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De tankar som sysselsatt oss mest under utbildningstiden kretsar kring hur människor i
interaktion med sin omvärld och olika informationssystem skapar mening i tillvaron. Inför
denna studie fann vi det intressant att undersöka hur förutsättningar och begränsningar för
människors tänkande och agerande påverkas av förhållanden utanför individernas egen
kontroll, såsom samhälleliga och yrkesanknutna normer och försanthållanden. I denna
undersökning avsåg vi att studera biblioteksfältets syn på användarna. Det kändes angeläget
att problematisera denna relation då vi menar att bibliotekens användarsyn har direkta
konsekvenser för hur biblioteksanställda förhåller sig till besökare och biblioteksverksamhet i
praktiken. Synen på användaren kan exempelvis speglas i hur besökare bemöts i
referenssamtalet och i förlängningen även i bibliotekets inköpspolicy. Ett forum där en
professionell användarsyn kollektivt produceras och reproduceras är bibliotekens fackpress
och vår undersökning omfattar ett antal artiklar hämtade ur de etablerade
bibliotekstidskrifterna ���������	�	
������, ����������������	och ������	�	 några av de mest
inflytelserika tidskrifterna i svenskt biblioteksliv.

Syftet med vår studie är alltså att undersöka folkbibliotekens användardiskurser. Detta genom
att studera hur användare kategoriseras och hur användaridentiteter konstrueras i de tre
bibliotekstidskrifterna. Våra huvudsakliga frågeställningar är:

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

Vi använder diskursanalys som ett slags paketlösning där teori och metod är tätt
sammanlänkade. Det diskursanalytiska ”paketet” innehåller dels antaganden om hur språk
spelar roll i den sociala konstruktionen av världen, dels teoretiska och metodologiska
modeller för hur det är möjligt att gå tillväga i analysen (Winther Jørgensen & Phillips 1999,
s. 10). Utmärkande för diskursanalys är framförallt betoningen av språkets betydelse för
människors meningsskapande processer i samhället. Diskurs kan kort sägas vara ett bestämt
sätt att tala om och förstå världen och diskurser manifesterar sig främst i mänskliga talade
eller skrivna utsagor om en viss idé, ett tema eller en företeelse (ibid. 1999, s. 7-9). Texters
innehåll betraktas inte som information om den verklighet de refererar till, utan analyseras för
att bakomliggande strukturer, strömningar eller diskurser ska förstås. Med denna teori och
metod företas alltså en metaanalys. Det handlar inte om att bedöma texters sanningshalt;
istället fokuseras på att identifiera och förstå den diskurs som utgör grunden för de
uppfattningar som kommer till uttryck. En och samma text kan innehålla flera olika diskurser.

Det är viktigt att vi själva, som författare, klargör hur vi definierar och använder ordet
användare. Den akademiska kontext vi är verksamma inom präglar givetvis vår användarsyn.
Sammantaget har vi större erfarenhet av studier på biblioteksområdet än erfarenhet från
praktiskt biblioteksarbete. Vanliga uttryck för användare bland biblioteksanställda är
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exempelvis låntagare och besökare. Inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning
är bruket av termen användare oftare förekommande. Genom att använda just den
benämningen deklarerar vi vår egen förförståelse. Med risk för oändlig upprepning och brist
på språklig variation har vi valt att vara konsekventa i vår terminologi.

Ett av urvalskriterierna inför analysen var att texterna uttryckligen skulle beröra användare.
Vilken betydelse tillskriver vi då ordet användare? I undersökningen har vi behandlat många
vitt skilda utsagor som har det gemensamt att de alla direkt beskriver eller indirekt åsyftar
���������	�����	�������������	���	�������	�����	����	�������	����������������	��������, vilket
innebär att vår definition av termen användare är synnerligen vid. Vårt eget bruk av termen
användare ska alltså inte ses som ett förordande för den ena eller andra benämningen i
analysmaterialet.

#����"$�����	�%&	���!� � 

Vid urvalet av artiklar till studien sattes ett antal kriterier upp, bland annat att texterna skulle
hämtas ur ���������	�	
������, ���������������� och ������ – tre tidskrifter med olika
ideologisk grund. Detta för att skapa variation i materialet. Texterna är publicerade från och
med 1999 till och med våren 2002 och behandlar alla användare och folkbibliotek. Antalet
texter, korta som långa, är 62 stycken. Vi gör inte anspråk på att urvalet ska ge en heltäckande
eller representativ bild av allt vad som skrivs i bibliotekstidskrifter om användare. Däremot
menar vi att vi genom vårt urvalsförfarande har samlat tillräckligt många och belysande
exempel för att ge en rimlig bild av folkbibliotekens användardiskurser såsom de tar sig
uttryck i bibliotekstidskrifterna. För att kunna utföra vår analys har vi skapat ett
analysverktyg; en modell som används som utgångspunkt och ”lässchema” under arbetets
gång.
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Vid en första genomläsning av texterna märks tydligt att folkbibliotekens syn på sina
användare i mångt och mycket är präglad av institutionens syn på sin egen roll och uppgift i
samhället. Gemensamt för de uttalanden som uttrycker detta är att de alla handlar om att
biblioteket är till för alla. Det ska finnas ”tillgänglighet för alla”, biblioteket ska fungera som
”en mötesplats för alla” och bibliotekarierna ska ”betjäna alla”. Dessa utsagor härrör från den
traditionella synen på biblioteket som folkbildare i ett demokratiskt samhälle. Det skrivs att:

 ��� 	 ����������������	 �!���""����	 ��	 ���	 �#��!���	 ����������$	 ���	 ����	 �����$
��������$	����������	�%	������"��#�������	(I)

En sådan syn kan kanske ses som en politiskt korrekt bild av folkbibliotekens uppgift. Inte
desto mindre finns många problem förknippade med denna bild av folkbiblioteket. Vid
närmare analys av texterna framträder ett komplext och många gånger problematiskt
resonemang om dessa ”alla” som biblioteken ska betjäna.

+����������,	"�� 	(

Ett sätt att omnämna användarna är att tala om dem i termer av ”allmänheten”,
”kommuninvånarna”, ”medborgarna” och ”folk” vilka vanligtvis åsyftar folkbibliotekens hela
målgrupp, det vill säga ”alla”. De allra mest förekommande benämningarna på användare är
dock ”besökare” och ”låntagare”. Detta är ord av allmän och, i våra ögon, inte särskilt
värdeladdad art. Andra vanliga benämningar är ”användare”, ”kunder” och ”brukare”.

Utöver den här typen av lite anonyma beteckningar, förekommer också i mycket hög
utsträckning mer specifika, såsom olika grupper inom den övergripande målgruppen. Som
exempel kan nämnas ”distansstuderande”, ”småbarn”, ”de nya svenskarna”, ”seniorer”, ”de
som surfar vilse”, ”bibliotekslösa”, ”vuxenstuderande”, ”sjuka”, ”vilsna själar”,
”underklassen”, ”stammisar”, ”dyslektiker” och ”informationssvaga”.

Vi finner även prov på hur enskilda användare figurerar i texterna, ofta som belysande
exempel. Det kan vara allt från ”medelålders rödbrusig herre”, ”skinnskalle” och
”universitetsprofessor”, till ”lilla Tamara”. Andra, mindre spektakulära benämningar ur
mängden är ”ett nyfiket barn”, ”en gammal gubbe”, ”en sökande låntagare” och ”bokläsaren”.

Olika institutioner ryms också inom vår studie av användarbenämningar. I materialet finns
formuleringar om hur bland annat ”marknaden”, ”organisationer”, ”friskolorna” och
”Kunskapslyftet” tar folkbibliotekens resurser i anspråk.

Ytterligare ett sätt att uttrycka sig kring användarna är de metaforer som förekommer rikligt i
vissa av texterna. Det är fall där användaren underförstås eller impliceras i tal om ”utlån”,
”besök” eller där ett särskilt ”behov” eller en ”vilja” sägs föreligga. I vissa fall kläs
användarna i statistiska siffror och görs på så sätt till mätbara företeelser.

-� �������,	"�� 	)

Vi har valt att koncentrera vår undersökning kring just kategoriseringen av användare i
grupper. Anledningen till detta är främst att dessa grupper är de som syns mest i materialet.
Detta kan i sin tur bero på att grupperna i stort sätt överensstämmer med folkbibliotekens egen
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struktur. Exempelvis återfinns på biblioteken ofta särskilda barn- och ungdomsavdelningar
samt resurser för olika ”eftersatta grupper”. En kategori användare som beskrivs som en
tämligen besvärlig grupp är ungdomar. Det framgår av texterna att de visserligen är viktiga,
men ofta även störande. Exempel på sådana uttalanden är:

���	�#���	�����	"�������	&������	������	����	�������	'�$	����	�(��"���	�#��	!��
��	���	"������	�#�	���	��	����	���	����	�����������$	��	��	��	���	"������	�#�	���	��
��	�#�	�'����	������������	��������������	����������	�%	��!����	����	%��
�%	����	�����	����������������	��������	��%���	��	������"��#������ (II)

Det finns även ett fåtal uttalanden som ���� skildrar ungdomar negativt, som till exempel:

 ��� 	 ��	 ��������!'�����	 �����'��	 ����	 ���	 �!�����%����	 �����������	 �����
��#���	 ���������'��	 �%	 ���	 �!��%����	 �������������������	 )'	 �'	 ����	 #���
������������	����������������	 �#�	���""��	���	����	 ��������	����	���	 ��%����$	 ����
�(��"��	������������������	���������	(III)

Dessa mer positivt laddade utsagor om ungdomar är ändå i minoritet. Följande associationer
kan kopplas till gruppen ungdomar:

-     för många
- störande
- högljudda
- stökiga
- killar
- Internet
- informationsteknik

Det är framförallt unga killar eller grabbar som omtalas som stökiga och stojiga och det är
också de som kopplas samman med internetsurfande på olämpliga webbsajter.

Gemensamt för uttalandena om yngre barn i texterna är att de, liksom ungdomar, är en viktig
grupp. Ibland är gränsen mellan barn och ungdomar flytande, men det märks en skillnad i
vilka ord som associeras till respektive grupp. Framträdande i resonemangen om barn är att de
på olika sätt bör läras, styras och skyddas, och då främst i samband med Internet. Detta står i
kontrast till ungdomar som snarare ska hindras i sin framfart på ”nätet”.

�����	 ��!�������	 �!	 ��������	 "'	 ���������	 ���!��	 �����������	 *��	 ��	 !�	 ���
!�(��$	 "��%��	 ���	 �	 ����	 �����	 ���������	 ���	 �#�	 ����$	 ���	 ���������
���!��	���	���"�$	 ����	�%	������	���	 �����	 �����	���������	���	 �'��	 %���	 �%
�"��	��������	�������	��!�������	�!	��������	"'	������������	(IV)

Följande associationer kan göras till kategorin barn:

-    skydd från total informationsfrihet
- lärande
- styrning
- vägledning
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En grupp som omnämns tämligen ofta är ”vuxenstuderande på Kunskapslyftet”. Den nämns
ofta och vi upplever att den uteslutande förknippas med problem och bristande intellektuell
kapacitet. Exempelvis:

�	����	������	�!	����������	���	���$	������	����������%�������	���#�����$
�!������	 �����	 ���	 "'	 �����	 ����������!��������	 �#�	 ���	 �����	 ��	 ���!�%�	 '�
!�(�������������	(V)

+��	�����	�%��'	�!"����	��!'�	����	�'��������$	����	�����	��	��������!�������
"'	�'���	���	�'�	"'	������"�������$	��%�	(VI)

Följande associationskedja kan kopplas till de vuxenstuderande på Kunskapslyftet:

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

Vi urskiljer ytterligare en kategori som vi väljer att benämna ”eftersatta grupper”. Trots att
uttrycket kan uppfattas som nedvärderande och något förlegat, bedömer vi ändå att det
fungerar som rubrik i sammanhanget. Gemensamt för de användarkategorier som samlas
under beteckningen eftersatta grupper är att de alla tillskrivs en typ av offerstatus i texterna.
Tydligt i resonemangen om dessa grupper är att samma kategorier nämns om och om igen, att
de eftersatta grupperna delas upp längs samma snitt:

 , 	 ����������	 ����������"�������	 �%	 ����������	 ��������������	 "'"����	 ���
��'	����	����	��	�������	�%	����	�����	�������	�������#��	"�������	�#�	���	��
����	����	��	��!�������	�%	�������	�����	�������	������""����	(VII)

Det finns här en rad gemensamma begrepp som associerar till eftersatta grupper. En
associationskedja kan bildas:

- invandrare
- skoltrötta
- äldre
- handikappade
- inte egna datorer
- ställer inte egna krav
- språksvaga
- bör värnas

�����,	"�� 	'

I vår läsning har vi identifierat ett antal diskussionsämnen eller teman inom vilka olika
användarsyner uttrycks. Det första temat handlar om folkbibliotekens funktion, visioner och
potential och vi har valt att kalla detta tema för Uppdraget. Här märks olika åsikter om att å
ena sidan hålla fast vid folkbibliotekstanken och träget sträva mot att tjäna den kontursvaga
massan, till att å andra sidan direkt förkasta det gamla till förmån för nya ideal. En majoritet
av texterna stödjer ändå den traditionella folkbibliotekstanken och någon tydlig antagonism
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kan inte spåras inom temat. Nästföljande tema, Internetanvändning, har mer karaktär av
debatt, framförallt frågan om internetfiltrering ska förekomma på bibliotek eller inte. Internet
har en central betydelse då alla användarkategorier i positiv eller negativ bemärkelse kan
kopplas till användning, icke-användning eller fel användning av Internet. I detta tema syns
dock en tydlig polarisering i åsikter för och emot filter. Antagonismen ligger i att vissa
uttalanden uttrycker misstro mot användares omdöme i samband med internetbruk medan
andra menar att användaren kan ta eget ansvar. Det tredje temat beskriver folkbibliotekens
relation till användare speglat i Bibliotekets pedagogisk roll. Uttalandena inom temat hänger
naturligtvis samman med synen på bibliotekets uppgift som lärande och pedagogisk
institution. Såsom användare konstitueras inom temat kan en tydlig antagonism urskiljas.
Motsättningen ligger främst i att användaren beskrivs som antingen omedveten och i behov av
hjälp och vägledning eller potentiellt informationskompetent.

����!����,	"�� 	*

I detta avsnitt presenterar vi de olika diskurser vi identifierat i vårt material. Vad vi
framförallt fokuserar på är att ringa in är vilken syn på användare som diskurserna nedan för
med sig. Diskurser förekommer sällan renodlade, utan är sammanvävda i vårt material; inom
temana och inom enskilda artiklar. Vi har ringat in fyra diskurser; Folkbildningsdiskursen,
Den pedagogiska diskursen, Den informationsteknologiska diskursen samt Den
marknadsekonomiska diskursen (Figur 2). I de tre förstnämnda har vi iakttagit en skillnad
mellan hur användare omnämns på dels ett retoriskt och dels ett praktiskt betingat plan. Det
retoriska planet karaktäriseras av ett mer generellt och ofta visionärt sätt att uttrycka sig,
medan det praktiska planet beskriver användarna i relation till den konkreta
biblioteksverksamheten.

     Folkbildnings-      Pedagogisk       Informations-        Marknads-
          diskurs         diskurs        teknologisk       ekonomisk

          diskurs         diskurs

�����	-�	 Identifierade diskurser med exempel på användarbenämningar
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I vårt material skönjer vi en gemensam grundinställning i utsagorna, om att folkbibliotek ska
finnas för ”alla”. Att användare ofta benämns som medborgare eller allmänhet med vissa
rättigheter vittnar om en politisk retorik, förankrad i ovan nämnda folkbildningstanke. Oftast
förekommer den här typen av lite pompösa formuleringar i sammanhang där bibliotekets
övergripande mål eller visioner beskrivs, men däremot sällan i beskrivningar av den konkreta
verksamheten. Den enskilde användaren varken syns eller är intressant annat än som en
representant för massan. Inom denna diskurs omtalas användare sålunda inte som individer
utan omnämns genom olika mer generella benämningar som ”allmänhet” och ”medborgare”.
När det istället talas om den konkreta verksamheten finns en benägenhet att använda
kategoriseringar. Genom analysen synliggörs motsägelser mellan hur politiskt förankrade
visioner uttrycks och det sätt på vilket det sedan talas om användare i form av kategorier. Det
tycks alltså finnas en klar diskrepans mellan vad som uttrycks på ett vedertaget, politiskt
korrekt sätt, och vad som sägs utifrån sina egen erfarenhet. Här menar vi att
folkbildningsdiskursen är tudelad i ett retoriskt plan och ett praktiskt plan. Denna konflikt
mellan retorik och praktik är något som även märks i den informationsteknologiska diskursen
och den pedagogiska diskursen (Figur 2).

Både Joacim Hansson (1999) och Sanna Talja (2001) framhåller att den demokratiska tanken
bakom biblioteket som bildningsinstitution i själva verket är något av en illusion. De
beskriver båda hur en samhällelig elit skapat en institution där folket erbjuds bildning och
förädling genom att få ta del av den legitima ”högkvalitativa” kulturen. Funktionen hos en
sådan institution är därmed snarare fostrande och kontrollerande än demokratisk.
Folkbildningsdiskursen rymmer i sin förlängning, en syn på användaren såsom varande i
behov av bildning och som någon vars personliga preferenser förefaller underordnade.
Användarna beskrivs i flera fall såsom varande i behov av såväl bildning och fostran som ren
uppfostran. Den här fostrande tonen är förknippad med bibliotekets pedagogiska roll och
diskurs vilken diskuteras i avsnittet nedan.

������	�	�
�����
���
�

Denna diskurs finns närvarande som ett underliggande förhållningssätt i en stor del av
artikeltexterna. Diskursen kommer inte till uttryck i någon specifik debatt utan märks
genomgående i talet om bibliotekets roll och uppgift samt i synen på användare. Bibliotekets
pedagogiska roll har aktualiserats genom introduktionen av ny informationsteknik, och den
pedagogiska diskursen samexisterar ofta med den informationsteknologiska i artiklarna. De
båda diskurserna kan sägas dela syn på användaren som någon i behov av vägledning,
styrning och utbildning. I associationskedjorna kommer den pedagogiska diskursen till uttryck
genom att många kategorier kopplas samman med behov av lärande (barn) och  behov av
hjälp (vuxenstuderande på Kunskapslyftet). Det specifika för den pedagogiska diskursen är
dock tendensen att tillskriva användaren omedvetna informationsbehov som bibliotekarien
bör diagnostisera. Exempelvis kommer detta till uttryck i resonemang om urvalspolicy på
folkbibliotek. Klassiker som ”bör” läsas ställs mot underhållningslitteratur som ”folk vill
läsa”. Detta syns även i utsagor om referenssamtal:

0!�#�����	��	�	�(	���	�	��	1������	"���%�	���	����	�����������	�'���	�������
�%	!���	�����	#!��1$	�����	���	���	1�����	���	�����	��	'�	���	���	��������1$	���
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���	 ��	 1���!���1	 �%	 ��	 ��	 1���""����	 ���!���1	 ���������	 ���	 ���	 '����
���������	 �'	 ���	 ���	 ����	 �""��!�	 ���	 "'����������	 +��	 �����	 !�����	 ������
�#�������������#��$	 !����	 ��	 ��'���$	 ����	 �����	 ���	 ��	 1����������	 !��	 ��
���"��%����	 �#���������1	���	 ��'���	���	 �����	 234	+��	�#�	���	 �����	��'���
#������������	�%	 ����	 ��	��	 ���	��	���	 ��""��	 ���������$	 ��%��	�����������$
����	��	����	5������%���	�	�����!�����������1�	(VI)

Användaren framställs alltså som omedveten om vad som är bäst för henne.
Liksom  folkbildningsdiskursen och den informationsteknologiska diskursen är även den
pedagogiska diskursen så att säga tvådelad. I dessa tre diskurser finns både en diskursiv
praktik och ett mer retoriskt präglat plan (Figur 2). Om den pedagogiska diskursens praktiska
plan kommer till uttryck i ovanstående resonemang, så speglas det retoriska planet i stället av
en användarsyn där ambitionen är att skapa ”självgående användare”. Detta ideal
exemplifieras i texterna i tal om effektivisering, automatisering och informationskompetens.

��������������
������	�
�����
���
�

En tydlig diskurs i vårt material är vad som kan kallas för Den informationsteknologiska.
Denna diskurs har vunnit stort inflytande sedan den digitala teknikens intåg på folkbiblioteken
under främst 1990-talet. Med denna teknik har ett språkbruk från informationsteknologins
område följt. I vårt material märks detta genom att det talas om användare i konstruktioner
som ”användarvänlighet” och ”användbarhet” samt i talet om	”interaktion”. Diverse engelska
termer som ”print-on-demand” är också frekventa här�	Ordet användare förekommer ofta i de
texter som talar teknikens språk, gärna blandat med ”kursdeltagare” och/eller ”kunder”.
Användaren beskrivs som en individ med rätt att ställa krav på bibliotekens service. I texterna
skymtar alltså sådana värderingar, men ofta kolliderar de med beskrivningarna och
erfarenheterna av den tillämpade, mer ”verklighetsanknutna” praktiken. Även här finns alltså
en konflikt mellan retorik och praktik (Figur 2). Användaren beskrivs alltså på ett praktiskt
plan såsom i behov av styrning mot vad som anses vara en korrekt användning av Internet.
Informationssökning ska främjas och förströelseanvändning ska stävjas.

����������
������
�����
���
�

Det vi identifierat som en marknadsekonomisk diskurs går inte sällan hand i hand med den
informationsteknologiska diskursen. Dock handlar det här om mer än ny teknik. Förvisso en
följd av den åsyftade tekniken är att bibliotekarier plötsligt kan konkurrera professionellt med
andra typer av informationsspecialister, vilket i sin tur öppnar för ett mer
marknadsekonomiskt sätt att tänka och tala. Tidigare års svenska debatt kring privatisering av
bibliotekstjänster tycks delvis ha kommit av sig i och med 1996 års bibliotekslag som
föreskriver avgiftsfria boklån. Inte desto mindre tycks exempelvis kursverksamhet kunna vara
en god affärsidé för folkbiblioteken. I enstaka artiklar stöter vi på uttalanden från
biblioteksrepresentanter som antagit en ny konsult- eller IT-pedagogisk roll. Terminologin är i
de fallen påtagligt influerad av ett marknadsekonomiskt tänkande kring efterfrågan,
vinstmaximering och användaren som en kund. Vi spårar även ett visst inflytande av
managementtermer i form av ordval som ”omvärldsbevakning”, ”optimering” och
”effektivitet”. Ett särskiljande drag hos den marknadsekonomiska diskursen gentemot
exempelvis folkbildningsdiskursen är att det främst är biblioteksverksamheten som anses vara
i behov av utveckling och nytänkande; inte användarna. Renodlade
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informationssökningskurser av teknisk natur tycks, utöver snabb service, vara den hjälp som
användarna behöver. Vad som också kan ses som uttryck för en marknadsekonomisk diskurs
är de utsagor som betonar vikten av att ett folkbibliotek ska kunna erbjuda människor vad de
faktiskt vill ha. I jämförelse med den pedagogiska diskursen som i viss mån betonar
bibliotekariens diagnostiserande funktion, märks här en annan tilltro till användarens egen
förmåga att bedöma och kanalisera sitt informationsbehov.

Figuren nedan åskådliggör de olika sätt på vilka användare benämns, kategoriseras, teman
inom vilka användare konstitueras samt de olika diskurserna. I figuren illustreras, kort sagt,
vårt analysresultat i översikt.

�����	6�  Analysresultat i översikt

����!�����

Att vissa diskurser framträder och dominerar på ett fält får både retoriska och praktiska
konsekvenser. Med utgångspunkt i våra resultat vill vi här diskutera något om vad vi tror kan
ligga i förlängningen av de fyra diskurserna. Resonemanget handlar inte bara om vad
respektive diskurs innehåller, utan lika mycket om vad som utesluts. En diskurs konstitueras
alltid i förhållande till det den utesluter. Exempelvis avtecknar sig de skapade
användarkategorierna sig alltid mot all annan möjlig kategorisering, det vill säga att
alternativen väljs bort och det görs en distinktion (Bourdieu 1979).

)
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Folkbildningsdiskursen förmedlar genom distinktionen mellan bra och dålig kultur en bild av
biblioteksinstitutionen såsom kvalitativt överlägsen gemene man. Till exempel menar vi att så
som skillnad görs på kvalitets- och underhållningslitteratur i våra artiklar, kan det leda till ett
förmynderi gentemot användaren. Ett sådant ”von oben-perspektiv” riskerar att undervärdera
eller nonchalera användaren och dennas förmåga att initiera och ta ansvar för sin
informationsförsörjning. Med det tolkningsföreträde den offentliga auktoriteten innehar tror vi
att det kan vara svårt för folkbibliotekens representanter att reflektera över sin egen roll och
förhålla sig självkritiska. Användaren å sin sida riskerar att framstå som omyndig och
kulturellt outvecklad i mötet med biblioteket. Då inte genom avsaknad av intressen och
engagemang, utan snarare på grund av att intressena inte överensstämmer med biblioteks-
institutionens syn på god kultur. Detta kan leda till att inköpen till biblioteken sker med
bristande hänsyn till användarnas efterfrågan och intressen, och samlingarna kan på så sätt bli
mindre attraktiva.

Konsekvenserna av den pedagogiska diskursen riskerar att bli en överbetoning av bibliotekets
”nyttofunktioner”. Vi delar förvisso tanken på att informationssökning och lärande är viktiga
aspekter av bibliotekens verksamhet, men upplevelser, förströelse och användarens eget
uttryck är inte mindre viktiga. Det finns en risk att biblioteket skulle kunna förknippas alltför
mycket med präktighet och krav, om bibliotekets pedagogiska roll blir alltför dominerande.
Relationen mellan bibliotekarie och användare framstår som ett ensidigt beroendeförhållande.
I exempelvis referenssamtalet tror vi att det kan leda till en svår balansgång där användarens
integritet står på spel.

Den informationsteknologiska diskursens konsekvenser är tätt förbundna med tidsandan och
med kopplingen till ny teknik. I vad som kallas kunskaps- eller informationssamhället intar
informationsteknologin en central position. Teknikens värde som informationsbärare och
pedagogiskt redskap kan dock diskuteras. Vi tror att det är viktigt att poängtera att annan
verksamhet inte bör förbises i bibliotekens prioriteringar. Genom vårt material löper debatter
som bland annat berör Internets möjligheter och faror. Vi skönjer här och var en väl stor tilltro
till Internets demokratiserande effekt; att en konsekvens av nättillgång  per automatik skulle
vara en fullkomlig informationsjämlikhet. Samma problem som kan tyckas föreligga i det
faktum att många människor aldrig nyttjar folkbibliotekens tjänster, finns även i frågan om
tillgång till Internet. Bara för att ett informationssystem av något slag finns fysiskt tillgängligt
följer inte att alla människor kan eller vill utnyttja resursen i fråga. Den demokratiska
potentialen som följer med Internet kan inskränkas av exempelvis bristande tillgång på dator-
och biblioteksvana. Förvisso nyttjas folkbibliotekens publika datorer i hög utsträckning, men
det behöver inte innebära att icke-användare av folkbibliotek plötsligt lockats att bli
användare.

Den marknadsekonomiska diskursens syn på användaren kan tyckas verka myndigförklarande
och respektfull. Exempelvis förespråkas mediainköp baserat på efterfrågan. Detta kan tyckas
gott och väl, men ett sådant resonemang förutsätter att användarna faktiskt �� viljestarka och
orädda individer. Det sociala ansvar som ligger i folkbibliotekstanken tas inte inom den
marknadsekonomiska diskursen; ingen för de svaga gruppernas talan. Ett bibliotek grundat på
affärsmässighet skulle kanske inte lägga kraft på att tillmötesgå en villrådig 6-åring eller att
tillhandahålla en punktskriftssamling för ett fåtal synskadade. Bibliotekens samlingar riskerar
därmed att bli alltför ensidiga och kvalitativt utarmade. I studien har vi funnit uttalad kritik
mot den politiska styrningen av bibliotek, vilket kan tolkas som en kritik av folkbibliotekens
demokratiska funktion.
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Våra beskrivningar av konsekvenserna ovan kan sägas vara kritiska och vi vill här
understryka att vi ändå finner inneboende styrkor i alla diskurser. Exempelvis anser vi att en
sådan styrka är folkbildningsdiskursens tankar om rättvisa och tillgång för alla. Målgruppen
”alla” är förvisso svårhanterlig, men vi vet att det bedrivs intensivt arbete riktat mot såväl
allmänhet som specifika användargrupper. I den pedagogiska diskursen vill vi lyfta fram
värdet i att kommunicera och förmedla all den information och kunskap som ryms inom
institutionen. Vi menar att biblioteket som demokratiskt forum har en stor potential för att
skapa informationskompetens hos medborgarna. Den informationsteknologiska diskursen, å
andra sidan, präglas av en ambition till utveckling av bibliotekens verksamhet och redskap.
Inte minst medvetenheten om användares interaktion med informationssystem, menar vi, är
angelägen. En marknadsekonomisk diskurs har det goda med sig att användarnas egna
önskemål tas på största allvar, och bibliotekets servicefunktion betonas. Det kan upplevas som
en positiv tanke att användarna på ett mer direkt sätt skulle kunna påverka bibliotekets
innehåll. Detta i motsats till folkbildningsdiskursen och den pedagogiska diskursen där
biblioteket i högre grad förväntas styra användarnas ”innehåll”.

    Folkbildnings-      Pedagogisk       Informations-        Marknads-
          diskurs          diskurs        teknologisk       ekonomisk

          diskurs         diskurs

-
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�����	7�		Diskurserna med exempel på användarbenämningar; därtill våra tankar kring konsekvenser
som direkt eller indirekt skulle kunna påverka användaren.
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Vi är medvetna om att de synpunkter som ventilerats i detta avsnitt sinsemellan ter sig
motsägelsefulla och motstridiga. Detta ska ses som ett uttryck för att vi också rör oss mellan
olika diskurser som sällan förekommer renodlade. Vi ämnar med denna studie inte ta ställning
eller parti för någon särskild diskurs utan vill snarare peka på vikten av att som bibliotekarie
reflektera över sitt förhållningssätt och sin syn på användare.
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