon har delat in sina respondenter över 55 års ålder i tre olika 
åldersgrupper, det är 55-64, 65-74 och slutligen 75-. Hade merparten av de privatforskare i 
hennes material som är över 55 också varit över 65 år är det troligt att hon hade angett det i sin 
sammanställning. Om det alltså inte är så enkelt att åldersfördelningen bland privatforskare 
förklaras av att många skulle vara pensionärer så verkar det rimligt att istället titta på 
åldersfördelningen ur ett library anxiety-perspektiv. Det verkar som att man som privatforskare 
behöver uppnå en högre ålder för att nivån av library anxiety ska bli så låg att man faktiskt 
trotsar obehaget och ändå använder KB. Kanske kan frivilligheten vara en faktor här, när man 
är tvungen av skäl som t.ex. tjänsteärenden eller pålagda studieuppgifter kan man trotsa en 
högre grad av obehag än vad man är beredd att göra om det är helt frivilligt. 

Relaterat till vanan som hämmande faktor på library anxiety är användarutbildning, som tidigare 
nämnt finns ett samband inte bara mellan högre ålder och minskad biblioteksångest utan också 
mellan högre ålder och antal bibliotekskurser man deltagit i (Jiao & Onwuegbuzie, 1997, s. 
417). Alltså kan man också se ett samband mellan bibliotekskurser och minskad 
biblioteksångest. Även Mellon är inne på samma linje när hon låter sin artikel mynna ut i 
förslag om hur man ska tillämpa de nya kunskaperna om library anxiety i 
användarundervisningen för att på så vis minska library anxiety (Mellon, 1986, s. 164-165). 
KB har naturligtvis också användarutbildning, men när man jämför med vad Mellon säger om 
användarutbildningar bör man ha i minnet att hon talar om kurser som är obligatoriska för 
studenter, och som till stor del ingår som en del i den övriga utbildningen på universitetet, 
medan användarundervisning på KB med nödvändighet är frivillig. Det är rimligt att tänka sig, 
utifrån vad vi vet om library anxiety, att en frivillig användarutbildning har sämre   
förutsättningar att nå de med högre nivåer av library anxiety; om man avstår från att be om hjälp 
för att inte röja sin bristande kunskap är det troligt att man även avstår från att anmäla sig till 
och delta i en kurs. I ett av de utdrag ur mina intervjuer som jag redan återgett framskymtar 
detta, för läsarens skull upprepar jag de i det här sammanhanget mest centrala delarna: “nu har 
dom väl kurser i och för sig .. men nog borde man kunna göra nån ... nån kortare 
sammanställning i skriftlig form som är tydligt annonserad och lätt tillgänglig ... för dom som 
av olika skäl inte kan eller vill gå kurserna” (ur intervju) Man saknar alltså nån möjlighet att på 
egen hand tillägna sig åtminstone det mest basala om KB och KB:s sökmöjligheter. Att det är 
KB:s användarutbildning som är det sätt som finns att lära sig orientera sig på KB framkommer 
i det en annan av mina respondenter säger: 

KB ska göra så mycket det är möjligt här i vestibulen ...där det har varit den 
här rundturen ... den som går igenom det här  med författare och så vidare 
och så vidare ... där man går in på böckerna ... eller tidskriftsamlingarna till 
exempel ... det tycker jag ... så att jag vet var jag ska gå ... till vilket rum (ur 
intervju)

Ytterligare en annan av mina respondenter har gått användarutbildning och är inte riktigt nöjd 
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med vad som där sagts, eller snarare inte sagts, om datorbaserad informationssökning: 
jag har ju gått kurserna här...hur man hittar i systemet och liknande 
va....dom har internutbildning...och eh... då så  ...och då är det inte riktigt 
fint med internet och uppkoppling och det, det är ju helt klart, det är ju 
liksom inte acceptabelt att  det här man hittar saker och ting, utan ska det va 
nånting ska det va, ska det va böcker...men eh ...jag menar maskinen, om 
jag ska trycka nånting ...som inte finns här på annat sätt då använder jag 
den, men annars printar jag ju ut saker från datorn, det gör jag ju (ur 
intervju)

Huruvida den här respondentens nivåer av library anxiety har påverkats av användar-
utbildningen framgår givetvis inte, möjligen kan man ana att den personal som hållit i dessa 
kurser i just detta fall misslyckats med det som Mellon betonar som det viktigaste i 
användarutbildningen, att framstå som “warm, friendly, and approachable” (Mellon, 1986, 
s.164) eftersom min respondent tycks uppleva den personal som hållit i just dessa kurser som 
varande på ganska stor distans och ganska ointagliga för önskemål och frågor från användare.

Jag har i min tidigare genomgång av arbeten kring library anxiety nämnt LAS. LAS är ett 
mätinstrument som tagits fram för att man ska kunna mäta biblioteksångest, den bygger på 
Likert-formatet vilket innebär att man på en graderad skala värderar i hur stor utsträckning man 
instämmer i ett givet påstående, LAS är en femgradig skala och påståendena delas in i fem 
underområden; barriers with staff, affective barriers, comfort with the library, knowledge of 
the library och mechanical barriers. Det förstnämnda refererar till känslor av att personalen är 
skrämmande eller hotfull, onåbar och alltför upptagen för att hjälpa till. Det andra handlar om 
känslor av egen otillräcklighet när det gäller att använda biblioteket. Comfort with the library 
handlar om hur tryggt, välkomnande och icke-hotande man upplever att biblioteket är. De två 
sistnämnda kategorierna handlar om hur väl man upplever att man känner till biblioteket 
respektive vilken tillit man har till bibliotekets maskinella utrustning, såsom exempelvis 
kopieringsmaskiner och skrivare etc. LAS är uppbyggt så att ett högt värde, dvs. starkt 
instämmande, innebär en hög grad av library anxiety. (Jiao & Onwuegbuzie, 1999:b, sid 142). 
Jag har inte för avsikt att använda LAS för att ta fram något siffervärde på library anxiety hos 
mina respondenter, jag anser att den typen av analys passar bättre  för statistiska beräkningar i 
ett större material, utan endast i resonemanget kring mitt material använda mig av de faktorer 
som i LAS pekats ut som väsentliga beståndsdelar i library anxiety. Det förstnämnda, barriers 
with staff, finns det flera exempel på i mitt material. Det kanske tydligaste är den respondent 
som säger:

dom säger ju själva det att det är ju till för..’vi är ju till för er’...ja, men det 
här är ju inte krångligt att säga nånting, det är krångligt att göra nånting... att 
handla... och att arbeta...men..eh..det gör man ju inte...och det 
märker man ganska mycket med den här byråkratin som finns... i huset här, 
att den är väldigt statisk...därför att..eh...det är ju, dom är ju jättetysta 
personalen här, pratar knappt med nån.... (ur intervju)

Det här talar ju definitivt om att personalen är onåbar och svår att få kontakt med, och kanske 
också ovillig att hjälpa till. Jag säger ovillig snarare än för upptagen, trots att det senare är vad 
som nämns i samband med LAS i min teorilitteratur, att göra annat skulle i det här fallet vara att 
tvinga teorin på materialet. Oavsett om den upplevda orsaken är ovilja eller arbetsbörda så 
handlar det ju i bägge fallen om en känsla av att det är svårt att få hjälp. Samme respondent 
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säger också:
och jag förstår inte varför anställda vid Stockholm ska stå framför datorn, 
dom är ju klara va, dom ska ju serva oss... dom har ju redan läst en massa 
på BHS.....och jag förstår liksom inte varför dom ska hålla på och läsa 
massa böcker när forskare och doktorander här står och väntar (ur intervju)

Han upplever alltså att personalen, om inte generellt så i alltför många fall, är mer intresserad av 
att öka sin egen bildning än att hjälpa användarna. En annan av mina respondenter konstaterar 
att det verkar vara ont om folk, eftersom det är svårt att få hjälp. Det finns förstås även positiva 
omdömen om personalen i mitt material, men sammantaget dominerar ändå bilden av att 
personalen upplevs som onåbar av ett eller annat skäl.

Jag har valt att bryta ut vaktpersonalen från personalkollektivet som helhet när det gäller det här 
med barriers with staff. Inte minst motiveras det av att mina respondenter själva gör den 
uppdelningen - en av mina respondenter beskriver vaktmanskapet som en spärr som måste 
passeras för att nå den åtrådda kärnan, dvs. informationen. Att diskutera vakterna motiveras 
vidare av att de är något som mina respondenter har mycket upplevelser och åsikter kring. 

Upplevelserna av vakterna kan delas in i två kategorier, det handlar dels om vaktpersonalen 
som sitter vid entrén och kontrollerar in- och utpasserande, och dels om personal som rör sig 
inne i bivlioteket och kontrollerar t.ex. att de som sitter i forskarsalen verkligen har forskarskåp 
(vilket är kravet för tillträde dit). Den förstnämnda kategorin är ojämförligt den rikhaltigaste i 
mitt material, men även den andra förekommer. 

Nästan alla mina respondenter har blivit överraskade av vakterna vid första besöket, det var inte 
vad man väntade sig i ett bibliotek. Att vakternas existens är ett nödvändigt ont är dock de flesta 
överens om, lika överens är man om att de har en ganska obehaglig attityd, ett par respondenter 
säger också uttryckligen att det finns en risk att de skrämmer bort användare: “men ...vakterna 
å andra sidan ... det är en annan historia ... väldigt buttra och griniga för det mesta .... jag tror 
dom kan skrämma bort en hel del besökare med den attityden ... jag menar man kan ju vara 
trevlig även som säkerhetsvakt tycker jag”  (ur intervju) Någon undrar också över 
arrangemanget med först garderob och sedan vakter, när besökare ändå passerar genom 
garderoben på väg in så kunde ju motsvarande funktion fyllas där. Eftersom det är där man 
lämnar sådant man inte får ta med sig in så känns det också som en mer logisk plats att bli 
tillsagd eller upplyst om vad som måste lämnas där.   

Kan upplevelserna av vakterna sättas i relation till library anxiety, och då kanske särskilt den 
faktor som kallas barriers with staff? Jag tror det. Visserligen är inte vaktpersonal ett 
obligatoriskt inslag på ett forskningsbibliotek i samma utsträckning som övrig personal, och 
sålunda kan relationen till dem kanske inte räknas som en generellt tillämpbar aspekt av library 
anxiety, men när de är den främsta enskilda orsaken till just obehagskänslor i samband med 
besök på KB är det svårt att helt lämna dem utanför resonemanget. Ett argument för att inte 
diskutera dem i nämnda sammanhang skulle vara att göra gällande att det s.a.s. ingår i 
arbetsbeskrivningen för vaktpersonal att upplevas som hotfull och skrämmande, men själv 
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anser jag att det vore en kraftig överdrift. Som min respondent säger, nog kan man vara trevlig 
även som säkerhetsvakt. Det verkar alltså som att de känslor inför vakterna mina respondenter 
har berättat om utan större problem kan beskrivas som barriers with staff, vilket på inget vis 
ska förstås som att känslorna är ogrundade.

I LAS ingår ju också faktorerna affective barriers, comfort with the library, knowledge of the 
library och mechanical barriers. Att känslor som skulle kunna rubriceras med affective barriers 
är vanliga i åtminstone de första mötena med Kungliga Biblioteket, har framkommit ovan, man 
känner sig vilsen och förvirrad inför denna nya institution, eller man känner sig dum när man 
måste fråga om väldigt grundläggande saker. Dock verkar det som om detta, kanske med 
nödvändighet, minskar med tiden när man regelbundet använder KB. Den faktor som kallas 
knowledge of the library, dvs. den upplevda kunskapen om biblioteket, är på sätt och vis den 
logiska motpolen till affective barriers, det senare minskar i takt med att det förstnämnda ökar. 
Att affective barriers minskar med tiden, bör alltså med nödvändighet innebära att knowledge of 
the library ökar.

När det gäller comfort with the library, dvs. hur tryggt, välkomnande och icke-hotande man 
upplever att biblioteket är, så kan det givetvis delvis kopplas till ovanstående; när de 
känslomässiga barriärerna, affective barriers, minskar så ökar naturligtvis trygghetskänslan i 
motsvarande utsträckning. Men man kan hos mina respondender också spåra en variation i 
comfort with the library som är snarare geografisk än tidsbunden, dvs. upplevelsen är kopplad 
till var i biblioteket man befinner sig. En av mina respondenter talar om den “yttre spärren” i 
jämförelse med biblioteket innanför spärren, han gör spontant den indelningen när han pratar 
om bibliotekets personal. Han menar att den yttre spärren, som bland personalen innebär 
väktarna och rent geografiskt är KB:s entréhall, står i stark kontrast till det övriga biblioteket, 
som han refererar till som KB:s kärna. Som vi såg i diskussionen kring väktarna ovan så tycks 
den här upplevelsen vara ganska generell, även om formuleringen om den yttre spärren är unik 
för den här respondenten. Om mina respondenter allmänt tycks ha ganska god comfort with the 
library på KB så är alltså just den delen av KB som kallas den yttre spärren ett undantag, här 
upplever man en obehaglig och kanske rent av hotfull attityd och här känner man sig inte 
välkommen. Det här är ju särskilt olyckligt i och med att detta är det första man möter på KB.

Den sista faktorn som ingår i LAS är mechanichal barriers, dvs. bristande tillit till eller negativa 
känslor inför bibliotekets maskinella utrustning, såsom exempelvis kopieringsmaskiner och 
skrivare etc. Bland mina respondenter har jag funnit mycket lite som skulle kunna beskrivas 
som mechanichal barriers, en och annan kommentar om att mikrofilmsapparaterna är av sämre 
kvalitet än exempelvis Riksarkivets, någon av respondenterna känner sig osäker på var man ska 
vända sig när kopieringsapparaterna är ur funktion, men i övrigt är nog det i mitt material som 
kommer närmast att kunna kallas mechanichal barriers nedanstående kommentarer om 
kopieringsapparaten:

Ja, just det man laddar ju upp kortet, ja...och sen..så...får man ju pröva 
några gånger... så att...den är lite för instamatic-artad... i sin inställning j 
jämfört med den storleken som den representerar...alltså den är ju 
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voluminös...den är...ska den va så stor så måste den också vara mer 
effektfull egentligen, va...och eh men det ska ju egentligen inte behöva... 
den har ju en nackdel egentligen va, och det är ju det att du ska ju inte 
behöva ta två tre kopior för att  du ska kunna avgöra om det är för svagt eller 
inte, va?....utan det ska liksom mer...det här är för svagt... det här 
kommer att bli den effekten...och eh det här... blir den effekten, den står 
inställd på nånting... och så... det där får man ju pröva sig fram, och det 
tjänar ju KB pengar på förstås........... (ur intervju)

Min respondent upplever alltså kopieringsapparaten som väldigt opålitlig, och han gör också en 
avslutande koppling mellan apparatens opålitlighet och KB i kommentaren om att KB tjänar 
pengar på apparatens opålitlighet. Någon form av mechanichal barriers, i förhållande just till 
kopieringsapparaten om än inte till övrig maskinell utrustning, får man nog kalla det här. I 
övrigt har jag inte funnit något hos mina respondenter som skulle kunna föras in under den här 
rubriken, kanske beroende på att alla mina respondenter har stor vana vid KB. 

Sammanfattningsvis om library anxiety bland privatforskare på KB kan alltså sägas att liksom 
studenterna i Mellons undersökning känner man som privatforskare förvirring i början, och 
man känner sig dum när man måste fråga om grundläggande saker. Vana minskar detta, men 
risken är stor att den privatforskare som inte redan har den vanan från annat sammanhang inte 
kommer att skaffa sig den som privatforskare, dvs. risken är stor att man i så fall inte 
återvänder efter ett första besök. Att library anxiety håller många privatforskare borta från KB 
indikeras av att de grupper som rent allmänt har lägre grad av library anxiety är 
överrepresenterade bland privatforskarna, både genomsnittsålder och forskningsbiblioteksvana 
(från andra sammanhang än privatforskning) är hög. Det verkar alltså som att de som kan 
förväntas rent generellt ha en högre nivå av library anxiety överhuvudtaget inte privatforskar på 
KB. När det gäller de faktorer som nämns i samband med LAS, Library Anxiety Scale, är 
barriers with staff riktigt förekommande i mitt material, både i förhållande till vaktmanskapet 
som upplevs som hotfulla och med en obehaglig attityd, och i förhållande till övrig biblioteks-
personal som upplevs som onåbara och antingen ovilliga eller alltför upptagna för att hjälpa till. 
Affective barriers tycks vara ett ganska obetydligt problem för mina respondenter i dagsläget, 
men har varit större i de första mötena med KB. Comfort with the library genomgår delvis 
motsvarande utveckling, dvs. den ökar med vana, men varierar också i förhållande till var i KB 
man befinner sig; i det som rubricerats av en respondent som den yttre spärren är det påtagligt 
sämre ställt med comfort with the library. Mechanichal barriers förekommer, men är på det hela 
taget inte särskilt frekvent.

3.2. Homo KBus; om habitus, symboliskt kapital, doxa och sociala fält i mötet 
mellan privatforskare och KB
I det här avsnittet kommer jag att tillämpa de Bourdieuska begreppen, habitus, fält, agenter, det 
sociala rummet, symboliskt och ekonomiskt kapital och doxa, på mitt material och på mötet 
mellan privatforskare och KB. 

Det sociala rummet, Bourdieus schematiska bild av samhället och kanske i synnerhet 
klasstrukturen i detsamma, har som nämnts två dimensioner och placeringen i höjdled bestäms  
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av den totala mängden kapital, medan fördelningen av de två kapitalformerna kulturellt och 
ekonomiskt kapital avgör placeringen i sidled, där en placering långt åt vänster innebär en stor 
andel kulturellt kapital och en placering långt åt höger alltså en stor andel ekonomiskt kapital.

Enligt Vestheim placerar sig bibliotekarier högt upp till vänster i det sociala rummet, dvs. en 
hög totalmängd av kapital där merparten är kulturellt kapital (Vestheim, 1994, s. 10-11). Med 
hänsyn tagen till att Vestheim i första hand diskuterar folkbibliotekarier kan vi ändå säga att 
denna slutsats inte i mindre grad gäller bibliotekarier på just KB. Att även bibliotekarier på KB 
har en placering någonstans högt upp till vänster i det sociala rummet är inte för mycket sagt, 
frågan för mig blir då vad det har för betydelse i mötet med privatforskarna. För att svara på det 
bör vi också diskutera privatforskarnas placering i det sociala rummet.

Det vi allra först bör överväga då är huruvida privatforskningen i sig kan sägas vara ett 
aktivitetsfält i Bourdieus mening, som i så fall har och ger en placering i det sociala rummet i 
sig självt. Att det inte är ett yrke står ju klart redan från början, men under vissa omständigheter 
kan ju även aktiviteter som människor tar del i på sin fritid utgöra ett aktivitetsfält, Donald 
Broady arumenterar ju exempelvis för att amatörfotograferandet idag, till skillnad från när 
Bourdieus medarbetare påbörjade sina undersökningar av det, skulle kunna uppfattas så 
(Broady, 1988, s. 63). Det första kriteriet, självständighet gentemot andra fält, kan svårligen 
sägas vara uppfyllt. Viss forskning som utförs privat skulle lika gärna kunna utföras av 
personer knutna till akademiska institutioner, skulle lika gärna kunna utföras på det akademiska 
fältet med andra ord, någon entydig gräns mellan det akademiska fältet och vad vi eventuellt 
skulle kunna kalla privatforskningsfältet kan inte dras. Därmed kan vi egentligen redan här sluta 
oss till att begreppet fält inte är tillämpbart på privatforskningen, men jag vill ändå reflektera lite 
över några andra av ett fälts kriterier i förhållande till privatforskningen. Någon gemensam 
utbildning finns ju inte, inte heller några forum för aktörer på fältet att ge formellt erkännande 
till andra aktörer. För privatforskare på KB finns kanske informellt erkännande i form av 
igenkännande och erkännande från andra återkommande besökare på KB, en av mina 
respondenter pratar om konversationer i forskarsalen som skulle kunna tolkas så: “jag vet 
många doktorander som sitter här....som är väldigt upprörda över alla möjliga idioter som sitter 
här... just i forskarsalen .... och eh...men mig frågar dom om vad jag håller på med, och då så 
säger jag att jag är ju historiker” (ur intervju)  Dock måste vi komma ihåg att dels är de som då 
ger erkännande inte nödvändigtvis själva privatforskare, eller aktörer på privatforskningsfältet 
om vi nu för ett ögonblick ska hålla fast vid den terminologin, dels är det inte alla privatforskare 
som kan komma i fråga för den typen av erkännande, endast de som besöker KB relativt ofta 
vilket i mitt material är långt ifrån alla. Samma sak kan sägas om den form av formellt 
erkännande som det kanske kan sägas vara att få forskarprivilegier på KB, forskarvagn tillträde 
till forskarsal etc. 

Kan privatforskningen i någon mån påverka individens kapitaltillgång? Kanske kan den 
kunskap individen tillägnar sig öka dennes symboliska kapital, åtminstone under förutsättning 
att kunskapen är sådan att den kan räknas till den rätta bildningen, den som ger distinktion. I 
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första hand kommer nog ändå privatforskarens symboliska kapital från hans eller hennes 
placering i det sociala rummet i kraft av aktiviteter på andra fält. Kanske är privatforskarna på 
detta område KB:s mest disparata användarkategori, eftersom inget yrke binder dem samman.

Utifrån Bourdieus begrepp aktivitetsfält, hur ska man då uppfatta privatforskarna? 
Biblioteksvärlden kan argumenteras för som ett fält, forskningsbiblioteken som antingen en del 
av det fältet eller som ett eget fält, delvis i relation till biblioteksfältet står den akademiska 
forskningsarenan, det akademiska fältet. Privatforskare står i själva sin definition utanför det 
senare fältet, någon eller några av mina respondenter rör sig i utkanterna av det genom att de 
sysslar med akademisk forskning men på privat basis och inte understödda av anställning som 
forskare el. liknande. Kanske kan man säga, lite hårddraget, att de inte av det akademiska fältet 
erkänns som aktörer där. Någon är släktforskare, ett område som i sig kanske kan argumen-
teras för som ett aktivitetsfält i Bourdieus mening. Generellt sett kan dock privatforskare i sin 
roll som detta och i sina kontakter i den rollen med KB (och andra bibliotek) sägas vara aktörer 
som rör sig i gränslinjen mellan det akademiska fältet och biblioteksfältet utan att höra till 
någotdera. Jämfört med att tydligt höra till ett fält, och relatera till aktörer på samma och 
angränsande fält utifrån den tillhörigheten, måste förstås detta förhållande vara mer osäkert. En 
av mina respondenter ger uttryck för vad som kan upplevas som en viss irritation och 
frustration över detta förhållande, genom att upprepade gånger argumentera för att 
privatforskare, åtminstone vissa, också hör till forskarkollektivet, eller uttryckt på ett sätt som 
passar det här sammanhanget, att de hör till det akademiska forskningsfältet. 

Mötet mellan bibliotekarier, såväl som annan personal, och privatforskare på KB måste alltså 
rent generellt, på teoretisk nivå, sägas karaktäriseras av samma grundproblem som det 
Vestheim skisserar när det gäller mötet mellan folkbibliotekarier och allmänhet, att en grupp 
som har någorlunda enhetlig habitus tack vare att de genom sitt yrke har samma plats i det 
sociala rummet, i sitt arbete ställs inför att möta och kommunicera med människor med alla 
tänkbara habitus och placeringar i det sociala rummet (Vestheim, 1994, s. 9). Det enskilda 
mötet kommer alltså i så fall att till stor del bero på exakt vilken habitus och vilken plats i det 
sociala rummet den aktuelle privatforskaren har, något som ju kan variera.

Med ovanstående sagt skulle jag vilja stanna en stund inför frågan om vad som utmärker mina 
respondenters plats i det sociala rummet. Som jag nämnde i avsnittet om library anxiety har 
samtliga av mina respondenter universitetsutbildning och kan väl därigenom placeras i den övre 
halvan av det sociala rummet. Två av mina respondenter har en direkt yrkesutbildning, deras 
yrken är psykolog respektive biomedicinsk analytiker, i övrigt är det fråga om akademisk 
utbildning av varierande längd inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga området. 
Möjligen med undantag för den biomedicinska utbildningen är det alltså fråga om utbildningar 
som ger mer av symboliskt än ekonomiskt kapital, om än fördelningen och den exakta 
mängden kan skifta lite från fall till fall, och därmed hamnar mina respondenter inom den övre 
vänstra kvadranten av det sociala rummet. Den respondent som är biomedicinsk analytiker har 
också en ganska omfattande humanistisk akademisk utbildning som ger det symboliska kapital 
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som yrket kanske inte ger, utan den vore det kanske riktigare att placera henne i den övre högra 
kvadranten. För just mina respondenter gäller alltså att de hör hemma i ungefärligen samma del 
av det sociala rummet som bibliotekarier på KB, men vi kan naturligtvis inte därav dra 
slutsatsen att detta gäller samtliga privatforskare. 

Nästan ännu intressantare blir mina respondenters plats i det sociala rummet om vi också ser 
bakåt, nämligen genom att se deras placering i ljuset av deras föräldrars placering. Enligt 
Bourdieu själv är förflyttning i det sociala rummet möjlig, och enligt honom är det också fråga 
om en sådan förflyttning om barnets position i det sociala rummet är en annan än förälderns, 
Bourdieu själv talar konsekvent om sonens, men det är naturligtvis möjligt att använda samma 
resonemang om en dotter. Bourdieu skiljer på förflyttning inom samma fält, som han kallar 
vertikal, och som endast innebär en förändring av kapitalvolymen, och å andra sidan en 
förflyttning mellan olika fält, som han kallar transversal, och som kräver en konvertering av en 
kapitalform till en annan, eller av en underart av kapital till en annan, och som alltså också 
påverkar fördelningen av kapitalformer (Bourdieu, 1993, s. 287-288). Som nämnts talar 
Bourdieu om sonens förflyttning i förhållande till fadern, han ser också familjens inplacering i 
det sociala rummet som beroende av faderns yrke, detta gör bilden av den eventuella 
förflyttningen ganska okomplicerad, och i ett samhälle där merparten av kvinnorna inte gör 
någon egen yrkeskarriär utan snarare är hemmafruar blir det troligen också det mest realistiska 
sättet att uppfatta rörelse och placering i det sociala rummet. I ett samhälle av sentida nordisk 
typ, där modern för det mesta har ett eget yrke och även dottern eller döttrarna så småningom 
skaffar sig detsamma, så kompliceras bilden något. Om föräldrarna är verksamma inom olika 
fält, med olika placering i det sociala rummet, vilken placering får då familjen som sådan? Och 
gentemot vilken förälder bör man jämföra barnet? Fortfarande fadern, som i Bourdieus modell, 
eller föräldern av samma kön, så att dottern alltså jämförs med modern snarare än fadern? I 
analysen av mitt material har jag i de fall då modern varit hemmafru, vilket är tre fall, använt 
fadern som referenspunkt, i enlighet med Bourdieus modell, i ett fall då fadern varit i praktiken 
frånvarande, har jag använt modern som referenspunkt, och i resterande fall försökt göra en 
balanserad avvägning mellan de båda föreslagna tillvägagångssätten.

Jag tänker gå från detaljerna till helheten här, och börjar alltså med att diskutera mina 
respondenter en och en. De yrken som finns representerade bland mina respondenter är:
egen företagare inom ekonomifältet, egen företagare inom videoproduktion, psykolog, 
biomedicinsk analytiker, forskare/pensionär samt tjänsteman inom utbildningssektorn.

Den respondent som är egen företagare inom ekonomifältet, hädanefter kallad 1, hade en far 
som var målare/tapetserare och en mor som var kontorist. Här kompliceras alltså bilden av två 
yrkesaktiva föräldrar, båda kan dock karakteriseras som yrkesutbildade arbetare om än aktiva 
inom olika fält, med den bedömningen hamnar de i kraft av kapitaltillgång i den nedre halvan av 
det sociala rummet, dvs det är fält som ger lite av såväl ekonomiskt som symboliskt kapital, det 
kapital det ger är dock i högre grad ekonomiskt än symboliskt och således blir placeringen 
snarast nånstans i den nedre högra kvadranten. Respondenten 1 är verksam i det 
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företagsekonomiska fältet, både i sin forskning och i sin företagsverksamhet, det innebär en 
förflyttning uppåt i det sociala rummet.  Att det är fråga om en förflyttning är klart, i kraft av 
utbildning har 1 förflyttat sig till en position med högre kapitalmängd totalt, alltså uppåt i det 
sociala rummet. Han är heller inte verksam inom samma fält som någon av föräldrarna och 
därmed får man med Bourdieus terminologi kalla det en transversal flyttning. Han är i egenskap 
av ekonom fortfarande verksam inom den högra halvan av det sociala rummet, men min 
bedömning är att en något större del av hans kapitalökning består av symboliskt kapital än av 
ekonomiskt, om än skillnaden inte är helt övertydlig. Han har alltså förflyttat sig uppåt och åt 
vänster.

Nästa respondent, hädanefter kallad 2, är egen företagare inom videoproduktion, och hade en 
mor som  i praktiken var hemmafru samt en far som var jurist. Då modern var hemmafru får 
fadern stå i förgrunden för den sociala lokaliseringen, han hör hemma i det juridiska fältet, som 
definitivt hör till övre halvan av det sociala rummet, kanske snarare i den högra kvadranten än i 
den vänstra, det ekonomiska kapitalet dominerar men kanske inte övertydligt så. Den 
resulterande positionen måste alltså bli den övre högra kvadranten. Som redan nämnt är 2 egen 
företagare, inom videoproduktion, men hans ubildning är  humanistisk och han sysslar också i 
stor utsträckning med att producera texter om historia, om han inte är kulturproducent så i alla 
fall nån slags kunskapsproducent. Yrket placerar honom i den högra delen av det sociala 
rummet, men kanske inte lika tydligt i den övre kvadranten som föräldrarna,  hans övriga 
verksamhet däremot, om man ska ta med den i beräkningen, drar åt vänster i det sociala 
rummet. Eftersom 2 inte är verksam inom samma fält som sin far är det alltså fråga om en 
transversal förflyttning, om man bara ser till hans förvärvsverksamhet så är det min bedömning 
att hans position ger en mindre total kapitalmängd än faderns, och att den största minskningen 
är ekonomiskt kapital, med andra ord bör hans nya position sägas ligga längre åt vänster i det 
sociala rummet. Räknar man in hans övriga verksamhet i bedömningen av kapitalfördelning så 
blir förflyttningen åt vänster ännu tydligare, hans kunskapsproduktion ger honom mycket av 
symboliskt kapital men lite av ekonomiskt kapital. 

Respondent nummer tre, hädanefter alltså kallad 3, är biomedicinsk analytiker verksam inom 
läkemedelsforskning, fadern är montör och modern undersköterska. Här är alltså ett fall av den 
typ jag nämnde tidigare, där det dels finns två yrkesverksamma föräldrar och där respondenten 
i fråga inte heller är en man, bägge faktorerna gör det svårt eller omöjligt att helt och hållet 
använda Bourdieus modell om sonens förflyttning i förhållande till fadern. Att det är fråga om 
en förflyttning i det sociala rummet tycks i alla fall helt klart. Delvis, om man följer modern, 
kan det sägas vara en vertikal förflyttning inom samma fält, eftersom biomedicinska analytiker 
är verksamma inom vårdfältet också. Min respondent är dock som sagt verksam inom 
läkemedelsforskning, och således inte direkt knuten till vårdfältet, och därmed vill jag nog 
argumentera för att hon även i förhållande till modern har gjort en transversal förflyttning. I 
förhållande till fadern är det definitivt fråga om det. I förhållande till såväl fadern som modern 
är riktningen i sidled på den transversala förflyttningen vänster, ökningen av kapitalmängden 
har i störst utsträckning skett genom en ökning av det symboliska kapitalet. Dock är den bilden 
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något tydligare i förhållande till fadern, då en industriarbetare i Sverige har en relativt sett hög 
inkomst jämfört med vårdarbetare. 

Min nästa respondent, i fortsättningen kallad 4, är psykolog, hans far var tapetserare och 
möbelsnickare, hans mor var egentligen modist till yrket, men var i praktiken hemmafru. Här 
kan vi alltså använda oss av det ganska okomplicerade sättet att bedöma förflyttning i det 
sociala rummet, nämligen sonens position i förhållande till faderns. Förflyttningen för 4 
innebär dels ett byte av fält, då fadern var verksam i hantverkarfältet och han själv i första hand 
i vårdfältet. Tack vare utbildningen innebär hans förflyttning också en ökning av den totala 
kapitalvolymen, och i viss mån också en förskjutning åt vänster i fråga om fördelningen, en 
psykolog besitter i kraft av sitt yrke något mer av symboliskt än av ekonomiskt kapital.

När det gäller nästa respondent, nr 5, har jag i första hand använt modern som referenspunkt, 
då fadern i praktiken varit frånvarande, men jag diskuterar också hur rörelsen i det sociala 
rummet för 5 ser ut i förhållande till fadern. Min respondent är tjänsteman inom 
utbildningssektorn, mer exakt uttryckt är han samordnare i ett studieförbund, med ganska 
omfattande humanistisk universitetsutbildning, modern var undersköterska, fadern var lärare. 
Om vi använder modern som referenspunkt blir det fråga om en transversal förflyttning, från 
vårdfältet till utbildningsfältet, uppåt och åt vänster då kapitalvolymen totalt sett är större, och 
ökningen dessutom i första hand är inom det symboliska kapitalet. Jämfört med fadern blir det 
snarare en vertikal förflyttning, inom utbildningsfältet. Att jämföra med modern är dock i det 
här fallet rimligare, då det är hon som i praktiken utgjort hans ursprungsfamilj.

Den sista respondenten, 6, är numera pensionär men har varit yrkesaktiv som forskare inom 
humaniora. Hennes far arbetade med radio och hennes mor var hemmafru. Här är alltså ett fall 
där vi utan större komplikationer kan tillämpa den Bourdieuska modellen att jämföra barnet med 
fadern, att barnet i det här fallet är en dotter och inte en son har en något mindre betydelse, 
vilken jag återkommer till. Det fält där fadern var verksam, massmediafältet, hör definitivt 
hemma inom den övre vänstra kvadranten, likaså gör det fält där min respondent haft sin 
verksamhet, det humanistiskt akademiska forskningsfältet. Möjligen har forskningfältet, 
åtmisntone det humanistiska, en fördelning där betoningen på det symboliska kapitalet är ännu 
större jämfört med massmediafältet. Det är alltså fråga om en transversal förflyttning, i och med 
att det innebär ett byte av fält, förflyttningen påverkar också kapitalsammansättningen på så sätt 
att placeringen förskjuts åt vänster. Eftersom min respondent i det här fallet är en kvinna ligger 
det nära till hands att också jämföra hennes position med hennes moders, att positionen som 
forskare är en förflyttning socialt jämfört med att vara hemmafru borde stå ganska klart, 
däremot tycks det mig inte riktigt möjligt att inordna hemmafrurollen i Bourdieus schematiska 
uppställning av verksamhetsfält, så att uttrycka den förflyttningen med Bourdieuska termer låter 
sig knappast göras.

Om man sedan lyfter blicken något och ser samtliga mina respondenters förflyttningar i det 
sociala rummet så blir ett par tendenser väldigt tydliga, att samtliga har företagit en förflyttning 
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är den första, men kanske minst förvånande, iakttagelsen. Nästa iakttagelse är att det generellt 
är fråga om en förflyttning uppåt och åt vänster i det sociala rummet. Här tycker jag att det allra 
intressantaste är förflyttningen i sidled, samtliga av mina respondenter har rört sig åt vänster i 
det sociala rummet, om än i olika grad och olika tydligt.  Det är inte omöjligt att tänka sig att 
detta är en, av många, drivkrafter bakom privatforskningen. Den nya positionen ger visserligen 
symboliskt kapital, men förutsätter kanske också i någon mån en viss mängd av det. 
Privatforskningen skulle kunna vara ett sätt att kompensera glappet i symboliskt kapital mellan 
ursprung och nuvarande position. Detta sagt utan försök att göra gällande att det skulle vara den 
enda möjliga drivkraften, ens inom en och samma individ.

Om alltså den här rörelsen i det sociala rummet är gemensam för mina respondenter så är det ju 
också relevant att fråga sig vad det i sig kan få för konsekvenser för mötet med KB. I enlighet 
med ovanstående resonemnag om att det till den här förflyttningen är knutet ett glapp mellan det 
symboliska kapital som förknippas med den gamla positionen, och det som förknippas med 
den nya, så är det jag främst kommer att tänka på det som jag i avsnittet om library anxiety 
benämnde affective barriers. Den här känslan av obehag, och förvirring, som många av mina 
respondenter upplevt i de tidiga mötena med KB skulle kanske också kunna förklaras med att 
institutionen KB upplevs representera en nivå av symboliskt kapital man inte riktigt når upp till. 
En tydlig illustration på den känslan skulle i så fall vara den respondent svarar på frågan om 
vad som var det första intrycket:

Ja .... det är ju pampigt .. det är stort .. och man känner sig gärna ganska 
liten ... och lite rädd.... kanske inte helt välkomnande, litegranna känslan av 
att ... inbjudna gäster endast ... lite ... man vänjer sig ju naturligtvis men 
..... man känner sig inte direkt hemma sådär [skratt] men det är klart, det kan 
man ju inte göra men .... men det .... nej jag vet inte, nej men det är 
väldigt .... väldigt pampigt ... man känner sig lite fel .... lite äh liten helt 
enkelt, man känner inte att man riktigt hör hemma där på nåt sätt .. men 
efter ett tag så kanske man vänjer sig (ur intervju)

Placeringen i det sociala rummet är också upphov till habitus, det vill säga förkroppsligade 
värderingar, tankesätt och vanor, men en viss placering, tillhörighet till ett visst fält, ger inte 
osvikligt upphov till samma habitus i alla människor, utan den placering och den habitus ens 
föräldrar haft, liksom ens egna eventuella tidigare placeringar och rörelser i det sociala rummet 
spelar också in. Här bör alltså mina respondenters habitus präglas av de förflyttningar i det 
sociala rummet de företagit, liksom av såväl nuvarande som tidigare positioner, men kanske 
kan själva deras användande av KB vara ytterligare en faktor. En av mina respondenter gjorde i 
diskussionen kring vaktmanskapet jämförelsen med vakter på t.ex. klubbar och uteställen, och 
gjorde däri den talande iakttagelsen att även KB har en dresscode. Med detta menade han 
framförallt att trots att den uttryckliga regeln säger att man inte får gå in med ytterkläder på så 
stoppas inte den som bär kavaj. Det är alltså skillnad på ytterkläder och ytterkläder. Som 
argument för den åtskillnaden skulle man möjligen kunna anföra att kavajer kan användas även 
som inomhusplagg, men detsamma gäller ju även andra typer av jackor. Det som motiverar 
ytterklädesförbudet på KB är ju också en önskan att skydda samlingarna, och därvidlag finns 
ingen relevant skillnad mellan en kavaj och exempelvis en lättare sommarjacka. Det verkar alltså 
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som att orsaken till åtskillnaden mellan kavaj och andra plagg ligger någon annanstans. Samme 
respondent använde det Bourdieuskt inspirerade uttrycket Homo KBus (Jmf. Homo 
Academicus) när han resonerade kring såväl den här klädespolicyn som andra regler och 
förhållanden på KB, hans uppfattning var att KB har ett slags habitus, Homo KBus, som man 
också försöker överföra till besökare och användare, min respondent kallar det en uppfostrande 
attityd. Att KB, i egenskap av nationalbibliotek, skulle utgöra ett slags specialfall av, eller 
underavdelning till, biblioteksfältet som helhet är ingen orimlig tanke. Därmed bör man också 
kunna säga att ett visst habitus är förknippat med delfältet KB. Självfallet kan inte detta 
förenklas till att samtliga eller ens någon av aktörerna på KB-fältet endast och i alla delar 
besitter detta habitus, sambanden mellan ett fält och individens habitus är som nämnts lite mer 
komplicerat än så, men att habitus också är en producent av ny habitus är ju helt i enlighet med 
Bourdieus tankegång. Tanken på en Homo KBus, ett habitus som aktörer på KB-fältet i olika 
omfattning delar och, omedvetet, överför eller strävar efter att överföra till andra människor de 
möter är alltså inte en orimlig analys av habitus på KB.

När det gäller doxa som en faktor i mötet mellan privatforskare och KB, måste först och främst 
konstateras att eftersom privatforskningen inte kan definieras som ett aktivitetsfält i Bourdieus 
mening så kan det heller inte finnas någon gemensam doxa. Däremot omfattar självfallet även 
privatforskare någon doxa, som individer, vilken kanske också i någon mån färgas av deras 
möte med KB. Om resonemanget ovan, om att mötet med KB till viss del innebär att individen 
genom praxis, regler etc. tvingas förhålla sig, och i någon mån anpassa sig, till ett visst habitus 
som är det rådande på KB så innebär det också att de i någon mån måste förhålla sig till en viss 
doxa, då den är den viktigaste av de värderingar som uttrycks i habitus. 
Doxa har med själva fältets existensberättigande att göra, det handlar om varför verksamheten 
som försiggår på fältet är oersättlig. Doxa är det yttersta värde som inte behöver ytterligare 
motiveras. Någonting som berör just KB:s oersättlighet bör man alltså kunna förvänta sig i 
tankarna om KB hos den som förhåller sig till, på ett eller annat sätt, en doxa på det här 
området. Något som kan skönjas hos nästan alla mina respondenter är idén om att KB besitter 
och förmedlar en unik samling av information och material. Hos två av mina respondenter 
uttrycks det som att KB är platsen där “allt” finns, en av dem uttrycker det på frågan om han 
minns sitt första intryck av KB: “Ja...det minns jag väl...och det var just att jag kom hit till 
Stockholm där jag skulle liksom hitta ..allting...” (ur intervju). Samme respondent hyser i och 
för sig också tveksamheter till hurvida KB verkligen har allt, särskilt undrar han huruvida allt 
som borde komma som pliktleverans verkligen gör det, men att ifrågasätta en uppfattning är ju 
också att förhålla sig till den. På frågan om förväntningar på KB använder en annan av mina 
respondenter en likartad formulering, han säger: “ ... så mina förväntningar på KB var väl helt 
enkelt att här skulle allt finnas ... informationens högborg om du så vill ...” (ur intervju). 
Denne respondent vidhåller, om än något  preciserat och nyanserat  den här uppfattningen, när 
han berättar om sitt forskningsprojekt  “ ...  På KB finns ju otroligt mycket gammalt material, 
ja är det Sverige det handlar om så kan man få tag i nästan precis allt ... “(ur intervju) Samme 
respondent säger också angående den episod som för honom illustrerar KB “... det blev så 
konkret då att här finns liksom allt ... här är informationssökarens himmelrike liksom ... “ (ur 
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intervju) Även om dessa två är ensamma om att använda just ordet allt så finns tankegångar om 
den unika information KB besitter också hos andra respondenter, en respondent säger till 
exempel att vissa böcker bara finns på KB, och det är därför man använder KB, en annan 
uttrycker sig väldigt poetiskt om informationen som den åtrådda kärnan som det är värt att 
forcera den yttre spärren för. Ytterligare en annan säger att KB är en viktig institution som 
verkligen behövs. Om doxa för folkbiblioteken är värdet av att förmedla den varaktiga 
kvalitetslitteraturen (Vestheim, 1994, s. 7)  så är det alltså rimligt att doxa för 
forskningsbibliotek, och kanske särskilt nationalbibliotek som KB, är det odiskutabla värdet av 
att förmedla och bevara information och material, så att man har “allt”. 

Ett uttryck för den här doxan ges också av bibliotekshistorikern Per S. Ridderstad i hans 
Volymernas volym, i en passus om att böcker skapar utrymmesproblem för bibliotek gör han 
en skämtsam hänvisning till en statssekreterare som appropå KB:s utbyggnadsbehov ska ha 
sagt “Men vi kan ju för fan inte spara alla böcker!” (Ridderstad, 1987, s. 467), att en sådan 
replik blir komisk visar, oavsett vad man tycker om sakfrågan, att den motsatta åsikten är en 
rådande doxa. Att det är så är också något mina respondenter verkar ha uppfattat, det är en 
uppfattning man förhåller sig till och i stort sett omfattar.

För att sammanfatta det här avsnittet i några korta punkter kan följande sägas; bibliotekarier på 
KB befinner sig i den övre vänstra kvadranten av det sociala rummet, privatforskning kan inte i 
sig självt kallas ett fält men privatforskaren har i sin roll som det relationer till i första hand 
biblioteksfältet men även det akademiska fältet. Han eller hon rör sig i gränslandet mellan det 
akademiska fältet och biblioteksfältet, utan att höra till någotdera. Det enskilda mötet mellan 
privatforskare och KB kommer därmed, sett ur det här perspektivet, att till stor del bero av 
vilken placering i det sociala rummet privatforskaren har i sin yrkesroll. Grovhugget uttryckt 
befinner sig samtliga av mina respondenter i samma del av det sociala rummet som 
bibliotekarierna på KB, samtliga av mina respondenter har också företagit en förflyttning åt 
vänster i det sociala rummet jämfört med sin ursprungsfamilj. Den här förflyttningen åt vänster 
kan tänkas ge upphov till ett upplevt glapp mellan det symboliska kapital som förutsätts i den 
nya positionen och det man har med sig hemifrån. Det upplevda glappet skulle då kunna tänkas 
vara dels drivkraften bakom privatforskandet som sådant, om man antar att det i sig kan ge en 
bildning eller kunskap som ökar det symboliska kapitalet. Dels skulle det här upplevda glappet 
kunna förstärka det som i avsnittet om library anxiety kallades affective barriers. En respondent 
talar uttryckligen om en särskild KB habitus, Homo KBus, som KB även försöker överföra till 
sina besökare. Om KB i egenskap av nationalbibliotek sägs vara ett särfall av biblioteksfältet, 
eller ett delfält, är det att vänta att där också finns en egen habitus. En särskild KB-doxa kan 
också identifieras i materialet, nämligen att KB i sina samlingar har allt, och bör ha allt. Mötet 
mellan KB och privatforskare karakteriseras då också av att KB försöker överföra sin habitus 
och sin doxa till privatforskaren.
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3.3. Biblioteksarkitektur
Om biblioteksarkitektur finns inte mycket skrivet i Sverige, men den ovan nämnda essän av 
Ridderstad är en utmärkt källa som ger en genomgång av utvecklingen av biblioteksarkitektur i 
västvärldens historia. Med utgångspunkt i frågan om hur man valt att hantera de stora 
bokmängder som särskilt efter boktryckarkonstens intåg blivit bibliotekens öde finner 
Ridderstad två olika linjer, eller huvuddrag. Det ena är att uttnyttja böckernas mängd för att 
uppnå en imponerande effekt, och det andra är att sträva efter att gömma böckerna. Den senare 
är den strategi som fått uttryck på KB, så gott som hela samlingen står i magasin, endast en 
förhållandevis liten samling referensverk är omedelbart tillgänglig. En av mina respondenter 
nämner ju också uttryckligen att just frånvaron av böcker blev det dominerande intrycket vid 
första besöket på KB, snopen gick han därifrån i tron att den referenssamling han sett var de 
enda böcker KB hade att erbjuda. Ridderstad beskriver motsvarande arkitektoniska grepp i 
British Museum i London, för övrigt uppförd omkring 20 år före KB:s nuvarande byggnad. 
Hyllorna med referenslitteratur, de enda böcker som inte stod i magasin, höjde sig i tre 
amfitetrala plan över läsesalen, och lyckades därigenom med att låta intrycket av böckerna vara 
väldigt underordnat intrycket av rymd, luft och ljus (Ridderstad, 1987, 466). Även detta grepp 
är tänkt att imponera på besökaren, genom att han eller hon känner sig väldigt liten, men 
kommer man med förväntningar om många böcker har det kanske rakt motsatt effekt.

När det gäller effekten att imponera gör Ridderstad en koppling till kyrkobyggnader och andra 
helgedomar, de pampiga biblioteken är byggda på samma sätt och har samma effekt att bibringa 
besökaren en känsla av ödmjukhet och litenhet: “Att det stora bibliotekens bokrum sedan under 
sekler lånar sin arkitektoniska inspiration från kyrkorummen är naturligtvis ingen tillfällighet. I 
lärdomens tempel, liksom i religionens, är människan en myra.” (Ridderstad, 1987, s.464) . 
En av mina respondenter gör spontant en association till religiösa helgedomar inför ytterklädes-
förbudet, det ger samma intryck som de olika klädreglerna i tempel, moskéer och kyrkor. I 
vissa religiösa helgedomar måste man ta av sig skorna, i andra se till att delar av kroppen som 
exempelvis huvud eller ben är täckta, på KB måste man ta av sig ytterkläderna. Ytterligare en 
av mina respondenter kommenterer detta: “och det där med att man ska hänga av sig ... och 
checka in väska och sånt ... gör ju på nåt sätt att man känner sig ännu mindre” (ur intervju). Det 
är visserligen en regel som inte har mycket med själva arkitekturen att göra, men om det bidrar 
till den sakrala känslan är det ändå intressant. En annan av mina respondenter gör också en 
jämförelse med kyrkor, och då i samband med arkitekturen och lokalerna som sådana: 

Det är väldigt mycket atmosfär ... det är väldigt .. eh ... det är fint där ... 
men det är ... nej men det känns också .... det känns lite kyrklikt .. man 
måste ....va lite vördnadsfull och lite .. gärna lite ödmjuk känns det som
 ... för det är så stort ... och ståtligt ... men visst det ... det är jättefint .... 
kanske inte precis egentligen sådär jättepraktiska ... men estetiskt sett
(ur intervju)

Det är intressant, med tanke på jämförelsen Ridderstad gör mellan bibliotek och religiösa 
helgedomar, att två av mina respondenter spontant och uttryckligen gör den associationen 
utifrån KB. Att komma in på KB ger alltså lite samma känsla som att gå in i en kyrka, eller 
annan helgedom, det väcker vördnad, det manar fram en ödmjukhet och en litenhetskänsla. 
Även respondenter som inte uttryckligen gör några religiösa paralleller ger beskrivningar av lite 
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samma sak, genom att säga om lokalerna exempelvis : “Vackra ... mycket vackra ... lite 
skräckinjagande just i sin elegans, som sagt... “ (ur intervju), eller med en del av det citat jag 
återgav ovan i Bourdieu-avsnittet: “Ja .... det är ju pampigt .. det är stort .. och man känner sig 
gärna ganska liten ... och lite rädd....“(ur intervju) Hos flera, om än inte alla, av mina 
respondenter tycks alltså KB ingjuta den här känslan av att man är något mycket litet som står 
inför något mycket stort, med Ridderstads ord känslan av att människan är en myra. Det sätter 
givetvis sin prägel på mötet med KB, säkerligen även för andra användare än privatforskare. 
Om det är en negativ eller positiv prägel det sätter måste givetvis bero på om tyngdpunkten i 
upplevelsen ligger på att det är vackert eller på att det är hämmande och handikappande. Att 
döma av vad respondenterna säger är det två sidor av samma upplevelse, ett mycket tydligt 
exempel på det är respondenten som säger att lokalerna är “skräckinjagande just i sin elegans” 
(ur intervju)

En annan sida av mina respondenters erfarenheter och uppfattningar av lokalerna som bör tas 
upp eftersom det är väldigt återkommande i mitt material är den praktiska sidan av det, hur 
användarvänliga och ändamålsenliga lokalerna är. Det som jag fått mest kommentarer om på det 
området kan härledas till antingen ergonomi eller utrymme, men det finns också påpekanden 
om annat. I stora drag skulle det som sägs kunna sammanfattas med några ord av en av mina 
respondenter: “.... men det är väl samma sak där som med lokalerna i övrigt att det är mer 
vackert än praktiskt” (ur intervju) Platsbristen är det mest återkommande påpekandet om den 
praktiska sidan av lokalerna. Eftersom det mesta i samlingarna endast är till läsesalslån är man 
oftast mer eller mindre tvungen att utnyttja de läsplatser som finns på KB, men dessa är 
ständigt otillräckliga. Att det är svårt att få en läsplats vittnar många av mina respondenter om, 
en av dem säger att hans enda invändning mot KB:s läsbord är att de är för få. Läsesalen är ofta 
full och det blir trångt , det här problemet fortplantar sig genom lokalerna på så sätt att trycket 
ökar även på läsplatser med lite annat syfte: ”och det är väl så att när läsesalen är full så går 
många och sitter i tidskriftssalen ... och då ... då blir den full också ....” (ur intervju). Många 
försöker sig nog också på att sitta i forskarsalen, som ju inte är en allmän läsesal utan till för de 
med forskarskåp, vilket leder till att vaktpersonal ofta måste kontrollera de som sitter där, vilket 
i sin tur skapar ett irrtationsmoment även för de som har forskarskåp:  “alltså....att eh att...om 
någon forskar...om man inte har skåp där...så åker man ut... men jag menar vart ska man då ta 
vägen för det är ju fullt i salen, också i läsesalen va, därför tycker jag dom här väktarna är lite 
irriterande när dom går och frågar om alla människor har skåp” (ur intervju) 
En av mina respondenter ger förslag på att man skulle kunna utöka de läsplatser som inte är i 
läsesalen: 

jo, något dom också kan göra, fler stolar i referensavdelningen, gången där, 
hermelinen , mer sittplatser och så vidare, man åker dit upp för att kolla upp 
saker och skriva ut så det är ingen riktig.... vad heter det .... inte som man 
.... tar böcker och går ner för trapporna till forskarsalen .... så där skulle det 
kunna vara bättre ... läs- och skrivplatser ... än just nu .... om man nu inte 
har ... vad heter det ... höjdskräck [skratt] (ur intervju)

Att överhuvudtaget få plats tycks vara ett av de större problemen, men utöver det nämner 
många bekvämlighet och ergonomi. En av mina respondenter gör en koppling mellan 

47



bekvämligheten och utrymmet på följande sätt: 
[suck] Ja dom lider väl av vad alla andra bibliotek lider av förutom kanske 
stadsbiblioteken men universitetsbibliotek det är alltid för lite plats.... 
kanske är det därför allting är ganska obekvämt så att man inte ska sitta för 
länge, men i regel är man faktiskt tvungen att sitta där så att .. när man väl 
har fått en plats så får man ju bli där ... men eh... nej det , jag vet inte 
ergonomiskt riktig riktig arbetsplats tror jag inte att det är egentligen .. 
speciellt inte om man ska sitta där i princip från dom öppnar tills dom 
stänger  (ur intervju)

I det den här respondenten säger framkommer det att det här problemet kan, i vissa fall, ha lite 
större betydelse för privatforskare än för många andra besökare. Det är det hon säger om att 
sitta där från öppningsdags till stängningsdags, vilket naturligtvis vem som helst kan göra men 
som i synnerhet den privatforskare som också har ett förvärvsarbete och vill utnyttja KB 
maximalt den eller de dagar man har till sitt förfogande gör. Det kanske är särskilt påtagligt för 
de privatforskare som inte är bosatta i Stockholm utan åker dit för att uträtta ärenden på KB, 
något som framkommer på annan plats i intervjun med den här respondenten: “ eh och så jag är 
här ett par tre veckor om året, jag bor hos bekanta i Stockholm och passar på och .....leta på 
KB” (ur intervju). Det ska förstås framhållas att den situationen är gemensam även med 
anställda forskare som inte bor i Stockholms närområde, att man får försöka få mycket uträttat 
när man väl är på KB, men kanske är den tid man kan lägga på att vara på KB ännu mer 
begränsad om man har ett annat heltidsarbete.

Ett problem relaterat till KB som arbetsmiljö är det som har med arbetsro att göra, att de 
överfulla läsutrymmena bidrar till att störa arbetsron är redan nämnt. En annan sak en av mina 
respondenter nämner har att göra med akustiken:

därför att det är ett ...ett evinnerligt problem med en sak,det är doktorander 
som sitter så här [gör smattrande ljud med händerna] ...ja det är svårt och 
koncentrera sig, att läsa in sig på nåt i texten, va, man försöker verkligen 
koncentrera sig på det här va...då hör man detta eviga hamrande som är 
fruktansvärt (ur intervju)

Ljudet av att människor skriver på datorer är svårt att hantera i vilken läsesal som helst, men 
kanske förvärras i en lokal som planerats och byggts innan de elektroniska hjälpmedlen gjorde 
sitt intåg i studier och forskning. Kanske har det också med platsbristen att göra. Att förbjuda 
datoranvändning i läsesalar, särskilt i bibliotek där den mesta litteraturen inte är till hemlån utan 
måste användas på plats, låter sig knappast göras. Med mer plats till förfogande kunde däremot 
problemet lösas med skilda utrymmen för de som använder dator och de som inte gör det. En 
del av läsesalen är datorfri zon (http://www.kb.se/ordnlane.htm, 2002-09-26), men för den 
som är mycket ljudkänslig skulle kanske en helt datorfri lokal vara önskvärd. Visserligen är det 
redan idag möjligt att boka grupprum, där det är precis så tyst man själv önskar, men det blir 
kanske lite platsslöseri om en människa ensam utnyttjar ett grupprum. Eventuellt kunde något 
grupprum vara ett tyst, datorfritt, läsrum där man bokar läsplats istället för att boka hela 
rummet. Frågan är förstås dels om det ger tillräckligt med tyst läsutrymme, och dels om det inte 
skulle få alltför negativa konsekvenser för övriga besökare att minska på grupprummen.

I min uppsats Allmänhetens bibliotek?  gjorde jag en kort diskussion om sambandet mellan 
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tillgänglighet och arkitektur, då gällde det för arkitekturens del främst det väldigt basala om hur 
synligt biblioteket är för de som rör sig i området. Jämförelsen gällde Lunds UB och Borås 
Högskolebibliotek. Lunds UB1, numera UB Helgonabacken, som dels ligger i en egen och 
stor byggnad och dels är beläget på en höjd blir i det avseendet väldigt synligt, Borås 
Högskolebibliotek däremot ligger inne i högskolebyggnaden och är inte synligt för den som 
bara passerar utanför. Skillnaden mellan de två biblioteken när det gäller allmänhetens andel av 
besökarna, alltså de som skulle kunna räknas till kategorin privatforskare, var påfallande 
(Dutius, 1999, s. 12-13). Naturligtvis kan arkitektur och läge omöjligen vara den enda 
förklaringen till den skillnaden, men det kan inte uteslutas att det är en bidragande faktor. För 
KB:s del går det inte att påstå att biblioteket ligger undanskymt, som jag tidigare påpekat ligger 
det i en egen och i sin närmiljö ganska dominerande byggnad. Att det har legat där så länge som 
det har gjort bidrar säkerligen också till att göra det välkänt. Ett riktigt utropstecken när det 
gäller synlighet är det faktum att den gata som leder fram till KB heter Biblioteksgatan, just för 
att den mynnar mot KB. Alla mina respondenter säger också att de uppskattar det geografiska 
läget, att det är lätt att hitta till KB.

Sammanfattningsvis kan man säga att vissa saker tydligt är utmärkande för KB:s arkitektur och 
läge, i synnerhet som privatforskaren uppfattar saken. Det är dels att man hanterar böckernas 
mängd med den taktik som Ridderstad kallat “gömma boken”. Det är också, och i någon mån 
kanske beroende av det föregående, att KB ger ett sakralt intryck, man får känslan av en 
helgedom av något slag. Det är också så att det sakrala och det estetiska i någon mån 
överglänser de praktiska värdena av lokalerna, såväl ergonomiska som utrymmesmässiga 
problem påpekas av mina respondenter. Slutligen är det så att läget i viss samverkan med 
arkitekturen gör KB relativt lättillgängligt, åtminstone i betydelsen att det är lätt att hitta.

3.4. Genus
Av privatforskarna på KB utgörs åttio procent av män, endast var femte är kvinna (Kettner, 
1998, s. 39), vilket ska jämföras med en tredjedel av samtliga besökare (Kettner, 1998, s. 21). 
Detta avsnitt kommer i huvudsak att utgöras av en teoretisk diskussion kring detta statistiska 
faktum, eftersom jag anser att frågor kring genus blir tydligare i de stora strukturerna än hos 
den enskilda individen.

Jane Roland Martin gör i boken Reclaiming a Conversation: The Ideal of the Educated Woman 
en genomgång av idéhistoriskt viktiga verk som behandlat frågan om utbildning för kvinnor 
och kvinnans eventuella rationalitet och bildbarhet. Hon har lagt upp boken så att hon 
presenterar de olika teorierna var för sig, men hon ställer dem också mot varandra, låter dem 
delta i en diskussion med varandra. 

Först ut är Platon med dialogen Staten, tillkomsttid 300-talet f.Kr, där Sokrates i samtal med 
Glavkon och Polemarkos föresätter sig att lösa frågan om vad som utmärker rättvisa, eller 
rättfärdighet. Rent konkret gör han detta genom att skissa upp den idela staten. Sokrates, eller 
snarare Platon, tänker sig att varje människa föds med en särskild talang för ett visst område, 
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den talangen kan inte ändras på eller bytas under livets gång, men kan och bör utvecklas genom 
utbildning. Vidare tänker han sig att det råder en absolut korrespondens mellan individernas 
talanger och statens behov. Invånarna i den ideala staten är indelade i tre klasser, eller 
kategorier, men inte efter börd utan efter talang. Den stora majoriteten hör till vad vi kan kalla 
näringskasten, de som sköter både samhällets produktiva och reproduktiva funktioner, utöver 
denna klass finns krigarkasten, som sköter statens försvar. Sist, och till antal minst, finns 
filosoferna, de som utan inrådan från de övriga klasserna bör styra staten, eftersom de har 
förmågan att fatta förnuftiga och rationella beslut. Motiverat med uppfattningen att samma roll i 
samhället kräver samma utbildning, sägs den ideala Staten ha tre olika utbildningar, som 
korresponderar med de tre klasserna.  I Platons idealstat finns varken privat ägande eller privata 
hem och familjer, detta för att människorna inte ska eftersträva egoistiska fördelar utan det 
allmänna goda, och ska uppfatta hela samhället som sin familj. De reproduktiva sysslorna, 
matlagning, tvätt och städning etc., har flyttats ut från hemmet, som ju alltså inte längre 
existerar, och lagts på näringskasten. Det är dessa som sköter dessa sysslor åt hela Staten, 
alltså även åt krigarna och filosoferna. Den stat Platon föreskriver är med andra ord en 
rationalistiskt elitistisk stat, här finns inte demokrati utan de som är bäst lämpade att fatta 
förnuftiga beslut fattar besluten åt samtliga invånare. Vad som är nydanande i den här antika 
utopin är att även kvinnor uttryckligen förutsätts kunna bli filosofer, och de flickor som har den 
talangen ges följdriktigt samma utbildning som pojkar med den talangen. Jane Roland Martin 
hävdar att denna jämlikhet är den naturliga följden av att Platon upphäver den privata familjen, 
utan denna finns inte heller den traditionella kvinnorollen som hustru, mor och husmor och 
därmed är kvinnorna fria att vara delaktiga i samhället (Roland Martin, 1985, s. 18) Hon varnar 
dock för att tillträde till samma roller och samma utbildning inte nödvändigtvis leder till jämlikt 
deltagande, om kvinnor och män, flickor och pojkar, även i Platons idealstat socialiseras olika 
finns anledning att misstänka att den teoretiska möjligheten för kvinnor att fungera som 
filosofer inte i praktiken innebär att hälften av filosoferna är kvinnor (Roland Martin, 1985, s. 
19). 

Nästa tänkare på det här området som presenteras ligger en bra bit framåt i tiden från Platon 
räknat, närmare bestämt drygt 2000 år framåt, det är upplysningsfilosofen Rosseau med 
skriften Emile. I denna presenterar Rousseau en klart könad teori om utbildning och samhälle, 
pojkar och flickor, personaliserade i boken som Emile och Sophie, bör ges radikalt olika 
utbildning som barn och unga, och som vuxna fylla olika roller i samhället. Emile ska ges en 
utbildning som syftar till att göra honom rationell och autonom, hela hans omgivning ska 
formas med detta mål i sikte. Till exempel ska inga böcker introduceras för honom förrän han 
nått en viss empirisk och praktisk kunskap, så att han kan relatera det han läser i böckerna till 
verkligheten. Den första bok han ska tillåtas att läsa är Robinson Kruse, vilket passar utmärkt 
till självständighetsidealet. För att inte riskera Emiles utveckling till självbestämmande bör hans 
lärare heller inte ge honom några order, utan hela tiden låta honom göra det han vill. En god 
lärare ser dock genom att manipulera eleven och elevens omgivning till att det han vill göra är 
det läraren vill att han ska vilja. Emiles utbildning syftar till att göra honom till en god 
medborgare som på bästa sätt kan delta i styrandet av samhället, en roll Rousseau förbehåller 
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männen. Rousseau tar avstånd från Platons avskaffande av familjen, och menar att samhället 
inte kan existera utan familjen. Detta grundar han i att samhällskänslan, solidariteten och 
lojaliteten med samhället som helhet, är önskvärd men inte naturlig utan artificiell. 
Familjesamhörigheten är däremot naturlig och det är ur den, och endast ur den, som 
samhällskänslan kan utvecklas. Familjen ska vara ytterst patriarkal, mannen ger order och 
kvinnan lyder, mannen sköter samhället, kvinnan tar hand om hus och familj. För att kvinnan 
ska passa för den rollen bör även hon, i boken personaliserad i Sophie, ges en särskild 
utbildning och uppfostran. Den ska framförallt innebära lär sig att sy och brodera, och delta i 
hushållsarbetet, att hon lär sig lydnad och ödmjukhet, och att stävja tendenser till vad Rousseau 
uppfattar som manliga dygder. Rousseau menar inte att kvinnor inte kan vara rationella och 
självständiga, men han är av den bestämda uppfattningen att de inte bör vara det (Roland 
Martin, 1985, s. 41). I Rosseaus idealsamhälle råder jämlikhet mellan män, men inte mellan 
män och kvinnor. Män och kvinnor har helt olika roller att fylla och bör ges helt olika 
uppfostran och utbildning. Roland Martin sammanfattar idealet med: “Emile is educated to be 
his own man, and Sophie is educated to be his own woman” (Roland Martin, 1985, s. 46).

Nästa deltagare i diskussionen är Mary Wollstonecraft, vars A Vindication of the Rights of 
Woman  kom 1792, bara några decennier efter Emile  med andra ord, och den är också till stora 
delar skriven i polemik mot Rousseau. Hennes bok är ett inlägg i debatten om kvinnors 
rättigheter, men ett inlägg som tar sin utgångspunkt i rationalitet och utbildning. 
Wollstonecrafts grundtes är att kvinnor besitter samma kapacitet för förnuft och rationellt 
tänkande som männen, men att kvinnorna på grund av en felaktig utbildning gjorts till slavar 
under sina känslor (Roland Martin, 1985, s. 85). Endast genom att reformera utbildningen kan 
man komma till rätta med det problemet. Pojkar och flickor bör undervisas tillsammans och ges 
samma utbildning, Wollstonecraft tror varken på könssegregerade skolor eller på 
hemundervisning (Roland Martin, 1985, s. 82). I stort sett föreskriver Wollstonecraft samma 
undervisning som den Rousseau vill ge Emile, med den väsentliga ändringen att den bör ges i 
lika mån till flickor. Med utgångspunkt i den åsikten kallar Jane Roland Martin den kvinna 
Wollstonecraft vill skapa för Emily (Roland Martin, 1985, s. 81). Det är på tesen om kvinnors 
rationalitet Wollstonecraft bygger sitt argument för att ge kvinnor medborgerliga rättigheter, i 
likhet med upplysningsfilosoferna anser hon att en medborgare måste vara en rationell person. 
Med Platon delar hon alltså radikalismen i synen på kvinnors förnuft, men i likhet med 
Rousseau tar hon avstånd från tanken på att upphäva familjen. Emilys roll är att vara hustru och 
mor, men också att vara medborgare. Hennes rationalism och hennes utbildning kommer inte 
bara till sin rätt i hennes utövande av medborgarskap, utan är även en nödvändighet för att hon 
ska kunna utöva sina plikter som mor och hustru på ett riktigt sätt. Wollstonecraft citerar 
Rousseau som sagt att ju mer kvinnorna liknar männen desto mindre makt kommer de att ha 
över männen, och kommenterar det med att det är just hennes poäng, hon önskar inte 
kvinnorna makt över männen utan makt över sig själva (Roland Martin, 1985, s. 84). Om 
kvinnorna inte utbildas till självständiga rationella individer, med både makt och förmåga att 
fatta beslut som rör dem själva, hur kan de då nånsin fungera som goda mödrar frågar hon 
läsaren (Roland Martin, 1985, s. 74). Wollstonecraft förespråkar alltså att kvinnor och män ges 
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samma utbildning, men att de utöver att fungera som medborgare vilket är en allmänmänsklig 
roll, har olika funktioner och roller i samhället och familjen. 

Deltagare nummer fyra i den här konversationen är Catharine Beecher3  som 1842 publicerade 

A Treatise on Domestic Economy  (Roland Martin, 1985, s. 103). Beecher argumenterar för att 
kvinnors traditionella roller kräver både rationellt förnuft och en ändamålsenlig utbildning. A 
Treatise on Domestic Economy  är dels en argumentation för den tesen och dels en genomgång 
av vad som bör innefattas i den husliga utbildningen, på sätt och vis en slags handbok i det 
Beecher kallar domestic economy (Roland Martin, 1985, s. 109). Enligt Beechers teori om 
utbildning för kvinnor bör kvinnorna ges en utbildning i allt som hör hushållet till, då att sköta 
detta är den roll de bör ha i samhället, men kvinnor ska också ges samma utbildning som män i 
ämnena matematik, språk, kemi, filosofi, astronomi, botanik, geologi, mineralogi, 
moralfilosofi, samhällsekonomi, kristendomskunskap, geografi och historia. Det främsta syftet 
med den extensiva utbildningen i dessa ämnen är inte främst att uppnå ämneskunskap utan att 
utveckla förnuft, kristiskt tänkande och förmågan till problemlösning (Roland Martin, 1985, s. 
113). Trots att kvinnan i Beechers tänkande alltså har både förmågan till rationellt tänkande, 
och bör ges en utbildning avsedd att utveckla den förmågan, bör hon inte enligt Beecher ges 
medborgerlig status. Samhällsangelägenheter ska skötas av mannen, hushållet av kvinnan. 
Beecher motiverar den uppdelningen främst med den amerikanska traditionen och med ett 
argument om effektivitet, för att samhället ska skötas effektivt krävs arbetsfördelning och skilda 
roller (Roland Martin, 1985, s. 107). Enligt Beecher har dock kvinnan ändå ett indirekt 
inflytande i samhället, genom den utbildning och uppfostran hon ger sina söner (Roland 
Martin, 1985, s. 126). En viss inbyggd motsättning finns i Beechers tänkande i det att hon å 
ena sidan menar att mannen måste vara huvudet i familjen, och kvinnans roll är att underordna 
sig honom, och å andra sidan tillskriver kvinnan rollen som den som självständigt fattar beslut 
inom sitt professionsområde, hemmet och hushållet. Hur kan kvinnan både vara i alla frågor 
underlydande, och i vissa frågor den självständiga experten? Skulle mannen ge order som även 
handlar om hushållet har ju kvinnan enligt det systemet inget annat val än att lyda. Beecher 
löser detta genom att jämföra med relationen mellan en kung och hans läkare, läkaren har att 
lyda kungen i allt, men en klok kung ger läkaren fria händer i det som är hans profession, den 
medicinska behandlingen (Roland Martin, 1985, s. 121). Sammanfattningsvis kan man alltså 
säga att Beecher tilldelar män och kvinnor radikalt olika roller, men menar att dessa roller 
kräver delvis samma utbiildning, dvs. den utbildning som utvecklar det rationella tänkandet.

Den sista tänkare Roland Martin refererar är Charlotte Perkins Gilman, vars Herland  till 
formen är ett skönlitterärt verk som ursprungligen publicerades 1915 i följetongsformat i 
Gilmans egen tidskrift Forerunner, i bokform publicerades Herland  1979. Att formen är 
skönlitterär ska dock inte fördunkla insikten att innehållet är både en samhällskritik och en 
utbildningsvision. Samhället som beskrivs har under 2000 år varit isolerat från omvärlden på 
grund av en jordbävning, och har under samma tidsrumd bestått av endast kvinnor, då samma 

3 Cahterine Beecher, 1800-1878, amerikansk författarinna verksam särskilt inom ämnesområdena 
utbildning, barnuppfostran och hemskötsel.
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jordbävning förhindrat männen att återvända från kriget. En av de unga kvinnorna i den första 
generationen visade sig vara, eller blev, kapabel att bli gravid utan sexuell befruktning och 
födde under sin livstid fem döttrar som alla ärvde den förmågan. Det bärande samhällsidealet i 
Herland är moderskärleken, om än beskriven i mindre sentimentala och mer rationella termer än 
vanligt. Moderskärleken ska heller inte förstås som den enskilda kvinnans kärlek till sitt 
biologiska barn utan som hela samhällets omsorg för och kärlek till alla barn (Roland Martin, 
1985, s. 141-142, 144). Uppfostran och utbildning av barnen sköts dock inte av deras 
biologiska mödrar, utan av särskilt utvalda experter, liksom matlagning, tvätt etc. De 
traditionellt husliga sysslorna har flyttats ut ur hemmet, någon egentlig skiljelinje mellan privat 
och offentligt finns inte (Roland Martin, 1985, s. 141, 144). Det finns heller ingen tydlig 
skiljelinje mellan utbildning och lek, allt i barnets liv är utbildning och allt är lek. Lärarna tar till 
vara på och uppmuntrar barnets naturliga nyfikenhet, och utbildningen blir på så vis något 
naturligt och inte konstruerat. Den specialiserade utbildningen som är beroende av vilken 
funktion barnet kommer att fylla som vuxen väljs av barnet själv utifrån intresse (Roland 
Martin, 1985, s. 145, 147). Då hela befolkningen i Herland består av kvinnor går det inte att 
utläsa något om förhållandet mellan kvinnors och mäns utbildning i denna text. I A Man-Made 
World, som Gilman publicerade 1911, framkommer dock att hennes uppfattning är att flickor 
och pojkar ska ges samma grundutbildning, en utbildning där tyngdpunkten ska ligga på att 
utveckla mänskliga karaktärsdrag och dygder, snarare än maskulina eller feminina dygder. Den 
utbildningen är dock inte något hon anser existerar i det samhälle hon ser omkring sig, hon vill 
alltså se en reformerad utbildning för båda könen snarare än att ge flickorna samma utbildning 
som pojkarna dittills fått (Roland Martin, 1985, s. 164).                                 

Återkommande i alla dessa betydande idéhistoriska texter om kvinnors bildning och utbildning 
är att synen på skillnaden mellan privat och offentligt är nästan helt avgörande för teorins 
innehåll, möjligen med Wollstonecraft som undantag. Icke könsbunden utbildning förespråkas 
i de två utopier som också avskaffat den privata familjen, Platons Staten  och Gilmans Herland. 
I Beechers och Rousseaus förespråkas ett bevarande av den traditionella familjen med de 
traditionella könsrollerna, och därav följer också att pojkar och flickor ges åtminstone delvis 
olika utbildning, i fallet Rousseau helt olika utbildning. Mary Wollstonecraft är den enda som 
förespråkar både att ge pojkar och flickor samma utbildning och att bevara den traditionella 
familjen med den traditionella rollfördelningen. Syftet med utbildningen var för Wollstonecraft 
att den skulle vara grunden för medborgerliga rättigheter, ingen kan vara medborgare som inte 
är rationell och Wollstonecrafts ärende är att driva tesen att även kvinnor är kapabla att vara 
rationella om de ges rätt utbildning. Ur ett retoriskt perspektiv är det lätt att förstå varför 
Wollstonecraft uttryckligen argumenterar för ett bevarande av såväl familjen som sådan som 
könsrollerna inom den, allting annat hade definitivt äventyrat framgången för hennes arbete för 
kvinnors medborgerliga rättigheter. Sätter man alla dessa idéer och teorier om kvinnors 
bildning bredvid varandra blir ändå det dominerande intrycket att familjen är ett hinder för 
kvinnors bildning och utbildning, men inte nödvändigtvis för mäns. I den mån det fortfarande 
är kvinnorna som har huvudansvaret för allt som har med familjen att göra, är det alltså i så fall 
fullt rimligt att könsskillnaden just när det gäller privatforskning på KB är så stor som den är. 
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Privatforskning är ju något man ägnar sig åt på fritiden, och i ett samhälle där både män och 
kvinnor förvärvs-arbetar, men ansvaret för barn och hushåll huvudsakligen faller på kvinnan är 
fritid inte något en genomsnittlig kvinna har i alltför stor utsträckning. Detta med det s.k. 
dubbelarbetet som hinder för bildning eller utbildning för kvinnor är något som även Roland 
Martin tar upp i sin artikel (Roland Martin, 1994, s. 9).

En annan aspekt på ovanstående är den om konstruktionen av manligt och kvinnligt, Roland 
Martin ger själv i sin artikel ett citat av Kant som är väldigt talande på den punkten: ”En kvinna 
som har huvudet fullt av grekiska… eller lägger sig i diskussionen om de grundläggande 
problemen inom mekaniken … kunde lika gott också bära skägg.” (Kant enl. Roland Martin, 
1994, s. 4) En kvinna som dristar sig till att ge sig in på ett område som konstruerats som 
hörande till manligheten, och hit har som vi sett genom hsitorien ofta bildning räknats, är alltså 
inte längre kvinna. Åtminstone inte en normal kvinna. Det i sig är enligt Roland Martin och den 
Elisabeth Janeway hon hänvisar till, tillräckligt för att ha en avskräckande effekt (Janeway enl. 
Roland Martin, 1985, s. 196). Bourdieu är inne på lite av samma sak när han säger att den 
förkroppsligade skillnaden mellan män och kvinnor, som bland annat ofta gör männen mer 
lämpade för vetenskap, politik och annat som försiggår i den offentliga sfären, uppstår genom 
en från första stund differentierad uppfostran. Bourdieu går så långt att han kallar den här 
uppfostran för dressyr (Bourdieu, 1999, s. 70-71), kanske delvis för att markera att den berör 
kroppen lika mycket som själen. Om uppfostran, eller dressyr, redan från barndomen leder 
män mot vetenskapliga sysslor och kvinnor från, och sedan i vuxen ålder fortsätter att utdela 
social bestraffning till de individer av någondera könet som går i en ej föreskriven riktning, så 
är den stora övervikten av män bland privatforskare på KB fullt förklarlig.

I den klassiska boken om kvinnor och skönlitteratur, A Room of One’s Own  skriver Virginia 
Woolf om hur hon förbereder sig inför ett föredrag om just det ämnet. Då hon kommer att tänka 
på en litterär diskussion kring ett av Milton’s manuskript slår det henne att hon befinner sig 
inom gångavstånd från det bibliotek som har just det aktuella manuskriptet i sin ägo och hon 
skyndar dit försjunken i tankar: 

[...] here I was actually at the door which leads into the library itself. I must 
have opened it, for instantly there issued, like a guardian angel barring the 
way with a flutter of black gown instead of white wings, a deprecating, 
silvery, kindly gentleman, who regretted in a low voice as he waved me 
back that ladies are only admitted to the library if accompanied by a Fellow 
of the College or furnished with a letter of introduction (Woolf, 1954, s. 
12).

En kvinna kunde alltså inte bara kliva in på detta ansedda lärda bibliotek hur som helst, sällskap 
av en man från universitetet eller ett introduktionsbrev krävdes. Om det krävs så mycket mer av 
en kvinna som vill använda sig av biblioteket ligger det nära till hands att tro att det ska till en 
starkare motivation för att hon överhuvudtaget ska ta sig för det.  A Room of One’s Own 
publicerades första gången 1929 och baserar sig på två essäer som lästs upp vid the Arts 
Society vid Newnham och the Odtaa at Girton i oktober 1928 (Woolf, 1954, not s. 5), och vi 
får anta att den refererade incidenten är relativt samtida med uppläsningen av essäerna. I nästa 
skede av förberedelsen för och skrivandet av det här föredraget besöker Woolf British 
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Museum, främst för att finna svar på frågan om varför kvinnor är fattigare än män. Väl där 
finner hon att en outsinlig flod av böcker producerats om kvinor, av män. Kvinnan tycks vara 
den mest studerade och diskuterade varelsen i universum. Hon lägger också med viss ironi 
märke till att inga större kvalifikationer tycks nödvändiga för att författa skrifter i ämnet, utom 
möjligen kvalifikationen att vara man (Woolf, 1954, s. 40-41). Lite sarkastiskt kommenterar 
hon: “Why does Samuel Butler say, ‘Wise men never say what they think of women?’ Wise 
men never say anything else apparently.” (Woolf, 1954, s. 44) Förfärad inför tanken på att 
behöva gå igenom en lika oöverskådlig mängd litteratur om män slår hon upp bokstaven M i 
ämneskatalogen, och finner att ingenting skrivits om män. Medan kvinnan intresserar mannen 
mer än någonting annat, är mannen tydligen helt ointressant för kvinnan, konstaterar hon 
förundrat (Woolf, 1954, s. 41-42). Det finns dock ett annat sätt att beskriva och förklara detta 
fenomen, Bourdieu hävdar i sin skrift  Den manliga dominansen  att den dominerande särskilt 
har förmågan att genomdriva sig och sin syn på sig själv som absolut objektiv, och sig själv 
som absolut subjekt (Bourdieu, 1999, s. 84). Det är vad Woolf finner på British Museum, 
mannen som subjekt och kvinnan som objekt för och i diskussioner, essäer, avhandlingar etc. 
Med den förklaringsmodellen är det inte att vänta att det ska finnas lika många vetenskapliga 
texter, om ens några, om män av kvinnor i British Museum sent 1920-tal. Om den principen är 
den dominerande i samhället kan man heller inte räkna med att en större andel av privatforskare 
på KB, eller nån annanstans, är kvinnor. Privatforskarrollen kräver att individen konstituerar 
sig som subjekt.

Något om förhållandet mellan kvinnor och forskningsbibliotek ur ett historiskt perspektiv har 
redan framskymtat, men det kan vara av intresse att också titta närmare på KB:s egen historia 
på det området. Biblioteket öppnades för tidens lärda första gången av en kvinna, drottning 
Kristina (Ottervik, 1980, s. 262) och antog alltså då för första gången en funktion som mera 
liknar den KB har idag. Sedan skulle det dock dröja länge innan någon kvinna hade en  
betydande position på KB. 1905 anställdes den nyligen disputerade Valfrid Palmgren som 
första kvinnliga extra ordinarie amanuens i KB, anställningen skedde också på villkor att hon 
inte tilläts konkurrera om tjänster med sina manliga kollegor. Själva grundlagen hindrade 
dessutom att hon, eller någon annan kvinna, fick ett ordinarie ämbete (Järv, 1991, s. 58). Hon 
själv kommenterar saken i den Svenska folkbibliotekarieföreningens årsbok 1954: “Jag har hört 
berättas, att det ansågs att tonen i K.B:s expedition blev lite mindre högtidlig sedan det kommit 
en kvinna bakom disken” (Palmgren Munch-Petersen, 1954, s. 5) I den allmänna 
föreställningsvärlden fungerade alltså bilden av en kvinna inte riktigt med bilden av vad som 
försiggick på KB, åtminstone förlorade det senare en del av sin högtidlighet om en kvinna 
arbetade på KB. Under åren efter Valfrids tid på KB har förstås fler kvinnor anställts, men det 
skulle dröja ända till 1988 innan en kvinna besatte posten som riksbibliotekarie (Järv, 1991, s. 
58). Det är alltså inte för mycket sagt att påstå att kopplingen kvinnor och KB inte har en 
särskilt lång historia, kanske är den fortfarande mindre självklar än kopplingen män och KB. 
                                                                                                                                                                                                   
Sammanfattningsvis går det alltså att urskilja åtminstone tre förklaringar, som kanske delvis går 
in i varandra, till varför kvinnor är så kraftigt underrepresenterade bland just privatforskare. Till 
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att börja med är det familjen, eller snarare ansvaret för familjen, som ligger kvinnor i fatet när 
det gäller att hänge sig åt studier och forskning på sin fritid. För det andra handlar det om 
socialisering, eller könskonstruktion. Att kvinnor socialiseras, konstrueras, uppfostras eller 
dresseras till att vara lämpade och intressera sig för intellektuella sysslor i mindre utsträckning 
än män. Denna socialisering tar sin början i barndomen, men är aktiv även i vuxen ålder i och 
med att den som avviker från gängse könsnormer uppfattas som onormal och att detta i sig är 
en social bestraffning som fungerar disciplinerande. Till socialiseringen är skillnaden mellan 
objekt och subjekt relaterad, män har traditionellt konstruerats som absoluta subjekt, medan 
kvinnor i motsvarande grad konstruerats som objekt, detta gäller forskningen i lika hög grad 
som andra områden. Slutligen har kvinnor ingen lång tradition eller historia inom forskning, 
eller användande av forskningsbibliotek, att luta sig tillbaka mot. I såväl de texter Roland 
Martin refererar som i Virigina Woolfs A Room of One’s Own  har vi sett att kvinnors kapacitet 
för intellektuell verksamhet genom historien, och fram i vår tid, varit ifrågasatt och 
omdiskuterad på ett sätt männens kapacitet inte varit. Sammantaget visar detta på det som är 
Roland Martins invändning mot Platon, att formell möjlighet inte med automatik innebär en 
reell möjlighet, det gäller privatforskning såväl som tillträde till filosofklassen i Staten.

3.5 Kvalitetsbedömning av KB:s tjänster
Kungliga Biblioteket är en organisation som tillhandahåller tjänster, till privatforskare och 
andra. Det som är utmärkande för en tjänst är att den delvis inte är påtaglig, att den är en 
process, att den produceras och konsumeras delvis samtidigt samt slutligen att konsumenten, 
användaren, är en del av produktionsprocessen (Grönroos, 1988, s. 20). Detta gör givetvis att 
det är lite mer komplicerat att bedöma kvaliteten på en tjänst, jämfört med att bedöma kvaliteten 
på en vara, men därmed inte sagt att det är omöjligt. Enligt Christian Grönroos kan man skilja 
på tre delar av den totala kvalitetsupplevelsen; det är den tekniska kvaliteten, vad användaren får 
rent konkret, det är den funktionella kvaliteten, hur användaren upplever tjänsteprocessen, samt 
slutligen organisationsprofilen, den image organisationen har i användarens ögon (Grönroos, 
1988, s. 23). Det sistnämnda är delvis både producent och produkt av användarens 
erfarenheter, vilken bild man har av organisationen styr hur man upplever både den tekniska 
och den funktionella kvaliteten. Med en positiv övergripande bild av organisationen som sådan 
tenderar man att lättare ursäkta små misstag, medan en negativ bild gör att intrycket av mindre 
fel förstoras. En alltför stor diskrepans mellan organisationsprofil och erfarenheter tenderar 
dock att påverka kvalitets- upplevelsen negativt. En god organisationsprofil förpliktigar alltså, i 
det stora hela måste man som organisation leva upp till den om man ska kunna behålla den. 
Samtidigt som profilen är en viktig del av konsumentens kvalitetsupplevelse, är en 
delproducent av upplevelsen, så är den alltså också delvis en produkt av densamma. 

Vilken organisationsprofil har då KB hos sina privatforskande användare? På i synnerhet två 
områden tycks organisationsprofilen för KB mycket god, det gäller vad man kan tillhandahålla i 
form av material.En av mina respondenter säger exempelvis appropå förväntningar på KB: 
“Ja...det minns jag väl...och det var just att jag kom hit till Stockholm där jag skulle liksom 
hitta ..allting...” (ur intervju). En annan säger “ ... så mina förväntningar på KB var väl helt 
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enkelt att här skulle allt finnas ... informationens högborg om du så vill ...” (ur intervju), den 
senare respondenten bekräftar också att de förväntningarna har tålt att möta verkligheten  “Ja, 
det tycker jag nog... att här finns allt man kan begära i fråga om material det tycker jag nog ... “ 
(ur intervju). Ytterligare en säger att orsaken till att han använder KB är just att där finns det 
som inte finns nån annanstans, och att han går till KB med förväntningar om att hitta mycket 
material. Det tycks som att mängden material, att man har “allt”, är en viktig ingrediens i KB:s 
organisationsprofil. Som regel har man också höga tankar om KB:s betydelse, ett exempel på 
detta är den respondent som säger: “ ....det är nånting.......ja det låter lite löjligt...men det är 
stort och viktigt känns det som .... jag vet inte riktigt vad jag ska säga om organisationen ..som 
sådan ... det är en viktig organisation... som jag ser det .. som behövs” (ur intervju). Man 
skulle alltså kunna sammanfatta organisationsprofilen så långt med att Kungliga Biblioteket i 
sina privatforskares ögon är en institution som är mycket viktig och behövd, och som kan 
tillhandahålla allt material man rimligen kan behöva när det gäller svenska förhållanden. 

Ska man nämna en negativ aspekt på KB:s organisationsprofil så är det att den hos potentiella 
användare och förstagångsanvändare, åtminstone bland privatforskare, är aningen diffus i 
detaljerna. Som framkommit i avsnittet om library anxiety har många respondenter kommit till 
KB med väldigt liten kunskap om hur KB fungerar i praktiken. En av mina respondenter säger 
till och med:

 ... jag antar att dom ansvariga här förutsätter att folk i allmänhet känner till 
dom ... eh. basala sakerna ... men faktum är att många känner inte till ens 
att KB existerar ... jag har till och med träffat folk här i Stockholm ... 
Stockholmare ... som inte visste att KB fanns eller vad det var när jag 
började prata om det ... (ur intervju)

Det här är ju i så fall ett marknadsförings- och informationsproblem. Kanske har ansvariga och 
anställda på KB blivit lite hemmablinda, man glömmer att KB och vad det är kanske inte är lika 
självklart för hela befolkningen som det är för dem.

Den tekniska kvaliteten på KB:s tjänster, så som mina respondenter upplevt det, är lätt att 
sammanfatta i fyra punkter: öppettider, låneregler, läsplatser, material. Punkten om öppettider 
kan delas in i två, bibliotekets öppettider och serveringens. När det gäller bibliotekets öppettider 
påpekar flera av mina respondenter att de fungerar ganska dåligt för en person med 
förvärvsarbete. Både kvällar och helger, dvs då en genomnittlig arbetande person har lättast att 
komma ifrån, är öppettiderna begränsade. En av mina respondenter säger att han nog inte 
kunnat använda sig av KB om det inte varit så att han arbetade i samma kvarter, och alltså 
kunde dels komma fort till KB efter att han slutat arbetet och dels kunde utnyttja även 
lunchraster osv. En annan av mina respondenter säger appropå helgöppettiderna att det kanske 
inte är så mycket när de har öppet, som hur de har öppet, och syftar då på att ingen framtagning 
ur magasin sker på helgerna: 

... kanske största problemet inte är när dom har öppet utan hur ... jag menar 
det här med att man inte kan få fram något på helgen, även om dom har 
öppet då .... jag förstår att man sparar personal på det viset ... men det är ju 
helgen som egentligen är den tid man har till sitt förfogande när man har ett 
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vanligt jobb (ur intervju)
Också för ytterligare en annan respondent, som reser till Stockholm för att koncentrerat 
använda KB under några få dagar om året är detta ett stort ingrepp i KB:s användbarhet. Det är 
att vänta att inskränkningar i service och öppethållande på kvällar och helger i praktiken är en 
större försämring av den tekniska kvaliteten för privatforskaren än för övriga användar-
kategorier, då såväl studerande och forskare som de som använder KB i yrket har lättare att 
avsätta tid för det på dagtid och vardagar. Att serveringens öppettider är otillräckliga är också en 
vanlig kommentar, två av mina respondenter föreslår att serveringen ersätts med en automat för 
kaffe och ev. annan dryck på tider då det skulle vara för kostsamt att erbjuda serveringens fulla 
service och utbud. 

Påpekandet om låneregler är egentligen relaterat till öppettiderna, det handlar om förbudet att 
låna hem svenskt material. Den respondent som tar upp det säger att han har full förståelse för 
att man behöver ha den regeln, men att den i kombination med att öppetiderna är så pass 
inskränkta under de tider man som vanlig förvärvsarbetande har möjlighet att utnyttja KB ställer 
till besvär. Liksom öppettiderna påverkar troligen det här den tekniska kvaliteten i KB:s tjänster 
i större utsträckning för privatforskare än för andra användargrupper.

Att läsplatserna inte täcker behovet framkommer väldigt tydligt i mina intervjuer med 
privatforskare, något jag tagit upp utförligt i avsnittet om biblioteksarkitektur. Relaterat till det 
är platserna vid katalogterminalerna, och övriga datorer, som också är ett problem många av 
mina respondenter tar upp spontant. En av dem säger till exempel:

det kan förbättras tycker jag, att det finns fler terminaler och särskilt fler 
sittplatser... för mig kan man gärna skilja mellan  terminaler till 
katalogsökning och internet .. för jag anser att det är två olika saker, och 
eftersom det nu är så .... så kan dom ju gärna ha ett sånt internetrum också, 
men katalog och libris för sig (ur intervju)

Det är ett högt tryck på de fyra datorer som man bokar tid vid för internetsökningar, och som 
också är de enda tillåtna att använda för sådana sökningar, det gör att många olovligt söker på 
internet på någon av katalogdatorerna, vilket i sin tur gör att dessa räcker till sämre än de i annat 
fall skulle gjort. Ett par av mina respondenter anar en avog inställning till IT som sådant bakom 
detta fenomen. Överhuvudtaget är det tydligen svårt att få en arbetsplats, oavsett om det är vid 
terminal eller läsbord, när man behöver.

När det gäller material, alltså KB:s samlingar, är de ju som nämnts en viktig del av KB:s 
positiva organisationsprofil. I stort verkar det också vara en del av de praktiska erfarenheterna 
hos de privatforskare jag intervjuat, en säger t.ex.: “...  På KB finns ju otroligt mycket 
gammalt material, ja är det Sverige det handlar om så kan man få tag i nästan precis allt ...”  (ur 
intervju). Här har visserligen uttrycket allt modifierats till nästan precis allt, men i grunden ges 
en väldigt positiv bild av den här aspekten av den tekniska kvaliteten på KB:s tjänster. Lite 
smolk i glädjebägaren finns dock även här, en respondent är t.ex. tveksam till om 
pliktleveransen verkligen fungerar:

..därför KB ska ju ha allt under ett tak va....eh man brukar säga som så att 
allt från reklam till porr.... i samlingarna va, och det gör att eh... men riktigt 
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samtliga kulturhistoriskt .. men samtidigt det finns böcker dom inte har, och 
det är dom skrämmande medvetna om här....därför att förutsättningen är 
nämligen det att...att förlag lämnar boken till KB, därför att det är ett 
pliktbibliotek va....och i dagens läge är det inte så många förlag som gör det 
därför att dom bryr sig inte va, dom tjänar inga pengar på det.... så att dom 
har ju, dom bryr sig inte om att lämna nånting till KB va, så att jag vet ju  
många böcker som ... jag sett ute i handeln här, som inte finns här, för jag 
söker ju på... på det här hela tiden va... (ur intervju)

Annars är det mest att det tar tid att få fram det som finns som bekymrar mina respondenter. En 
av dem specificerar det till att gälla väntetiden mellan det en nyutgiven oinbunden bok ges ut 
och då den finns att låna i KB, det kan enligt honom ta upp till ett halvår och då är det inte 
längre en ny bok. I övrigt har han inget att anmärka på väntetider för att få fram material. En 
annan av mina respondenter är missnöjd även med det senare, och gör en uttrycklig värdering 
mellan vad vi i detta sammanhang kan kalla teknisk och funktionell kvalitet: “du kan ha så 
mycket trevlig personal du vill och dom kan vara kunniga personer och flexibla men om 
systemet är så att det tar så lång tid att få fram böcker, då ... många fixar sina böcker nån 
annanstans, det är jag säker på ....” (ur intervju). För balansens skull ska sägas att en 
respondent säger att väntetiderna är fullt rimliga med tanke på att det i många fall rör sig om 
material som inte finns i eller i anslutning till byggnaden. En annan respondent intar något av en 
mellanställning och säger att väntetiderna kanske inte kan kallas korta, men att de heller inte är 
till så mycket besvär när man vet vad som gäller och anpassar sig till det. En respondent 
nämner att det hänt att beställningar inte kommit den dag de skulle, och då har man skyndat dit 
förgäves den dan. Jag skulle sammanfattningsvis våga säga att man är i huvudsak nöjd med 
vad KB har i sina samlingar, det är i något fall själva orsaken till att använda just KB, men 
ibland mindre nöjd med tiden det tar att faktiskt få tillgång till det, och ibland även mindre nöjd 
med pålitligheten.

När det gäller den funktionella kvaliteten, hur man har upplevt hela den process som tjänsten 
eller tjänsterna innebär, handlar det mycket om samma saker som de jag diskuterat i avsnittet 
om library anxiety. Först och främst att man upplevt en stor osäkerhet vid första mötet med 
KB, information om vad KB erbjuder och hur man går tillväga för att få del av det har varit 
oklar eller obefintlig. Den kommunikation som försiggått mellan KB och besökare har ibland 
upplevts vara av typen envägskommunikation snarare än dialog. Rent generellt har man inte 
upplevt det som att KB visar något intresse för sina användare, ett par respondenter förklarar 
detta med att KB:s samlingar är så unika att man som användare knappast har några alternativ, 
KB behöver alltså inte besväras av någon konkurrens. En respondent besvarar frågan om KB 
visar intresse för sina användare så här: “Nja...inte sådär jättemycket ... man får kanske tänka 
på att det är en institution...en statlig institution med stelbenhet... ben.. vad heter det... 
stelbenthet .... som..som följer” (ur intervju) och kommer då också in på ett annat dominerande 
inslag i mina respondenters upplevelser av att använda KB, stelbenthet och byråkrati. Att man 
upplevt det så är genomgående, hur man värderar det varierar. Någon tycker att det är en 
fördel, det blir åtminstone lika för alla och därmed rättvist. En annan aspekt på den funktionella 
kvaliteten är att särskilt vaktpersonalen har gett intryck av dels en uppfostrande attityd och dels 
av att man får vara på KB på nåder:
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Ja ...jo... det var väl det jag menade med ett trevligare sätt ... dom har en 
ganska negativ attityd ... man känner sig som en brottsling ... som att man 
får vara här på nåder ... eller nånting sånt ... det är ju tråkigt också att 
säkerhetsvakterna blir så ... blir en så dominerande inslag i det första 
intrycket av KB ...  (ur intervju)

Exempel på god funktionell kvalitet finns förstås också, särskilt repro-tjänsten får goda 
omdömen på den punkten. Personalen där upplevs som mer intresserade av sina besökare, och 
man tycker att det är en bra service de tillhandahåller. En respondent säger: “Om vi ska ta 
ytterligheterna så har jag väldigt goda erfarenheter av dom som arbetar i repro-avdelningen ... 
dom är väldigt vänliga och hjälpsamma ... det är lätt att få kontakt med dom också “ (ur 
intervju). När jag ber honom precisera vad han menar med att det är lätt att få kontakt svarar 
han: “Ja... det är väl mest en känsla kanske ... att dom liksom inte blir störda av att man 
kommer .... att man inte alltid behöver be om hjälp för att få hjälp” (ur intervju) En annan 
respondent berättar att en anställd i repro kände igen henne när hon återupptog sina besök på 
KB efter nästan 30 år. Processen att konsumera en tjänst hos repro-servicen har helt enkelt som 
regel upplevts positivt.

Sammanfattningsvis, eller om man ska göra en bedömning av totalkvaliteten med andra ord, så 
är organisationsprofilen till att börja med positiv om än kanske något diffus i konturerna. I takt 
med att erfarenheterna av KB blir flera läggs sedan det jag kallar myndighetsaspekten till 
organisationsprofilen. Med det menar jag att man, alldeles riktigt, uppfattar KB som en 
myndighet med vilket man riktigt eller oriktigt associerar byråkrati och stelbenthet. Den 
ursprungliga organisationsprofilen, som mycket handlar om mängden material i KB:s 
samlingar, behålls i stort sett även efter upprepade erfarenheter av KB. Däremot modifieras den 
något med bilden av att det kan vara svårt att faktiskt nå fram till det här materialet, det som en 
respondent kallar KB:s kärna, dels för att väntetiderna är långa och dels för att informationen 
om hur man söker sig fram till den är bristfällig. Problem med den tekniska kvaliteten rör 
främst tillgången till läsplatser, framtagningstider, öppettider på andra tider än dagtid vardagar 
och i någon mån låneregler, många av dessa problem berör privatforskare på ett särskilt sätt. 
Positiv aspekt på den tekniska kvaliteten är de samlingar KB besitter, att man kan få tag i nästan 
precis allt där. Den funktionella kvalitetsupplevelsen domineras ofta av att man känner sig 
osäker i mötet med KB, och att KB upplevs som en stelbent, byråkratisk organisation utan 
större intresse för sina användare. Här är upplevelsen av vaktmanskapet en ganska 
dominerande faktor, men en hel del handlar också om brist på grundläggande och allmän 
information. Ett undantag av solskenskaraktär i fråga om den funktionella, och kanske också 
den tekniska, kvaliteten är reprotjänsten. I vissa stycken står upplevelserna av reprotjänsten och 
dess personal i direkt kontrast mot den allmäna upplevelsen av att använda KB. Kort sagt 
handlar privatforskares totalupplevelse av kvaliteten på KB:s tjänster, om jag får återanvända en 
respondents ord, om den åtråvärda kärnan, informationen, som man får ta sig igenom det andra 
för att nå.
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SAMMANFATTNING OCH SLUTDISKUSSION

Precis som studenterna i mellons undersökning har mina respondenter upplevt förvirring i de 
första mötena med KB, i övrigt är det faktorn barriers with staff som är det mest frekventa 
uttrycket för library anxiety bland privatforskarna i mitt material och mechanichal barriers som 
är minst frekvent. Comfort with the library och affective barriers varierar dels med tiden och 
dels med platsen, KB känns mindre hotfullt och mer välkomnande ju längre tid man använt 
biblioteket, samma skillnad finns mellan biblioteket innanför entrén och själva entrén. 
Privatforskare riskerar i större utsträckning än andra användare att inte skaffa sig den vana som 
krävs för att library anxiety ska bli mindre. Att de grupper som generellt har lägre nivåer av 
library anxiety, äldre personer och män, är överrepresenterade bland privatforskare i stort tyder 
också på att det library anxiety utgör ett större hinder för privatforskning än för andra av KB:s 
användningsområden.

Privatforskaren rör sig i sin roll som privatforskare i gränslandet mellan två fält i det sociala 
rummet, biblioteksfältet och det akademiska fältet, utan att höra till någotdera. Det som 
utmärker mina respondenters inplacering i det sociala rummet är i övrigt dels att de hör till 
samma kvadrant som bibliotekarierna på KB, den övre vänstra, dels att de i förhållande till sin 
ursprungsfamilj har rört sig uppåt och åt vänster i det sociala rummet. Den här transversala 
förflyttningen kan tänkas ge upphov till ett upplevt glapp mellan nedärvt symboliskt kapital och 
det som förknippas med den nya placeringen i det sociala rummet. Det här upplevda glappet 
skulle i så fall kunna vara en av drivkrafterna bakom privatforskningen som sådan. KB kan 
också sägas representera en viss habitus, en Homo KBus, som i viss mån inplanteras i 
besökare på KB. Med KB är också en särskild KB-doxa förknippad, nämligen den att KB har 
och bör ha “allt”.

Det som utmärker KB:s arkitektur och geografiska läge är att den oerhörda bokmängden i KB:s 
ägo är relativt osynlig för en besökare, allt utom referenssamlingen står i magasin, dessutom 
och delvis beroende på detta ger KB ett sakralt intryck. Det ergonomiska och praktiska har 
dock, åtminstone som privatforskaren uppfattar saken, i mycket fått stå tillbaka för det 
estetiska. Det största praktiska problemet är av utrymmeskaraktär, såväl i läsesalar som vid 
terminaler är efterfrågan större än utbudet. KB:s geografi, delvis i samverkan med arkitekturen 
gör dock KB lättillgängligt i den mest basala betydelsen, att det är lätt att hitta dit.

När det gäller den påfallande låga andelen kvinnor bland privatforskare på KB kan  några 
möjliga förklaringar identifieras i min teorilitteratur; det är ansvaret för familj och hem, det är 
socialiseringen in i könsroller där privatforskningen är mindre förenlig med kvinnorollen än 
med mansrollen och det är en fråga om att kvinnor inte har någon lång tradition på forsknings-
bibliotek i allmänhet, eller på KB i synnerhet.

KB:s organisationsprofil har för mina respondenter från början varit mycket positiv om än 
något diffus, det som främst ingått i den positiva profilen redan från början är mängden material 
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i KB:s samlingar, här finns “allt”. När man sedan skaffar sig mer erfarenhet av KB behålls till 
större delen den positiva uppfattningen av samlingarna, men en något negativ aspekt av 
byråkrati och bristande intresse för användarna läggs också till, liksom en bild av att de här rika 
samlingarna kan vara lite svåra att faktiskt nå fram till, dels p.g.a. framtagningstider och dels 
p.g.a. bristande information om hur man söker. När det gäller den tekniska kvaliteten på KB:s 
tjänster är problemområden för privatforskare framförallt öppettider, läsplatser, 
framtagningstider och i någon mån låneregler. Positiv aspekt på den tekniska kvaliteten är 
samlingarna. Den funktionella kvaliteten utmärks, utöver vad som redan sagts om hur 
organisationsprofilen modifieras vid ökad användning av KB, av att man känner sig osäker i 
mötet med KB, här har vaktmanskapet en framträdande roll men det handlar också om att man 
upplever övrig personal som upptagen eller svårnådd. Ett positivt undantag utgörs av repro-
avdelningen.

Vad säger oss detta om vi tittar på hela bilden, lägger teorierna brevid varandra så att säga?
Till att börja med kan man, som redan nämnts, anta att den förflyttning i det sociala rummet 
som mina respondenter företagit ger upphov till ett glapp mellan det nedärvda symboliska 
kapitalet, det som förknippades med den ursprungsfamiljens plats i det sociala rummet, och det 
som förknippas med den plats individen nu har. Det kan tänkas att ett sådant glapp har en 
förstärkande inverkan på det som i avsnittet om library anxiety kallades affective barriers, det 
som handlade om upplevelser av egen otillräcklighet i mötet med biblioteket, nämligen om man 
upplever det som att KB representerar det symboliska kapital man själv har ett underskott av. 
Likaledes skulle det kunna ha en förstärkande inverkan på det som kallas barriers with staff, 
om man upplever personalen som representerande detsamma. Affective barriers var, som vi 
sett, bland mina respondenter tämligen vanliga i de första mötena med KB, men bleknar med 
tiden, möjligen i takt med att man själv tillägnar sig mer av det symboliska kapital KB 
representerar. Barriers with staff är i mitt material lite mer bestående över tid, det gäller i 
synnerhet vaktmanskapet men också övrig bibliotekspersonal som man ibland upplever som 
svåra att nå ovilliga eller ointresserade av att hjälpa till. Att barriers with staff blir relativt 
bestående skulle, sett i det här perspektivet, kunna tolkas som att det har mer att göra med 
habitus än med symboliskt kapital. Även om habitus i någon mån förändras under en livstid, 
åtminstone om man gör en förflyttning i det sociala rummet, är det ju något mindre flytande än 
fördelning och mängd av de olika kapitalformerna. Bourdieu talar ju om habitus som 
förkroppsligat.

Som nämnts i teorikapitlet räknas självuppfattningen som en viktig faktor i library anxiety, 
särskilt har man uppmärksammat en koppling mellan faktorerna självupplevd akademisk 
kompetens, kreativitet, intellektuell kapacitet och social acceptans å ena sidan och variablerna 
”affective barriers” och ”comfort with the library” å den andra sidan. Forskarna påpekar också i 
detta sammanhang att självuppfattningen är socialt styrd, med Bourdieus termer skulle man 
kunna uttrycka det som att såväl habitus som symboliskt kapital inverkar på library anxiety. De 
aspekter på självuppfattningen som här pekats ut som särskilt viktiga skulle kanske bäst gå in 
under rubriken symboliskt kapital, eller upplevt symboliskt kapital. Det stämmer ju också bra 
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med ovanstående resonemang om att just dessa faktorer i library anxiety i mitt material tycks 
mer föränderliga över tid.

Som vi har sett i avsnittet om kvalitetsbedömning av KB:s tjänster är framträdande problem i 
den funktionella kvaliteten sådant som rör personalen, att man upplever i synnerhet 
vaktmanskapet som hotfulla och övrig personal som upptagen och svårnådd, och i de första 
mötena med KB också att man känt sig osäker och förvirrad. Detta är ju saker som också låter 
sig beskrivas i termer av library anxiety, nämligen som dels barrier with staff och dels affective 
barriers och comfort with the library. Just det som vi ovan kopplat till habitus respektive 
symboliskt kapital. Graden av library anxiety måste naturligtvis inverka på den funktionella 
kvaliteten på bibiliotekstjänster som, i det här fallet, KB tillhandahåller, eftersom den 
funktionella kvaliteten handlar om subjektiva upplevelser av hela tjänsteprocessen och av 
interaktioner mellan användare och institution. Att library anxiety har kopplingar till habitus och 
symboliskt kapital visar att det kan vara komplicerat att från bibliotekets sida helt styra 
kvaliteten på sina tjänster, de bitar som har med skilda habitus och med symboliskt kapital att 
göra ligger utanför bibliotekets räckvidd. Att, som Vestheim föreslår, vara medveten om de 
förmedlingsproblem detta innebär är dock ett steg i rätt riktning.

I litteraturen kring library anxiety kommer också fram att kön är en viktig faktor, kvinnor 
tenderar att ha högre nivåer av library anxiety än män. Bland privatforskarna tar sig detta 
uttryck i att kvinnor, liksom även andra grupper med en generellt hög nivå av library anxiety,  
är kraftigt underrepresenterade. I genusavsnittet såg vi att kvinnors lämplighet för reationell 
utbildning och förmåga till förnuftigt tänkande varit ifrågasatt genom historien, i den mån detta 
lever kvar i könssocialiseringen idag vilket Bourdieu hävdar, så är det väntat att detta ger 
upphov till att kvinnor lider av library anxiety i högre utsträckning än män. Som nämnts är 
självupplevelsen i allmänhet, och självupplevd akademisk kompetens liksom självupplevd 
intellektuell kapacitet i synnerhet, avgörande för nivåerna av library anxiety, och  då särskilt 
affective barriers och comfort with the library. Det är fullt rimligt att den som tillhör en grupp 
vars intellektuella kapacitet och akademiska kompetens genom historien varit ifrågasatt har 
sämre självförtroende på just de områdena än en person som tillhör en grupp som inte varit 
ifrågasatt på motsvarande sätt.

I avsnittet om library anxiety framkommer ju också att ett utmärkande drag för detta är att man 
uppfattar biblioteksbyggnaden som stor och överväldigande, något vi också sett exempel på i 
mitt material. Detta är ju en känsla som knappast lär mildras av att biblioteket hämtat sina 
arkitektoniska inspirationer från religiösa helgedomar och är byggda för att ge intrycket att, med 
Ridderstads ord, människan är en myra. Den faktiska biblioteksarkitekturen samverkar alltså 
här med, och förstärker troligen, detta drag i library anxiety. Även det Ridderstad kallar 
“gömma boken”, att i stort sett inga böcker syns till i biblioteket, tycks ha fungerat på 
motsvarande vis genom att öka eller skapa osäkerhet och förvirring i första mötet med KB. Om 
biblioteksarkitekturen verkar som en bidragande faktor i library anxiety påverkar den osvikligt 
också kvalitetsupplevelsen av tjänsterna KB erbjuder. Om, som tidigare nämnts, library anxiety 
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också är socialt styrd och varierar med faktorer som habitus och symboliskt kapital så är det här 
något som slår olika beroende på social bakgrund, kvalitetsupplevelsen blir alltså i någon mån 
beroende av privatforskarens sociala bakgrund.

När det gäller kvalitetsupplevelsen är också organisationsprofilen intressant, det som särskilt 
slår mig är att den - i synnerhet de positiva delarna av den, att KB har “allt”- dels 
överensstämmer förbluffande väl med den doxa som jag identifierade i avsnittet där jag 
applicerade Bourdieus teorier på materialet. Dels att just detta var det mest framträdande draget i 
KB:s organisationsprofil redan innan första besöket, vilket särskilt framkommer i vad mina 
respondenter säger om sina förväntningar. En felkälla här är givetvis att det handlar om något 
som ligger mer eller mindre långt tillbaka i tiden, och att minnet kan ha färgats av senare 
upplevelser. Vad som stöder uppfattningen att detta faktiskt var en del av den ursprungliga 
organisationsprofilen är att de andra delarna av profilen, de som jag kallar myndighetsaspekten, 
är frånvarande i berättelserna om det första besöket och på den punkten tydligt skiljer sig från 
den del som rör samlingarna. Detta måste innebära att KB lyckats mycket väl med att 
kommunicera sin doxa även till icke-användare.
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INTERVJUMANUAL FÖR INTERVJUER MED PRIVATFORSKARE PÅ KB

******************************************************************************
Egna forskningsprojektet :
- vad handlar det om ?
- är det nuvarande projektet det första, om inte vilka tidigare
- eventuell motivering

******************************************************************************
Personlig bakgrund:
- utbildning
- arbete, el. tidigare arbete
- bostadsort
- föräldrars bostadsort (uppväxtort)
- föräldrars arbete
- ålder
- familj

******************************************************************************

Allmän uppfattning av KB:
- användare av KB sedan hur lång tid tillbaka, och hur ofta
- vad är det allmäna intrycket av KB som organisation
- upplevs KB som en tillförlitlig institution, hur stort förtroende har man för KB
- visar KB som organisation intresse för sina användare?

******************************************************************************

personal:
- tjänstvillighet
- sakkunskap
- vänlighet
- pålitlighet 
- hur upplever man att kommunikationen med personalen fungerar
- känner igen återkommande besökare och lär sig dessas specifika behov/önskemål?
- visar personalen intresse för användarna?
- spontanitet, flexibilitet, krisberedskap

Bilaga 1(1): Intervjumanual



******************************************************************************

tillgänglighet:
- tillgänglighet via telefon, ev. andra medier såsom e-mail
- hur upplevs öppettiderna, skulle andra öppettider öka (eller minska) tillgängligheten
- vad är erfarenheten av väntetider i olika sammanhang, t.ex. framtagningstider, väntetider vid disk
- hur upplever man att KB:s läge (geografiskt) påverkar tillgängligheten

******************************************************************************

kommunikationsförmåga:
- hur fungerar information till användarna, är den begriplig, når den fram , ges information i god 

tid (ex. om planerade ändringar i rutiner el. öppettider)
- finns information om de tjänster KB kan erbjuda, och förklaras dessa
- hur upplevs det språk personalen använder 

******************************************************************************

materiella ting:
- hur upplevs KB:s lokaler
- vad är erfarenheten av arbetsredskap, exempelvis läsbord, kopieringsmaskiner etc.

******************************************************************************

berätta själv om någon episod du varit med om på KB, gärna något du tycker illustrerar din 
uppfattning av KB som organisation.

Bilaga 1(1): Intervjumanual




