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Library 2.0 equals change?  
Discourses about library users and their interaction with libraries 
 
Abstract 
 
This master’s thesis in Library and Information Science concerns the relationship 
between librarians and users, and focuses on how it is constructed in scholarly articles 
about Library 2.0.  The study analyses 40 articles concerning Library 2.0 and the 
questions asked are: ”How is the relationship between librarians and users 
constructed?”; ”Which discourses can be identified in the articles and how do they 
relate to each other?”; ”How is the relation of power between librarians and users 
constructed in the discourses?” And finally ”How do the different discourses view 
Library 2.0 as a model for change?” 
 
The method used in the thesis is discourse analysis and more specifically Ernesto 
Laclau and Chantal Mouffe's discourse theory, combined with discussions regarding 
Michel Foucault's theories on discourse analysis. Discourses are seen as filters 
through which the world is seen and each discourse could have actual consequences 
on physical and digital libraries and their ways of interacting with their users. Three 
discourses are identified in the material: The Market Discourse, the Community 
Discourse and the Learning Discourse. Each of these discourses positions the users 
and librarians in different ways in order to suit their ways of seeing the library and 
society.  The roles of the users are as customer in the Market Discourse,  as co-creater 
in the Community Discourse and as a client looking for knowledge in the Learning 
Discourse. Moreover, the roles of the librarians are as non-experts in the Market and 
Community Discourses while librarians in the Learning Discourse are seen as 
professionals and experts.  
 
The study also finds that Library 2.0 is often seen as a reaction to the more important 
role that information plays in the society today, although there are different 
suggestions on how to react from the different discourses. The Market and 
Community Discourses suggest that libraries should be what the users want and need 
them to be, and according to the Market Discourse the libraries should also realise 
that they are in competition with commercial information systems and respond to the 
increasing demands of their customers. According to the more traditional view of the 
Learning Discourse, libraries may need to change but should maintain a quality 
control in regard to Web 2.0 and Library 2.0 and the users' ability to create content.  
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1. Inledning och bakgrund 

How can libraries reinvent ourselves, ensuring that they [sic] remain relevant in this interactive 
participative virtual world? How can they create their new future? 

Mackenzie 2007, s. 120 
 
Min första idé inför masteruppsatsens ämnesval var att jag ville skriva om bibliotek 
2.0, eftersom jag tycker att det är ett spännande forskningsområde. Jag upptäckte 
därefter den intressanta problematiken med att hitta en tydlig definition av fenomenet 
bibliotek 2.0 och vad det innebär för biblioteksforskningens och professionens syn på 
biblioteksanvändare. De danska forskarna Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard 
Rasmussen (2006b, s. 180) konstaterar i sin avhandling att användarna i den danska 
biblioteksdiskursen under 1990-talet i diskursteoretiska termer gick från att vara ett 
element till att bli ett mer fixerat moment, vilket innebar att användarna inte 
diskuterades lika flitigt som under tidigare decennier. Men frågan är om användarna, i 
och med de många diskussionerna kring bibliotek 2.0, har återgått till att bli ett 
mångsidigt diskussionsområde eller om det är synen på biblioteket som har 
förändrats? Vilka roller tilldelas användarna i anslutning till bibliotek 2.0, och hur ser 
man på bibliotekariernas uppgifter?  
 
Bibliotek 2.0 kan ses som ett mångfacetterat fenomen snarare än något som enkelt går 
att avgränsa. Vissa har till och med hävdat att ”bibliotek 3.0” är nästa steg (Saw & 
Todd 2007, s. 1). De finska b&i-forskarna Kim Holmberg et al. (2009, s. 141) hävdar 
att bibliotek 2.0 som idé sammanfattar var biblioteket är idag, nämligen i en period 
mellan gammalt och nytt. Vidare menar de att uppdelningar mellan 1.0 och 2.0 och 
fysiskt och digitalt troligen kommer att försvinna snart ”eftersom fokus egentligen är 
på själva servicen, de digitala tjänsterna eller möjligheten till socialt deltagande” 
(Holmberg et al. 2009, s. 141). Tydligt är att bibliotek 2.0 har varit mycket aktuellt 
som fenomen inom biblioteks- och informationsvetenskap de senaste åren, oavsett 
hur man valt att definiera och problematisera begreppet. Min undersökning utgår från 
vetenskapliga artiklar om bibliotek 2.0 som handlar om synen på användare och deras 
möjligheter för interaktion med bibliotek. Avsikten är att identifiera relevanta 
diskurser och belysa maktförhållanden och förändring.  
 
Jag har valt att använda mig av diskursanalys eftersom det är en teoretisk och 
metodologisk ansats som lägger mycket stor vikt vid språkets betydelse för förståelse 
av verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 15-16) och därför lämpar sig 
väl för analys av texters betydelsebärande funktioner. Att vara diskursanalytiker 
innebär att hävda att det inte finns en objektiv verklighet utan flera parallella 
verklighetssyner som ”kämpar” mot varandra om betydelse (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000, s. 19) och detta synsätt stämmer bra överens med hur jag ser på frågor 
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som rör bibliotek 2.0 och deras betydelser för framtida biblioteksverksamheter. Det 
viktiga är inte att hitta en betydelse av eller en ”rätt” roll för användare inom 
diskussioner om bibliotek 2.0 utan att se att de olika föreställningar som finns kan 
leda till olika konsekvenser. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Det som framför allt fascinerar och intresserar mig är att bibliotek 2.0 kan användas 
för att argumentera för olika aspekter av vad ett bibliotek är och bör vara, och att det 
inte finns en definition av vad fenomenet omfattar utan flera olika. Jag har valt att 
fokusera på förhållandet mellan bibliotek, bibliotekarier och användare inom 
diskussionerna kring bibliotek 2.0.  
 
Undersökningens syfte är att med hjälp av diskursanalys förklara hur förhållandet 
mellan användare och bibliotekarier framställs i artiklar om bibliotek 2.0 samt att 
diskutera olika sätt att se på konceptet bibliotek 2.0 och dess betydelse för 
biblioteksverksamheter. 
 
Mina frågeställningar är följande:  

• Vilka föreställningar om användare och deras interaktion med bibliotek  
framträder i biblioteks- och informationsvetenskapliga artiklar om bibliotek 
2.0? 

• Vilka diskurser går att identifiera i artiklarna och hur förhåller sig dessa 
till varandra? 

• Hur ser maktförhållandet ut mellan användare och bibliotekarier i de 
olika diskurserna?  

• Hur ser man inom de olika diskurserna på bibliotek 2.0 som modell för 
förändring?  

Genom att besvara frågeställningarna vill jag bidra till ökad kunskap om bibliotek 
2.0:s tolkningsmöjligheter, och konsekvenser av dessa, i en biblioteks- och 
informationsvetenskaplig kontext. Aspekterna ”användare” och ”interaktion” har 
valts ut eftersom de är ord som ofta används för att beskriva vad kärnan i bibliotek 
2.0 är. Det är användarnas och bibliotekariernas identiteter som studien framför allt 
kommer att fokusera på – användarnas interaktionsmöjligheter kommer ofta som en 
konsekvens av hur man framställer dem. Informationsteknikens ökade betydelse för 
biblioteken kommer att diskuteras i relation till frågeställningarna och det är därför 
som diskussioner om informationssamhället och ny teknik får ett eget avsnitt i kapitel 
tre. 

1.2 Urval och avgränsningar 
I min studie analyseras vetenskapliga artiklar om bibliotek 2.0, publicerade mellan 
åren 2006 och 2010. Tidsavgränsningen har valts eftersom bibliotek 2.0 som koncept 
började diskuteras i biblioteksbloggar 2005, och de första b&i-artiklarna skrevs snart 
därefter (Casey & Savastinuk 2007). En första sökning (genomförd 2011-01-20) på 



 

 5 

”library 2.0” i LISTA1 gav över 500 träffar, varav 300 i peer-reviewtidskrifter. Detta  
innebär ca 100 publicerade artiklar per år och det var nödvändigt att avgränsa urvalet 
för att kunna genomföra min undersökning. En första avgränsning är att artiklarna 
som undersöks har begreppet ”library 2.0” i sitt abstract och/eller som nyckelord. 
Denna avgränsning har gjorts eftersom jag vill att artikelförfattarna själva ska ha haft 
avsikten att undersöka/diskutera fenomenet bibliotek 2.0. Troligtvis kan det finnas  en 
stor mängd ytterligare artiklar som tar upp problem och frågor som tematiskt skulle 
kunna falla inom ramen för bibliotek 2.0, men dessa utesluts ur min undersökning av 
ovannämnda anledning.  
 
En språklig avgränsning är att endast artiklar skrivna på engelska analyseras. Då detta 
inte går att avgränsa genom sökfunktionen i LISTA har jag manuellt sållat bort 
artiklar på andra språk. Vidare ska artiklarna vara publicerade i en vetenskaplig peer-
reviewtidskrift samt finnas tillgängliga i fulltext. Genom en sökning i LISTA med 
avgränsningarna ”Full text”, ”Scholarly (Peer Reviewed) Journals”, ”Document 
Type: Article” och ”Publication Type: Academic Journal” har 79 artiklar hittats. Av 
dessa har några artiklar uteslutits då de är skrivna på annat språk än engelska, och en 
har uteslutits då tidskriften inte är enbart biblioteks- och informationsvetenskaplig. 
Efter genomläsning av det första urvalet har ytterligare ett antal artiklar uteslutits då 
de inte är användbara av olika anledningar, oftast eftersom de inte relaterar till ett 
användarperspektiv och därmed inte är relevanta för undersökningens syften. 

1.3 Beskrivning av empiriskt material  
 
Sammanlagt innefattar mitt urval 40 artiklar från 23 olika tidskrifter inom det 
biblioteks- och informationsvetenskapliga området. Tidskrifterna och artiklarna ser 
olika ut både i relation till innehåll och omfång – vissa är mer teoretiska och 
forskningsinriktade medan andra är mer praktiska och vänder sig till 
biblioteksprofessionen. Majoriteten av artikelförfattarna är verksamma inom 
biblioteksprofessionen men några är forskare i biblioteks- och informationsvetenskap. 
Detta anser jag vara en styrka snarare än en svaghet, då jag får en större spännvidd i 
mitt urval. Dessutom är biblioteks- och informationsvetenskap som tvärvetenskaplig 
disciplin ofta riktad mot både forskningsfältet och professionen i sig, och ämnets 
grunder finns dels i biblioteksforskning och dels i forskning om dokumentation och 
information (Höglund 2000, s. 5). Alla artiklarna har enligt LISTA genomgått ”peer-
review” eller blivit ”refereed”, det vill säga blivit kvalitetsgranskade före publicering, 
men det tycks vid närmare granskning vara i olika utsträckning beroende på tidskrift. 
Det är således viktigt att understryka att tidskrifterna är av varierande vetenskaplig 
nivå och att det som binder samman dem till ett enhetligt urval är de avgränsningar 
som gjorts i LISTA. Mina avgränsningar har gjorts för att få ett urval som är 
varierande men inte alltför oöverskådligt.  
 
En följd av mitt urval är att undersökningen blir internationellt inriktad och med en 
viss övervikt på nordamerikanska förhållanden, då många av tidskrifterna i LISTA är 
utgivna i USA. Men det finns några få undantag i mitt urval – tidskrifter såsom 

                                                
1 Förkortningen står för ”Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text” och är en databas 
med abstracts och artiklar, främst engelskspråkiga. 
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Australian Library avviker från den nordamerikanska normen. Det bör även nämnas 
att ett antal artiklar är skrivna av författare som inte är verksamma i en 
nordamerikansk kontext. Jag anser att det är intressant att belysa förhållandet mellan 
användare och bibliotek ur ett internationellt perspektiv, då tidigare nordisk forskning 
ofta har utgått från just nordiska förhållanden (se exempelvis Hedemark & Hedman 
2002; Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2006b). En förtjänst med det 
internationella perspektivet är att det kan peka på likheter och olikheter inte bara i 
Sverige utan mer generellt i biblioteksvärlden och att man därmed kan få ett 
jämförande perspektiv. 

1.4 Diskussion av begrepp 
För att förtydliga vad jag menar när jag använder begreppen bibliotek, användare och 
interaktion i uppsatsen följer här en kort redogörelse.  
 
Bibliotek syftar i min uppsats till olika sorters bibliotek – det kan exempelvis vara 
folkbibliotek, forskningsbibliotek eller skolbibliotek. När en specifik typ av bibliotek 
åsyftas förtydligas detta. Biblioteken kan vara både fysiska och digitala.  
 
Användare syftar till de människor som använder (och potentiellt skulle kunna 
använda) bibliotekens tjänster och rum, både digitala och fysiska sådana. Istället för 
ordet användare kunde man valt till exempel besökare, låntagare eller kund (se 
diskussion i kapitel två) men då användare är det begrepp som är vanligast i relation 
till bibliotek 2.0 har jag valt att genomgående och konsekvent använda det i min 
uppsats. Användare inkluderar alltså även icke-användare, då bibliotek 2.0 ofta 
strävar efter att nå nya användare. 
 
Interaktion är ett ord som ofta används för att beskriva vad bibliotek 2.0 innebär (se 
till exempel Holmberg et al. 2009) och syftar till ett samspel mellan bibliotek och  
användare och numera ofta även tekniska redskap. Nationalencyklopedin definierar 
interaktion som en ”process där grupper eller individer genom sitt handlande 
ömsesidigt påverkar varandra” (Nationalencyklopedin 2011) och det är denna 
definition som ligger till grund för min förförståelse av begreppet.  

1.5 Disposition 
Uppsatsens inledande kapitel presenterar problemområde och kontext, syfte och 
frågeställningar samt diskuterar urvals- och avgränsningsfrågor kring materialet som 
analyseras. Begreppen bibliotek, användare och interaktivitet förtydligas. 
 
Kapitel två handlar om de teoretiska och metodologiska utgångspunkterna. Här 
problematiseras diskursanalys som teori och metod. I kapitlet kommer dessutom 
viktiga begrepp i Laclau & Mouffes diskursteori att förklaras och diskuteras i 
förhållande till analysens genomförande.  
 
Kapitel tre presenterar uppsatsens ämnesmässiga kontext och bakgrund. De tre 
avsnitten handlar om informationens betydelse i samhället, webb 2.0 och bibliotek 
2.0 samt förhållandet mellan bibliotek och användare. Tidigare forskning som ligger 
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till grund för min undersökning diskuteras. 
 
I kapitel fyra presenteras och problematiseras den diskursanalytiska undersökningens 
resultat i förhållande till kapitel två och tre. Därefter kommer kapitel fem som 
diskuterar och drar slutsatser från analysen i förhållande till syfte, frågeställning, teori 
och metod. 
 
Till sist kommer i kapitel sex en förteckning över den litteratur och de källor som har 
använts i uppsatsen. Litteraturen har använts som sekundärkällor medan 
primärkällorna är det empiriska materialet, de vetenskapliga artiklarna om bibliotek 
2.0.  
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2. Teori och metod  

I detta kapitel presenteras de teorier om diskurser som ligger till grund för 
undersökningen och den metod som använts. Kapitlet behandlar först diskursanalys 
som teori och därefter diskuteras diskursanalys, framför allt Ernesto Laclaus och 
Chantal Mouffes diskursteori, som metodologiskt verktyg för uppsatsens analys.  
 
Den metod som jag har valt att använda för att undersöka mina frågeställningar är 
diskursanalys, som Marianne Winther Jørgensen och Susan Phillips menar är både 
teori och metod – en ”paketlösning” (2000, s. 10). Därför har jag valt att placera teori- 
och metodavsnitten i samma kapitel istället för åtskilda. Att en kvalitativ metod 
används och inte en kvantitativ beror på att jag är intresserad av att se strukturer och 
mönster (och avvikelser från dessa) i människors meningsskapande handlingar. Hade 
syftet däremot varit att se statistiska mönster i till exempel artiklarnas citeringar eller 
återkommande ord (se Bergström & Boréus 2005, s. 18), hade en kvantitativ metod 
troligen varit mer användbar. 

2.1 Diskursanalys som teori  
Diskursanalys som vetenskapligt område bygger på socialkonstruktivistiska idéer 
som menar att kunskap skapas och befästs i sociala sammanhang. 
Socialkonstruktivismen finns i olika varianter men alla har ambitionen att utforska 
och ifrågasätta det som ses som ”naturligt” och ”självklart” i samhället (Wenneberg 
2001, s. 12). Diskursanalysens rötter finns också i strukturalismen, med Ferdinand de 
Saussures och Michail Bachtins teorier om språket och språkbruket som viktiga 
byggstenar (Neumann 2003, ss. 18-21).  
 
Som diskursanalytiker menar man att det föreligger tydliga och begränsade ”ramar 
för vilka identiteter en individ kan anta och vilka utsagor som kan accepteras som 
meningsfulla” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 11-12). Mats Börjesson och 
Eva Palmblad (2007, s. 9) uttrycker det som att ”beroende på den position som intas 
så framträder olika bilder av verkligheten”. Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 
7) påpekar  att diskursanalys inte bara är en metod utan ”en rad tvärvetenskapliga och 
multidisciplinära ansatser som man kan använda på många olika sociala områden i 
många typer av undersökningar”.  
 
En gemensam nämnare för de olika varianterna av diskursanalys är verklighetssynen.  
Enligt diskursanalytiskt synsätt är språket inte något som speglar en objektiv 
verklighet, utan betydelser är strukturerade i diskurser som kan både befästas och 
förändras genom användning (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 18). Det är i 
sociala sammanhang som betydelser skapas, och verkligheten tolkas olika beroende 
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på social kontext (Bergström och Boréus 2005, s. 327). Genom förändring i muntliga 
och skriftliga diskurser förändras också den sociala omvärlden (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000, s. 16). Om synen på användare i en biblioteks- och 
informationsvetenskaplig kontext har förändrats överlag, till exempel som en följd av 
bibliotek 2.0 och de nya diskussioner fenomenet medfört, skulle det i förlängningen 
således innebära en förändring i hur man oftast förhåller sig till användare i 
biblioteksverksamheter. 
 
Ytterligare en konsekvens av att ansluta sig till diskursanalytiska teorier är att 
acceptera att ingen kunskap är självklar eller på förhand bestämd – betydelser och 
diskurser är kontingenta, vilket innebär att de inte är helt fastlåsta sanningar utan 
skulle kunna vara annorlunda. Diskurser skapas i en specifik historisk och kulturell 
kontext, där de är i en ständig kamp om betydelser (Winther Jørgensen & Phillips 
2000, s. 11). 
 
Den norske forskaren Iver B. Neumann bidrar med en sammanfattning av hur 
diskursbegreppet kan förklaras:  
 

En diskurs är ett system för skapande av en uppsättning utsagor och praktiker som, genom att få 
fotfäste inom olika institutioner, kan framstå som mer eller mindre normala. Systemet är 
verklighetskonstituerande för sina bärare och uppvisar en viss ordning i sitt mönster av sociala 
relationer.  

Neumann 2003, s. 17 
 
Michel Foucault, ett av de stora namnen inom diskursanalytisk teori och forskning, 
har två olika angreppssätt för diskursanalys: arkeologisk och genealogisk (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000, s. 19). Arkeologin innebär att man intresserar sig för hur 
en diskurs blir accepterad och normaliserad i en viss historisk tid, medan genealogin 
innebär att man undersöker ”möjlighetsvillkor” för och samband mellan diskurser och 
på så sätt kan undersöka maktförhållanden. Utifrån Foucaults synsätt belyser 
diskurser ”vad som kan sägas, vem som får säga det och varifrån”, alltså utifrån vilket 
perspektiv något kan behandlas (Bergström & Boréus 2005, ss. 310-311). Foucaults 
två synsätt är inte helt åtskilda från varandra – Winther Jørgensen och Phillips (2000, 
s. 19) påpekar att de ofta används överlappande även av Foucault själv i senare 
arbeten. Därför hämtar jag inspiration från både arkeologin och genealogin till min 
uppsats genom att använda resonemang som är relevanta för mina syften, oavsett om 
de är arkeologiska eller genealogiska.  
 
Foucault intresserar sig i Vetandets arkeologi (1972, s. 10) för frågor om kunskap och 
sanning, och för Foucault är det moment av ”diskontinuitet” som är det intressanta att 
fokusera på (Ibid, s. 14). Istället för att fokusera på stora förlopp och sammanhang 
anser Foucault alltså att forskaren ska koncentrera sina undersökningar på brytpunkter 
och förändringar i historien. Dessutom bör man enligt Foucault alltid ifrågasätta 
begrepp som tradition, mentalitet och anda och inte se på förhand givna sammanhang 
och uppdelningar som sanna (Ibid, ss. 28-29). Winther Jørgensen och Phillips menar 
att en skillnad mellan Foucault och senare diskursanalytiker är att medan Foucault 
hävdar att det bara kan finnas ”en kunskapsregim i varje historisk epok” menar de 
flesta diskursanalytiker numera att det kan finnas större konflikter om kunskap även 
inom den nuvarande tidsepoken (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 20). Detta är 
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viktigt för min undersökning då den spänner över en för kort tidsperiod för att se 
historiska förändringar, utan istället fokuserar på konflikter inom en snävare tidsram. 
Att se större historiska brytpunkter är alltså inte min avsikt men däremot vill jag se 
brytpunkter för betydelser mellan de olika diskurserna.  
 
Alla texter är enligt Foucault delar av större, skiftande, ”system av hänvisningar” och  
varje enskilt verk är därför bara ”en knut i ett nätverk” som blir svår att definiera eller 
analysera utan att belysa det bakomliggande ideologiska systemet. Det man 
analyserar när man analyserar en text är framställningar i förhållande till ett system 
(och i förhållande till andra texter), inte i förhållande till exempelvis någon 
underliggande avsikt. Diskursanalys handlar således om att lösgöra texterna från den 
”skenbara självklarhet som omger dem” och visa att de är påverkade av kringliggande 
system av framställningar (Foucault 1972, ss. 29-31). Texter är enheter eller utsagor 
inom ”de diskursiva händelsernas område” där det finns tydliga, men tillfälliga, 
gränser för vad som är möjligt respektive inte möjligt att skriva eller säga (Ibid, ss. 
34-35). Tanken att texter står i förhållande till och påverkar både varandra och den 
diskursiva omgivningen är något jag tar med mig till mitt analysarbete. För att hitta 
avvikelser och skillnader måste texter sättas i förhållande till varandra, det räcker inte 
med närläsningar av enskilda texter om man inte ser helheterna. Foucault menar 
dessutom att diskurser kommer till uttryck inte bara i det som skrivs eller sägs utan 
”lika mycket i det som man inte säger, eller i det som markeras av åtbörder, attityder, 
sätt att vara, beteendemönster och rumsliga dispositioner” (Foucault 2008, s. 181). 
Diskurser genomsyrar alltså hela samhället och det pågår ständiga kamper inom och 
mellan diskurser (Ibid, s. 182).  
 
Foucault ser ett nära samband mellan vetande och makt och hävdar det är viktigt att 
granska politiska maktförhållanden och relationer eftersom de i grunden ”genomsyrar 
hela vår existens” (Foucault 2008, s. 154). Makt uppstår enligt Foucault genom 
förhandlingar som är ständigt pågående, och det finns inte bara en utan flera makter 
som existerar på olika nivåer i samhället. Han ser historien som en kamp om sanning, 
med segrar och nederlag och menar att det vi ser som sanning idag har uppkommit av 
en tillfällighet. ”Den ständiga kampen i historien” handlar enligt Foucault om  
 

vem som ska diktera reglerna, vem som ska ta över makten att utnyttja dem, vem som ska anlägga 
vilken mask för att pervertera dem, utnyttja dem på tvärs mot deras syfte och vända dem mot dem 
som infört dem; vem som genom att lära sig den invecklade apparaten ska förmå den att fungera 
så att de härskande finner sig besegrade av sina egna regler. 

Foucault 2008, s. 111 

2.2 Laclau & Mouffes diskursteori 
Den begreppsapparat för diskursanalys som kommer att användas i min uppsats 
kommer främst från Ernesto Laclau & Chantal Mouffes diskursteori. Laclau och 
Mouffe kommer från en annan tradition än Foucault och har till följd en något 
annorlunda syn på diskursanalys. Framför allt är Laclau och Mouffe teoretiska 
snarare än metodiska. De gör till skillnad från Foucault ingen åtskillnad mellan 
diskursiva och icke-diskursiva handlingar utan menar att alla handlingar är 
diskursiva. Diskurser kommer således inte bara till uttryck genom språkliga 
handlingar utan även genom exempelvis praktiker, ritualer och institutioner (Winther 
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Jørgensen & Phillips 2000, s. 25; Laclau & Mouffe 1985, ss. 107-109). Diskurserna 
kan ses som de olika filter genom vilka man får tillgång till verkligheten, och Laclau 
och Mouffe poängterar att verkligheten kommer att se annorlunda ut beroende på 
vilken diskurs man ser den genom (Laclau & Mouffe 2008, s. 39). Mellan diskurser 
finns en ständigt pågående kamp om makt över betydelser, och Laclau & Mouffes 
diskursteori undersöker hur den diskursiva kampen konstituerar och förändrar 
tecknen (Winther Jørgensen &  Phillips 2000, s. 35).  
 
Begreppet tecken hos Laclau och Mouffe innefattar både det skrivna och talade ordet 
som beskriver något och vår föreställning om det som beskrivs. De tecken inom en 
diskurs som är mångtydiga och ofta under debatt kallas för element. De element som i 
sin tur är extra utsatta i kampen om betydelse och innebörd kallas för flytande 
signifikanter (Bergström & Boréus 2005, s. 316; Laclau & Mouffe 1985, s. 113). Ett 
tecken som är centralt och privilegierat inom en diskurs kallas för nodalpunkt och det 
är i förhållande till en nodalpunkt som andra tecken får sina betydelser (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000, s. 32; Laclau & Mouffe 1985, s. 112).  Nodalpunkterna är 
ofta relativt tomma tecken i sig själva, det är först i förhållande till andra tecken som 
de får sin faktiska innebörd (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 57-58).  
 
Diskurser strävar efter att göra element till moment, för att ”fixera” betydelsen i 
någon utsträckning. Genom en artikulation sätts tecken i relation till varandra för att 
fixera meningen (Laclau & Mouffe 1985, ss. 105-106). Men dessa fixeringar är alltid 
tillfälliga och relationerna inom diskursen är därmed kontingenta (Ibid, s. 106-107). 
En metod som används för att belysa hur artikulationen och relationerna inom en 
diskurs ser ut är konstruerandet av ekvivalenskedjor. En ekvivalenskedja är ett system 
för definitioner där betydelser skapas genom att tecken ställs i relation och opposition 
till varandra och där nodalpunkten är det tecken som håller samman kedjan 
(Bergström & Boréus 2005, s. 321). Sammanfattningsvis kan man säga att 
 

The practice of articulation, therefore, consists in the construction of nodal points which partially 
fix meaning; and the partial character of this fixation proceeds from the openness of the social, a 
result, in its turn, of the constant overflowing of every discourse by the infinitude of the field of 
discursivity. 

Laclau & Mouffe 1985, s. 113 

 
Laclau och Mouffe (2008, s. 33) menar vidare att det mellan diskurser alltid finns 
konflikter och motsättningar, antagonism, som gör att det inte går att låsa teckens 
betydelser helt och därmed gör det omöjligt att säga att det finns en sanning. Detta är 
utgångspunkter för mitt sätt att se på diskurser – det finns flera olika diskurser 
samtidigt och dessa kan förändras i kontakt med varandra, i kamp om betydelse. 
Diskurser bestämmer personers roller inom sina respektive sociala områden – inom 
biblioteksdiskursen finns således ambitionen att positionera sina olika subjekt och 
tilldela dessa olika betydelser och roller. Diskurser är maktspel och enligt såväl 
Laclau och Mouffe som Foucault definieras subjekt utifrån de diskursiva strukturerna 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 24). Men en viktig tanke i diskursteorin är att 
diskurser har en inneboende tröghet – även om de går att påverka och förändra genom 
diskursiv kamp så är det en långsam process och vissa strukturer är så inarbetade att 
de ses som självklara. Dessa strukturer kallas för objektivitet och är ytterst svåra att se 
utanför och påverka (Ibid, s. 45).  
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Varje diskursiv artikulation kan sägas skapa specifika subjektpositioner, och varje 
individ kan positioneras som olika subjekt inom diskurser (Laclau & Mouffe 2008, s. 
47). Detta medför att subjektet blir fragmenterat eller decentrerat, vilket innebär att 
människor tillskrivs ett antal olika roller samtidigt, oavsett om man accepterar dem 
eller inte. Olika diskurser tilldelar människor identiteter utifrån sin bestämda 
världssyn, för att försöka få dem att passa in. Inom identiteternas strukturer är det 
mästersignifikanter som motsvarar nodalpunkterna. Det är mästersignifikanten som är 
de mest centrala tecknet i en identitet, som i sig inte har något tydligt innehåll men får 
mening i förhållande till andra tecken (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 50-51).  
Identiteter och kategoriseringar i diskursanalytiska sammanhang handlar om 
oppositionsförhållanden, man tillskrivs en identitet som ställs i förhållande till något 
som man inte är (Börjesson & Palmblad 2007, s. 8). Identitetsbildandet är socialt, 
man tilldelas visserligen en roll men kan antingen acceptera den eller förhandla om 
den genom att agera på ett motstridande sätt. Eftersom det alltid finns flera parallella 
roller för personer att anta lägger diskursteorin fram tanken att subjektet är 
”överdeterminerat” och att identiteter därför liksom diskurser är kontingenta (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000, ss. 50-51; Laclau & Mouffe 1985, ss. 104-105). Både 
diskurser och identiteter är alltså mer eller mindre tillfälliga fixeringar av teckens 
betydelse, som har konstruerats genom att utesluta vissa tecken och inkludera andra 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 47; 58).   

2.3 Metodologisk diskussion 
För min uppsats metodologiska genomförande har jag valt att använda framför allt 
Laclau & Mouffes diskursteori men också några av Foucaults resonemang, främst 
hans diskussioner om maktkamp och diskurser. Min kombination av idéer och 
reflektioner från Foucault och Laclau och Mouffe motiveras av Winther Jørgensens 
och Phillips påstående att man kan använda sig av flera olika perspektiv på 
diskursanalys, så länge ramverket är tydligt och konsekvent (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000, s. 10). Winther Jørgensen och Phillips menar dessutom att eftersom 
Laclau & Mouffes diskursteori inte innehåller direkta instruktioner om hur 
diskursanalyser ska genomföras utan är mer teoretisk i sin ansats, kan Laclau & 
Mouffes teorier ”med fördel kombineras med inspiration från andra författare” (Ibid, 
s. 31). Det bör dock påpekas att Foucaults arbeten ofta är inriktade på större 
samhälleliga diskurser (Börjesson & Palmblad 2007, s. 14), medan min undersökning 
riktar in sig på specifika diskurser inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga 
området.  
 
Som jag tidigare nämnt ska man enligt Foucault inte tolka utsagorna, man ska ställa 
dem i förhållande till varandra. Det är inte innebörden av utsagorna är viktigt utan 
”deras samexistens, den ordning i vilken de följer på varandra, hur de fungerar 
inbördes, hur de ömsesidigt bestämmer varandra, hur de förvandlas oberoende av 
eller i korrelation till varandra”. Men samtidigt behövs riktlinjer och avgränsningar 
för att detta ska kunna göras. Man måste till exempel välja ut ett empiriskt område  att 
undersöka diskursiva relationer inom (Foucault 1972, ss. 36-37). Mitt empiriska 
område för forskning är avgränsat till vetenskapliga artiklar inom biblioteks- och 
informationsfältet mellan åren 2006 och 2010 som säger sig diskutera fenomenet 
”library 2.0” – det är här jag genom närläsningar ska hitta relationer, brytpunkter och 
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avvikelser och på så sätt identifiera diskurser.  
 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen (2006b, s. 59) identifierar tre nivåer för 
diskurser: överordnad diskurs, diskursformationer och interna diskurser. Den 
överordnade diskursen är som namnet avslöjar en större, övergripande diskurs som i 
mitt fall kan sägas vara en biblioteksdiskurs. Diskursen är avgränsad från andra 
överordnade diskurser i samhället och betydelser från biblioteksdiskursen kan tolkas 
på helt andra sätt eller sakna relevans inom andra överordnade diskurser. 
Diskursformationer är olika underordnade diskurser inom den överordnade diskursen. 
Jag har valt att för enkelhetens skull kalla min diskursformation för bibliotek 2.0 
eftersom det är det gemensamma undersökningsområdet för de artiklar jag analyserar, 
som annars behandlar olika teman. Inom diskursformationen finns interna diskurser 
som kämpar om att fastslå teckens betydelser. Ett exempel kan vara att man inom 
bibliotek 2.0-diskursformationen kan ha olika namn för användare (brukare, 
låntagare, kund, användare etc.) och olika synsätt på användarna och den nya 
tekniken som representerar interna diskurser. 
 
Winther Jørgensen och Phillips (2000, ss. 63-64) anser också att man bör tillföra en 
mellannivå till diskursteorin och föreslår begreppet ”diskursordning” om fältet där 
olika diskurser konkurrerar om betydelser inom samma överordnade diskurs. Jag ser 
dock detta som samma användningsområde som Jochumsens och Hvenegaard  
Rasmussens diskursformationer och väljer därför att konsekvent använda begreppet 
diskursformation. Inom diskursformationen kan de olika interna diskurserna vara i 
tydlig konflikt med varandra om vissa tecken och mindre motstridiga när det gäller 
andra. De tecken som framför allt är föremål för konflikter är de flytande 
signifikanterna och det blir därför viktigt i min analys att identifiera diskursiva 
kamper och flytande signifikanter i det empiriska materialet.  
 
Det är viktigt att återigen poängtera att diskurser aldrig är helt slutna (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000, s. 31) – det kommer alltid att finnas diskursformationer 
där interna diskurser kämpar mot varandra för att fastställa tecknens betydelser till en 
”rätt” tolkning. Därför kan det också finnas en ambivalens i vissa artiklar, där 
argument kan placeras i brytpunkter mellan olika interna diskurser. Därmed kan flera 
interna diskurser manifesteras i en artikel, men enligt min tolkning går det för det 
mesta att identifiera en dominerande diskurs i varje enskild artikel.  
 
Winther Jørgensen och Phillips menar att diskursanalys i Laclau & Mouffes anda går 
ut på att ”dekonstruera de strukturer som utgör vår 'naturliga' omvärld; man försöker 
hela tiden visa att den givna organiseringen av världen är ett resultat av politiska 
processer med sociala konsekvenser” (2000, s. 56). Detta är en av mina uppgifter i 
analysarbetet: att genom att skapa ekvivalenskedjor och identifiera nodalpunkter och 
mästersignifikanter visa hur användarna och bibliotekarierna tilldelas olika roller i 
olika diskurser och att detta är en följd av politiska syften – vilket i förlängningen får 
konsekvenser för bibliotekens roll i samhället. Jag kommer att diskutera vilka tecken 
som kan ses som mästersignifikanter, alltså de tecken som har företräde framför andra 
inom identitetsbildandet. Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 63) konstaterar att 
en av diskursanalysens viktigaste uppgifter är att  ”klarlägga hur människor 
kategoriseras och hur det påverkar deras handlingsförmåga” och detta är något jag vill 
bidra med genom min undersökning. Samtidigt är jag medveten om att det är omöjligt 
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att ställa sig utanför diskurserna i analysarbetet och min undersökning är liksom de 
analyserade artiklarna en del i ”det eviga spelet om att definiera världen” (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000, s. 57), i detta fall en biblioteksvärld som beskrivs vara i 
förändring.  
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3. Informationssamhället: biblioteken, användarna 
och tekniken 

Kapitlet diskuterar den litteratur och forskning som är bakgrunden till min 
undersökning. Först introduceras hur man kan se på informationens och 
informationsteknologins betydelse i dagens samhälle, därefter handlar det om 
begreppen webb 2.0 och bibliotek 2.0 och slutligen diskuteras förhållandet mellan 
användare och bibliotek. Min avsikt är att belysa några olika synsätt som finns på 
biblioteksanvändare och deras påverkansmöjligheter samt vilka diskussioner som har 
förts i andra vetenskapliga arbeten.  

3.1 Informationens betydelse i samhället 
Många forskare hävdar att vi idag lever i ett samhälle där information har en central 
roll, men vad detta egentligen innebär och huruvida det är en radikal 
samhällsförändring eller mer en förändring i teknik finns det skilda åsikter om 
(Webster 2002, s. 2; 8). Enligt den brittiske sociologen Frank Webster kan man se 
motsägelser i synen på informationssamhället och dess egentliga betydelse: 
 

To some it constitutes the beginning of a truly professionalised and caring society while to others 
it represents a tightening of control over the citizenry; to some it heralds the emergence of a 
highly educated public which has ready access to knowledge while to others it means a deluge of 
trivia, sensationalism and misleading propaganda. 

Webster 2002, s. 2 
 
Det som Webster menar är gemensamt för de flesta olika synsätten på 
informationssamhället är att de hävdar att en kvantitativ förändring i information 
leder till kvalitativa förändringar i samhället – ”there is more information nowadays, 
therefore we have an information society” (Webster 2002, s. 8). Webster hävdar att 
det finns sex olika teoretiska utgångspunkter för förklaring av informationssamhällets 
uppkomst som alla är problematiska eftersom de alla har brister i sina 
förklaringsmodeller (Ibid, s. 21). På grund av att de olika förklaringarna alla är 
kvantitativa mått på ospecificerade kvalitativa förändringar är Webster kritisk till att 
använda begreppet ”information society” överhuvudtaget (Ibid, s. 22).  

 
Samtidigt finns det många som hävdar att informationsflödet i kombination med ny 
informationsteknik har stor påverkan på dagens samhälle och människors vardagsliv. 
De engelska b&i-forskarna David Nicholas, Paul Huntington, Peter Williams och 
Tom Dobrowolski (2006) menar att det har skett stora förändringar i människors 
informationsbeteenden under de senaste decennierna, framför allt det senaste. De 



 

 16 

miljöer där människor söker information har förändrats från kontrollerade och statiska 
system till dynamiska, mobila och interaktiva system som inte nödvändigtvis är 
knutna till institutioner. Nicholas et al. hävdar att informationssökningar idag går mer 
på tvären än på djupet – det vill säga att man gärna använder sig av många olika 
spridda källor istället för att fördjupa sig i enstaka. Den digitala informationsmiljön 
jämförs med ett köpcentrum där användarna är konsumenter som har ett oändligt 
antal källor och resurser att välja mellan (Nicholas et al. 2006, ss. 204-206). 
Biblioteket ses alltså inte längre som förstahandsvalet för informationssökningar utan  
är bara ett alternativ i mängden för konsumtion av information.  
 
Den amerikanske filosofen David Weinberger hävdar i sin bok Everything is 
Miscellaneous: the Power of the New Digital Disorder (2007, ss. 10-12) att den 
digitala utvecklingen har skapat nya förutsättningar för organisering av information, 
att informationsobjekten nu kan finnas på många platser samtidigt istället för att ha en 
bestämd plats. Detta påverkar hur människor beter sig i förhållande till information 
och skapar förutsättningar för samarbete. Enligt Weinberger finns inte problemet med 
för mycket information i den digitala världen, eftersom ”the solution to 
overabundance of information is more information” (Weinberger 2007, s. 13). 
Weinberger menar att detta skapar förutsättningar för nya sätt att organisera på och att 
bibliotekens traditionella principer för klassificering och indexering inte är hållbara i 
en digital informationsmiljö, eftersom det inte längre finns några rumsliga 
begränsningar för hur information kan organiseras (Ibid, ss. 14-19). Enligt 
Weinberger behövs inte längre kontroll av professionella (såsom exempelvis 
bibliotekens katalogisatörer), eftersom den digitala ordningen underminerar deras 
auktoritet (Ibid, s. 22). Weinberger (Ibid, s. 133) hävdar att den digitala utvecklingen 
har gjort att kunskapsskapande och -organisation har blivit en social aktivitet – 
”[c]ustomers, patrons, users and citizens are not waiting for permission to take control 
of finding and organizing information”.  
 
Weinberger och Nicholas et al. får stå som exempel på hur ”informationssamhället” 
och ”den digitala världen” kan förändra synen på bibliotekens (och användarnas) roll 
i samhället. Samtidigt skulle man kunna hävda att det finns olika diskurser om 
informationens roll i samhället –  liksom Webster (2002, s. 2) konstaterar att 
förklaringarna ser helt olika ut. Det finns troligen många som inte håller med 
Weinberger om fördelarna med oorganiserad kunskap men hans resonemang är 
intressanta för min undersökning eftersom de tycks ha utvecklats ur samma 
grundprinciper som webb 2.0 och bibliotek 2.0: att samarbete och delaktighet 
mångfaldigar information och gör den mer demokratisk. Weinberger är till synes en 
stark anhängare av användarcentrerade synsätt och system, oavsett om dessa är 
bibliotekssystem eller andra.  
 
Enligt Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen har 
informationsteknologins utveckling inte bara bidragit till att effektivisera 
folkbibliotekens arbete, utan också gjort att det skapats ett nytt intresse för pedagogik 
och förmedling i både fysiska och digitala bibliotek. De hävdar att biblioteken i och 
med informationsteknologins ökade betydelse i samhället har fått i uppgift att utbilda 
människor i informationskompetens samt att tillhandahålla den senaste tekniken 
(Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen, 2006c, ss. 22-23). Således skulle man kunna 
påstå att bibliotekens pedagogiska och förmedlande roll gentemot sina användare har 
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fått ytterligare en dimension i dagens informationssamhälle – och detta gäller troligen 
inte bara folkbibliotek utan även forsknings- och skolbibliotek. Den pedagogiska 
aspekten är något jag vill fördjupa mig i och diskutera i förhållande till mitt empiriska 
material.  
 
Bosse Jonsson skriver i sin avhandling Medborgaren och marknaden: pedagogisk 
diskurs för folkbibliotek (2003, ss. 102-104) om en ”marknadisering” av 
folkbiblioteken i Storbritannien och Nordamerika, som en följd av att man tillskriver 
informationsteknologin en allt större roll i samhället. Jonsson hänvisar till forskaren 
Birdsall som är verksam i Kanada och skriver om Kanada och USA att ”den 
expanderande informationstekniken i dessa länder har kommit att tjäna som 
förevändning för en liberal ideologi för folkbiblioteken” (Ibid, s. 102). Att 
informationsteknologins utveckling har inverkan på bibliotekens verksamheter tycks 
forskarna vara överens om, men däremot finns ett stort antal förslag på hur 
biblioteken kan hantera förändringarna.    

3.2 Webb 2.0 och bibliotek 2.0 
Begreppet webb 2.0 – som ligger till grund för utvecklingen av fenomenet bibliotek 
2.0 – har blivit alltmer använt sedan det slog igenom i mitten av 2000-talets första 
decennium. Liksom gällande bibliotek 2.0 finns det många olika definitioner av vad 
webb 2.0 innebär och huruvida det egentligen handlar om radikala förändringar av 
webben eller bara naturliga tekniska utvecklingar. Förespråkare av Webb 2.0 menar 
att webben har gått in i en ny fas och blivit mer dynamisk, användarcentrerad och 
social. Sociala tjänster med användarfokus såsom Facebook, Delicious och Flickr är 
exempel på tjänster som räknas som ”2.0”. Holmberg et al. menar att webb 2.0 ”kan 
ses som en upphöjning av informationens betydelse samt som ett upprätthållande av 
kontakterna mellan människor genom personliga verktyg” (Holmberg et al. 2009, ss. 
10-11).  
 
Bibliotek 2.0 har de senaste åren diskuterats flitigt ur olika perspektiv och det är svårt 
att hitta en enhällig definition av vad som konstituerar fenomenet (Holmberg, Huvila 
& Kronqvist-Berg 2009, s. 668). Uttrycket ”Library 2.0” började diskuteras år 2005 i 
amerikanska biblioteksbloggar, som en reaktion på diskussioner om webb 2.0 och 
dess implikationer för biblioteksverksamheter (Casey & Savastinuk 2007, ss. xxi-
xxii). Svenska Wikipedia definierar bibliotek 2.0 som ”en löst definierad modell för 
en moderniserad form av bibliotek som är tänkt att spegla en övergång inom 
biblioteksvärlden” (Wikipedia-bidragsgivare 2011-01-26).  
 
I grunden handlar bibliotek 2.0 om påståendet att biblioteken måste förändras och det 
viktigaste är att sätta användarna i fokus: ”[t]he heart of Library 2.0 is user-centered 
change”, menar Michael E. Casey och Laura C. Savastinuk (2006, s. 40), och hävdar 
att bibliotek 2.0 är en modell för att involvera användare att bli mer delaktiga i 
biblioteksverksamheter. Enligt förespråkare av bibliotek 2.0 är dagens samhälle 
onekligen ett informationssamhälle, man menar att vi interagerar och kommunicerar 
med varandra på en helt annan nivå och i en helt annan takt än tidigare i historien 
(Casey & Savastinuk 2007, ss. 1-2). För att hinna med i de snabba 
informationstekniska och ekonomiska förändringarna anser man att bibliotek måste 
bli bättre på att lyssna på sina användare och lägga makten hos dem istället för hos 
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biblioteken. Dessutom ses bibliotek 2.0 som ett sätt att effektivisera biblioteksarbetet 
genom att ta hjälp av användarnas olika kompetenser (Casey och Savastinuk 2007, ss. 
5-6). 
 
I artikeln What is Library 2.0 förklarar Kim Holmberg, Isto Huvila och Maria 
Kronqvist-Berg bibliotek 2.0 som ”a change in interaction between users and libraries 
in a new culture of participation catalysed by social web technologies” (Holmberg, 
Huvila & Kronqvist-Berg 2009, s. 677). Det tycks tydligt, trots vissa begreppsliga 
diskussioner, att bibliotek 2.0 uppkommit som ett svar på diskussioner om webb 2.0 
och människors förändrade beteenden i förhållande till informationsteknik. En stor 
del av diskussionen kring bibliotek 2.0 har skett i biblioteksbloggar och 
bibliotekarier, framför allt nordamerikanska, har varit de främsta förespråkarna. 
Följaktligen anser jag att det är intressant att analysera och jämföra de artiklar som 
har publicerats i vetenskapliga tidskrifter, för att se hur diskussionerna förhåller sig 
till det omstridda fenomenet bibliotek 2.0 och dess förändringspotential för 
biblioteksverksamheter.  

3.3 Förhållandet mellan bibliotek, bibliotekarier och användare 
Flera olika forskare inom biblioteks- och informationsvetenskapen har använt 
diskursanalys för att belysa föreställningar om bibliotek, användare och samhälle. 
Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen undersöker i avhandlingen 
Folkebiblioteket under forandring. Modernitet, felt og diskurs (2006b) bland annat 
hur synen på (det danska) folkbiblioteket och dess användare har förändrats, med 
fokus på förändringar mellan modernitet och senmodernitet. Jochumsen och 
Hvenegaard Rasmussen menar att förhållandet mellan folkbibliotek och användare 
idag är mer komplext än någonsin tidigare och att frågan om hur folkbiblioteken ska 
förhålla sig till sina användare och icke-användare har blivit allt viktigare i 
diskussioner om folkbibliotekens framtid (2006b, s. 10). Jochumsen och Hvenegaard 
Rasmussen är intressanta för min undersökning eftersom de använder sig av en 
liknande ansats som jag, diskursanalys och föreställningar om bibliotek och 
användare, men också eftersom de sätter in föreställningarna i en större samhällelig 
kontext.  
 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen (2006b, ss. 111-114) skriver om tre olika sätt 
att definiera och diskutera biblioteksanvändare på, med hjälp av olika benämningar  
utifrån en modell av Ivar Frønes och Ragnhild Brusdal2. Dessa benämningar kan 
också utgå från användarnas bild av sig själva. Om användarna definieras som eller 
definierar sig själva som medborgare innebär det fokus på både rättigheter och plikter 
och målet är de bästa lösningarna för både bibliotekarier och medborgare, ”den fælles 
beste løsning”. Definieras användarna däremot som klienter blir synsättet annorlunda: 
då är bibliotekarierna experter som ”vet” vad som är bäst för att tillfredsställa 
klienternas olika behov.  Den sista benämningen är användarna som kunder, vilket 
innebär utgångspunkten att användarna alltid har rätt. Utifrån denna synvinkel är 
biblioteket till för sina användare – det är ett marknadsorienterat synsätt som fick allt 
större genomslagskraft i Danmark under 1980-talets bibliotekskris (Jochumsen & 

                                                
2 Frønes och Brusdals modell handlar inte specifikt om biblioteksanvändare utan om hur vi ser på oss själva i 
förhållande till samhället och den dominanta ideologin. 
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Hvenegaard Rasmussen 2006b, s. 160). Innan dess sågs användarna idealt sett som 
medborgare, men i praktiken behandlades de ofta som klienter i förhållande till 
biblioteket (Ibid, ss. 113-114). Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen (2006a, s. 41) 
menar i ett kapitel i antologin Folkebiblioteket som forvandlingsrum: perspektiver på 
folkebiblioteket i kultur- og medielandskabet att både bibliotekens syn på användarna 
och användarnas syn på sig själva har förändrats, och att bibliotekarier inte längre ses 
som auktoriteter. I dagens användarorienterade samhälle är det biblioteket som ber 
användarna om hjälp och inte vice versa. 
 
Liksom Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen menar den amerikanske 
bibliotekarien Mark Stover att synen på auktoriteter och professioner har förändrats. I 
sin artikel The Reference Librarian as Non-Expert: A Postmodern Approach to 
Expertise (2004) hävdar han att förhållandet mellan bibliotekarier och 
biblioteksanvändare kan jämföras med det mellan terapeuter och deras klienter. 
Stover menar att referenssamtalet bör ses som en kollaborativ process mellan 
bibliotekarie och användare och att bibliotekarierna bör se sig själva som ”icke-
experter” snarare än experter (Stover 2004, ss. 273-274). Detta är enligt Stover ett 
postmodernt koncept – idén om ett samhälle där mänskliga relationer, interaktion och 
kommunikation är i fokus (Ibid, s. 275).  
 
Kimmo Tuominen skrev redan 1997 artikeln User-centered Discourse: An Analysis 
of the Subject Positions of the User and the Librarian där han genom diskursanalys 
undersökte hur användare och bibliotekarier framställs i Carol C. Kuhlthaus Seeking 
Meaning: A Process Approach to Library and Information Science och menar att  
”the taken-for-granted way of constituting the identities of librarians and users can 
produce unintended consequences” (Tuominen 1997, s. 350).  Tuominen hävdar att 
det i Kuhlthaus verk finns ett ojämlikt maktförhållande mellan bibliotekarier och 
användare, och att denna obalans genomsyrar den användarcentrerade forskningen 
inom biblioteks- och informationsvetenskap. Därför menar Tuominen att det är 
viktigt att ha ett kritiskt synsätt och inte ta för givna de underliggande antaganden 
som reproduceras som sanna i användarforskningen (Tuominen 1997, s. 351).”The 
user-centered discourse”, skriver Tuominen (1997, s. 353), ”[...] constructs the way 
users and librarians are positioned as subjects within it”. Likt Tuominen är mina 
ambitioner att lyfta fram de olika identiteter och subjektpositioner som användare och 
bibliotekarier ges i mitt empiriska material samt visa på vilka konsekvenser det kan 
leda till om dessa tas för givna.  
 
Åse Hedemark och Jenny Hedman skrev 2002 magisteruppsatsen Vad sägs om 
användare? Folkbibliotekens användardiskurser i tre bibliotekstidskrifter i syfte att 
”undersöka folkbibliotekens användardiskurser genom att studera hur användare 
kategoriseras och hur användaridentiteter konstrueras i tre bibliotekstidskrifter” 
(Hedemark & Hedman 2002, s. 5). I sin diskursanalys identifierade de fyra 
användardiskurser: Folkbildningsdiskursen, den pedagogiska diskursen, den 
informationsteknologiska diskursen och den marknadsekonomiska diskursen (Ibid, s. 
38). Det finns både likheter och skillnader mellan Hedemark & Hedmans 
undersökning och min. Hedemark och Hedman undersökte diskurser i några svenska 
bibliotekstidskrifter, medan min undersökning behandlar främst nordamerikanska 
vetenskapliga b&i-tidskrifter. Ytterligare en skillnad är att Hedemark och Hedman 
undersökte diskurser inom en avgränsad folkbibliotekskontext, medan den tydligaste 
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avgränsningen i min uppsats är att artiklarna relaterar till fenomenet bibliotek 2.0, 
oavsett vilken bibliotekskontext de placerar sig i. En likhet är dock att flera av mina 
artiklar, om än inte alla, utgår från praktiska bibliotekskontexter. Därför anser jag att 
det är intressant att jämföra mina resultat med Hedemark & Hedmans, för att belysa 
likheter och skillnader mellan nationella och internationella diskurser om användare 
och för att se vilken betydelse bibliotek 2.0 som synsätt har fått på 
subjektpositioneringarna.  
 
En undersökning som relaterar till fenomenet bibliotek 2.0 är Mårten Björks och 
Jacob Ohlins magisteruppsats Myten om användaren: en studie av användardiskursen 
och dess visionärer (2008). Björk och Ohlin analyserar ”dokument som utvecklar 
visioner om ett mer användarorienterat bibliotek”, med syfte att ”undersöka vilka 
normer och värderingar som utgör grunden för de olika aspekterna av 
användarperspektivet” (2008, ss. 3-4). De kommer ur analysen av sina ”visionära” 
texter fram till att benämningen för biblioteksbesökare har förändrats från låntagare 
till användare som ses som kunder – ”vilket gör att biblioteket framställs som ett 
informationsvaruhus”. Vidare menar de att användardiskursens grundläggande vision 
om framtidens bibliotek är ”ett bibliotek helt byggt på användarens förfrågningar och 
föreställda behov” (Björk & Ohlin 2008, s. 71).  
 
Britta Smångs och Eva Tornbjer förhåller sig också till bibliotek 2.0 i 
magisteruppsatsen Biblioteken och 2.0: en idéanalys av synen på den sociala webben 
i några skandinaviska bibliotekstidningar (2010). Smångs och Tornbjer analyserar 
hur artiklarna om bibliotek 2.0 diskuterar bibliotekens framtid, makt och hierarkier 
samt kunskap. De identifierar i undersökningen ett konservativt perspektiv som ser 
boken som bibliotekens kärna och kritiserar begreppet bibliotek 2.0, ett socialt 
perspektiv som har en demokratisk grundtanke och vill att biblioteken ska vara till för 
alla samt ett populistiskt perspektiv som menar att biblioteken måste vara i ständig 
förändring och marknadsföra sig för största nytta (Smångs & Tornbjer 2010). Smångs 
och Tornbjers undersökning liknar min på ett antal punkter, framför allt diskussionen 
kring makt och biblioteket i samhället, och deras perspektiv bör således vara 
jämförbara med resultaten från min undersökning. Dock lägger Smångs och Tornbjer 
till skillnad från mig inte någon större fokus på hur användarna definieras och här 
anser jag att min undersökning kan vara ett komplement.  
 
Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att informationsbeteenden och 
användares behov idag ofta diskuteras i relation till Internet och människors ökade 
användande av sociala och interaktiva informationsresurser. Internet ses idag av 
många som mer socialt än tidigare och bibliotek 2.0 har uppstått som ett svar på 
frågan om bibliotekens roll i framtiden. Därför anser jag att det är intressant att 
fokusera på hur man positionerar användare och bibliotekarier i förhållande till 
bibliotek 2.0 samt vilka förändringar man menar att bibliotek 2.0 innebär, vilket nästa 
kapitel belyser.  
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4. Analys och diskussion 

I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit genom de diskursanalytiska 
närläsningarna av artiklarna. Tre olika diskurser har identifierats och dessa diskuteras 
och sätts i förhållande till teori- och bakgrundsavsnitten. Diskurserna analyseras mer 
ingående under respektive rubrik och slutligen görs en jämförande analys av synen på 
användaren i förhållande till informationsteknologi och biblioteksverksamheter.  
 
För varje diskurs presenteras först diskursens uppbyggnad, genom att exemplifiera 
med citat och konstruera och förklara ekvivalenskedjor. Ekvivalenskedjorna är, som 
jag tidigare förklarat, betydelsebärande system av teckenrelationer som konstituerar 
och strukturerar diskurserna. Inom diskursformationen bibliotek 2.0 finns moment 
som är relativt stabila, element som diskuteras ofta samt flytande signifikanter som är 
under konstant diskussion och diskursiv kamp. Dessa avser jag att belysa och 
diskutera. Därefter diskuteras vilka olika identiteter som konstrueras i diskurserna – 
hur positioneras bibliotekarierna och användarna i förhållande till varandra och i 
förhållande till webb 2.0-verktyg?  
 
De tecken som jag har identifierat som nodalpunkter – alltså de mest centrala tecknen 
– i de olika diskurserna, är de ord som används ungefär som slagord för att 
understryka argument och poänger. Dessa ord kan oftast ha många olika betydelser 
beroende på sammanhang, men får i diskursens ekvivalenskedja en sammanförande 
roll. Det är de olika diskursernas nodalpunkter som visar på vilka huvudsakliga 
punkter diskurserna skiljer sig åt. Med andra ord kan man säga att nodalpunkterna 
också är diskursernas brytpunkter, de platser där gränserna dras upp för vad som kan 
och inte kan sägas (jfr Foucault 1972).  

4.1 Marknadsdiskursen 
 

Library patrons, familiar with sophisticated commercial Web businesses, expect more now from 
their library, as well. They expect that library catalogs will work as well as Amazon.com’s Web 
site, and that they will find as much relevant material through the library’s home page as they 
seem to find through Google. Patron expectations in these and other areas should serve as a red 
flag for the necessity of library systems improvement–an area long overdue. 

Matheson & Davidson 2007, s. 59 
 

4.1.1 Diskursens uppbyggnad 
 
Nordamerikanska artiklar med folkbiblioteksperspektiv på vuxenverksamhet är i det 
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empiriska materialet de som oftast konstituerar marknadsdiskursen. Bibliotek 2.0 som 
koncept ses som en strategi för att anpassa biblioteken efter det kunderna vill ha.  
Man menar också att webb 2.0-tjänster ofta är kostnadseffektiva, vilket påpekas som 
en viktig anledning till att använda dessa (Matheson & Davidson 2007; Zanin-Yost 
2010).  
 
Marknadsdiskursen menar att bibliotek har mycket att lära av kommersiella företag 
såsom Amazon.com, Google och Flickr, inte minst i hur dessa arbetar gentemot sina 
kunder. Bibliotek finns enligt diskursen på samma arena som de kommersiella 
alternativen och måste därför konkurrera med dessa om användarnas intresse och 
engagemang. Man menar att företag som till exempel NetFlix, en amerikansk 
filmuthyrningstjänst, har idéer och koncept som är jämförbara med bibliotekstjänster 
och därför bör man låta sig inspireras av deras lösningar om dessa är mer 
användarvänliga och/eller mer effektiva än bibliotekens egna (Davidson & Matheson 
2008).  
 

Google and others market their services in direct competition with some of the library’s 
traditional core services, and that presents libraries with a challenge: demonstrate our worth, or 
lose patrons. 

Davidson & Matheson 2008, s. 153 
 

I diskursen ses marknadsföring som en viktig aktivitet för att nå biblioteksanvändarna 
(Mackenzie 2008; Draper & Turnage 2008). Exempelvis kan man formulera det som 
den australiensiska bibliotekschefen Christine Mackenzie, att ”the library brand” – 
bibliotekets varumärke – inte längre handlar om böcker eller information utan att 
”facilitating people to participate, interact and create, to provide the means for that to 
happen” (Mackenzie 2007, s. 120). Bibliotek 2.0 ses således som en metod för 
marknadsföring av bibliotek och diskursen lånar språk från en större diskurs i 
samhället, en som inte handlar om bibliotek utan är marknadsekonomisk. Man menar 
att samhället förändras konstant och för att kunna konkurrera måste biblioteket 
förändras. Mer än något annat ska det vara användarnas behov som bestämmer vilka 
förändringar som behövs. 
 

Formats have changed, and will continue to change, delivery systems have changed and will 
continue to change, skill sets and competencies have changed and will continue to change - but 
the user, the citizens who fund and value library services still need to have their social, culture and 
recreational needs met in both the virtual and physical domains in which libraries operate.  

Mackenzie 2008, s. 21 
 
Ofta handlar diskursens utsagor om att skapa ”mervärde” för användarna (Curran et 
al. 2006; Stephens 2006; De Jager-Loftus 2009; Draper & Turnage 2008).  
 

Making use of Web 2.0 is about making sure that, as a side effect to what the user is actually 
doing, libraries actually add value. 

Curran et al. 2006, s. 58 
 
Det handlar om att förändringar motiveras som kostnadseffektivisering och som 
nödvändiga för bibliotekens överlevnad. Den amerikanske bibliotekarien Brad Eden 
(2007, s. 31) påpekar i en artikel i Library Technology Reports att ”the users don't use 
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the catalog, and we don't have the money to keep up something the users don't 
access”. Eden menar också att ”libraries must now move to a more business-like 
economic model in their approach to information” (Ibid, s. 35). Diskursen 
positionerar biblioteken i tydligt konkurrensförhållande till andra 
informationsresurser, även om dessa inte befinner sig inom bibliotekssfären. Man 
menar att biblioteksanvändarna kommer att få en bättre upplevelse av biblioteket och 
bli mer lojala om de känner igen tjänsterna från kommersiella sammanhang, till 
exempel e-handel.  
 

So for example, the catalogue now includes the feature ‘users who borrowed this book, also 
borrowed…’. Arguably, this initiative gives the user a better experience when using the catalogue, 
making it more similar to the online shopping experience they are invariably more familiar with.  

Secker 2008, s. 114 
 
Ett utryck som det ofta refereras till i marknadsdiskursen är ”long tail” - ett 
marknadsföringsbegrepp som förklarar hur tjänster som till exempel Apples 
musiktjänst Itunes fungerar affärsmässigt. Long tail (eller ”den långa svansen” som är 
den svenska översättningen av uttrycket) innebär att masskulturen på grund av den 
digitala marknadens distributionsmöjligheter inte längre har samma starka ställning 
som tidigare, utan att konsumenter idag är mer ”spridda för vinden i oräkneliga 
nischer” (Anderson 2007, s. 12). Detta leder till att affärsverksamheter erbjuder ett 
större urval av exempelvis musik eller böcker eftersom man inte längre kan förutspå 
vad som kommer att sälja och hur mycket – man behöver ha ”ett stort lager med 
produkter som säljer relativt lite” (Ibid, s. 25). Flera artikelförfattare inom 
marknadsdiskursen har tagit till sig resonemangen om den långa svansen och menar 
att den är viktig att ta hänsyn till och att bibliotekens utbud och tjänster också måste 
bli mer diversifierade och baserade på användarnas olika behov och efterfrågan 
(Carpenter & Green 2009; Curran et al. 2006; Eden 2007; Matheson & Davidson 
2007; Sodt & Summey 2009; Stephens 2007c). Att detta specifikt 
marknadsekonomiska begrepp inkluderas i diskursen är ytterligare ett tecken på de 
kommersiella krafternas ökade påverkan på biblioteksverksamheter. 
 
I marknadsdiskursens ekvivalenskedja är användarna nodalpunkten, eftersom det är 
deras behov som ska definiera bibliotekens verksamheter. Andra viktiga tecken i 
ekvivalenskedjan är marknadsföring, nytta och effektivitet. Däremot kan biblioteket   
ses som ett omdebatterat element i diskursen, eftersom man menar att biblioteken 
ständigt måste förändras. Användaren är definierad som kund men biblioteken  har 
inte någon enstämmig definition i den här diskursen utan är till stor del vad 
användarna behöver att det ska vara i förhållande till sina behov och i förhållande till 
en yttre ekonomisk marknad.  
 
Marknadsdiskursen utestänger de utsagor som uttrycker att biblioteket ska hålla fast 
vid traditioner och grundvärden och inte tänka på konkurrensen gentemot andra 
förmedlare av liknande tjänster. Bibliotek 2.0 ses som ett mycket nytänkande koncept 
och  handlar i marknadsdiskursen om att ständigt omvärdera och förändra 
bibliotekens tjänster utifrån ekonomiska aspekter och utifrån vad användarna vill ha. 
Marknadstänkandet har blivit en allt större del i biblioteksdebatter, något som även 
konstateras i arbeten som relaterar till nordiska folkbiblioteksverksamheter 
(Hedemark & Hedman 2002; Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2006b; Smångs 
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& Tornbjer 2010). Att diskutera nytta och värde och relatera användare till ekonomi 
tycks idag vara vanligt och allt mer accepterat i bibliotekssammanhang i både 
Skandinavien och övriga västvärlden. Jonssons (2003) reflektioner kring 
marknadiseringen av biblioteksverksamheter är som mest applicerbara på 
marknadsdiskursens utsagor – det är i diskursen självklart att biblioteken ska anpassa 
sina tjänster efter det som efterfrågas av användarna och det som erbjuds av 
kommersiella alternativ. I stora drag påminner marknadsdiskursen om det som 
Smångs & Tornbjers (2010) kallar för det populistiska perspektivet, där nytta och 
marknadsföring står i centrum för bibliotekens verksamheter.  

4.1.2 Identiteter och subjektpositioner 
I marknadsdiskursen positioneras användarna som kunder och enskilda individer, 
med individuella behov och viljor. Användarna framställs som tekniskt kunniga och 
köpstarka med höga krav på valmöjligheter, snabbhet och effektivitet. Ofta är det den 
yngre generationens användare som diskuteras och det tycks som att dessa och icke-
användare är de viktigaste målgrupperna att nå (Cole, Graves, & Cipkowski 2010; De 
Jager-Loftus 2009; Makens 2007; Zanin-Yost 2010). Yngre användare är framtidens 
användare och det är dessa som marknadsdiskursen oftast strävar efter att engagera 
och inkludera genom nya tjänster.  
 
Genom att vara delaktiga medskapare menar marknadsdiskursen att användarna är 
med och förbättrar 2.0-verktygen och på så sätt effektiviserar bibliotekens arbete 
(Curran et al. 2006).  Det är inte primärt biblioteket i sig som användarna har behov 
av, ofta menar man att användarna inte reflekterar över skillnaden mellan bibliotekens 
tjänster och kommersiella tjänster. Snarare kan man säga att användarna i 
marknadsdiskursen positioneras som bibliotekens uppdragsgivare – det är biblioteken 
som är i behov av användarna, inte vice versa. Beroendeförhållandet mellan bibliotek 
och användare är, i linje med de förändringar Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen 
(2006a, s. 41) pekar på, omvänt mot traditionella auktoritära förhållanden. 
Bibliotekarierna positioneras inte som auktoriteter, utan deras uppgift är i 
marknadsdiskursen att vara öppna med vad man har att erbjuda sina användare och 
varför: 

 
This librarian does not create policies and procedures that impede users' access to the library. This 
librarian tells users how resources and funds will be expended. 

Stephens 2007b, s. 34 

 
Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 22) skriver om konsumtionssamhället att 
”[g]enom att anta rollen som ett subjekt i en konsumtionskultur accepterar vi att 
problemen konstrueras som personliga problem som individen själv har ansvar för 
och inte offentliga problem som kräver kollektiva lösningar”. Marknadsdiskursen 
skapar ett användarsubjekt som har möjligheten att välja att använda eller inte 
använda bibliotekens tjänster – det bibliotek 2.0 syftar till i denna diskurs är att stärka 
bibliotekens konkurrenskraft. Diskursen är, till skillnad från de andra, inte övertygad 
om bibliotekens relevans i användarnas vardag, inte ens idag men framför allt inte i 
framtiden.   
 
Marknadsdiskursen menar att ”the future of libraries will be guided by how users 
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access, consume and create content” (Stephens 2007b, s. 34) och att ”librarians must 
shed some territoriality and sense of supremacy as holders of the keys to the 
information kingdom, and let go of the belief that “our” resources are good, and 
“theirs” (meaning Google, etc.) are bad” (Davidson & Matheson 2008, s. 158). Att 
bibliotekarierna inte äger informationen de tillgängliggör är något som ofta påpekas, 
som ett motargument till de diskurser som vill framhålla bibliotekariernas makt. 
Däremot tillskrivs biblioteksanvändarna som en följd av sitt medskapande i 2.0-
tjänster en känsla av delägande och, enligt Curran et al. (2006, s. 54), är detta något 
som leder till att användarna blir mer ”passionerade” och lojala i förhållande till 
informationen. 
 
Inom diskursen är användarnas mästersignifikant tecknet ”kund” men de positioneras 
också som medskapare av information genom sociala verktyg. På så sätt skapas ett 
mervärde som är ekonomiskt och effektiviserar bibliotekens verksamhet. Biblioteken 
ses som en butik (jfr Nicholas et al. 2006; Björk & Ohlin 2008) i ett 
informationsköpcentrum där ett stort antal andra aktörer konkurrerar med liknande 
verksamheter och utbud. Därmed tillskrivs bibliotekspersonalen roller som liknar 
marknadsförares och nästintill säljares, en roll som tycks ligga utanför traditionella 
bibliotekarieroller. Bibliotekariernas yrkesroll diskuteras inte lika mycket i 
marknadsdiskursen som i de andra diskurserna, eftersom den viktiga frågan är hur 
man ska behålla biblioteksanvändarnas uppmärksamhet i konkurrens med 
kommersiella alternativ. Bibliotekariernas mästersignifikant är svår att definiera då 
dessa inte diskuteras främst som professionella, men likt Stover (2004) menar 
marknadsdiskursen att bibliotekarierna ska vara ”icke-experter” och ha en icke-
auktoritär inställning. Det är inom marknadsdiskursen enklare att identifiera vad 
bibliotekarierna inte bör vara än vad de bör vara.  

4.2 Gemenskapsdiskursen 
 

Librarians should be very aware of what fosters community. What pulls a community together? 
What creates human connections online? We can blather on about technologies and tools until 
we're blue in the collective, conference- attending, presentation-giving face, but the key is to use 
the social networking tools to foster support, connection, and feelings. 

Stephens 2007a, s. 38 

 

4.2.1 Diskursens uppbyggnad 
 
Library 2.0 or L2 as it is now more commonly addressed as aims to take the information to the 
people by bringing the library service to the Internet and getting the users more involved by 
encouraging feedback participation.  

Curran et al. 2006, s. 47 
 
Den andra diskursen, som jag i brist på bättre ord för det engelska ”community” 
kallar för gemenskapsdiskursen, liknar på ett antal punkter den marknadsorienterade 
men har ett tydligare fokus på användargrupper och nätverk snarare än ekonomiska 
frågor. Tecknet ”community” som är centralt i diskursen tolkas som känslan av 
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samhörighet och gemenskap, där biblioteken strävar efter att finnas som ett självklart 
inslag i användarnas vardag. Biblioteken ska sätta stor tillit till sina användare att 
definiera vad de vill ha, användarna ska vara med och påverka biblioteken och vara 
medskapare i interaktiva bibliotekssystem. Man försöker att minska avståndet mellan 
användarna och biblioteken genom att säga att man vill finnas där användarna finns – 
och då syftar man framför allt på biblioteksnärvaro i nya digitala informationsmiljöer 
(Curran et al. 2006; Lankes et al. 2007; Hedreen et al. 2008; Trott 2008). Aktörerna i 
gemenskapsdiskursen vill tona ner bibliotekens auktoritet och lägga mer makt hos 
användarna genom att inlemma sociala webb 2.0-tjänster som biblioteksverktyg, inte 
bara ”fritidsverktyg”. Bibliotekarierna ska finnas tillgängliga där  användarna behöver 
dem, när de behöver det (Reichardt 2008; Mathews 2009).  
 
Kontexten i gemenskapsdiskursen är inte enbart den omgivande ekonomiska 
marknaden utan främst lokalsamhället och de användargrupper som finns där. Curran 
et al. (2006, s. 56) menar att ”[a]dopting the Web 2.0 principles will allow libraries to 
better serve their customers”. Biblioteksanvändarna ses alltså även i denna diskurs 
som kunder men samtidigt ser man att biblioteket har en betydande roll i samhället: 
 

L2 reinforces the role libraries play in the community by building on today’s best and continually 
improving the service. L2 can be summarised as user-driven and aiming to save every library user 
time in retrieving the information they want. 

Curran et al. 2006, s. 58 

 
Radikal tillit och viljan att införa radikala förändringar ses som ledord som används 
för att förklara vilken inställning biblioteken bör ha gentemot sina användare och 
förändringar i deras informationsbeteenden (Bolan et al. 2007; Erich 2007; Swanson 
2007; Stephens 2007b). Om Second Life som biblioteksverktyg skriver den tekniska 
koordinatorn och bibliotekarien Kari Swanson:  
 

The virtual environment of Second Life offers the potential for radical changes in the way 
information and services are provided and also in the way librarians, library users and information 
interact. 

Swanson 2007, s. 79 
 
Man anser i gemenskapsdiskursen att webb 2.0 är en ny version av webben, som är 
mer interaktiv än sin företrädare och menar att feedback från användare ofta krävs för 
att webbsidor ska uppdateras och vara mer dynamiska än tidigare biblioteksresurser.  

 
The way in which communities interact socially has changed with Web 2.0 innovations. People 
no longer depend on written letters in the post or telephone calls to communicate. Web 2.0 has 
helped to create online social networks for public use; some provide social software which 
members can use to connect with each other. 

Curran et al. 2006, s. 54 
 
Informationsteknologins utveckling har förändrat användarnas 
kommunikationsmönster, menar gemenskapsdiskursen. Man kallar ibland 
gemenskapen och det man vill uppnå genom samarbete med användarna för 
”kollektiv intelligens” (Curran et al. 2006). Biblioteken måste ha en vilja att 
förändras, annars kommer inte bibliotek 2.0 att få genomslag mer än som en 
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förändring i teknik (Curran et al. 2006; Cook & Ellis 2008). Bibliotek 2.0 ses som en 
strategi för bibliotekens relevans i ett digital samhälle, en väg att gå för överlevnad. 
Gemenskapsdiskursen är den av diskurserna i mitt material som har flest likheter med 
Weinbergers (2007) resonemang om ny digital kunskapsorganisation och Caseys och 
Savastinuks (2007) synsätt på bibliotek 2.0 som förändringsmodell.  
 
Gemenskapsdiskursen ser det som ett måste att bjuda in användare och webb 2.0-
teknik ses som en katalysator för förändring ”in the way information and services are 
provided and also in the way librarians, library users and information interact” 
(Swanson 2007, s. 79). Nätverksskapande ses som en viktig effekt av bibliotek 2.0-
tjänster (Reichardt 2008; Lankes et al. 2007; Draper & Turnage 2008). Vissa element 
finns både i gemenskapsdiskursen och marknadsdiskursen, till exempel är 
kundservice ett viktigt element även i gemenskapsdiskursen – ”moving toward a 
more proactive interaction with customers is key” (Bolan & Cullin 2007, s. 42). Man 
inser att detta innebär ett mer affärsliknande sätt att se på bibliotekens verksamheter 
men eftersom målet är förändring och att göra gränserna mellan bibliotek och 
användare mer transparenta ser man inte affärstänkandet som ett mål i sig. Snarare än 
en fråga om effektivitet och nytta formuleras kundtänkandet i gemenskapsdiskursen 
som en fråga om bemötande och service – och framför allt om delaktighet i 
biblioteksverksamheter.  
 
I den här diskursen motiveras bibliotek 2.0 som en förändringsinsats och 
biblioteksanvändarnas inflytande och delaktighet ses som en demokratifråga. 
Ekvivalenskedjan består av tecknet användare i kombination med tecknen 
delaktighet, gemenskap, samarbete, radikal tillit, ny teknik och bibliotek. Tecknet 
gemenskap är diskursens nodalpunkt eftersom det är skapandet av nätverk och 
gemenskaper mellan bibliotek och användare som är diskursens mål. Det är utifrån 
vad som behövs för att biblioteksanvändarna ska bli en del av en samhörighet som de 
andra elementen i diskursen definieras, och de utsagor som inte leder till 
gemenskaper utestängs ur diskursen. Exempelvis diskuterar man inte frågor som rör 
kvalitetsgranskning av nya tjänster – man är överens om att webb 2.0-tjänster bör 
användas då de skapar förutsättningar för delaktighet och gemenskap. Diskussioner 
om ekonomiskt värde likt de i marknadsdiskursen är inte heller en del av 
gemenskapsdiskursen utsagor.  

4.2.2 Identiteter och subjektpositioner 
 
En viktig aspekt i diskursens artikulering är att lägga makten hos användarna istället 
för bibliotekarierna och man betonar vikten av radikal tillit. Man menar att 
användarna på många områden kan bidra med kunskap som biblioteket ibland inte 
känner till, till exempel gällande ny informationsteknik: 
  

Since some of Web 2.0 ideas are still foreign and intimidating to many adults working in libraries, 
teens can often be a great resource for incorporating what’s hot and relevant.  

Bolan & Cullin 2007, s. 42 
 
Användarna kommer före biblioteket i den här diskursen och man menar att 
bibliotekens främsta roll är i gemenskapen och mötet med användarna, inte som 
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institutioner i sig: 
 

The point is that the access to the library takes place at the point of conversation, not at the point 
the user realizes he or she needs information from the library. 

Lankes et al. 2007, s. 28 
 
Bibliotekarierna är inte experter i den här diskursen, de är snarare vägledare eller 
guider. Stovers (2004) syn på referenssamtalet som ett utbyte och en process stämmer 
bra in på hur man ser på mötet med användare inom gemenskapsdiskursen. 
Bibliotekarierna ska planera åt sina användare, allt ska baseras på vad användarna vill 
ha och resurserna ska konstrueras så att de är mer användarvänliga och ger 
användarna möjlighet att bidra med innehåll. Man har ambitionen att engagera 
användarna fullt ut i bibliotekens verksamheter.  ”Librarian 2.0, then”, skriver 
forskaren och bibliotek 2.0-förespråkaren Michael Stephens i en artikel från 2007, ”is 
the 'strategy guide' for helping users find information, gather knowledge and create 
content” (Stephens 2007a, s. 34). En skillnad i subjektpositionering jämfört med 
marknadsdiskursen är att användarna i gemenskapsdiskursen i högre utsträckning ses 
som kollektiva användargrupper istället för som individer. 
 
I bibliotekariernas identitet är det tecknet ”vägledare” som är mästersignfikanten, 
eftersom det är det som man menar är den viktigaste rollen för bibliotekarierna att 
inta. Användarnas mästersignifikant är ”medskapare” - det är det man ser som 
användarnas idealroll och som positionerar användarna som aktiva producenter och 
konsumenter i bibliotekssammanhang. Gemenskapsdiskursens huvudpoäng är ett 
utbyte mellan användarna och bibliotekarierna, där man kollaborativt bygger upp 
framtidens bibliotek, men det allra viktigaste är att användarnas behov styr processen. 

4.3 Lärandediskursen 
 

It is understandable that the main pages were locked down to librarian-only editing, as these are 
the public face of the department, and graffiti at an inopportune time could prove disastrous. 

Bobish 2010, s. 11 

4.3.1 Diskursens uppbyggnad 
Lärandediskursen skiljer sig från de övriga två eftersom den har ett pedagogiskt 
fokus. De flesta artikelförfattarna menar att webb 2.0-tjänster ska användas – det är 
viktigt för biblioteken att inte halka efter i den tekniska utvecklingen – men ofta anser 
man att endast de verktyg och tjänster som har pedagogisk relevans ska användas och 
i rätt sammanhang (Naslund & Giustini 2008; Reichardt 2008). I den här diskursen 
har biblioteken en auktoritet att bestämma vad som är relevant för användarna och 
biblioteken har den yttersta kontrollen över den information som skapas och 
förmedlas via webb 2.0-tjänster. I diskursen saknas den radikala tillit till användarna 
som gemenskaps- och marknadsdiskurserna menar ska finnas i bibliotek 2.0-
kontexter.  
 
Samhällssynen i lärandediskursen är ett lärande samhälle och livslångt lärande och 
informationskompetens är begrepp som ofta används (Mackenzie 2008; Naslund & 
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Giustini 2008). 2.0-verktyg ska inte ersätta traditionella verktyg utan ska ses som 
komplement och som ett sätt att följa den informationstekniska utvecklingen och de 
tekniska krav som användarna till följd kan ha på informationsresurser (Reichardt 
2008; Kellam et al. 2009; Stover 2009; Zanin-Yost 2010). Användandet av webb 2.0-
resurser ses alltså som en reaktion på en utveckling som annars skulle kunna bli 
negativ för biblioteken. Man vill inte gå miste om något som kan bli betydande för 
bibliotekens framtid men vill samtidigt betona bibliotekets pedagogiska funktion i 
förhållande till de nya verktygen.  
 

Some librarians expressed concern that the faculty or administration might assume that the tool 
could replace library instruction; they were reassured that the goal for the tool is to ensure that 
students are using the “best of the best” library resources, not to replace course integrated 
instruction.  

Kellam et al. 2009, s. 354 
 
Ibland menar man att biblioteken bör använda webb 2.0-tjänster men utan att 
användarna är medskapare, särskilt då man menar att något utgår från bibliotekets 
”officiella” sida (Bobish 2010). Man vill framför allt använda tjänsterna för 
kommunikation med användarna.  
 

Ever since the arrival of Web 2.0 tools, academic librarians have attempted to harness the power 
of these emerging technologies. They have debated the merits and challenges of entering the 
social spaces of students through Facebook and MySpace. They have expanded into the 
blogosphere with a myriad of library blogs. All of these efforts have had the primary goal of 
pushing the library and its resources into the spaces that patrons are fond of frequenting. 

Kellam et al. 2009, s. 350 

 
Det finns inom diskursen en oro kring förlust av expertis när man tillåter taggning 
utan någon kontrollerad vokabulär. Man menar att biblioteken kan skapa profiler på 
till exempel Delicious och LibraryThing och på så sätt leda användarna till ”bra” 
länkar. Här ses biblioteket som förmedlare medan användarna är mottagare som för 
det mesta inte har möjlighet att vara medskapare. Det är en förhållandevis traditionell 
syn på användarna där man menar att bibliotekarierna (ofta i 
forskningsbibliotekssammanhang) ska lära användarna hur de meningsfullt och 
enhetligt kan tagga sin forskning så att kunskapen kan bli användbar för andra 
(Jajasuriya & Brilliantine 2007; Robertson et al. 2008). Bibliotek 2.0-tanken om att 
man ska dela med sig av sin kunskap så att andra kan bli delaktiga finns alltså, men 
det är bibliotekarierna som vet vad som är ”rätt” eller ”fel” sätt att tagga och detta 
anses vara en viktig uppgift att förmedla till användarna (Jajasuriya & Brilliantine 
2007; Trott 2008). På så sätt försöker biblioteken att bibehålla en viss makt över 
kunskapsorganisation som praktik, även om man vill bjuda in användarna att delta.  
 

The value of patron-tagged bookmarks may seem dubious to librarians accustomed to controlled 
vocabularies and hierarchical classification schemes. Nonetheless, understanding, observing, and 
participating in this social phenomenon will help librarians stay connected with this burgeoning 
trend, and develop ways to connect patrons with library resources and services. User-assigned 
tags may be better suited for categorizing ideas. 

Connor 2007, s. 11 
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Som citatet ur Connors artikel rörande medicinska bibliotek visar, ses användarnas 
kunskapsorganisation som annorlunda jämfört med bibliotekens 
kunskapsorganisation. Synen på användarnas inflytande är kluven inom diskursen: 
Connor och ett antal andra artikelförfattare (Shoniwa & Hall 2007; Lankes et al. 
2007; Stover 2009) menar i likhet med gemenskapsdiskursen att användargenererat 
material kan och bör användas, men inte ersätta det som är biblioteksgenererat. Men 
några artikelförfattare menar att biblioteken måste identifiera att användarna har 
föränderliga biblioteksbehov, ”user needs change rapidly” (Jajasuriya & Brilliantine 
2007, s. 37) men samtidigt hålla nere förväntningarna på vad biblioteken kan erbjuda:  

 
Student expectations should be managed. Students may desire services that are not feasible from a 
practical or financial standpoint. It is important to set expectations that the library can meet. 

Jajasuriya & Brilliantine 2007, s. 138 
 
En viktigt skillnad gentemot marknads- och gemenskapsdiskursen är att i 
lärandediskursen är det biblioteken som har den yttersta beslutandemakten, jämfört 
med marknadsdiskursen och gemenskapsdiskursen där målet är att ekonomiska 
nyttoaspekter och/eller användarnas behov ska bestämma bibliotekens verksamheter. 
 
I lärandediskursen ses bibliotek 2.0 ofta som likställt med användandet av webb 2.0-
tjänster inom biblioteksverksamheter (Shoniwa & Hall 2007; Murley 2008; Reichardt 
2008; Naslund & Giustini 2008; Stover 2009). Konceptet anses inte som någon 
radikal förändring för bibliotekens uppdrag, bara när det gäller verktyg som kan 
främja lärande:  
 

Think of Library 2.0 as a toolbox from which you choose the tool that will help you meet your 
users’ needs. No matter how exciting the technology is, it is only “a tool, never a reason” for 
change. 

Murley 2008, s. 201 
 
Nodalpunkten i den här diskursen är tecknet lärande eftersom det är det tecken som 
håller ihop diskursen, och lärandet definieras av biblioteken i förhållande till 
verktygen och användargrupperna. Man kan se att lärande är ett moment eftersom de 
olika aktörerna inom diskursen är överens om att det som är viktigast i bibliotekens 
arbete är att kunskapen ska stå i centrum. Lärandet och de pedagogiska aspekterna är 
det som bestämmer vilka verktyg som ska användas och hur dessa ska införlivas i 
bibliotekens verksamheter. Den nya informationsteknikens betydelse underskattas 
inte men man menar att det är biblioteken som bör bestämma hur och i vilka 
sammanhang sociala verktyg ska erbjudas till användarna. Nya vägar till mening och 
kunskap skapas inte genom enbart de nya verktygen utan bibliotekarierna ses som 
viktiga dels i urvalsprocessen och dels i användningsprocessen. I den här diskursen 
menar man, liksom Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen (2006c), att 
bibliotekarierna har en viktig utökad pedagogisk roll i att undervisa i 
informationskompetens. 

4.3.2 Identiteter och subjektpositioner 
I sin analys av Kuhltaus text kommer Tuominen fram till att användarna positioneras 
som i behov av hjälp i sin informationssökningsprocess, och hjälpen ska komma från 
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bibliotekarien som ses som rådgivare och expert (Tuominen 1997, s. 361). Detta 
stämmer väl överens med hur användarna positioneras i lärandediskursen, där 
bibliotekarierna är experter och pedagogiska guider till kunskap. Samtidigt finns det i 
lärandediskursen en ambition att bjuda in användarna att delta, men deltagandet är på 
bibliotekariernas villkor. Artikelförfattarna är överens om att bibliotekariernas uppgift 
gentemot användarna är pedagogisk men det råder debatt om i vilken grad 
användarna ska vara medskapare. Antingen kan webb 2.0-verktygen användas för 
feedback såsom kommentarer, eller så kan användarna bidra med sin kunskap som 
medskapare. Användarna är i lärandediskursen inte ett stabilt moment eftersom man 
inte är överens om huruvida de är aktiva som medskapare eller om interaktionen är 
främst återkoppling.  
 
Tuominen jämför förhållandet mellan bibliotekarie och användare med dels 
förhållandet läkare – patient och dels vuxen – barn (Ibid, s. 363). I lärandediskursen 
kan man också se jämförelsen vuxen – barn men framför allt lärare – elev. 
Ambitionen inom diskursen är att användarna ska använda bibliotekens resurser på 
”rätt” sätt, och det är bibliotekarierna som ska lära ut detta genom pedagogiska 
förhållningssätt (Fagan 2009; Robertson et al. 2008). Men inom lärandediskursen 
finns också tanken att inte bara bibliotekens system och personal kan vara experter 
utan i viss mån även användarna, och därför ska dessa medverka i interaktiva utbyten 
med biblioteken (Lankes et al. 2007; Robertson et al. 2008). Användarna ses kunna 
förbättra biblioteken, i samarbete med bibliotekspersonal som fortfarande har en 
expertroll: 
 

The empowered user can participate in answering all of these questions but does not replace the 
expert librarian; rather, the user contributes additional and diverse information and commentary. 

Lankes et al. 2007, s. 26  

 
Synen på användarna som medskapare finns alltså även i lärandediskursen men är 
mer nedtonad än i marknads- och gemenskapsdiskurserna. När det gäller identiteter 
och subjektpositioner är det bibliotekariernas identitet tecknet ”professionell” som är 
mästersignifikanten eftersom bibliotekarierna ses som mest kunniga och i kontroll 
över bibliotekens resurser och positionerar användarna i förhållande till det som 
biblioteken har att erbjuda. Den radikala förändringen som finns i synen på 
användarnas expertis och makt i de första två diskurserna ses i lärandediskursen 
främst som en teknisk förändring. Och denna förändring är inte proaktiv utan oftast 
reaktiv – biblioteken har upptäckt att användarna allt mer använder Internet och webb 
2.0-tjänster i sitt kunskapssökande och försöker därför hitta vägar att anamma de nya 
verktygen men på sätt som man anser vara mer ”rätta” och relevanta. Man kan säga 
att det är i lärandediskursen som maktspelet mellan användare och bibliotek blir som 
tydligast, eftersom bibliotekarierna ofta försöker bibehålla makten över 
organiseringen och förmedlingen av kunskap.   
 
Användarnas mästersignifikant är ”kunskapssökande klienter”, eftersom 
lärandediskursen menar att användarnas främsta orsak till att använda bibliotekets 
resurser är för att få ökad kunskap. Användarna positioneras i lärandediskursen i 
traditionell mening som underställda biblioteken och bibliotekarierna, visserligen ses 
användarna ha egna expertisområden och behov som inte alltid går i linje med 
bibliotekens – men samtidigt är det beskrivet ur bibliotekssynvinkel. I slutändan är 
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det biblioteken som sätter upp gränser för vilka tjänster och service som erbjuds 
användarna.  
 
Om man ska jämföra med Jochumsens och Hvenegaard Rasmussens (2006b) 
diskussioner kring biblioteksanvändarnas tre identiteter ses användarna i 
lärandediskursen som ett mellanting mellan klienter och kunder. De benämns som 
studenter, elever, användare eller låntagare och anses vara kunniga i den nya tekniken 
såsom sociala medier. Men oftast menar man att trots att användarna kan tekniken så 
använder de den på fel sätt och det är här bibliotekariernas betydelse i sammanhanget 
finns. Framför allt när det gäller taggning och kunskapsorganisation genom nya 
medier och verktyg menar man att bibliotekarierna fortfarande har en roll som 
experter. Användarna ses ibland som okunniga och svårtämjda, man måste ”locka” 
dem till bibliotekets arenor med hjälp av webb 2.0-verktyg men reglera hur dessa kan 
användas. Den tidigare omnämnda Christine Mackenzie ställer i en artikel den 
retoriska frågan:  
 

How many of your students come in and borrow books for school assignments? Once our bread 
and butter, now they can cut and paste online to their heart's content! 

Mackenzie 2008, s. 16 

 
För att locka tillbaka användarna menar Mackenzie att biblioteket bör erbjuda 
liknande verktyg men mer sofistikerat: ”Competition for learning, for reading, 
recreation, finding information is coming from many areas” (Ibid, s. 16) Det 
framställs som viktigt för biblioteken att guida användarna till information av hög 
kvalitet, så att dessa inte bara nöjer med att tänka att ”near enough is good enough” 
(Ibid).  
 
Eftersom varken synen på användarna eller synen på den nya informationstekniken  
är enhällig i diskursen är betydelserna inte helt fixerade. Ibland styrs den diskursiva 
kampen mot marknadsdiskursens eller gemenskapsdiskursens innebörder, men ibland 
styrs den mot mer traditionella synsätt på bibliotekens uppdrag. Ett fåtal artiklar i 
urvalet vänder sig emot konceptet bibliotek 2.0 och dess användarorienterade kärna. 
En artikel skriven av bibliotekarien James M. Donovan (2008) kritiserar bibliotek 2.0 
och  menar att man riskerar att underminera bibliotekets ursprungliga uppgifter och 
värderingar genom för mycket användarfokus: 
 

Capitulating to the changed expectations of patrons, who only know how to enter words into a 
box in order to retrieve lists of results returned and ordered according to unknown criteria, may be 
providing “service,” but it is not clear that libraries thereby remain libraries. 

Donovan 2008, s. 102  
 
De åsikter som förs fram av framför allt Donovan men även i viss mån i några andra 
artiklar (Atulomah  2010; Corrado 2008) kan ses stå i antagonistiskt förhållande till 
de andra diskurserna, framför allt de två första. Dessa artikelförfattare följer en 
tradition som positionerar bibliotekarien som auktoritet och användaren som klient. 
Man menar att det finns en kärna i biblioteksverksamheter som kan gå förlorad om 
man anpassar sig för mycket efter den digitala marknaden. Men vad denna kärna 
egentligen består av finns det olika bud på. Företag som Amazon och Google bör inte 
ses som konkurrenter eftersom dessa inte är kulturinstitutioner eller har 
biblioteksuppdrag såsom att bygga och bevara samlingar (Donovan 2008). 
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The accessibility of electronic resources tempts users to satisfy their information needs beyond 
the four walls of the library. As the Internet has become an integral part of everyday life, 
librarians, like any other professional group, must attempt to make sense of these changes within 
their domain of expertise and engage with the opportunities and challenges raised. 

Atulomah  2010, s. 1 
 
Man inser likväl ibland att de nya sociala verktygen kan vara användbara i 
bibliotekskontexter, men kan skapa en problematik för bibliotekariernas auktoritet 
och man menar att det är viktigt att vara tydlig med vad som är biblioteksgenererat 
respektive användargenererat. I en artikel om en Delicious-bokmärkessida för 
medicinska studenter diskuterar den kanadensiske bibliotekarien Edward M. Corrado 
hur man ska göra om studenterna ska få bidra med länkar:  
 

Since this will be un-mediated content, it may be a good idea to do this as a separate Web page, 
making sure that appropriate disclaimers are put into place to inform users that the library has no 
direct control over these resources. 

Corrado 2008, s. 12 

4.4 Diskursernas relationer, maktförhållanden och konsekvenser 
Ibland kan artiklarna i mitt empiriska material placeras in mitt emellan två av 
diskurserna och då kan intrycket bli något ambivalent – det visar sig att diskurserna 
inte är helt slutna utan i förhandling med andra diskurser (jfr Laclau & Mouffe 1985). 
Marknadsdiskursen och gemenskapsdiskursen överlappar varandra och syns ofta 
parallellt i flera artiklar (se till exempel Curran et al. 2006; Stephens 2007b). Men jag 
anser likväl att det är två separata diskurser eftersom de i grunden representerar två 
olika värderingar av bibliotekens roll i samhället. Det som framför allt skiljer 
marknadsdiskursen från gemenskapsdiskursen är tanken om ett mervärde för 
användarna och för biblioteken i förhållande till kommersiella aktörer, som får till 
följd att marknadsekonomiska termer används och att termer som beskriver mer 
traditionella värden såsom kvalitet och kunskap utesluts ur diskursen. Medan 
marknadsdiskursen menar att bibliotekens egenvärde inte är större än kommersiella 
informationsförmedlares, betonar gemenskapsdiskursen bibliotekens betydelse i 
samhället. Mervärde i marknadsdiskursen innebär framför allt 
kostnadsrationaliseringar, i gemenskapsdiskursen innebär det istället kollektivt 
kunskapsskapande och gemenskaper mellan användare och bibliotek – visserligen ser 
man i gemenskapsdiskursen behovet av effektivisering av biblioteksarbete såsom 
kunskapsorganisation men inte främst av ekonomiska anledningar.  
 
Foucault (1972) menar att varje diskurs innehåller utestängningsmekanismer för vad 
som inte kan sägas inom diskursen och detta går att applicera på diskurserna i mitt 
empiriska material. ”Bildning” är till exempel inte en del av marknadsdiskursens 
vokabulär och man diskuterar inte bibliotekens betydelse för grupper i samhället som 
inte är köpstarka eller tekniskt kunniga. De demokratiska och folkbildande värden 
som ofta av tradition återfinns i folkbiblioteksdiskurser (Hedemark & Hedman 2002; 
Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2006b) har ingen plats i marknadsdiskursens 
ekvivalenskedja. I lärandediskursen utesluts de utsagor som inte säger något om 
biblioteket som pedagogisk resurs, medan det i gemenskapsdiskursen är åsikter som 
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inte har fokus på användarinflytande och delaktighet som utesluts.  
 
Biblioteksvärlden beskrivs av många vara i förändring. Med Weinbergers (2007) 
resonemang i åtanke kan man hävda att biblioteket bara är en del i en mer splittrad 
digital (och fysisk) informationsvärld – och många av artikelförfattarna i framför allt 
marknads- och gemenskapsdiskurserna ser bibliotek 2.0 som en strategi för att hålla 
biblioteket relevant och intressant för de nuvarande och potentiella användarna. 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen (2006b, s. 186) skriver att det har blivit 
tydligt under de senaste decennierna att det finns allt fler bud på folkbibliotekens 
framtid och att det inte längre bara är aktörer från biblioteksvärlden (eller b&i-
världen) som deltar i den danska biblioteksdebatten. Folkbibliotekens framtid är en 
fråga det finns många olika åsikter kring, något som framkommer även i min 
undersöknings empiriska material. När det gäller bibliotek 2.0 som framtidsstrategi 
finns det spridda åsikter kring hur man ska agera för att behålla bibliotekens – 
inklusive skol- och forskningsbibliotekens – relevans i samhället. De flesta 
artikelförfattarna är överens om att förändringar måste ske men däremot oense om 
vilka förändringar som behövs och hur radikala dessa behöver vara. Bibliotek 2.0 ses 
som en konsekvens av och reaktion på informationens ökade betydelse i samhället. 
 
Jämfört med Hedemark och Hedman (2002) har jag inte identifierat att någon diskurs 
mer specifikt än någon annan ställer användarna i relation till informationsteknologi. 
Då mitt empiriska material genomgående relaterar till bibliotek 2.0 är 
informationsteknologin något som alla diskurserna förhåller sig till, men på olika sätt. 
Därför har jag valt att inte kallat någon diskurs för IT-diskurs eller liknande. I 
artiklarna är det oftast inte tekniken i sig som är det centrala ämnet för diskussion, 
utan om och i så fall hur man ska använda webb 2.0-tjänster för att bäst tillgodose 
sina användares behov i förhållande till bibliotekens uppdrag. 
 
Enligt Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen (2006b, s. 180) har användarna blivit 
ett moment i den danska biblioteksdiskursen men så är inte fallet i mitt empiriska 
material. I den internationella biblioteks- och informationsvetenskapliga debatten 
kring bibliotek 2.0 är användarna kanske inte en flytande signifikant men däremot ett 
element. Den flytande signifikanten i sammanhanget är snarare webb 2.0-tjänsterna, 
som är under konstant diskussion ur olika vinklar. Den främsta diskursiva kampen 
handlar om huruvida webb 2.0-tjänster ska användas, i vilket syfte och om 
användarna ska vara medskapare eller inte. Liksom Hedemark och Hedman (2002, ss. 
48-49) har jag märkt att det bara är ett fåtal av de analyserade artiklarna som explicit 
handlar om biblioteksanvändare. Flertalet artiklar handlar om webb 2.0-tjänster och 
om och hur dessa ska användas i biblioteksverksamheter, i relation till frågor som 
berör användarnas behov och beteenden. Kommunikation och samarbete med 
användarna samt kostnadseffektivitet är argument för varför tjänsterna ska användas, 
medan bibliotekens egenvärde eller uppdrag är argument för varför webb 2.0-tjänster 
inte bör användas på bibliotek. Men det som jag anser vara mest intressant är hur man 
positionerar användarna olika beroende på vilken syn man har på de nya tekniska 
verktygens betydelse för biblioteksverksamheter. Man tillskriver användarna olika 
roller beroende på vilken ståndpunkt man själv som artikelförfattare intar, vilken 
diskurs man tillhör.  
 
Precis som Tuominen (1997) menar jag att det – fortfarande – finns ett ojämlikt 
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maktförhållande mellan bibliotekarier och användare. I många av artiklarna i mitt 
empiriska material är författarna även bibliotekarier och detta påverkar hur man 
positionerar bibliotekarier och användare i förhållande till varandra. Kanske är det i 
marknadsdiskursen som maktförhållandet kan ses som mest jämlikt eftersom både 
bibliotekarier och användare där ses som aktörer på en yttre ekonomisk marknad. I 
gemenskapsdiskursen vill man däremot att användarna ska ha makten över 
bibliotekens verksamheter. Lärandediskursens kamp kring positioneringar är mycket 
intressanta eftersom de tydligt visar på den pågående diskussionen om användarnas 
inflytande gentemot bibliotekariernas professionella roll. I lärandediskursen är 
maktkampen tydligare än i de andra diskurserna, och spänningen mellan tradition och 
förändring framträder som mest.   
 
Det som folkbiblioteken och deras personal behöver inför framtiden, menar 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen (2006b, ss. 187-188) är en ökad synlighet 
och nya kompetenser. Biblioteken är enligt Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen i 
en svårare konkurrenssituation än tidigare och därmed är behovet större för 
biblioteken att hävda sig och ta sin plats i kulturvärlden och på den offentliga sektorn. 
Dessa resonemang kan troligen även appliceras på förhållanden i andra 
bibliotekskontexter än folkbibliotek. Marknadsföring kan komma att bli en viktigare 
aktivitet för bibliotek och detta är något som marknadsdiskursen framhåller. Att man 
bör se användarna som kunder och att arbeta för att erbjuda dem det de vill ha där de 
vill ha det är utsagor som återkommer både i folk- och 
forskningsbibliotekssammanhang. Samtidigt finns det motreaktioner på 
marknadstänkandet, framför allt i lärandediskursen men även i gemenskapsdiskursen 
påpekar man att ekonomi och marknadsföring inte får vara de främsta argumenten för 
att använda webb 2.0-tjänster. Tekniken bör inte vara ett mål i sig utan ett medel för 
att uppnå mål som kan vara pedagogiska eller samhälleliga. 
 
Kimmo Tuominen hävdar att ”the survival of a certain scientific life-form depends to 
a great extent on how effectively its supporters can convience a sufficient number of 
influentual individuals and groups of its usefulness” (1997, s. 353) och detta kan 
appliceras på bibliotek 2.0 som forskningsfenomen. Om begreppet ska överleva måste 
man övertyga andra forskare och verksamma både inom och utanför biblioteksvärlden 
om dess användbarhet i både teori och praktik, och frågan är hur väl detta lyckas? Ett 
antal artiklar ifrågasätter redan bibliotek 2.0:s relevans och substans.  Liksom 
Holmberg et al. (2009) menar jag att bibliotek 2.0 som begrepp troligen kommer att 
användas mindre i fortsättningen, och det är inte mycket som för tillfället tyder på att 
varken ”bibliotek 2.1” (Mathews 2009) eller ”bibliotek 3.0” (Saw & Todd 2007) 
kommer att få någon större genomslagskraft som nya begrepp. Många 
artikelförfattare i mitt empiriska material vill inte använda begreppet ”library 2.0” 
eftersom man tycker att det är för löst definierat, men däremot fungerar fenomenet 
bibliotek 2.0 väl som startpunkt för att diskutera bibliotekens framtid. 
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5. Slutsatser 

Tre olika diskurser har identifierats i det empiriska materialet: en som är tydligt 
marknadsorienterad, där användarna ses som kunder och där biblioteket befinner sig i 
en tydlig konkurrenssituation gentemot exempelvis nätbokhandlar och Google. 
Biblioteket måste marknadsföra sig utifrån det användarna vill ha och det som 
erbjuds av kommersiella aktörer samt finnas i de miljöer där användarna befinner sig. 
Ekonomi och nytta är viktiga argument för bibliotek 2.0-tjänster, det handlar om att 
effektivisera kommunikationen med och servicen gentemot, användarna. Kontexten 
är marknadsekonomisk och inom marknadsdiskursen menar man att biblioteken 
måste vara i konstant förändring efter marknadens och användarnas efterfrågan och 
behov.  
 
Kanske är det den något idealistiska synen på bibliotek 2.0 som radikal 
förändringsmodell för biblioteken som gör att gemenskapsdiskursen sällan 
förekommer i ren form utan ofta i kombination med någon av de andra diskurserna. 
Gemenskapsdiskursen vill att användarna och bibliotekarierna ska bygga upp 
biblioteken tillsammans – användarna ses idealt som aktiva medskapare och uttrycket 
”radikal tillit” är viktigt. Man menar att den främsta fördelen med webb 2.0-tjänster 
är att användarna får ökat inflytande på bibliotekens verksamheter. 
 
Den tredje diskursen har jag valt att kalla för lärandediskursen, då den hävdar att 
biblioteken har som främsta uppgift att bidra till användarnas lärande. Denna diskurs 
är vanlig i artiklar som rör forskningsbibliotek och skolbibliotek, men även i 
folkbibliotekskontext återfinns lärandediskursen i samband med det livslånga 
lärandet. Några enstaka artiklar inom lärandediskursen skiljer sig från de andra, 
genom att starkt framhävda bibliotekariernas yrkesroll och bibliotekets unika plats i 
samhället. Dessa artiklar är negativt inställda till konceptet bibliotek 2.0 och menar att 
biblioteken inte ska konkurrera med kommersiella digitala tjänster och inte helt förlita 
sig på användarna. Jag har placerat dessa i lärandediskursen eftersom de ser 
biblioteken som platser för bildning och kunskap, men däremot skiljer de sig från 
lärandediskursens övriga artiklar eftersom de inte vill fokusera för mycket på 
användarna. Dessa få artiklar har utsagor som troligen oftare återfinns i andra 
diskursformationer än just bibliotek 2.0.  

5.1 Föreställningar om användare 
De olika diskurserna har olika sätt att se på användare och deras roller i fysiska och 
digitala biblioteksverksamheter. I marknadsdiskursen ses användarna som kunder i ett 
informationssamhälle med hög konkurrensnivå. Biblioteken konkurrerar med 
kommersiella krafter såsom exempelvis nätbokhandlar om användarnas 
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uppmärksamhet och därför ses marknadsföring som en mycket viktig aktivitet för 
biblioteken. Användarna ses som enskilda, köpstarka och tekniskt kunniga individer. 
De som är viktigast att engagera enligt marknadsdiskursen är ungdomar och icke-
användare, eftersom man hävdar att dessa är framtidens biblioteksanvändare och 
därför bör få tillgång till biblioteksresurser som är utformade efter modeller som de 
känner igen från kommersiella alternativ. I marknadsdiskursen menar man att 
användarna främst är intresserade av digitala biblioteksresurser – de fysiska 
resurserna diskuteras inte särskilt ofta i relation till bibliotek 2.0. Användarnas behov 
och ökade krav på lätthanterlig och effektiv informationsteknik ska bestämma vilka 
resurser och tjänster som biblioteken ska tillhandahålla. 
 
I gemenskapsdiskursen ses användarna som både kunder och klienter, men framför 
allt beskrivs deras identitet som medskapare. Den ideala användaren är engagerad och 
aktiv och vill bidra med åsikter och innehåll för att mångfaldiga bibliotekens resurser 
och tjänster. Det finns demokratiska aspekter som argument i diskursen – man menar 
att biblioteken är till för sina användare och därför bör agera efter deras behov. Man 
vill ta tillvara på de olika kompetenser som användarna besitter. Användarna ses i 
diskursen ofta som grupper snarare än individer, till exempel kan man skriva om 
ungdomar eller skolelever som grupp. I gemenskapsdiskursen kan användarna vara 
experter likaväl som att bibliotekarierna kan vara det, men det viktiga är den 
kollaborativa processen.  
 
Lärandediskursen ser användarna som framför allt kunskapssökande klienter. De är 
elever, studenter och livslångt lärande individer. Bibliotekarierna har därför i uppgift 
att kvalitetsgranska informationsflöden och se till att endast de bästa och mest 
användbara webb 2.0-tjänsterna når användarna via biblioteken. Användarna kan 
bidra genom exempelvis taggning av material, men inte på samma villkor som 
bibliotekarierna. Användargenererat material ses som annorlunda än 
biblioteksgenererat och därför bör de två ses som två separata kategorier, som kan 
existera parallellt.  
 
De egenskaper och roller som de olika diskurserna tillskriver biblioteksanvändare 
skiljer sig alltså på flera punkter, även om de kan överlappa på vissa punkter. 
Exempelvis kan gemenskapsdiskursen ibland se användarna som kunder och 
lärandediskursen kan se användarna som medskapare – men i ren form kan man 
identifiera tre olika sätt att se på användare och icke-användare, och varje synsätt har 
en tydlig anknytning till respektive diskurs verklighetsbild.  

5.2 Bibliotekens eller användarnas makt?  
Diskussionerna kring bibliotek 2.0 tycks i grunden handla om makten över 
information och kunskap i ett samhälle där information har blivit alltmer föränderlig 
och lättillgänglig. Biblioteken är rädda att förlora sin relevans i informationssamhället 
och försöker hitta sätt att omvärdera och bibehålla sin kompetens och roll i samhället. 
Ingen av artiklarna i det empiriska materialet utgår från användarnas syn på 
biblioteken, utan har alltid biblioteken som utgångspunkt. Detta kan leda till att man 
positionerar användarna så att de passar in i den syn man har på biblioteken och deras 
viktigaste uppgifter. Det är därför kanske inte så konstigt att artiklar som handlar om 
forsknings- och skolbibliotek ofta tillhör lärandediskursen och ser på användarna som 
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i behov av biblioteksundervisning och vägledning.  
 
Biblioteksanvändarna själva kommer sannolikt inte att läsa artiklarna i mitt empiriska 
material, då de flesta inte har någon större anledning till eller intresse av att läsa 
biblioteks- och informationsvetenskapliga tidskrifter.  Därför kan artikelförfattarna 
beskriva och positionera användarna som man vill inom de olika diskurserna – 
användarna har inte direkt tillgång till diskurserna utan representeras av andra. Detta 
innebär att man inte kan få en klar bild av användarnas åsikter och uppfattning om sig 
själva, utan bara antaganden om hur biblioteksanvändare interagerar med biblioteken. 
Man kan påstå att detta i sig innebär ett ojämlikt förhållande mellan bibliotekarier och 
användare, eftersom användarna inte har tillgång till diskurserna och därmed inte 
direkt kan påverka dem. Men i situationer då användarna möter bibliotekspersonal i 
fysiska och digitala miljöer kan de i viss mån förhandla sina roller genom att agera på 
sätt som motsäger diskursernas subjektpositioneringar. Det är dock viktigt att påpeka 
att enligt Laclau & Mouffe (1985) kan användarna inte agera på helt nya och 
främmande sätt utan måste välja att förhandla utifrån någon av de möjliga 
subjektpositioneringar som diskurserna erbjuder. 
 
Hur diskurserna ser på användarna är nära sammanlänkat med hur de ser på 
bibliotekens roll i samhället. Två diskurser – marknadsdiskursen och 
gemenskapsdiskursen – betonar användarnas kompetens och makt att påverka och 
förändra biblioteken medan lärandediskursen snarare betonar vikten av 
bibliotekariernas uppgift att kontrollera bibliotekens utbud och pedagogiska kvalitet 
för att ge användarna bra service. Man kan säga att de två första diskurserna 
framhåller att biblioteken måste lära sig av användarna och deras behov, medan den 
tredje menar att användarna är tekniskt kunniga men i behov av bibliotekets expertis 
för att hitta rätt i det ökande informationsflödet. Alla tre diskurserna menar att 
informationen faktiskt spelar en allt större roll i dagens samhälle, men de har olika 
förhållningssätt till hur biblioteken ska agera för att behålla sin relevans i framtiden.   
 
Lärandediskursen är den diskurs som har det mest ojämlika maktförhållandet mellan 
bibliotekarier och användare. Bibliotekarierna är professionella förmedlare även av de 
nya webb 2.0-verktygen och -tjänsterna och användaren har inte alltid rätt – vilket 
framför allt marknadsdiskursen menar. I lärandediskursen kan man ibland se en 
hierarkisk maktrelation där biblioteken och bibliotekarierna ytterst bestämmer vilka 
resurser och verktyg som ska finnas till hands för användarna. Man menar att 
biblioteken har ett högre syfte än att ”bara” ge service till sina användare. Men 
samtidigt finns det även i lärandediskursen en vilja att förändra biblioteken och att 
låta användarna vara med och bygga upp framtidens biblioteksverksamheter. 
Förändringsbenägenheten är dock varken lika ”radikal” eller snabb som i marknads- 
och gemenskapsdiskurserna. Maktspelet mellan bibliotekarier och användare är en del 
av den pågående kamp som går att se mellan de tre diskurserna, där marknads- och 
gemenskapsdiskursernas definition av bibliotekarierna som icke-experter står i 
kontrast till lärandediskursens professionella bibliotekarieidentitet.  

5.3 Diskursernas konsekvenser för biblioteksverksamheter 
Användarna tilldelas olika subjektpositioner och roller i de olika diskurserna och har 
därmed olika mycket möjlighet till inflytande på bibliotekens verksamheter. Den roll 
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man tilldelas oftast kan vara den roll man identifierar sig med och där har diskurserna 
sin stora betydelse. Den diskurs som får störst genomslagskraft kan på så sätt bli den 
som bestämmer användarnas roll i framtida biblioteksverksamheter. Det är viktigt att 
komma ihåg att även diskursernas konsekvenser är diskursiva och kan tolkas på olika 
sätt, enligt Laclau & Mouffe (1985). Sociala sammanhang är diskursiva eftersom de 
förstärker eller förändrar tecknens betydelser – man kan enligt Laclau & Mouffes 
synsätt välja att agera på ett sätt som bestrider den dominanta diskursen och därmed 
göra motstånd.  
 
Ju större genomslag en diskurs får i fortsättningen, desto mer ”självklar” kommer den 
att verka i bibliotekskontexter. Detta konstaterande kan knytas an till Laclau & 
Mouffes begrepp objektivitet, som innebär att något har fått så stort genomslag att det 
betraktas som självklart och inbyggt i samhället (Laclau & Mouffe 1985). Om någon 
av diskursernas syn på förhållandet mellan användare och bibliotek blir det självklara 
kommer man troligen inte fortsättningsvis reflektera över att användare tidigare sågs 
på ett annat sätt och hade andra roller. Om gemenskapsdiskursen får störst genomslag 
och blir den dominanta diskursen kan användarna exempelvis ta för givet att de ska 
vara delaktiga i diskussioner kring planerandet och utförandet av framtidens 
biblioteksverksamheter samt att de ska ha möjlighet att bidra med sina kunskaper i 
exempelvis kunskapsorganisation.  
 
Men om däremot marknadsdiskursens syn på biblioteksverksamheter blir den 
dominanta kan detta leda till att biblioteken blir ”marknadiserade” (jfr Jonsson 2003) 
och måste förändras i en allt högre hastighet för att konkurrera med 
informationstekniska lösningar från vinstdrivande företag såsom Google. En risk med 
detta kan vara att man förlorar bibliotekens egenvärde och unika egenskaper och att 
man fokuserar alltför mycket på det digitala istället för traditionella fysiska möten, 
vilket ett antal artikelförfattare påpekar. Om lärandediskursen däremot får störst 
genomslag kan detta leda till att användarna ses som klienter och inte får något större 
inflytande över eller påverkansmöjlighet i biblioteksverksamheter. Detta behöver inte 
vara problematiskt men det är de konsekvenser som minst kommer att avspegla 
bibliotek 2.0 och de förändringsambitioner som finns inbyggda i konceptet. I mitt 
empiriska material har jag dock inte identifierat att det finns någon objektivitet 
gällande synen på användarna – deras roller är ännu inte självklara utan diskuteras 
konstant och det finns tydliga skillnader och gränser mellan de olika diskursernas 
synsätt. 

5.4 Bibliotek 2.0 och förändring 
Diskussionerna kring bibliotek 2.0 mellan de olika diskurserna kan liksom 
diskussionerna kring förhållandet mellan användare och bibliotekarier ses som en 
pågående diskursiv kamp. Artikelförfattare svarar på argument från andra diskurser 
och artikulerar dem så att de ska passa in i den egna diskursen. Ofta blir det tydligt att 
diskurserna inte är slutna enheter utan att de är dynamiska och anpassar sig över tid 
och i förhållande till varandra. Det är i lärandediskursen som konflikten mellan 
tradition och förändring är som tydligast och där betydelsen av bibliotek 2.0 är som 
mest ifrågasatt. Ett antal artikelförfattare menar att webb 2.0-tjänster bör användas 
men selektivt, medan andra är mer tveksamma till värdet av de nya tjänsterna.  
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Diskurserna representerar olika strategier för bibliotekens överlevnad i en digital 
värld där det finns många olika vägar att tillgodose informationsbehov och där många 
menar att biblioteken inte är förstahandsvalet i användarnas informationsvardag. En 
väg för biblioteken att ta är att stärka sin konkurrenskraft gentemot kommersiella 
alternativ, en annan är att vara selektiv och lägga till ett filter eller en lärandeaspekt 
till informationsflödet. Gemenskapsdiskursen vill stärka användarnas 
samhörighetskänsla gentemot biblioteket genom att ”finnas där användarna finns” 
och skapa möjlighet för användarna att vara medskapare. Några artiklar i utkanten av 
lärandediskursen fokuserar på att behålla bibliotekens ”kvalitet” genom tradition och 
urvalsprocesser. Det handlar om olika strategier för att behålla användarnas intresse, 
som skiljer sig åt på många punkter men ibland överlappar.  
 
Den ökande tillgängligheten till information i och med webbens utveckling har 
påverkat bibliotekens förutsättningar på olika sätt. Biblioteken har inte längre samma 
starka position när det gäller förmedling av information utan måste behålla sin roll i 
samhället genom andra värden.  För flera artikelförfattare – framför allt i 
lärandediskursen men även i gemenskapsdiskursen – handlar bibliotek 2.0 om att 
bättre och mer effektivt föra samman användare och information, en vidareutveckling 
snarare än något helt nytt. Men andra – framför allt i marknads- och 
gemenskapsdiskurserna – beskriver bibliotek 2.0 som ett väldigt nytt och radikalt 
förändrande koncept för biblioteksverksamheter. 
 
Frågan är vilket genomslag artiklarna har i faktiska bibliotekspraktiker. Deras 
olikheter i omfång och vetenskaplighet men ändå likheter i resonemang tyder på att 
diskurserna finns både i vetenskapliga och professionella kontexter, men samtidigt är 
professionsartiklarna övervägande i materialet. Detta kan bero på att fenomenet 
bibliotek 2.0 inte har fått samma fäste i vetenskapliga undersökningar som i 
diskussioner kring professionens framtid.  
 
Vilka reella konsekvenser bibliotek 2.0 kan komma att få i biblioteksverksamheter 
finns det olika bud på, och min avsikt har inte varit att peka på en rätt metod för att 
använda webb 2.0-verktyg eller ett rätt sätt att se på användarna. Diskursanalysen och 
socialkonstruktivismen har kritiserats ofta för en alltför stor relativitet i 
verklighetssynen, men min undersökning syftar till att visa att det existerar parallella 
verklighetsbilder av och framtidsscenarion för biblioteksverksamheter och användare 
i relation till fenomenet bibliotek 2.0. Den visar att det finns flera olika men ändå 
konsekventa sätt att tolka bibliotekens verksamheter och deras betydelser för 
användare. Detta anser jag vara en styrka med diskursanalys som vetenskapligt 
förhållningssätt – att man kan påvisa att det finns en större bild än bara en enda 
tolkning eller ”sanning” och att det är en metod som tydligt belyser underliggande 
konflikter.  
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