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Title 
Library Blogs: Librarians’ Attitudes Towards Users 

 

Abstract 
In the digital age, encounters between librarians and library users take place not only 

at the library, but increasingly on the web. Therefore, it is of importance that libraries 

reflect upon how they relate to users in the web environment. The purpose of this 

Master’s thesis is to discern patterns regarding how librarians at the three largest 

public libraries in Sweden relate to users on library blogs, and to discuss possible 

consequences of different attitudes towards library users, as well as to investigate the 

relationship between different types of blogs and patterns in the ways librarians 

express themselves. 

 

As the theoretical basis of this Master’s thesis, integral parts of Norman Fairclough’s 

critical discourse analysis and Ernesto Laclau and Chantal Mouffe’s discourse theory 

are combined with key aspects of positioning theory. Discourse analysis is used as the 

main methodological approach, but a content analysis is also carried out. Analytical 

tools designed by Norman Fairclough are used in an analysis of blog posts from five 

library blogs, and seven different discourses are identified. In each discourse the 

librarian is positioned in a specific way, and each librarian position implies a certain 

position for the user. Attention is brought to the possible consequences of the 

discourses. Each identified discourse entails a certain attitude towards the user, and 

these attitudes are suggested as relevant for public librarians to reflect upon not only 

in regard to blogging, but when it comes to encounters in general with users. In 

addition to a discourse analysis of a number of blog posts, a content analysis of the 

structural elements of each blog is carried out. Finally, the possible relationship 

between different types of blogs and dominant discourses in the blogs is discussed. 

 

Keywords 
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librarians’ attitudes, librarian, user  
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1 Inledning 

Under vår tid på Masterprogrammet i Arkivvetenskap, Biblioteks- och 

informationsvetenskap respektive Museologi (ABM) har vi insett hur mångfacetterad 

frågan om ABM-verksamheters relation till användarna är. Inom biblioteks- och 

informationsvetenskap, betecknande både den studieinriktning vi har valt och 

forskningsområdet, återkommer ofta termer som användarperspektiv, användarfokus 

och användardelaktighet. Detta har hos oss fött ett intresse för hur bibliotekarier 

bemöter användare, en fråga som vi menar att alla biblioteksverksamma bör reflektera 

över. Högst relevant är frågan inte minst för folkbiblioteket med sitt breda uppdrag 

och sin synnerligen heterogena målgrupp. Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen 

(2006b, s. 10) menar att relationen mellan bibliotek och användare idag framstår som 

mer komplex än tidigare, och att överväganden som rör användarna framöver kommer 

att vara väldigt centrala för bibliotekarier och andra inom folkbiblioteksfältet. Vi vill 

med föreliggande studie bidra till samtalet om relationen mellan bibliotekarier och 

användare. 

 

Traditionellt har mötet mellan bibliotekarie och användare ofta tagit formen av ett 

referenssamtal som ägt rum i biblioteket, men idag utgör också webben en arena för 

någon sorts möte mellan bibliotekarie och användare. För vissa användare sker mötet 

med folkbiblioteket och dess företrädare endast på webben, varför det är av stor vikt 

att man vid bibliotek reflekterar över sitt förhållningssätt till användare även på 

webben, däribland på bloggar. Att bloggande är en utbredd företeelse i dagens 

samhälle, som allt från privatpersoner till politiker, organisationer och företag ägnar 

sig åt, bidrar också till att det är relevant att studera hur bloggar används vid 

folkbibliotek. I föreliggande studie undersöks blogganvändningen vid landets tre 

största folkbibliotek, nämligen stadsbiblioteken i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Inte minst är vi intresserade av hur biblioteksföreträdarna på bloggarna förhåller sig 

till användarna, och vad dessa företrädares sätt att uttrycka sig på kan få för 

konsekvenser. Dock studerar vi inte användarnas syn på eller åsikter om 

folkbiblioteket. Detta är en relevant aspekt om man som vi menar att relationen 

mellan bibliotekarier och användare är intressant men den ligger bortom studiens 

omfång och syfte. Vi har i denna studie haft för avsikt att förena två aspekter som vi 

finner spännande: bibliotekariers förhållningssätt till användare samt nyttjandet av 

informations- och kommunikationsteknologiska redskap vid bibliotek.  

 

Det huvudsakliga angreppssätt vi har valt är diskursanalys, en teoretisk och 

metodologisk inriktning med vilken man kan identifiera mönster, eller diskurser, i de 

texter som studeras. I vårt fall rör det sig om mönster i bibliotekariernas uttryckssätt i  
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blogginläggen på de valda bloggarna. Vi har valt att komplettera diskursanalysen av 

blogginläggen med en innehållsanalys av bloggarna i stort för att förstå det 

sammanhang som blogginläggen existerar i. Diskursanalys har inom biblioteks- och 

informationsvetenskap tidigare bland annat använts för att studera kontexten runt 

folkbibliotekets praktik. Exempelvis analyserar Hansson (1998) äldre 

tidskriftsartiklar, monografier och offentliga publikationer rörande folkbibliotek, 

medan både Hedemark, Hedman och Sundin (2005) och Jochumsen och Hvenegaard 

Rasmussen (2006b) inriktar sig på artiklar i bibliotekstidskrifter. Vi koncentrerar oss 

däremot, som Hanell och Kronfält (2005), på själva folkbibliotekspraktiken. De 

fokuserar på diskurser i referenssamtal, medan vi alltså är intresserade av vilka 

diskurser som går att identifiera i inläggen på biblioteksbloggarna. Hansson (1998, s. 

145) resonerar kring skillnaden mellan att studera kontexten kring folkbibliotekets 

praktik och själva praktiken, och menar att förhållandet mellan kontext och praktik är 

något oklart. Enligt Hansson går det inte med säkerhet att säga hur diskurser som 

förekommer i kontexten runt praktiken påverkar praktiken. Med detta i åtanke anser 

vi att det är av stor vikt att även praktiken studeras diskursanalytiskt. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka mönster i hur bibliotekarier på 

biblioteksbloggar vid stadsbiblioteken i Malmö, Göteborg och Stockholm förhåller 

sig till användare, för att kunna föra en diskussion kring vilka följder deras 

uttryckssätt kan få, samt att undersöka relationen mellan olika typer av bloggar och 

mönster i bibliotekariernas uttryckssätt. Vi har fyra frågeställningar att besvara för att 

syftet ska kunna uppnås: 

 

 Vilka diskurser kan identifieras i bloggarna?  

 

 Hur positioneras bibliotekarier och användare i dessa diskurser?  

 

 Vilka kan diskursernas konsekvenser bli?  

 

 Hur kan sambanden se ut mellan typer av bloggar och förekomsten av olika 

diskurser? 

 

Eftersom förutsättningarna för stadsbiblioteken i landets tre största städer på ett 

genomgripande sätt skiljer sig från dem vid landets övriga folkbibliotek, kommer vi 

inte att kunna generalisera våra resultat till att gälla bloggande vid folkbibliotek i 

allmänhet. Däremot anser vi oss kunna föra mer generella resonemang kring vilka 

konsekvenserna kan bli av bibliotekariers uttryckssätt på biblioteksbloggar. Därför 

hoppas vi kunna bidra till diskussionen kring hur biblioteksbloggar vid folkbibliotek 

kan användas på ett medvetet sätt, men också till diskussionen kring hur bibliotekarier 

vid folkbibliotek kan eller bör förhålla sig till användare.  
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1.2 Definitioner 
Nedan definierar vi tre för studien centrala begrepp: 

 

Användare 

Termen användare är vanligen förekommande inom biblioteks- och 

informationsvetenskap, och är den vi har valt för att beteckna de personer som nyttjar, 

eller skulle kunna nyttja, folkbibliotekets resurser (se Hedemark & Hedman 2002, s. 6 

för en liknande definition). Följaktligen omfattar begreppet användare i den 

bemärkelse vi valt att använda det även icke-användare genom att dessa är presumtiva 

användare. Trots risken för att bli upprepande har vi använt beteckningen användare 

konsekvent genom hela studien. 

 

Bibliotek 

När vi använder benämningen bibliotek syftar den på folkbibliotek, såvida inget annat 

anges. Bibliotek och folkbibliotek används omväxlande för att variera ordvalet. Både 

begreppet bibliotek och folkbibliotek kan i studien också inbegripa stadsbibliotek, då 

stadsbibliotek utgör en form av folkbibliotek.  

 

Bibliotekarie 

Vi använder beteckningen bibliotekarie i bemärkelsen biblioteksföreträdare, då vi inte 

har gjort efterforskningar kring vad de enskilda personer som företräder biblioteken 

har för formell utbildning eller vilken anställning de har. Ibland använder vi oss i 

studien av termen biblioteksföreträdare och liknande uttryck istället för bibliotekarie, 

för variationens skull. 

1.3 Disposition 
I kapitel 1 presenterar vi föreliggande studies ämne, syfte och frågeställningar samt 

definierar centrala begrepp.  

 

Kapitel 2 behandlar både teoretiska och metodologiska aspekter. Det huvudsakliga 

angreppssätt vi valt för vår studie är diskursanalys, i vilket teori och metod är tätt 

förbundna, varför vi valt att placera teori och metod i samma kapitel. Vi avhandlar här 

den vetenskapsteoretiska grund som diskursanalys vilar på och inkluderar en 

genomgång av olika diskursanalytiska inriktningar. Vi diskuterar därefter vår syn på 

diskursbegreppet och hur vi förhåller oss till nämnda inriktningar, samt introducerar 

de verktyg vi använt oss av i diskursanalysen. I kapitlet återfinns också ett avsnitt om 

studiens kompletterande metod samt ett avsnitt om urval och avgränsningar. 

 

Kapitel 3, som rör tidigare forskning, består av två större avsnitt. Detta har att göra 

med studiens syfte, att undersöka mönster i hur bibliotekarier på valda 

biblioteksbloggar förhåller sig till användare. För att kunna genomföra en sådan 

undersökning på ett tillfredsställande sätt krävs en genomgång av tidigare forskning 

rörande å ena sidan förhållandet mellan användare och bibliotekarier samt bibliotek, å 

den andra kring biblioteksbloggar och deras kontext.  
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I kapitel 4 ligger fokus på en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys av bloggarna. 

Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen relateras i diskussionen i kapitel 6 till 

resultatet av diskursanalysen. 

 

Kapitel 5 fokuserar på diskursanalysen av blogginlägg på biblioteksbloggarna. Först 

redovisar vi hur vi i praktiken arbetat med våra diskursanalytiska verktyg, för att 

sedan presentera de diskurser vi har identifierat. Slutligen analyseras de 

läsarkommentarer samt svar från biblioteksföreträdare som förekommer i det 

studerade materialet. 

 

I kapitel 6 fördjupar vi diskussionen kring resultaten av diskursanalysen i kapitel 5 

och innehållsanalysen i kapitel 4 samt återkopplar till kapitel 3 om tidigare forskning. 

Vi ger också förslag på vidare forskning. 

 

Kapitel 7 innehåller studiens slutsatser. Här sammanfattas svaren på våra 

forskningsfrågor.   

 

I kapitel 8 återfinns studiens källförteckning. 

 

Studiens bilaga utgörs av det empiriska material, bestående av utskrivna och 

numrerade blogginlägg, som legat till grund för diskursanalysen. 
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2 Teori och metod 

Det angreppssätt vi huvudsakligen har använt oss av är diskursanalys, i vilken teori 

och metod är nära sammanlänkade. Inom diskursanalys lyfts språk och texter fram 

som viktigt att studera när det gäller samhälleliga fenomen, och diskursanalys utgår 

från en konstruktionistisk syn på språk. ”Språket återger inte verkligheten direkt och 

på ett enkelt sätt utan bidrar snarare till att forma den” skriver Bergström och Boréus 

(2005a, s. 305). Vi förstår den sociala verkligheten via språket, och språket ses som 

en bärare av föreställningar vilka kan studeras utan hänsyn till vad som finns utanför 

språket (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 471). Fokus ligger således inte på huruvida 

texters innehåll är sant eller falskt. Centralt ur ett diskursanalytiskt perspektiv är vilka 

underliggande strukturer, eller diskurser, som går att identifiera i de texter som 

studeras, samt att förstå dessa diskurser (Hedemark, Hedman & Sundin 2005). 

 

Innan vi går närmare in på olika diskursanalytiska inriktningar och dess främsta 

företrädare behandlar vi den vetenskapsteoretiska grunden för diskursanalys. Efter 

genomgången av diskursanalytiska teoribildningar tar vi bland annat upp vår syn på 

diskursbegreppet och hur vi förhåller oss till teoribildningarna. Därpå följer en 

genomgång av den metod vi har använt oss av i vår diskursanalys. Föreliggande teori- 

och metodkapitels två sista avsnitt rör studiens kompletterande metod, 

innehållsanalys, samt urval och avgränsningar gällande det empiriska materialet. 

2.1 Socialkonstruktionism 
Den vetenskapsteoretiska grund som diskursanalys vilar på kallas 

socialkonstruktionism1. Socialkonstruktionismen beskrivs av Wenneberg (2010) som 

en av de ”ismer” inom humaniora och samhällsvetenskap som vunnit kraft under de 

senaste två decennierna. Det finns flera orsaker till detta. Wenneberg menar att 

socialkonstruktionismen kan ses som en uppgörelse med flera traditionella synsätt – 

exempelvis positivism, realism och rationalism – och att den fungerar som en 

ifrågasättande kraft som inte tar det omedelbara för givet. Forskning som bygger på 

socialkonstruktionism är sålunda ofta kritisk, och kan bana väg för förändring genom 

att peka på att sådant som uppfattas som naturligt och självklart skulle kunna vara på 

ett annat sätt (Wenneberg 2010, s. 10, 58-59). I enlighet med detta är det vår 

                                                 
1 Det råder en viss förvirring kring terminologin men vi har, i likhet med Winther Jørgensen och Phillips samt 

Alvesson och Sköldberg, valt att använda begreppet socialkonstruktionism och inte socialkonstruktivism, då det 

senare riskerar att förväxlas med andra riktningar. Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 11) tar som exempel 

Piagets konstruktivistiska teori, medan Alvesson och Sköldberg (2008, s. 82) skriver ”andra riktningar i 

exempelvis utvecklingspsykologi och matematik” utan att precisera dessa närmare. 



 

 10 

förhoppning att föreliggande studie ska kunna bidra till att bibliotek kan använda 

bloggar på ett mer medvetet sätt. 

 

Det finns flera socialkonstruktionistiska angreppssätt. I Burrs (1995) karaktäristik av 

socialkonstruktionismen, i vilken hon utgår från Gergens (1985) resonemang, nämner 

hon fyra premisser som är gemensamma för socialkonstruktionistiska angreppssätt, 

och följaktligen också för de diskursanalytiska inriktningar som vi senare kommer att 

ta upp. I första hand har man en kritisk inställning till kunskap som tas för given. 

Utgångspunkten är att verkligheten endast är tillgänglig för oss via kategoriseringar, 

vilket medför att våra bilder av verkligheten inte speglar denna rakt av, utan är 

produkter av vårt sätt att kategorisera världen. För det andra utgår man från att 

människan är en historisk och kulturell varelse vars uppfattningar om världen 

uppkommer i ett historiskt och kulturellt sammanhang. Det innebär att dessa 

uppfattningar är kontingenta, det vill säga att de skulle kunna ha sett annorlunda ut i 

ett annat historiskt och kulturellt sammanhang, en antiessentialistisk hållning. För det 

tredje ser man ett samband mellan kunskap och sociala processer, vilket går ut på att 

människans kunskap om världen skapas och bevaras socialt. För det fjärde menar man 

att det finns ett samband mellan kunskap och social handling, vilket implicerar att 

olika sätt att se på den sociala världen får konsekvenser för vilka handlingar som ses 

som naturliga respektive otänkbara (Burr 1995, s. 3-5; Gergen 1985, s. 266-269). 

 

Wenneberg (2010) hävdar att det är nödvändigt att klargöra vad man anser 

konstrueras när man använder termen socialkonstruktionism – den naturliga, fysiska 

verkligheten eller den sociala verkligheten. Likaså måste man tydliggöra om man 

menar att det som konstrueras är kunskap om verkligheten eller verkligheten i sig. Att 

hävda att kunskap om verkligheten är konstruerad är att göra ett ställningstagande på 

ett epistemologiskt plan. Att däremot mena att verkligheten i sig är konstruerad är att 

göra ett ställningstagande på ett ontologiskt plan (Wenneberg 2010, s. 104-106). Vi är 

övertygade om att en naturlig, fysisk verklighet i allra högsta grad existerar, men 

denna står inte i fokus i föreliggande studie. I stället har vi valt att studera utsagor – i 

form av blogginlägg – härrörande från den sociala världen, vilket innebär att vi i 

föreliggande studie intar en epistemologisk position. 

 

Att vi har valt att studera utsagor om den sociala världen diskursivt, föranleder oss att 

kort kommentera diskursanalysens språksyn. Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

menar att de olika diskursanalytiska angreppssätten, förutom att de är 

socialkonstruktionistiskt förankrade, delar just sin syn på språket. Denna härrör från 

en strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi som innebär att vi får tillträde 

till verkligheten genom språket. Med språkets hjälp konstruerar vi representationer av 

verkligheten, som aldrig bara speglar verkligheten utan alltid bidrar till att skapa vår 

förståelse av den. Diskursanalys förnekar inte verklighetens existens – den fysiska 

världen finns ”därute” samtidigt som man kan hävda att ”betydelser och 

representationer är nog så verkliga” – men menar att den får sin betydelse diskursivt. 

Olika diskurser pekar i sin tur ut olika handlingar som möjliga i vissa situationer 

vilket gör att den diskursiva förståelsen får sociala konsekvenser (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000, s. 15-16). 
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En del av kritiken mot socialkonstruktionismen rör att den riskerar att leda till att 

uppfattningar relativiseras, med följden att exempelvis nazism skulle kunna vara ett 

lika giltigt perspektiv på världen som något annat. För att bemöta denna kritik 

hänvisar Börjesson och Palmblad (2007, s. 7) till Latours hävdande att motsatsen till 

relativism är absolutism. Detta anser vi är ett förenklat och onyanserat sätt att bemöta 

kritiken på. Vi menar liksom Wenneberg (2010, s. 176) att även om vetenskapen inte 

helt kan avgöra om en kunskapsutsaga är sann, kan den garantera att denna kunskap 

åtminstone är ”mindre insnärjd i och fångad av sociala och subjektiva faktorer än vad 

fallet skulle vara om denna kunskap inte producerats inom vetenskapen som 

institution”. Det är uppenbart att den socialkonstruktionistiska forskaren inte kan 

hävda att hon på ett neutralt sätt kan studera sitt forskningsobjekt, då hon alltid bidrar 

till att konstruera detta utifrån sin egen historiskt och socialt präglade förförståelse 

(Bergström och Boréus 2005c, s. 35). De socialkonstruktionistiska utgångspunkterna 

bör därför tillämpas av den socialkonstruktionistiska forskaren även på hennes egna 

resultat. Att den egna forskningen kan betraktas som en konstruktion, måste forskaren 

helt enkelt förhålla sig till, och detta brukar benämnas reflexivitet (Burr, s. 161, 180). 

Forskaren måste vara medveten om sin egen position, samt att val och tolkningar 

görs. 

2.2 Diskursanalytiska teoribildningar 
I detta avsnitt introducerar vi de huvudsakliga diskursanalytiska teoribildningar som 

vår syn på diskursanalys grundar sig på, Laclau och Mouffes diskursteori och 

Faircloughs kritiska diskursanalys. Vår diskursanalytiska metod (avsnitt 2.4) utgår 

huvudsakligen från Fairclough, medan både Fairclough och Laclau och Mouffe har 

bidragit till vår teoretiska förståelse av diskursanalys. Innan vi sammanfattar för vårt 

arbete centrala drag i Laclau och Mouffes respektive Faircloughs teorier, vill vi kort 

avhandla Foucault som diskursanalytisk förgrundsgestalt. Både Laclau och Mouffe 

och Fairclough ”har sina rötter i Foucaults tänkande, även om de också tar avstånd 

från olika delar av hans teori”, som Winther Jørgensen och Phillips uttrycker det 

(2000, s. 19). Vi gör inga anspråk på en heltäckande presentation av Foucaults 

författarskap utan koncentrerar oss på några centrala delar och beröringspunkter med 

Laclau och Mouffe samt Fairclough. Inte heller presentationen av Laclau och Mouffe 

och Fairclough kan beskrivas som heltäckande. Vi stannar vid relevanta grunddrag 

och för oss viktiga aspekter. Vi har också för avsikt att i någon mån kontrastera 

teorierna mot varandra. 

2.2.1 Foucault 
Börjesson (2003, s. 38) skriver att det ”vore oklokt att försöka nagla fast det 

foucaultianska projektet” då det egentligen handlar om fler projekt än ett. Foucault 

låter sig inte enkelt ringas in, och opererar till exempel inte med bara ett 

diskursbegrepp. Han har gett följande definition av diskurs: ”en mängd utsagor 

beroende av samma formeringssystem” (Foucault 1972, s. 134). I andra sammanhang 

använder han enligt Howarth (2000, s. 49, 77) begreppet på ett sätt som förändrar 

eller vidgar betydelsen något då han fokuserar mindre på diskurser som system i sig 

och mer på vad de relaterar till. Foucault intresserar sig fram till omkring 1970 för 

diskursers inre former och regelsystem, för vad som är vetbart under olika epoker. I 
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en efterföljande fas intresserar han sig i högre grad för maktanalys, inklusive 

diskursers uppkomst i förhållande till maktaspekter, och detta sammanfaller med att 

diskursbegreppet vidgas enligt Bergström och Boréus (2005a, s. 309-314), som menar 

att det är oklart exakt hur mycket det vidgas. Bland annat Sahlin (1999, s. 85) och 

Alvesson och Sköldberg (2008, s. 367) noterar dock att Foucault gör en distinktion 

mellan diskursiva och icke-diskursiva praktiker. Foucault tycks alltså se något utöver 

det diskursiva som samverkar med detta. I detta avseende skiljer sig Laclau och 

Mouffe som vi ska se från Foucault i större utsträckning än vad Fairclough gör. Både 

Laclau och Mouffe och Fairclough tar i likhet med de flesta av dagens 

diskursanalytiker avstånd från Foucault på en annan punkt: medan Foucault har en 

tendens att urskilja en dominerande diskurs i varje historisk epok betonar Laclau och 

Mouffe såväl som Fairclough snarare att det finns parallellt existerande eller 

konkurrerande diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 20).  

 

Foucault ser sanning, subjekt och relationer mellan subjekt som existerande i 

diskurser. Vad som är sant är därmed en diskursiv konstruktion. Subjektet skapas 

likaledes diskursivt och ses som decentrerat och styrt av strukturer snarare än som en 

oberoende enhet. Diskursanalys tar på ett eller annat sätt i regel fasta just på att 

sanning skapas diskursivt, och även om Laclau och Mouffe och Fairclough utvecklat 

olika syn på subjektets möjlighet att ”röra” sig inom diskurser, utgår de från idén om 

diskursivt skapade subjekt (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 19-24). Tilläggas 

bör att man kan argumentera för att Foucault inte har en syn på subjektets roll i 

förhållande till diskurser. Howarth (2000, s. 79-81) menar att Foucault mot slutet av 

sin gärning tillskriver subjektet en större rörelsefrihet inom de styrande strukturerna 

än vad han tidigare gjort.  

2.2.2 Laclau och Mouffe 
I Laclau och Mouffes (2008, s. 159-160) teoribygge får begreppet diskurs en väldigt 

vid definition då alla sociala praktiker uppfattas som diskursiva. Att Laclau och 

Mouffe inte gör någon åtskillnad mellan diskursiva och icke-diskursiva praktiker 

innebär inte att de reducerar allt till språk. Snarare hävdar de enligt Howarth (2000, s. 

104) att vårt tillträde till såväl den sociala som fysiska verkligheten går via diskurser, 

att verkligheten får sin betydelse diskursivt. De ser diskurser som materiella, som 

inkluderande bland annat institutioner, infrastruktur och ekonomi. Diskurser är i den 

meningen ”allt” och ytterst konstituerande, och eftersom alla sociala fenomen förstås 

som diskursiva kan de undersökas med hjälp av diskursanalytiska verktyg (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 25-26, 31). Som vi ska se uppfattar Fairclough till 

skillnad från Laclau och Mouffe diskurser som både konstituerande och konstituerade 

och menar att diskurser kan analyseras med diskursanalytiska verktyg medan sociala 

praktiker måste analyseras från andra utgångspunkter.  

 

Enligt Laclau och Mouffe innebär en diskurs, som Winther Jørgensen och Phillips 

(2000, s. 33-36) skriver, en tillfällig fastlåsning av betydelse, ett förvandlande av 

mångtydlighet till entydighet, på grundval av att andra möjliga betydelser utesluts. 

Denna fastlåsning av betydelse är emellertid alltid bara tillfällig. En diskurs existerar i 

förhållande till vad den utesluter, och de uteslutna betydelsemöjligheterna hotar 

ständigt entydighetens varaktighet (Bergström & Boréus 2005a, s. 316-317). Alla 
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diskurser är därmed kontingenta; de kunde ha varit på ett annat sätt och kan alltid bli 

det, och diskursanalysens uppgift är att utforska de processer där det försiggår en 

kamp om hur betydelser ska fixeras (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 32, 62). 

Fokus ligger på större och mer abstrakta diskurser men Laclau och Mouffes teori 

”implicerar […] att dessa diskurser skapas, bevaras och förändras i myriader av 

konkreta vardagspraktiker” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 27).  

 

Laclau och Mouffe uppfattar i större utsträckning än Fairclough individen som styrd 

av strukturer. De menar att individer positioneras inom diskurser, att det finns olika 

subjektpositioner som individer kan identifiera sig med (Howarth 2000, s. 102, 108). 

Subjektet ses som fragmenterat eller decentrerat och är överdeterminerat i 

bemärkelsen att det alltid står olika identifikationsmöjligheter till buds för det i en 

viss situation. Identiteter är i likhet med diskurser föränderliga och kontingenta, 

möjliga men inte nödvändiga. Denna kontingens gäller i princip men i konkreta 

situationer är identiteter alltid relativt låsta. Identitet ska också förstås i förhållande 

till vad den inte inkluderar; identiteter är därmed relationella. Gruppbildning eller 

kollektiv identitet förstår Laclau och Mouffe utifrån liknande principer. Grupper 

konstitueras diskursivt genom att vissa identitetsmöjligheter, vissa positioner, 

framhävs på bekostnad av andra. Det rör sig om en reducering av möjligheter. 

Grupper är slutligen inte förutbestämda sociala enheter utan konstitueras först i den 

stund någon talar eller skriver om dem, alltså när de representeras i ord, och knutet till 

olika samhällsuppfattningar och diskurser är olika former av gruppindelning, med 

konsekvenser för människors handlingar (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 12, 

48-54). 

2.2.3 Fairclough 
Norman Fairclough är en av de främsta företrädarna för den diskursanalytiska 

inriktning som kallas kritisk diskursanalys, en inriktning som verkar för social och 

politisk förändring genom att ställa sig på undertryckta samhällsgruppers sida. 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 70). Faircloughs syn på diskursbegreppet 

skiljer sig från Laclau och Mouffes, vilka inte gör någon skillnad på diskursiva 

praktiker och andra sociala praktiker, utan menar att allt socialt utgörs av diskurs. 

Fairclough gör däremot en åtskillnad mellan diskursiva praktiker å ena sidan och 

andra sociala praktiker2 å den andra, som han menar står i ett dialektiskt förhållande 

till varandra. I motsats till Laclau och Mouffe anser Fairclough att diskurser både är 

konstituerande och konstituerade. Detta innebär att diskurser bidrar till att forma och 

omforma den sociala verkligheten, men också påverkas av denna. 

 
Describing discourse as social practice implies a dialectical relationship between a particular 

discursive event and the situation(s), institution(s) and social structure(s) which frame it. A 

dialectical relationship is a two-way relationship: the discursive event is shaped by them, but it 

also shapes them. To put the same point in a different way, discourse is socially constitutive as 

well as socially shaped.  

Fairclough & Wodak 1997, s. 258 

                                                 
2 Fairclough använder termen sociokulturell praktik, men i enlighet med Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 

75) och vårt tidigare språkbruk i föreliggande studie använder vi begreppet social praktik. 
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I samband med att en enskild kommunikativ händelse studeras anser Fairclough att 

man bör fokusera på tre dimensioner: text i vid mening, den diskursiva praktik där 

text bland annat produceras och konsumeras, samt den sociala praktik som omgärdar 

den diskursiva praktiken. Fairclough förespråkar konkret lingvistisk analys av 

språkbruk i ett socialt sammanhang, men eftersom han skiljer på social och diskursiv 

praktik menar han att diskursanalysen måste kompletteras med sociologisk teori och 

kulturteori för att analysen ska bli fullständig (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 

68, 74-75). Analys av texter kan i linje med detta ses som ett värdefullt komplement 

till andra metoder inom samhällsvetenskaplig forskning (Fairclough 2003, s. 16).  

 

Diskurser medverkar enligt Fairclough till att konstruera sociala identiteter, sociala 

relationer samt kunskaps- och betydelsesystem (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 

s. 73). Fairclough hävdar i likhet med Laclau och Mouffe att subjektet är decentrerat. 

Det innebär att de har vad Tuominen (1997, s. 358) kallar för en icke-monologistisk 

syn på individen, då de motsätter sig att denna skulle kunna stå opåverkad av andra 

individer och det sociala sammanhanget. Fairclough (2003, s. 166) menar också att all 

identifikation är relationell i bemärkelsen att identiteter står i relation till varandra. 

Han uppfattar liksom Laclau och Mouffe identiteter och diskurser som kontingenta i 

princip men förhållandevis låsta i konkreta situationer. De gör dock olika 

bedömningar av subjektets möjlighet att ”röra” sig i diskurserna, vilket innebär att de 

förhåller sig olika i frågan om relationen mellan aktör och struktur. Fairclough 

betonar i större mån individens möjligheter:  
 

(S)ubjects are ideologically positioned, but they are also capable of acting creatively to make their 

own connections between the diverse practices and ideologies to which they are exposed, and to 

restructure positioning practices and structures.  

Fairclough 1992, s. 91 

 

Medan Laclau och Mouffe i högre grad menar subjektet vara determinerat av 

diskursens strukturer, tillskriver Fairclough individen ett vidare handlingsutrymme att 

aktivt bidra till att såväl reproducera som förändra diskurser och positioner, samt i 

förlängningen kulturen och samhället (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 12, 24). 

2.3 Våra teoretiska utgångspunkter 
Vi har tidigare (avsnitt 2.1) beskrivit socialkonstruktionismen, den teoretiska grund 

som diskursanalys vilar på. I föreliggande studie utgår vi från att det inte går att nå 

vetenskaplig kunskap via ett så kallat neutralt observationsspråk (Bergström & 

Boréus 2005c, s. 22). Verkligheten må finnas ”därute” men forskning avspeglar inte 

verkligheten rakt av utan konstruerar eller rekonstruerar den i någon mån, och 

forskaren måste vara införstådd med att det inte helt går att frigöra sig från de egna 

utgångspunkterna. Som studenter inom biblioteks- och informationsvetenskap har vi 

en förförståelse vi inte kan göra oss helt oberoende av. Det är också rimligt att 

avkräva oss en medvetenhet om att val och tolkningar görs. Objektiv 

kunskapsproduktion är inte möjlig – föreliggande studie måste ses som en del av ett 

diskursivt universum – men genom att följa vetenskapens spelregler tror vi att 

förutsättningarna är goda för att studien kan förstås och bedömas utifrån 
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vetenskapliga kriterier (se Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 122-123 för en 

diskussion av vetenskapliga kriterier). Genom att följa vetenskapens spelregler menar 

vi att studien får sitt existensberättigande och en större tyngd än utsagor som härrör 

från icke-vetenskapliga sammanhang.  

 

Som avhandlats skiljer sig olika diskursanalytiska företrädare åt i sin syn på 

diskursbegreppet, i vilken utsträckning, om alls, diskurser kan sägas inkludera andra 

sociala praktiker. Vi har i föreliggande studie inte för avsikt att ta ställning i denna 

fråga då vi stannar vid att analysera språkliga utsagor i form av blogginlägg, i jakt på 

underliggande strukturer eller – för att återkoppla till det ord som används i denna 

studies inledning – mönster. För vårt syfte anser vi Winther Jørgensen och Phillips 

(2000, s. 7) definition av begreppet diskurs vara fullt tillräcklig samt enkel att förhålla 

sig till: ”en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt 

av världen)”. Sahlin (1999, s. 88) benämner på ett ytterst snarlikt sätt diskurser som 

framställningsordningar eller tankestilar. I föreliggande studie implicerar diskurser 

förstått som framställningsordningar eller tankestilar olika förhållningssätt till 

användare. Vi ämnar också ta fasta på det diskursanalytiska grundantagandet, att 

språkanvändning har konsekvenser, och uppfattar alltså diskurser som konstituerande. 

Vi kommer däremot inte att uttala oss i någon vidare utsträckning om huruvida eller 

på vilket sätt de skulle kunna vara konstituerade.  

 

Med utgångspunkt i Laclau och Mouffes och Faircloughs teorier menar vi att det 

snarare än en helt dominerande diskurs kan finnas flera parallellt existerande eller 

konkurrerande diskurser samtidigt inom ett visst fält. Vi vill lyfta fram de olika 

tankemönster eller strukturer som går att urskilja i de blogginlägg som analyserats. De 

exakta gränserna för sådana strukturer, eller diskurser, går dock aldrig att urskilja med 

full objektivitet, utan gränsdragningen har i sista hand utförts av oss som tolkande 

subjekt. ”Vad som är en diskurs är alltså en analytisk konstruktion eller ett resultat av 

en analys och inte en avbildning av i förväg existerande, avgränsade 

framställningsordningar eller tankestilar”, skriver Sahlin (1999, s. 88). Vår slutsats är 

snarlik. I linje med den socialkonstruktionistiska uppfattningen att kunskap inte går 

att nå fullständigt ofiltrerat konstaterar vi att en jakt på diskurser måste innebära 

återskapanden av existerande tankestilar och sätt att tala om världen. Det komplicerar 

saken men är självfallet inte liktydigt med att hänge sig åt fabrikationer.  

 

Det är just så länge det inte handlar om fabrikationer som det är relevant att söka 

förstå vilka konsekvenser diskurser har för till exempel identitetsskapande, 

positionering av individer och sociala relationer. Den foucaultianska synen på 

subjektet som helt determinerat av strukturerna (som Foucault själv frångår mot slutet 

av sin gärning) är eventuellt en rimlig utgångspunkt vid den typ av studier Foucault 

ägnat sig åt, men tycks alltför begränsande i vårt fall. Det är trots allt vår övertygelse 

att bibliotekarier utifrån en kunskap om språkets konsekvenser för relationen till 

användarna medvetet kan välja språk, åtminstone i någon utsträckning och inom vissa 

ramar. Både Laclau och Mouffes hållning, att diskurser positionerar individer och 

innefattar olika subjektpositioner som individer kan identifiera sig med, och 

Faircloughs uppfattning om individen som aktivt bidragande till både reproducering 

och förändring av positioner och diskurser, tycks oss därför intressantare än det 

nämnda foucaultianska perspektivet. Individen har helt enkelt en viss diskursiv 



 

 16 

rörelsefrihet, menar vi. Idén om identiteter som relationella finner vi också intressant, 

inte minst som den uttrycks av Fairclough (2003, s. 166), att identiteter skapas i 

relation till varandra. Snarare än att tala bokstavligen om identiteter, har vi valt att 

analysera hur bibliotekarier och användare positioneras i olika diskurser. Både Laclau 

och Mouffe och Fairclough diskuterar som vi sett positionering.  

 

Avseende positionering stödjer vi oss också på vad Harré och Langenhove (1999) 

samt Langenhove och Harré (1999) skriver om positioneringsteori, ett teoretiskt 

perspektiv som i likhet med diskursanalys vilar på socialkonstruktionistisk grund 

(Harré & Langenhove 1999, s. 2). Utgångspunkten är att positionering är en del av 

varje språklig handling: alla yttranden, muntliga såväl som skriftliga, innebär en 

positionering både av den som yttrar sig och av mottagaren, positioner som sedan kan 

förhandlas om, alltså kan förändras inom det diskursiva (Langenhove & Harré  1999, 

s. 22). Detta innebär att mottagaren av ett yttrande inte måste acceptera den position 

som ligger implicit i yttrandet, ett synsätt vi menar är förenligt med Laclau och 

Mouffes uppfattning att det står olika subjektspositioner till buds för en individ i varje 

konkret situation och Faircloughs åsikter om individens relativa rörelsefrihet inom det 

diskursiva. Även Faircloughs syn på identiteter som relationella är förenlig med 

positioneringsteori som utgår från att all samtalspositionering är just relationell, då 

talarens position alltid implicerar en viss position för mottagaren (Harré & 

Langenhove 1999, s. 1-2). 

 

Vi definierar oss som synes inte som anhängare av någon specifik diskursanalytisk 

skola, och vi har velat tillåta oss att låna idéer och resonemang från tänkare utanför 

det diskursanalytiska forskningsfältet. Föreliggande studie präglas av en teoretisk 

pragmatism som den förfäktas av Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen (2006b, s. 

11): ingen teori, oavsett hur raffinerad och omfattande, kan förklara allt och därför är 

det rimligt att låta sig inspireras av olika perspektiv. Vi kommer i studien att låna 

tankegångar även från andra verk än de som nämnts i detta avsnitt när vi ser skäl till 

det. Då vi inte vilar speciellt tungt på dessa verk, avhåller vi oss från att presentera 

dem här.  

2.4 Vår diskursanalytiska metod 
Inom diskursanalytiska angreppssätt är teori och metod nära sammankopplade. Detta 

hindrar inte att man skapar en egen diskursanalytisk metod, så länge den teoretiska 

ramen förblir sammanhängande (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 10). Den 

diskursanalytiska metod som presenteras i detta avsnitt vilar därför på föregående 

avsnitt om teoretiska utgångspunkter. Metoden vi har använt oss av utgörs delvis av 

vad Bergström och Boréus (2005c, s. 28) benämner som ett slags hermeneutisk cirkel, 

i vilken delarna tolkats utifrån helheten och helheten utifrån delarna. Detta har 

inneburit en ständig rörelse mellan analys på detaljnivå och på ett mer övergripande 

plan, mellan närläsning av blogginlägg och reflektion över diskursernas gränser och 

omfattning (se Hedemark 2009, s. 40 för ett snarlikt tillvägagångssätt). Vi har valt 

analysverktyg med utgångspunkt i det empiriska materialet och utifrån våra syften. 

Detta har inneburit ett pendlande mellan empiri och teori, i enlighet med vad 

Alvesson och Sköldberg (2008, s. 55) beskriver som ett möjligt tillvägagångssätt.  De 
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verktyg vi arbetat med och som presenteras nedan är modalitet, evaluering och teman. 

Vi har dock i diskursanalysen i kapitel 5, då vi funnit det relevant, även tillåtit oss att 

kommentera annat som vi uppmärksammat via närläsningen.  

 

Fairclough (2003, s. 17), som erbjuder en mängd olika diskursanalytiska verktyg, 

använder i samband med att han diskuterar hur texter konstituerar sociala identiteter 

begreppen modality och evaluation, modalitet och evaluering på svenska. Både 

modalitet och evaluering används för att studera vad den som skriver förbinder sig 

till; modalitet närmare bestämt för att studera vad skribenten håller för sant och 

nödvändigt, samt hur starka sanningsanspråk den som skriver gör, och evaluering för 

att studera vilka värderingar skribenten direkt och indirekt associerar sig med 

(Fairclough 2003, s. 164-173). Vi kan alltså låna dessa begrepp för att undersöka vad 

bloggskribenterna som företräder biblioteken förbinder sig till och hur starka 

sanningsanspråk de gör. Vad någon förbinder sig till utgör enligt Fairclough (2003, s. 

164) en central del av hur denne identifierar sig i skrift. Laclau och Mouffe menar 

som nämnts att identifikation innebär en diskursiv positionering (Howarth 2000, s. 

102, 108). Genom att studera modalitet och evaluering kan vi komma åt vad vi kallar 

bibliotekariepositionerna inom diskurserna. 

 

Fairclough diskuterar modalitet på två olika nivåer (2003, s. 167-171). På den ena 

nivån skiljer han mellan subjektivt markerade modaliteter och icke-subjektivt 

markerade modaliteter, samtidigt som han också använder sig av termerna subjektiv 

respektive objektiv modalitet för att beteckna detsamma (1992, s. 159). Vi har valt att 

använda oss av de senare termerna, det vill säga subjektiv samt objektiv modalitet. På 

den andra nivån urskiljer Fairclough olika former av modaliseringar, som kan vara 

antingen förstärkande eller försvagande och leder till antingen mer eller mindre säkra 

utsagor. Objektiva respektive subjektiva modaliteter har att göra med om man 

redovisar vem som står bakom en utsaga. Exempel på objektiv modalitet är 

Biblioteket är öppet och Novellen är fantastisk, medan Vi antar att biblioteket är 

öppet och Jag tycker att novellen är fantastisk utgör exempel på subjektiv modalitet, 

då innehållet i de två första exemplen framställs som objektiva sanningar, medan 

innehållet i de två senare redovisas som härrörande från i det ena fallet ett vi, i det 

andra ett jag. Subjektiviteten synliggörs. Modaliseringar är också kopplade till 

sanningsanspråk, närmare bestämt till hur stor säkerhet skribenten uttrycker sig med. 

Det finns en mängd olika typer av modaliseringar, exempelvis modala hjälpverb som 

bör, får, kan, måste, ska, men även adverb och adjektiv. Exempel på modaliserande 

adverb är möjligtvis och säkert, medan otrolig, sannolik och viktig utgör exempel på 

modaliserande adjektiv. Andra modaliseringar utgörs av adverb som faktiskt, ofta och 

uppenbarligen samt verb som förefaller och verkar. Alla olika typer av 

modaliseringar har gemensamt att de bidrar till att förstärka eller försvaga det som 

uttrycks och att de indikerar hur den som uttrycker sig förhåller sig till det uttryckta. 

 

Fairclough (2003, s. 163, 171) ser pronomen som inkorporerade i en bred syn på 

modalitet. Han tar upp att samma pronomen kan användas på skilda sätt, och skiljer 

mellan ett mer generiskt vi och ett mer specifikt vi. Ett exempel på ett mer generiskt vi 

som till exempel betecknar människor i allmänhet skulle kunna vara Vi känner oss 

alla hjälplösa ibland, medan ett exempel på ett mer specifikt vi som betecknar 

exempelvis dem som arbetar på bibliotek skulle kunna vara Vi hjälper gärna till. Den 
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mer generiska varianten av detta pronomen innebär att den som uttrycker det gör sig 

till talesperson för fler än vid användning av ett mer specifikt vi. Denna makt att 

kunna tala för fler än sig själv har, enligt Fairclough (2003, s. 171), en ojämn social 

fördelning. Alla kan inte använda det med samma trovärdighet. Ytterligare en aspekt 

som bör nämnas angående pronomen är att förekomsten av ett visst pronomen inte 

automatiskt medför en viss modalitet. Exempelvis kan pronomenet vi, som kan 

förefalla signalera något subjektivt snarare än objektivt, förekomma vid såväl 

objektiva som subjektiva modaliteter. Vi är bäst är ett exempel där pronomenet vi 

förekommer i en objektiv modalitet, medan Vi tycker att vi är bäst är ett exempel på 

hur samma pronomen kan förekomma i en subjektiv modalitet. 

 

Fairclough använder begreppet evaluering för att komma åt de värderingar som 

uttrycks, exempelvis kring vad som anses vara bra eller dåligt, önskvärt eller icke-

önskvärt, men det kan också ha med betydenhet och användbarhet att göra. 

Evalueringar kan uttryckas explicit och implicit, och det går ingen skarp skiljelinje 

mellan explicita och implicita evalueringar, utan det finns en gråzon där de kan glida 

ihop. Det finns således en mängd olika sätt att uttrycka evaluering mer eller mindre 

explicit, exempelvis Den här skivan är bra, Poeten fegade ur eller Det här är en 

viktig och angelägen bok. Evalueringar ligger ofta inbäddade i meningar, som till 

exempel Den här förfärliga filmen kostar en förmögenhet, där Den här förfärliga 

filmen förutsätter det evaluerande Den här filmen är förfärlig. Evalueringar kan också 

ha olika intensitet, som Jag ogillar/hatar den här boken eller Den här filmen är 

skickligt/mästerligt regisserad. Evalueringar tenderar att vara diskursrelativa, vilket 

gäller för exempelvis ordet kommunist, som kan ha helt olika innebörd inom olika 

diskurser. Beteckningen kommunist ser vi som en implicit eller mindre explicit 

evaluering, då den måste förstås utifrån sin kontext (Fairclough 2003, s. 171-173). 

 

Genom att via modalitet och evaluering studera bibliotekariepositionerna kan vi också 

uttala oss om hur användaren indirekt positioneras i diskurserna. Som Winther 

Jørgensen och Phillips (2000, s. 88) påpekar får valet av modalitet konsekvenser för 

en diskurs konstruktion av bland annat sociala relationer. Den centrala relationen i 

denna studie är den mellan bibliotekarier och användare. Att undersöka modalitet och 

evaluering är ett sätt för oss att komma åt dels från vilken position bloggskribenterna 

som företräder biblioteket talar, dels hur användarna positioneras. Som tidigare 

nämnts utgår vi från Harré och Langenhoves (1999, s. 1-2) syn på 

samtalspositionering som relationell, och från Faircloughs (2003, s. 166) kompatibla 

uppfattning om identitetsskapande som något som sker i relation till andra. Vi menar 

att den position en bibliotekarie intar i en bloggtext alltid implicerar en viss position 

för användaren.  

 

En erbjuden position kan men måste inte accepteras (Langenhove & Harré  1999, s. 

22), och vi har ur denna synvinkel studerat de förhållandevis få användar-

kommentarer som finns i samband med blogginläggen. Därmed kan vi uttala oss om 

hur användarna hanterar de positioner som erbjuds dem. Langenhove och Harré 

(1999, s. 22) menar att diskursiva positioner är förhandlingsbara. För att komma åt 

denna så kallade förhandling har vi först studerat blogginlägget, eller det avsnitt i 

inlägget som kommentaren ifråga innehållsmässigt relaterar till, i syfte att utröna 

vilken eller vilka diskurser som där förekommer samt vilken eller vilka positioner 
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biblioteksföreträdaren intar. Därefter har vi studerat hur användaren positionerar sig i 

kommentaren samt hur användaren förhåller sig till den eller de implicerade 

användarpositionerna i inlägget eller det identifierade avsnittet. Slutligen har vi 

studerat hur bibliotekarien i ett eventuellt svar förhåller sig till användarens 

positionering i bloggkommentaren. 

 

Att studera modalitet och evaluering har dessutom hjälpt oss att identifiera diskurser i 

blogginläggen. Till att börja med har verktygen gett oss en möjlighet att på ett mer 

systematiskt vis närläsa blogginläggen. Olika diskurser kan enligt Fairclough (1992, s. 

160-162) utmärkas av olika slags modalitet. Även evalueringar kan vara 

diskursrelativa (Fairclough 2003, s. 171-173). Detta har vi tagit fasta på. Utöver 

modalitet och evaluering har vi också studerat teman i blogginläggen i syfte att 

identifiera de diskurser som återfinns i inläggen. Termen tema har vi lånat från 

Hedemark, Hedman, och Sundin (2005), som i sin tur inspirerats av Laclau och 

Mouffe. Hedemark, Hedman, och Sundin (2005) studerar i sin diskursanalys olika 

förhållningssätt till identifierade teman. Vårt tillvägagångssätt har varit snarlikt då vi 

också har studerat vilka teman som förekommer på biblioteksbloggarna samt olika 

hållningar till dessa. Det har varit fruktbart att under arbetets gång ha i åtanke 

Börjessons (2003, s. 93) idé om att man genom att ”söka (tänkbara) konkurrerande 

diskurser” kan komma åt gränserna för rådande diskurser. Vi har i syfte att finna 

diskursernas skiljelinjer således varit behjälpta av att kunna föreställa oss alternativa 

diskurser till dem vi varit i färd med att identifiera.  

2.5 Innehållsanalys som kompletterande metod 
Föreliggande kapitel har hittills huvudsakligen fokuserat på diskursanalys som teori 

och metod. Vårt metodologiska tillvägagångssätt har dock inte endast utgjorts av en 

diskursanalys av blogginlägg, utan vi har kompletterat denna med en kvalitativ och 

kvantitativ innehållsanalys av biblioteksbloggarna för att undersöka vilka typer av 

bloggar vi har att göra med. Bergström och Boréus (2005b, s. 43-44) skriver att 

innehållsanalys utmärks av systematiska studier av textinnehåll. Begreppet kvalitativ 

innehållsanalys kan användas om textanalyser där inget mäts eller räknas, medan 

kvantitativ innehållsanalys kännetecknas av en kvantifiering av vissa element eller 

företeelser i det material som studeras. Kvantitativ innehållsanalys är ofta också 

lämplig som komplement till andra metoder (Bergström & Boréus 2005b, s. 84).  

 

I syfte att förstå bloggarna som en del av en vidare kontext där bibliotekarier och 

användare ingår har en kvalitativ innehållsanalys av bland annat bloggarnas omsidor 

och kontaktsidor utförts. Den kvalitativa innehållsanalysen är inspirerad av genreteori, 

ett perspektiv som betonar att texter i vid bemärkelse inte existerar i ett vakuum utan 

är en del av sociala praktiker där avsändare och mottagare har olika roller (Andersen 

2008, s. 341). Genreteori betonar således sammanhanget runt texten. Utifrån sitt fokus 

på de människor som ingår i den sociala praktik som omgärdar en text, har genreteori 

en tydlig beröringspunkt med diskursanalys som understryker att språkanvändning har 

reella konsekvenser för individer och grupper. Genom att utföra en genreteoretiskt 

inspirerad innehållsanalys har vi velat ringa in vem som skriver inläggen i bloggarna, 

vilken inriktning bloggarna har och vilka deras målgrupper kan tänkas vara. Denna 
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inringning är också tänkt att tjäna som en vidare presentation av bloggarna. Vi menar, 

i linje med våra socialkonstruktionistiska utgångspunkter, att det inte finns någon 

möjlighet att objektivt beskriva eller presentera bloggarna med det som enligt 

Bergström och Boréus (2005c, s. 22) kan kallas för ett neutralt obeservationsspråk. En 

synvinkel att göra det ur måste väljas.  

 

För att kunna fånga bloggarnas formmässiga aspekter har vi också utfört en 

kvantitativ innehållsanalys av bloggarna, där vissa på förhand bestämda element 

räknats. Utgångspunkten har varit att det kan vara av betydelse att det är just bloggar 

vi har att göra med i vår studie, och vi har haft för avsikt att komma åt det som är 

specifikt för bloggar som medium. Rettberg (2008, s. 4) skriver att en blogg inte 

utgörs bara av vad som skrivs på den, utan att den bör ses som summan av det som 

skrivs, dess layout, dess länkar samt dess tempo. Det är alltså rimligt att tillskriva 

bloggarnas form en viss betydelse. Därför kommer vi att göra en genomgång av 

bloggarnas strukturella element, alltså förekomsten av till exempel kategorier och 

länkar i bloggarnas sidokolumner, samt bland annat länkar och bilder i blogginläggen. 

Bloggarna kommer i denna genomgång att jämföras med varandra. Som Bergström & 

Boréus (2005b, s. 84) påpekar kan kvantitativ innehållsanalys nyttjas för att finna 

mönster och för just jämförelser. I avsnitt 4.2 avhandlas, med utgångspunkt i vad som 

tidigare skrivits i ämnet, de strukturella element vi tar i beaktande. Innehållsanalysen 

av bloggarnas strukturella element utgör föreliggande studies enda kvantitativa inslag.  

 

I studiens diskussionskapitel (avsnitt 6.2) relaterar vi resultatet av den kvantitativa 

innehållsanalysen till resultatet av diskursanalysen, för att utröna om det kan finnas 

samband mellan olika typer av bloggar – alltså vilken tematisk inriktning en blogg har 

samt hur dess strukturella element ser ut – och förekomsten av vissa diskurser i 

bloggarna. Då diskursanalys är en kvalitativ metod kommer vi inte att uttala oss om 

exakt i vilken utsträckning alla identifierade diskurser återfinns i bloggarna. Vi 

koncentrerar oss i huvudsak på dominerande diskurser i bloggarna.  

2.6 Urval och avgränsningar 
Anledningen till att vi har valt att fokusera på biblioteksbloggar vid landets tre största 

folkbibliotek, stadsbiblioteken i Malmö, Göteborg och Stockholm, är att dessa 

bibliotek i kraft av sin storlek kan antas ha jämförelsevis mycket resurser, särskilt i 

form av både bred och djup kompetens, och därmed en möjlighet att ligga i framkant 

gällande blogganvändning och eventuellt vara vägledande för andra folkbibliotek. Då 

de tre biblioteken är involverade i ett flertal bloggar, har vi behövt göra ett urval som 

syftar till genomförbarhet av studien. De kriterier som vi fastställt för vårt urval av 

bloggar är att de för det första ska vara tydligt knutna till något av stadsbiblioteken i 

Malmö, Göteborg eller Stockholm och inte till stadsdelsbiblioteken eller andra 

verksamheter. För det andra ska bloggarna vara riktade i första hand till bibliotekens 

användare, alltså vara externa och inte interna, eftersom föreliggande studie bland 

annat syftar till att undersöka hur man från bibliotekens sida förhåller sig till 

användarna på bloggarna. För det tredje ska de vara tillgängliga via bibliotekens 

webbplatser, då sådana bloggar har möjlighet att nå fler användare än bloggar som 

biblioteken av någon anledning inte länkar till och inte uppmärksammar på webben. 
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För det fjärde måste bloggarna innehålla minst tio inlägg, då vi menar att det är 

intressantare att studera bloggar med fler inlägg än färre när ett val däremellan måste 

göras. De bloggar3 som uppfyllt kriterierna är : 

 

 Musikbloggen med Anders Jaderup på Malmö stadsbibliotek (MMAJ) 

 The Darling Library in the World (DLIW) 

(från Malmö stadsbibliotek) 

 

 Bloggen (B) 

(från Göteborgs stadsbibliotek) 

 

 Långa svansen (LS) 

 Stockholms stadsbibliotek just nu (SSJN) 

(från Stockholms stadsbibliotek)  

 

Kriterierna har medfört att vi valt bort upp till tre bloggar från vart och ett av de tre 

stadsbiblioteken. Från Malmö stadsbibliotek har vi valt bort Idabloggen som är ett 

gemensamt forum för ett projekt knutet till stadsbiblioteket och stadsdelsbiblioteken 

rörande vuxenstuderande, bloggen Godnattsagor inifrån som dokumenterar ett projekt 

med fokus på att ge interner möjlighet att läsa in sagor för sina barn och som har 

andra bibliotek och liknande verksamheter som främsta målgrupp, samt The Darling 

Tweens-bloggen vilken är kopplad till ett projekt riktat mot nio- till tolvåringar och 

som när urvalet gjordes hade väldigt få inlägg. Från Göteborgs stadsbibliotek har vi 

valt bort bloggen Tillbyggnaden som rör stadsbibliotekets tillbyggnad och som när 

urvalet gjordes också hade för få inlägg, samt ungdomsbloggen Collaget då den är 

gemensam för Göteborgs folkbibliotek. Från Stockholms stadsbibliotek har vi valt 

bort Eva Sussos Rinkebyblogg som är knuten till Rinkeby stadsdelsbibliotek och 

skildrar ett samarbetsprojekt mellan stadsdelsbiblioteket, en skola och en författare 

men som stadsbiblioteket ändå listar bland de egna bloggarna på sin webbplats4. Vi 

har från Stockholms stadsbibliotek också valt bort bloggen Stockholm läser som utgår 

från ett läsprojekt och ser ut att drivas av biblioteket i samarbete med 

Författarcentrum.   

 

Som framkommit står en diskursanalys av blogginlägg i huvudsakligt fokus för denna 

studie. Diskursanalysen har inriktats på själva texten i de valda blogginläggen 

inklusive eventuella kommentarer och svar, därmed inte på webbsidor som det länkas 

till i blogginlägg eller kommentarer och inte på den text som finns på till exempel 

omsidor, i menyer eller andra kolumner på bloggarna. Inte heller bilder, filmklipp 

eller liknande inslag i blogginläggen har inkluderats i diskursanalysen. Avgränsningen 

har gjorts huvudsakligen i syfte att göra studien genomförbar, eftersom diskursanalys 

som metod tar mycket tid i anspråk men också för att vi inte anser oss besitta den 

kompetens inom konst- och filmvetenskap som förmodligen skulle krävas för analys 

av bilder och filmklipp. Vi är medvetna om att vi riskerar att gå miste om vissa 

                                                 
3 Urvalet som grundas på dessa kriterier gjordes den 10 februari 2011. Eventuella förändringar som skett efter 

detta datum – exempelvis om en blogg tillkommit på eller tagits bort från någon av stadsbibliotekens webbplatser 

– har vi av praktiska skäl sett oss tvungna att bortse ifrån. 
4 Webbplatsen http://biblioteket.se/ konsulterades den 10 februari.  

http://biblioteket.se/
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aspekter som skulle kunna tillföra något till diskursanalysen, men anser oss ändå 

kunna utläsa tillräckligt ur det textmässiga för att kunna uttala oss om vilka diskurser 

som går att identifiera i blogginläggen.  

 

Vi har behövt minst tio inlägg per blogg för att kunna utföra diskursanalysen på ett 

tillfredsställande sätt. Exakt hur många inlägg som har valts från varje blogg varierar 

då vår utgångspunkt har varit att uppnå ett slags mättnad i analysresultaten. Dels har 

det handlat om att inte längre kunna nå några nya resultat i bloggarna sammantaget. 

Dels har det handlat om att analysera tillräckligt många inlägg från varje blogg för att 

kunna utröna vilka diskurser som förekommer i de enskilda bloggarna. Vi har dock 

varit tvungna att sätta en övre gräns i genomförbarhetssyfte.5 Vi kommer därmed inte 

helt att kunna slå fast vilken eller vilka diskurser som är mest framträdande inom 

varje enskild blogg då detta hade krävt ett inkluderande av alla inlägg i bloggarna. En 

blogg skulle vid en eller annan tidpunkt kunna ändra inriktning i någon mån, med 

följd att balansen mellan diskurserna i bloggen förändras. Vi vill därför framhålla att 

vi bara kan uttala oss om den diskursiva balansen i respektive blogg utifrån de inlägg 

vi faktiskt studerat.6  

 

Den kvalitativa och av genreteori inspirerade innehållsanalysen av bloggarna, har 

gjorts utifrån vad som går att utläsa på bloggarnas omsidor, kontaktsidor och liknande 

sidor med information om bloggarna samt utifrån vad som uttrycks om bloggarna i 

samband med kommentarsfunktionerna på bloggarna. Det finns i en studie av detta 

omfång inte möjlighet att undersöka hela den praktik, inklusive faktiska 

bloggskribenters motiv och villkor samt läsares sätt att närma eller använda sig av 

inläggen, som omgärdar bloggarna. Vi har på motsvarande sätt inte heller studerat 

från vilka webbplatser det eventuellt länkas till bloggarna eller inkluderat de 

webbsidor som bloggarna länkar till. Den kvantitativa innehållsanalysen av 

bloggarnas strukturella element är därmed i huvudsak begränsad till bloggarna i sig, 

närmare bestämt till strukturella element i bloggarnas kolumner vid sidan om 

blogginläggen och strukturella element i blogginläggen. 7 Dock har vi valt att notera 

vilka webbplatser bloggarna länkar till i syfte att i någon mån utröna hur bloggarna 

placerar sig i ett sammanhang på webben. Genomgången av strukturella element i 

bloggarnas inlägg har gjorts på nitton inlägg per blogg.  

 

                                                 
5 Denna gräns sattes ursprungligen vid maximalt nitton inlägg per blogg för diskursanalysen, då bloggen The 

Darling Library in the World (DLIW) endast innehöll nitton inlägg när avgränsningen gjordes den 10 februari 

2011. Vi menar att nitton inlägg egentligen inte är en mer godtycklig gräns än till exempel tjugo inlägg. Tilläggas 

kan att vi i de flesta fall inte behövt så många som nitton inlägg i slutändan.  
6 Diskursanalysen baseras på blogginlägg utskrivna den 10 februari 2011. Då skrevs nitton blogginlägg inklusive 

kommentarer och svar ut från var och en av bloggarna. Denna fixering av materialet innebär att en del av 

bloggarnas dynamik gått förlorad, men syftar till att göra studien genomförbar.  
7 Både den kvalitativa och kvantitativa innehållsanalysen genomfördes den 10 till den 17 mars 2011. Då 

studerades bloggarna direkt på webben. Eventuella ändringar i bloggarna som gjorts sedan dess har vi av praktiska 

skäl varit tvungna att bortse ifrån. Avsikten var att genomföra analysen av strukturella element i bloggarnas inlägg 

på samma inlägg som skrevs ut den 10 februari. Att analysen genomfördes ungefär en månad efter att 

blogginläggen skrevs ut, medför en viss risk för ändringar i själva inläggen sedan de skrevs ut. Detta skulle i så 

fall innebära att diskursanalysen och genomgången av strukturella element inte gjorts på exakt samma material. Vi 

menar dock att eventuella ändringar torde vara av ringa karaktär och kan inte se att de skulle påverka studiens 

resultat nämnvärt.  
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När det gäller forskning som bedrivs på Internetbaserat material går det att skilja 

mellan offentliga dokument i stil med webbtidningar och organisationers webbsidor å 

ena sidan och interaktioner av mer privat karaktär på till exempel chattsidor å den 

andra. Studier av det senare måste i enlighet med god forskningssed leda till etiska 

överväganden som rör de studerade individernas rätt att bli informerade om att de 

studeras, deras rätt att själva avgöra om och hur länge de vill delta samt deras rätt att 

inte bli identifierade mot sin vilja (Sveningsson, Lövheim & Bergquist 2003, s. 175-

184). Detta är överväganden vi menar oss inte behöva göra, då det material vi studerat 

är att betrakta som offentligt, tillgängligt för alla med Internetåtkomst. Biblioteken har 

avsiktligt placerat sina bloggar i offentligheten, och vi anser att det också är ett rimligt 

antagande att användare som kommenterat blogginlägg är medvetna om att 

kommentarerna inte lämnats i ett privat sammanhang utan kan läsas av alla. Utifrån 

Association of Internet Researchers (AoIR) etiska rekommendationer för 

Internetforskning går det att dra slutsatsen att studier är godtagbara av material på 

Internet som är offentligt och inte alltför känsligt (Ess, Charles & the AoIR ethics 

working committee 2002, s. 7-8). När kommentatorerna har skrivit under med namn 

har vi trots allt valt att utelämna detta då det inte går att säkerställa vem som faktiskt 

lämnat kommentaren. 
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3 Tidigare forskning 

Detta kapitel består av två större avsnitt, vilket har att göra med vår avsikt att 

undersöka hur bibliotekarier förhåller sig till användare på biblioteksbloggar. 

Avsnittet 3.1 syftar till att ringa in hur relationen mellan bibliotekarier och användare 

framställts i tidigare forskning, men tar även upp förhållandet mellan folkbiblioteket 

och dess användare, då denna fråga är närbesläktad och kan bidra till att belysa 

bibliotekariers förhållningssätt till användare. I avsnitt 3.2 behandlas i sin tur 

biblioteksbloggar och såväl webb 2.0 som bibliotek 2.0, en viktig del av kontexten 

kring biblioteksbloggar. Kapitlet utgår till större delen från forskning. Vi har dock 

kompletterat med annat material gällande avsnitt 3.2 när forskning funnits att tillgå i 

mindre utsträckning. 

3.1 Bibliotek, bibliotekarier och användare 
Eftersom forskning om svenska folkbibliotek ofta refererar till övrig skandinavisk 

folkbiblioteksforskning, underförstått för att samhällsutvecklingen och förhållandena 

för folkbiblioteken varit likartade, gör vi i det följande ingen åtskillnad mellan 

forskning härrörande från de olika skandinaviska länderna. Inledningsvis tecknas en 

skiss över folkbibliotekets framväxt och bibliotekets roll utifrån samhällsutvecklingen 

samt relationen mellan bibliotek och användare diskuteras. Förhållandet mellan 

bibliotekarier och användare avhandlas därefter.  

3.1.1 Folkbibliotekets framväxt och relation till användarna  
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen (2006a) beskriver folkbibliotekets framväxt i 

början av 1900-talet som en del av det moderna projektet. De ser folkbiblioteket som 

en produkt av moderniseringen av samhället samtidigt som de menar att 

folkbiblioteket bidragit till denna modernisering. De hävdar att målet med 

folkbiblioteket till en början var att göra vad som uppfattades som den okultiverade 

massan till myndiga medborgare, som kunde delta i ett demokratiskt och sekulariserat 

samhälle. Såväl det moderna projektet som folkbiblioteksprojektet kännetecknades av 

en framstegsoptimism (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2006a, s. 43-44).  

 

Torstensson (1996) poängterar att folkbiblioteket föddes i en tid av industrialisering, 

urbanisering och ökade statliga åtaganden, och analyserar institutionens roll i en 

process där samhället blev mer demokratiskt. Han menar att folkbiblioteket växte 

fram i ett spänningsfält mellan arbetarklassens krav på inflytande och de övre 

samhällsskiktens rädsla för den pågående utvecklingen samt ovilja att släppa ifrån sig 

makt. Biblioteket svarade mot arbetarrörelsens behov av kunskaper i syfte att 

ytterligare stärka sin position samtidigt som det av de styrande sågs som ett medel för 
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social integration, en linje som föredrogs framför konfrontation och 

klassmotsättningar (Torstensson 1996, s. 33-43). Diskussionen om folkbibliotekets 

framväxt kan fördjupas via Hansson (1998) som har en annan infallsvinkel. Det tidiga 

folkbibliotekets ideologiska identitet undersöks genom en diskursanalys av dåtida 

utsagor om folkbibliotek. Hansson ser en företrädelsevis konservativ identitet 

avtecknas och menar att föreställningen om folkbiblioteket som en demokratisk 

bildningsinstitution har något illusoriskt över sig. Han framhäver att biblioteket 

tillskrivs en fostrande och danande funktion, och att det representerade en elits syn på 

bildning och kultur, med fokus på så kallad finkultur. Folket, i betydelsen den stora 

massan, frånskrivs i diskursen möjligheten att själva ta ansvar för sina 

bildningsbehov. De skulle snarare ledas i rätt riktning, göras till produktiva och 

politiskt, moraliskt och kulturellt dugliga medborgare med hjälp av biblioteket som 

därmed kunde legitimera en viss samhällsordning (Hansson 1998, s. 131-143). 

 

Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen (2006a, s. 43-45) noterar att när 

välfärdsstaten fortsatte att byggas ut på 1960-talet så medförde detta ett expertstyre 

inom flera områden, däribland inom folkbiblioteken. Bibliotekets uppgift blev att 

tillhandahålla ett alternativ till masskulturen, ett alternativ som utgjordes av den så 

kallade bildningskulturen som skulle bidra till upplysning. Enligt Vestheim (1999) 

hade folkbibliotekspolitiken sin huvudsakliga grund i en folkbildningstradition fram 

till 1970-talet men därefter har en teknisk, byråkratisk och marknadsekonomisk 

rationalitet varit på frammarsch. Vestheim riktar kritik mot marknadstankens intåg i 

bibliotekssektorn, och skiljer på att utföra en handling i en social relation till en 

medmänniska och på att handla instrumentellt genom att producera en vara åt en 

kund. Ett kundtänkande på bibliotek innebär som han ser det en bristande respekt för 

människan och samhällsmedborgaren och kan leda till att förhållandet mellan 

bibliotek och användare avhumaniseras (Vestheim 1999, s. 193-195). Hansson (2005, 

s. 29) opponerar sig också mot kundbegreppet vilket han menar är vilseledande då 

folkbibliotek är en ickekommersiell verksamhet. Som vi ska se nedan finns det 

forskare som anser att marknadstänkandet inte bara är av ondo. Skot-Hansen (2006, s. 

37) vidareutvecklar tanken att biblioteket befinner sig på en marknad när hon hävdar 

att det kan ses som en aktör på en upplevelsemarknad. Bibliotekens ökade fokus på 

upplevelser kan också kopplas till en delvis förändrad syn på bildning. I det 

senmoderna samhället ses upplysning och upplevelser inte nödvändigtvis utesluta 

varandra (Juncker 2006, s. 91; Dam Christensen 2006, s. 174, 180).  

 

Audunson och Lund (2001, s. 5) är inne på att den informations- och 

kommunikationsteknologiska utvecklingen (IKT-utvecklingen) har ändrat 

förutsättningarna för biblioteksverksamhet i grunden. IKT är inte bara ett redskap för 

effektivisering och förbättring av bibliotekets tjänster, utan har också medfört 

förändringar av verksamhetens innehåll. Birdsall (2001, s. 32-33) ser en liberal 

ideologi kopplad till IKT-utvecklingen och föreställningen om informationssamhället. 

Denna ideologi fokuserar på privatisering och marknadstänkande snarare än kunskap, 

eftertanke och gemenskap och förvandlar medborgare till konsumenter. I slutändan 

leder detta enligt Birdsall till att bibliotekets roll som garant för medborgarens 

tillgång till information urholkas. Även andra forskare har problematiserat 

bibliotekets roll i informationssamhället. Audunson och Lund (2001, s. 6) pekar på att 

fragmentisering och extrem individualisering som en tänkbar följd av IKT-samhället 
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kan innebära ett hot mot demokratin till vars förutsättningar hör att olika åsikter och 

värderingar möts. Audunson (2005, s. 438) hävdar att folkbiblioteket kan utgöra en 

lågintensiv mötesplats i ett mångkulturellt och digitaliserat samhälle och att det på så 

vis kan fylla en viktig demokratisk funktion. En annan funktion för biblioteket i IKT-

samhället som brukar understrykas är den pedagogiska. Hansson (2005, s. 35-37) 

framhåller att folkbiblioteket fått en tydligare koppling till utbildningssektorn och att 

arbete med att främja informationskompetens blivit allt viktigare. Då livslångt lärande 

i och med samhällets föränderlighet har blivit centralt har också målgruppen för den 

pedagogiska verksamheten blivit större (Audunson & Lund 2001, s. 5-6).  

 

Flera av de aspekter som har tagits upp ovan – bibliotekets strävanden efter att 

erbjuda bildning och upplevelser, dess pedagogiska uppgift, marknadsanpassning, 

samt mötesplatstanken – återfinns hos Andersson och Skot-Hansen (1994). De 

utkristalliserar fyra roller för folkbibliotek idag: kulturcentrum, kunskapscentrum, 

informationscentrum och socialcentrum. Kulturcentrum innebär ett fokus på 

kulturella och konstnärliga upplevelser, kunskapscentrum på utbildning. 

Informationscentrum implicerar att biblioteket tillgodoser informationsbehov hos allt 

från företag till allmänhet, medan socialcentrum innefattar tanken på att biblioteket 

ska utgöra en ram kring det vardagliga livet. Dessa roller ska inte ses som ömsesidigt 

uteslutande utan kan kombineras (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 17-19).  

3.1.2 Relationen mellan bibliotekarier och användare 
Efter att ha belyst bibliotekets olika roller och dess förhållande till användarna, vill vi 

nu fokusera på hur olika forskare beskriver relationen mellan bibliotekarier och 

användare. Schreiber (2006) tar upp hur bibliotekarieyrket i grova drag utvecklats från 

1960-talet och fram till 2000-talets början, och motiverar avgränsningen i tid med att 

välfärdsstatens utveckling huvudsakligen skett under denna period. 1960-talets 

samhälle präglades av organisatoriska och teknologiska förändringar, och Schreiber 

menar att man försökte bygga upp sociala institutioner vars verksamheter skulle 

kretsa kring idéerna om rättvisa och jämlikhet. Kunskap uppfattades som baserad på 

universella principer, och genom att förmedla sådan kunskap ansågs bibliotekarierna 

bidra till samhällets bästa. Schreiber skriver att man på 1970-talet blev mer medveten 

om differentierade användargrupper, samt att kritiken bland bibliotekarier växte mot 

de etablerade kultur- och kunskapsnormerna. Istället för att förmedla en bestämd 

kulturuppfattning började en del bibliotekarier sträva efter att fler 

samhällsmedborgare skulle bidra till att definiera vad kultur är. På 1980-talet märktes 

sedan en ökad individualisering och marknadsanpassning. Schreiber menar att valet 

inte står mellan att som på 1960-talet förse användarna med vad den förmyndaraktiga 

bibliotekarien anser dem behöva och 1980- och 1990-talens fokus på att efterfrågan 

ska styra. Hon föreslår istället att en kombination av 1960-talets fokus på ett 

tillhandahållande av det man anser användaren behöva, 1970-talets fokus på 

användargrupper med olika behov, samt 1980- och 1990-talens begrepp om 

individuella användare och konsumenter, kan ses som en startpunkt för en dialog med 

användarna (Schreiber 2006).  

 

Ørom (1993) gör en beskrivning av 1960-talets bibliotek, där boken som medium stod 

i centrum för den bildning som utgjorde en av folkbibliotekets huvudsakliga 
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uppgifter. Han menar att i 1960-talets folkbibliotek såg majoriteten av 

bibliotekarierna det som sin främsta uppgift att vara kultur- och kunskapsförmedlare 

åt allmänheten. Denna uppgift krävde att bibliotekarien var allmänbildad samt besatt 

en förmåga att bedöma kultur- och kunskapsinnehåll. Den bibliotekarie som ägnar sig 

åt denna uppgift antar en kulturförmedlaridentitet vars mål är den bildande läsningen. 

En annan bibliotekarieidentitet som Ørom menar också kom till uttryck på 1960-talet 

var den som han kallar fackspecialistidentiteten, vilken innebär att bibliotekarien har 

ett specialkunskapsområde. För båda dessa professionella identiteter gäller att den 

intellektuella och kommunikativa sidan av arbetet är den i särklass viktigaste, vilket 

innebär att färdigheter rörande redskap endast betraktas som hjälpmedel. Båda dessa 

identiteter har sitt ursprung i en folkbildningstradition. Som en av konsekvenserna av 

1960-talets organisationsförändringar ser Ørom vad han benämner BDI-identiteten8. 

Denna professionella identitet uppfattar biblioteksarbete som mer hantverksmässigt 

än intellektuellt. Den är således mer orienterad mot systematiska färdigheter och att 

behärska metoder, regler och system, istället för innehållet i den kultur och kunskap 

som förmedlas (Ørom 1993, s. 37-39).  

 

En följd av 1960-talets sociala förändringar blev, enligt Ørom, 1970-talets 

behovsdifferentiering gällande kunskap och kultur. Denna innebar att folkbiblioteken, 

istället för att förhålla sig till allmänheten, började fokusera på användargruppernas 

olikheter samt individuella behov. Detta medförde att fokus hamnade på att 

identifiera och uppfylla socialt och kulturell betingade behov vilket gav upphov till 

nästa professionella identitet som Ørom identifierar, nämligen en 

socialarbetaridentitet. Bibliotekariens arbete utgick följaktligen inte längre från 

materialet som förmedlas, utan från att uppfylla behov. Som en nytillkommen 

yrkesroll vid tiden för när artikeln skrevs nämner Ørom 

informationsorganisatörsidentiteten, vilken innebär att fokus ligger på att kunna 

organisera information. Ørom menar att när bibliotekariens fokus ytterligare förskjuts 

från det innehållsorienterade till det teknologiskt orienterade uppstår en 

informationsförmedlaridentitet, i vilken fokus ligger på att snabbt och effektivt 

tillgängliggöra information fysiskt och tekniskt. Slutligen hävdar han sig se en 

tendens till att folkbiblioteken nu riktar sin verksamhet till den genomsnittliga 

konsumenten av massmedia (Ørom 1993, s. 39-40). Schreiber (2006, s. 40) bygger 

vidare på vad Ørom skrivit om att fokus allt mer förskjutits till upplevelser när hon 

nämner ytterligare en bibliotekarieidentitet, nämligen den upplevelseförmedlande 

identiteten.  

 

Klasson å sin sida (1997) identifierar tre roller som bibliotekarier kan inta i olika 

situationer och knyter dem till en diskussion av folkbildningsbegreppet. Ett 

uppifrånperspektiv på folkbildning innebär enligt Klasson att överordnade grupper i 

samhället definierar vad bildning bör vara och förmedlar och erbjuder den till 

underordnade grupper, exempel på vilket hon menar går att finna inte minst i 

folkbildningens tidiga historia. Ett sådant uppifrånperspektiv kan på bibliotek leda till 

en förmyndarroll bland bibliotekarier, som då kommer att verka för vad de uppfattar 

                                                 
8 BDI står för Bibliotek Dokumentation Information (se exempelvis Nordiskt BDI-index som var en nordisk 

databas över litteratur om Bibliotek, Dokumentation och Information, som uppdaterades mellan åren 1979 och 

2007). 
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som god litteratur och rätt sorts bildning. Ett underifrånperspektiv på folkbildning 

lägger istället tonvikt vid individers och gruppers ansträngningar att bilda sig på sina 

egna villkor, eventuellt i syfte att förändra maktrelationer, en bildningssträvan som ser 

annorlunda ut idag än i dåtidens folkrörelser men som biblioteken likvisst kan 

underlätta enligt Klasson. Här ser hon en möjlighet till jämlika möten mellan 

användare och bibliotekarier varför hon talar om en dialogroll. Den tredje rollen sätts 

i relation till förändrade villkor i omvärlden. Till exempel informationstekniska 

förändringar och arbetsmarknadsrelaterade krav leder till nya behov hos olika 

grupper, ett behov av folkbildning som i så måtto skulle kunna sägas vara framtvingat 

av yttre faktorer. Följden av bibliotekens vilja att möta dessa behov blir som Klasson 

förstår det att bibliotekarierna hamnar i en köp- och säljroll. Därmed har bibliotekets 

utbud kommit att ses som en vara på en marknad (Klasson 1997, s. 11-16).  

 

Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen (2006a) fokuserar i sin tur på användarroller. 

De utgår från sociologerna Frønes och Brusdals modell i vilken individen kan 

uppfattas på tre olika sätt – som medborgare, klient eller kund. Dessa härrör från olika 

samhälleliga kontexter och får skilda konsekvenser. Utgångspunkten för synen på 

individen som en medborgare är civilsamhället. Fokus ligger på såväl medborgarens 

rättigheter som skyldigheter, och medborgarens roll blir att genom likvärdig dialog 

bidra till målet som är att nå den bästa gemensamma lösningen. När individen istället 

ses som en klient, menar Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen att man istället utgår 

från staten. I fokus står både klientens beroende och rättigheter, medan målet är att 

uppnå rättvisa klienter emellan. Klientens roll är underordnad experten, som i sin tur 

får en förmyndarroll. När man ser på individen som en kund är utgångspunkten 

marknaden. I fokus står å ena sidan pris och kvalitet och å den andra kundens 

rättigheter. Målet blir den bästa lösningen för den enskilda och kundens roll blir att 

själv veta bäst (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2006a, s. 42-43). 

 

Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen menar att det under 1960-talet rådde en 

motsägelsefull syn på användaren. Detta innebar att även om idealet var den myndiga 

medborgaren, sågs användaren ofta i praktiken som en klient som underkastades 

bibliotekariens förmynderi. Biblioteken såg det som sin uppgift att sortera bort sådant 

material som inte var uppbyggligt. På 1980-talet hade användaren dock kommit att 

ses som ett myndigt subjekt. Författarna skriver att befrielsen från klientrollen skedde 

i efterfrågans snarare än i den fördomsfria upplysningens namn. Under den senare 

delen av 1980-talet gjorde marknadstanken sitt intåg i den kommunala 

kulturpolitiken, vilket fick till följd att användaren kom att betraktas som en kund 

vars behov skulle uppfyllas på ett effektivt sätt. Jochumsen och Hvenegaard 

Rasmussen hävdar att nutidens folkbiblioteksanvändare befinner sig någonstans 

mellan att vara kund och en likvärdig medborgare, och menar att samma utveckling 

skett på biblioteken som i övriga samhället. Efterfrågan har till stor del kommit att 

styra bibliotekens utbud, men den är inte allenarådande utan även kvalitet, allsidighet 

och aktualitet är av betydelse när bibliotekets samlingar utvecklas (Jochumsen & 

Hvenegaard Rasmussen 2006a, s. 43-48). 

 

Förut var det huvudsakligen biblioteket som hade makten att definiera användarna, 

medan Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen menar att det idag i hög grad är 

användarna och deras behov som definierar biblioteket. Bibliotekets utbud har – i 
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linje med att användarna syns ha olika behov – mångfaldigats, vilket omöjliggör för 

bibliotekarien att vara expert på samlingarnas innehåll. En lösning, anser författarna, 

kan vara att se användaren som en resurs, då användaren själv kan vara den som 

besitter mest kunskaper om sitt specialintresse. Genom att användaren involveras kan 

medborgaridealet omsättas i praktiken (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2006a, 

s. 48, 51). 

 

Hedemark, Hedman och Sundin (2005) har utfört en diskursanalys av ett antal artiklar 

som uttryckligen behandlar användare och folkbibliotek. Artiklarna är hämtade ur tre 

facktidskrifter och grundantagandet är att facktidskrifter är en viktig arena för 

produktion, reproduktion och mediering av olika sätt att se på användare. Författarna 

identifierar fyra diskurser med potentiella konsekvenser, positiva såväl som negativa, 

för faktiska användare och bibliotek, och i tre av diskurserna syns en skillnad mellan 

idealiserande och erfarenhetsbaserad retorik om användare. I vad författarna 

identifierar som en dominerande folkbildningsdiskurs tenderar användare ur 

idealsynvinkel att uppfattas som medborgare eller yrkesverksamma människor och 

erfarenhetsbaserat som ”folk” alternativt som olika grupper associerade med vissa 

problem. Biblioteket identifieras med det som brukar beskrivas som högkultur och ser 

sig som bättre vetande vilket innebär en risk för att det förlorar förmågan till 

självkritik och att användare ses som oförmögna att ta ansvar för sina 

informationsbehov. Samtidigt ryms inom folkbildningsdiskursen en tro på jämlikhet i 

bemärkelsen att biblioteket ska vara för alla, en vilja till socialt ansvarstagande med 

fokus på att även icke-röststarka gruppers intressen bör tillgodoses, vilket skulle 

kunna medföra samlingar av hög kvalitet (Hedemark, Hedman & Sundin 2005). 

 

Hedemark, Hedman och Sundin identifierar också en pedagogisk diskurs där 

utgångspunkten är att IKT-utvecklingen lett till att bibliotekets pedagogiska roll 

betonas. Användarna är enligt den idealiserande retoriken i denna diskurs menade att 

bli självgående sökare av information, medan de enligt den erfarenhetsbaserade 

retoriken delas in i grupper med varierande behov av hjälp och vägledning vilket 

innebär att relationen mellan användare och bibliotekarie kan karaktäriseras som 

ensidigt beroende, med bibliotekarien som den som tolkar och förstår användarnas 

behov av information. Diskursen kan enligt författarna leda till ökad tillgång till 

biblioteket och att lärande uppmuntras men också till att användares integritet hotas 

och att bibliotekets nyttofunktion överbetonas, på bekostnad av användares behov av 

till exempel rekreation. Den tredje diskursen benämns som informationsteknisk och 

samexisterar ofta med den pedagogiska. Ur idealsynvinkel definieras användare i 

denna diskurs som förmögna att ta ansvar, handlingskraftiga och IT-orienterade 

medan de enligt den erfarenhetsbaserade retoriken (åter) ses som i behov av hjälp och 

vägledning, i det här fallet vad gäller korrekt Internetbeteende, mot 

informationsinhämtning och bort från underhållningssyften. Författarna förstår 

diskursen i ljuset av den rådande tidsandan och IKT-utvecklingen, och de menar att 

konsekvensen av den kan bli uppdaterade bibliotek och användarcentrering, men även 

bibliotek som underprioriterar mindre ”spännande” delar av verksamheten. Slutligen 

urskiljer författarna en information management-diskurs som saknar uppdelning i 

idealiserande retorik och erfarenhetsbaserad retorik och som är den minst synliga i de 

studerade texterna. Diskursen har en tydlig koppling till den informationstekniska 

men med influenser av ett marknadsekonomiskt tänkande och av management-termer. 
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Användarna beskrivs som kunder eller klienter i diskursen och uppfattas som 

kompetenta, varför det snarast är biblioteket som måste förändras utifrån deras 

önskemål. Att både användarnas önskemål och bibliotekets servicefunktion tas på 

allvar kan bli en följd, menar författarna, men synsättet kan också leda till en 

avsaknad av socialt ansvarstagande och utarmade samlingar (Hedemark, Hedman & 

Sundin 2005). 

 

Vi har i detta underavsnitt gjort en genomgång av tidigare forskning kring olika 

bibliotekarie- och användarroller, vilka står i relation till det omgivande samhället och 

dess förändringar. I kapitel 5 som fokuserar på vår diskursanalys av blogginlägg ska 

vi studera bibliotekariers förhållningssätt till användare i praktiken. Vi kommer i 

studiens diskussionskapitel att relatera till föreliggande underavsnitt samt till 

underavsnitt 3.1.1. 

3.2 Biblioteksbloggar och deras kontext 
I vår strävan att placera bloggar i ett vidare sammanhang vill vi ta som startpunkt 

Lessigs (2008) diskussion av hur tekniska förändringar har påverkat kulturen de 

senaste dryga 100 åren. Lessig skiljer mellan RO-kultur och RW-kultur, där RO 

betyder Read/Only och används för att beteckna ett tämligen passivt konsumerande av 

kultur, medan RW betyder Read/Write9 och används för att beteckna en 

deltagarkultur, en kultur där människor både konsumerar kultur och ägnar sig åt aktivt 

skapande. Lessig menar att teknikförändringarna från slutet av 1800-talet och framåt – 

däribland fonografen och radions tillkomst – banade väg för en RO-kultur där det som 

skapats av professionella kunde konsumeras förhållandevis passivt av allmänheten. 

Denna kultur kom att dominera 1900-talet. I och med den digitala utvecklingen har 

under 2000-talet en RW-kultur börjat växa fram som lever parallellt med RO-

kulturen. Digitaliseringen erbjuder enligt Lessig ökade möjligheter för gemene man 

till att kreativt behandla musik, fotografier och rörliga bilder, en form av skapande 

som tidigare i stor utsträckning varit förbehållen en liten skara professionella. 

Digitaliseringen erbjuder också ökade möjligheter till spridning av dessa skapelser 

samt för enskilda att publicera och sprida sina tankar och idéer via till exempel egna 

bloggar och genom att kommentera på andras (Lessig 2008, s. 23-83). Trots att Lessig 

i sina resonemang utgår från amerikanska förhållanden och trots att hans uppdelning i 

RO- och RW-kultur ter sig något grovhuggen eller schematisk, menar vi att han 

erbjuder ett givande perspektiv på betydelsen av digitaliseringen genom betonandet av 

en deltagarkulturs begynnande framväxt10.  

 

Lessig ser alltså bloggar som en del av nämnda deltagarkultur. Bloggar har också – i 

likhet med bland annat wikier och sociala nätverkstjänster – knutits till begreppet 

webb 2.0. Detta begrepp är precis som det besläktade bibliotek 2.0 tämligen omstritt. 

Det är inte vår avsikt att täcka in allt som skrivits om dessa begrepp eller att komma 

                                                 
9 Lessig (2008, s. 28) använder termerna Read/Write och Read/Only i en analogi till rättigheter användare av 

datafiler kan ha: rätten att läsa och ändra i en fil kontra rätten att endast läsa.  
10 Lessig (2008) finner mycket positivt i denna deltagarkultur medan andra anlägger mer problematiserande 

perspektiv. Tidskriften First Monday (Zimmer red. 2008), med fokus på forskning om Internet, har ägnat ett 

specialnummer åt webb 2.0 och däribland konsekvenserna av den deltagarkultur Lessig identifierar.  



 

 31 

fram till precisa definitioner av dem, utan snarare att demonstrera att det existerar 

spänningar och olika sätt att förhålla sig till dem. Tim O’Reilly (2005), grundare av 

medieföretaget O’Reilly Media och en av dem som flitigt använt webb 2.0-begreppet, 

har associerat det med bland annat webbsidor och webbtjänster som erbjuder 

möjlighet till eller bygger på användardelaktighet och kollektiv intelligens, i motsats 

till mer statiska webbsidor, såväl som drar fördel av användandet i syfte till ständiga 

förbättringar. I linje med detta går det att hävda att webb 2.0 representerar ett 

utsuddande av gränserna mellan användare och producenter, konsumtion och 

deltagande, expertis och amatörism (Zimmer 2008). Andra har dock ifrågasatt själva 

begreppets meningsfullhet. Tim Berners-Lee, skaparen av webben, har i en intervju 

hävdat att webben redan från början handlade om interaktivitet och avfärdar därför 

begreppet som irrelevant (Laningham 2006). Scholz (2008) gör tydligt att 

interaktivitet, delaktighet och användargenererat material existerade på webben i en 

eller annan form redan innan webb 2.0 blev ett etablerat begrepp – något O’Reilly 

(2005) egentligen inte förnekar – och beskriver webb 2.0 som en marknadsförings-

term, med uppgift att sälja in vissa tjänster och att bana väg för företags utnyttjande 

av det som produceras socialt utan ersättning. Han ser webb 2.0 som strikt knutet till 

en marknadsideologi. Den demokratisering av medieproduktionen och av kreativt 

skapande som webb 2.0 förknippas med, och som Lessig (2008) lyfter fram som 

centralt i RW-kulturen, kan problematiseras ur detta perspektiv.  

 

Begreppet bibliotek 2.0 bildar en pendang till webb 2.0 och är också omgärdat av 

diskussion och dess betydelse svår att helt nagla fast. Mycket av det som har skrivits 

om bibliotek 2.0 utgörs av artiklar av yrkesverksamma, handböcker i ämnet och 

exempel på hur bibliotek 2.0-tänkandet realiserats vid olika bibliotek. Maness (2006) 

menar att webb 2.0 får konsekvenser även för bibliotek och definierar bibliotek 2.0 

som implementerandet av interaktiva, kollaborativa och webb-baserade teknologier 

och tjänster vid bibliotek. Han betonar användarcentrering, att bibliotek inte bara 

måste förändras i takt med samhället utan också måste låta användarna förändra dem, 

med följden att gränsen mellan användare och bibliotekarier blir otydlig. Han vill 

dock avgränsa begreppet bibliotek 2.0 till att handla om just webb-baserade tjänster, i 

syfte att göra det tydligare och enklare att teoretisera kring, inte för att han motsätter 

sig användardelaktighet i det fysiska biblioteket (Maness 2006). Casey och 

Savastinuk (2007, s. 5-7) betonar också användardelaktighet och betydelsen av att ge 

användarna mer makt, men vill inte inskränka bibliotek 2.0 som begrepp till att 

handla bara om bibliotekstjänster på webben utan inkluderar även 

användardelaktighet i det fysiska biblioteket. De menar att bibliotek 2.0 handlar om 

konstanta förbättringar och uppdateringar av bibliotekets tjänster överhuvudtaget. 

Crawford (2006, s. 1-4) å sin sida skriver att begreppet attraherar dem som helt 

avfärdar dagens bibliotek och förespråkar vad de uppfattar som revolutionerande 

förändringar, men också dem som vill fortsätta att utveckla bibliotekens tjänster. Han 

ställer sig på utvecklingsförespråkarnas sida snarare än revolutionärernas och 

uppfattar till stor del bibliotek 2.0 som ett nytt namn på äldre idéer rörande 

biblioteksutveckling och hävdar att dessa idéer går att kombinera med ny teknik. Det 

tycks, motsättningarna till trots, finnas en viss konsensus kring att bibliotek 2.0 på ett 

eller annat sätt handlar om förändringar av verksamheten utifrån en 

användarcentrering (Kwanya, Stilwell & Underwood 2009, s. 72).  
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En rad böcker om bibliotek 2.0 och om hur så kallade webb 2.0-verktyg kan nyttjas 

inom biblioteksvärlden, tar upp just blogganvändning. Cohen (red. 2007) innehåller 

fallstudier om bland annat bloggar drivna vid akademiska bibliotek. Casey och 

Savastinuk (2007, s. 78-85) skiljer på interna bloggar, tillgängliga enbart för 

bibliotekets anställda, och externa bloggar, riktade till användarna. Externa bloggar 

kan användas som bibliotekets ansikte utåt, menar de, i syfte att ge information och 

inbjuda till kommentarer och frågor, till en sorts kommunikation mellan bibliotek och 

användare som kan vara av värde även för användare som inte gör sina röster hörda 

på bloggarna ifråga. Externa bloggar kan också ha ett smalare fokus och användas för 

till exempel bokklubbar och vara riktade mot mer specifika målgrupper, som 

tonåringar eller studenter. Farkas (2007, s. 19) pekar på betydelsen av att bestämma 

vilken målgrupp och vilket fokus en blogg ska ha; dess fokus bör bestämmas av 

målgruppens intressen. För att nå läsare behöver bloggar i regel också marknadsföras 

på ett eller annat sätt, menar hon (2007, s. 25).   

 

Följande översiktliga genomgång av forskningsartiklar som behandlar externa 

biblioteksbloggar visar att tanken att öka delaktigheten för biblioteksanvändare bara 

är ett av flera möjliga syften med biblioteksbloggar. Då forskningen om 

folkbiblioteksbloggar inte är speciellt omfattande har vi i genomgången valt att 

inkludera artiklar som rör bloggar vid skolbibliotek och akademiska bibliotek. 

Merparten av artiklarna bygger på fallstudier där implementeringen av olika 

teknologier, inklusive bloggar, vid ett visst bibliotek studerats. Bordeaux och Boyd 

(2007) diskuterar biblioteksbloggar som just ett led i att öka användarnas interaktion 

och delaktighet. Kajewski (2006) betonar i sin tur bland annat att bloggar kan 

användas för att få feedback från användarna i syfte att utveckla olika verksamheter 

och för recensioner av och diskussioner kring medier. Andra avsikter med 

biblioteksbloggar kan vara att förbättra tillgängligheten till bibliotekets tjänster och 

resurser (Chase 2008) eller att öka användandet av dem (Secker & Price 2007). Det 

finns också artiklar som behandlar möjligheten att få till stånd en 

kommunikationskanal med användarna (Cowan 2008), möjligheten att förmedla 

information om nyheter i bibliotekets utbud (Vogel & Goans 2005; Kammerer 2009) 

eller till marknadsföring av biblioteket (Draper & Turnage 2008). 

 

Inte bara när det gäller biblioteksbloggar utan även när det gäller bloggar i allmänhet 

går det att konstatera att de inte bara används i delaktighetssyfte. Enligt Herring et al. 

(2004) tenderar såväl bloggare som forskare att överdriva förekomsten av länkar och 

omfattningen av interaktivitet på bloggar. De menar att detta medför att bloggars 

betydelse för att uttrycka bloggarens egna tankar och känslor underskattas. Utifrån tre 

olika aspekter – uppdateringsfrekvens, kommunikationens symmetri och möjligheten 

att kombinera ljud, bild och film med text – placerar Herring et al. bloggar mitt 

emellan webbsidor och asynkron datormedierad kommunikation, varav 

diskussionsforum är ett exempel. Medan webbsidor ofta inte uppdateras mer än med 

några månaders mellanrum, utmärker det bloggar att de ofta uppdateras flera gånger i 

veckan. Diskussionsforum å sin sida uppdateras varje gång en deltagare gör ett inlägg 

för att bidra till diskussionen. Gällande hur symmetrisk kommunikationen är, 

understryker Herring et al. att relationen mellan den som skriver och den som läser 

webbsidor är högst asymmetrisk. Detta står i kontrast till den helt symmetriska 

relationen mellan dem som deltar i ickemodererade diskussionsforum. Bloggar i sin 
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tur tillåter läsare att dela med sig av sina åsikter, tankar och känslor i form av 

kommentarer, men förhållandet mellan bloggare och läsare förblir samtidigt 

asymmetriskt då rätten att skriva och moderera inlägg på bloggen är förbehållen 

bloggaren. Beträffande möjligheten att kombinera text med bild, film och ljud kan 

bloggar precis som webbsidor införliva element som härrör från olika media, men 

Herring et al. menar att bloggar trots detta huvudsakligen innehåller text generellt sett. 

De kan jämföras med diskussionsforum vars fokus också ligger på text (Herring et al. 

2004, s. 1, 10). 

 

Flera försök har gjorts att klassificera bloggar utifrån ämne eller funktion. Herring et 

al. (2004, s. 4) gör en uppdelning i filterbloggar, dagboksbloggar och 

kunskapsbloggar. Filterblogg betecknar en blogg vars innehåll består främst av länkar 

till material på webben, ibland tillsammans med kommentarer om materialet; 

dagboksbloggen är av mer personlig karaktär och innehåller färre länkar, om ens 

några, medan kunskapsbloggen fokuserar på ett särskilt ämnesområde. Rettberg 

(2008, s. 9-17) gör en motsvarande uppdelning i filterbloggar, personliga bloggar och 

ämnesbloggar.  

 

I föreliggande avsnitt om tidigare forskning kring biblioteksbloggar och deras 

kontext, har vi kunnat notera framväxten av en deltagarkultur. Bloggar kan betraktas 

som en del av denna deltagarkultur, liksom de kan ses som kopplade till det inte helt 

oomstridda begreppet webb 2.0. På motsvarande sätt kan biblioteksbloggar ses som 

kopplade till den också omtvistade termen bibliotek 2.0. Vi har även kunnat 

konstatera att bloggar inte endast kan förklaras som ett delaktighetsmedium, då de 

kan användas och används i andra syften än för delaktighet, både inom och utanför 

biblioteksvärlden. I studiens diskussionskapitel kommer vi att återkoppla till detta 

avsnitt. 
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4 Innehållsanalys av bloggarna 

Bloggar har definierats på ett flertal sätt, men vi ansluter oss till en vid definition som 

fokuserar på bloggens formmässiga aspekter, enligt vilken en blogg är ”en ofta 

uppdaterad webbplats med inlägg i omvänd kronologisk ordning med möjlighet att 

länka och kommentera” (Kjellberg 2010, s. 39). Detta betraktar vi som en 

minimidefinition, en definition som anger en minsta gemensamma nämnare för 

bloggar. En sådan definition hindrar inte att bloggar också kan förstås som en del av 

sociala praktiker. I detta kapitel kommer vi å ena sidan att presentera och kommentera 

resultaten av den kvalitativa – och av genreteori inspirerade – innehållsanalysen. Vi 

vill på så vis beskriva bloggarna och lyfta fram just att de är del av sociala praktiker. 

Å den sidan andra kommer vi att presentera och kommentera resultaten av den 

kvantitativa innehållsanalysen av bloggarnas strukturella element. Vårt syfte med att 

undersöka bloggarnas strukturella element har varit att komma åt sådant som är 

bloggspecifikt – till exempel i vilken mån bloggarna möjliggör interaktion och 

delaktighet, samt hur webbens möjligheter utnyttjas – och som faller utanför 

diskursanalysen. I denna studies avslutande diskussion har vi för avsikt att relatera 

resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen till resultatet av diskursanalysen. 

4.1 Genreteoretiskt inspirerad innehållsanalys 
Genom att utgå från vad som uttrycks explicit i bloggarnas sidhuvuden, på deras 

omsidor, kontaktsidor och liknande sidor med metainformation, samt från vad som 

uttrycks i anslutning till kommentarsfunktionerna, har vi utfört en kvalitativ 

innehållsanalys. Denna är inspirerad av genreteori (se avsnitt 2.5) som fokuserar just 

på den sociala praktiken kring en text. Vi har velat ta fasta på inte minst om det är 

chefer och företrädare för ledningsgrupper eller om det är andra företrädare för 

biblioteken som skriver inläggen, vilken inriktning bloggarna har och vilka 

målgrupperna kan tänkas vara. Att vi utgår från vad som uttrycks på bloggarna – och 

utifrån det även drar slutsatser om deras målgrupper – är inte helt oproblematiskt, då 

det skulle kunna finnas en diskrepans mellan det uttryckta och det faktiska. En blogg 

måste till exempel inte ha den inriktning den säger sig ha. Dock menar vi att det finns 

en poäng med att undersöka hur biblioteken och deras företrädare själva uttrycker sig 

– på bloggarna – om bloggarna. Eventuella avgörande skillnader mellan det uttryckta 

och det reellt existerande, så som detta uppfattas av oss, återkommer vi till efter 

resultatredovisningen av diskursanalysen. Till dess nöjer vi oss med nedanstående 

genomgång av bloggarna: 
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Musikbloggen med Anders Jaderup på Malmö stadsbibliotek (MMAJ)11 

I bloggen skriver Anders Jaderup, som presenterar sig som musikskribent och vikarie 

på Malmö stadsbibliotek, om populärmusik. Aktuella skivor, egna favoriter, nya och 

gamla band, samt pop- och rockscenen i Malmö behandlas enligt skribenten. Det 

nämns också att det tas utgångspunkt i bibliotekskatalogen och Spotify. Användarna 

ges möjlighet att lämna inköpsförslag och den primära målgruppen ser ut att vara 

användare intresserade av populärmusik. Användare uppmanas inte uttryckligen att 

kommentera blogginlägg. Riktlinjer för kommentarer ges inte. 

 

The Darling Library in the World (DLIW)12 

Det framgår att bloggen är direkt uppkallad efter Malmö stadsbiblioteks 

strategidokument för perioden 2009-2012, The Darling Library – ditt liv, dina 

drömmar, ditt bibliotek, och biblioteksutveckling betonas som centralt för 

stadsbiblioteket. Bloggen är enligt omsidan inriktad på frågor som rör bibliotek, 

kunskap och kultur, och den primära målgruppen tycks därmed vara användare 

intresserade av sådana frågor och av frågor som rör biblioteksutveckling. Elsebeth 

Tank, stadsbibliotekarie i Malmö, presenteras som huvudsaklig skribent men det 

påpekas att bidrag från olika medarbetare förekommer. Användare uppmanas att 

kommentera blogginlägg, och riktlinjer för kommentarer ges.  

 

Bloggen (B)13 

Bloggen är en del av Göteborgs stadsbiblioteks webbsatsning stadsbiblioteket.nu som 

bland annat inkluderar länkar till bibliotekets Facebook, Twitter och upplagda 

filmklipp på Youtube samt en sida med rubriken ”Tillbyggnaden” där blogginlägg om 

tillbyggnaden av stadsbiblioteket lyfts fram. Dessa inlägg återfinns också i Bloggen 

(B) som enligt omsidan har ett brett fokus: ämnen och händelser som är aktuella och 

har en koppling till bibliotek och vad bibliotek erbjuder. Detta implicerar en väldigt 

bred målgrupp, möjligen användare i allmänhet, men man skulle lika gärna kunna 

hävda att bloggen har många mindre målgrupper. I alla biblioteksbloggarna går det att 

prenumerera på nya inlägg men i Bloggen (B) går det nämligen också att prenumerera 

på enskilda skribenters inlägg såväl som inlägg tillhörande en viss kategori. En rad 

biblioteksföreträdare med olika intressen, såsom böcker av skilda slag, film, musik, 

samhällsfrågor och ny teknik, presenteras som skribenter. Det nämns också att poeter, 

författare, musiker och debattörer emellanåt erbjuds att gästblogga. Själva 

presentationen av gästbloggare innehåller istället tre gymnasieelever. Användare 

uppmanas att lämna kommentarer till blogginlägg, och riktlinjer för kommentarer ges.  

 

Långa svansen (LS)14 

Bloggen återfinns på en webbplats som inkluderar tre andra bloggar från Stockholms 

stadsbibliotek, varav två valts bort i denna studie (se avsnitt 2.6). Den är en del av ett 

biblioteksprojekt med samma namn som går ut på att finna kopplingar mellan samtida 

och äldre skönlitteratur. Det skrivs att bloggens fokus ligger på sambandet mellan då 

                                                 
11 http://msbmusikbloggen.wordpress.com/ 
12 http://www.darlinglibrary.se/ 
13 http://www.stadsbiblioteket.nu/bloggen/ 
14 http://bloggar.biblioteket.se/langasvansen/ 

http://msbmusikbloggen.wordpress.com/
http://www.darlinglibrary.se/
http://www.stadsbiblioteket.nu/bloggen/
http://bloggar.biblioteket.se/langasvansen/
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och nu, nu och sedan, och att man vill lyfta fram äldre svensk litteratur. Syftet är 

också att erbjuda ett virtuellt rum att vara i och inspireras av, och den primära 

målgruppen tycks vara användare intresserade av litteratur i allmänhet eller av äldre 

svensk litteratur. Det framgår att inläggen skrivs av ett flertal biblioteksföreträdare. 

Användare uppmanas inte uttryckligen att kommentera blogginlägg (men uppmanas 

på kontaktsidan att lämna kommentarer och tips via mejl eller telefon). Riktlinjer för 

kommentarer till blogginlägg ges. 

 

Stockholms stadsbibliotek just nu (SSJN)15 

Bloggen återfinns på samma webbplats som Långa svansen (LS), och det framgår att 

inläggen skrivs av Stockholms stadsbiblioteks ledningsgrupp, däribland 

stadsbibliotekarie Inga Lundén. Enligt omsidan informerar bloggen om bibliotekets 

verksamhet och innehåller bibliotekets kommentarer i media samt dess inlägg i 

debatter. Den primära målgruppen synes vara användare intresserade av information 

om och diskussion av bibliotekets verksamhet. Användare uppmanas inte uttryckligen 

att kommentera blogginlägg (men uppmanas på kontaktsidan att lämna kommentarer 

och tips via mejl eller telefon). Riktlinjer för kommentarer till blogginlägg ges. 

 

I genomgången har vi tentativt ringat in bloggarnas primära målgrupper, grupper för 

vilka bloggskribenternas sätt att uttrycka sig på kan ha konsekvenser. Det är värt att 

påpeka att bloggarna är öppna för alla och tillgängliga via bibliotekens webbplatser 

och i den bemärkelsen har användare i allmänhet som målgrupp i någon utsträckning. 

Ur den synvinkeln är det knappast mindre befogat att studera hur biblioteken och 

deras företrädare förhåller sig till sina användare. Just förhållandet mellan 

bibliotekarier och användare har som tidigare nämnts varit en av huvudaspekterna i 

den genomförda diskursanalysen, vars resultat presenteras i kapitel 5.  

 

Utifrån genomgången av bloggarna kan vi också konstatera att inläggen på bloggen 

Stockholms stadsbibliotek just nu (SSJN) sägs vara skrivna av personer i vad vi 

uppfattar som tydliga maktpositioner. Detsamma gäller väsentligen för The Darling 

Library in the World (DLIW). Vi vill emellertid framhålla att även övriga bloggars 

inlägg kan uppfattas vara skrivna i huvudsak av personer i någon form av 

maktposition – gästbloggarna möjligen undantagna – då skribenterna inte agerar i 

egenskap av privatpersoner utan som företrädare för något av de tre största 

folkbiblioteken i landet. Skribenterna kan sägas ha en viss makt på grund av sin 

position inom de sociala strukturer där de verkar (se Bergström & Boréus 2005c, s. 14 

för ett snarlikt resonemang). Här kan det också vara värt att påminna om 

bloggkommunikationens asymmetriska karaktär, då rätten att skriva och moderera 

inlägg är förbehållen bloggskribenterna (Herring et al. 2004, s. 1, 10). Med Laclau 

och Mouffes breda diskursbegrepp skulle bibliotekariernas maktposition kunna 

förstås som existerande inom det diskursiva, och med Faircloughs smalare begrepp 

som existerande utanför men konstituerande för det diskursiva. Som vi vill visa i 

kapitel 5 hanteras maktpositionen inte på samma sätt inom de diskurser vi identifierat 

i de studerade blogginläggen.  

                                                 
15 http://bloggar.biblioteket.se/justnu/ 

http://bloggar.biblioteket.se/justnu/


 

 37 

4.2 Innehållsanalys av bloggarnas strukturella element 
Enligt Farkas (2007) karaktäriseras bloggar av följande strukturella element: ett arkiv, 

datumförsedda inlägg som publiceras i omvänd kronologisk ordning, permalänkar, 

samt ett format bestående av två eller tre kolumner. Ett arkiv innebär att tidigare 

blogginlägg finns arkiverade på webbplatsen, vanligen organiserade utifrån datum. 

Den omvända kronologiska ordningen medför att blogginläggen publiceras så att det 

nyaste hamnar överst på webbplatsen.  En permalänk är en länk som möjliggör för 

andra – exempelvis bloggare – att länka direkt till ett enskilt blogginlägg. De flesta 

bloggar har en större kolumn för blogginläggen samt en till två andra kolumner vid 

sidan om för ytterligare information. Andra strukturella element som Farkas menar 

återfinns i de flesta bloggar, då de i regel ligger i bloggmjukvaran, är kategorier, ett 

kommentarsfält samt en sökfunktion. Genom att blogginlägg arkiveras under 

kategorier underlättas deras återfinnande. Via ett kommentarfält ges blogganvändare 

möjlighet att kommentera blogginlägg, medan en sökfunktion underlättar för 

användaren att genom att skriva in ett sökord hitta det som söks på bloggen (Farkas 

2007, s. 12-14). När Herring et al. (2004, s. 4-5) gör en strukturell analys av bloggar 

noterar de förekomsten av vissa element i dessa, som exempelvis antal länkar, antal 

bilder, antal kommentarer samt tidsmässig information. Det sistnämnda rör hur 

gammalt det senaste inlägget är, med hur långt tidsintervall bloggen uppdateras samt 

hur gammal den är. Med utgångspunkt i Farkas och Herring et al. har vi utformat en 

mall att utgå ifrån när vi studerat bloggarnas strukturella element. För 

översiktlighetens skull och för att underlätta en jämförelse bloggarna emellan 

presenteras resultaten sammanhållet i två tabeller nedan.  

 

I den första tabellen (tabell 1) redovisas vad vi noterat när vi studerat de kolumner 

som finns på bloggarna, utöver kolumnen där själva blogginläggen ligger, samt annat 

som omger de enskilda blogginläggen. Här har vi i huvudsak utgått från Farkas 

karaktäristik av bloggars strukturella element, men kompletterat med andra element 

utifrån hur biblioteksbloggarna vi studerat ser ut, som exempelvis delningsfunktion 

och länkar från bloggen till andra webbplatser. En delningsfunktion möjliggör för 

läsaren att dela med sig av innehållet till andra, exempelvis genom mejl eller 

webbsajter som Facebook och Twitter. I den andra tabellen (tabell 2) redogör vi för 

vad vi kommit fram till efter att ha studerat nitton inlägg från varje blogg. I den 

redovisar vi när bloggen startades, men också vilket tidsspann de nitton studerade 

blogginläggen härrör ifrån. Andra uppgifter som återfinns i denna tabell rör antal 

läsarkommentarer, svar från biblioteksföreträdare och antal inlägg skrivna av 

gästbloggare; antal länkar, bilder och filmklipp; samt blogginläggens längd. Resultatet 

av den kvantitativa innehållsanalysen som redovisas i tabellerna nedan syftar delvis 

till att synliggöra hur biblioteksbloggarna möjliggör interaktion och delaktighet, samt 

hur de utnyttjar webbens möjligheter, vilket bland annat kan göras genom att 

kombinera exempelvis text med ljud, bild och rörlig bild, samt genom att länka, både 

i syfte att underlätta för användaren att få tillgång till material och att placera sig i ett 

sammanhang på webben. 
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Tabell 1: Bloggarnas strukturella element  

 MMAJ DLIW B LS SSJN 

Datumarkiv  Ja Nej Ja Ja Ja 

Permalänkar Ja Ja Ja Ja Ja 

Antal kolumner 2 2 3 2 2 

Materialet organiserat 

utifrån kategorier
16

 

Ja  Ja
17

 Ja Ja Ja 

Kommentarfält Ja Ja Ja Ja Ja 

Sökfunktion Ja Ja Ja Ja Ja 

Delningsfunktion Ja Ja Ja Nej Nej 

Omröstning Nej Nej Ja Nej Nej 

Chatt Nej Nej Ja Nej Nej 

Länkar som går utanför 

bloggen 

Ja Nej Nej Ja Ja 

Länkar som går utanför 

det egna bibliotekets 

webbplats 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Senast publicerat 

(ytterligare ingång) 

Nej Nej Ja Nej Nej 

Senast kommenterat 

(ytterligare ingång)  

Nej Nej Ja Nej Nej 

 

De översta sex raderna i den första tabellen innehåller element som Farkas menar är 

karaktäristiska för bloggar, vad man skulle kunna kalla för grundelement. Vi kan 

genom att utläsa tabellen konstatera att alla de fem studerade biblioteksbloggarna 

innehåller dessa element, så när som på bloggen The Darling Library in the World 

(DLIW), som inte har ett datumarkiv. Genom att den däremot har en sökfunktion, 

rubriker som inläggen ordnas under liksom det också är möjligt att hitta äldre inlägg 

genom att gå bakåt i kolumnen där blogginläggen publiceras, torde läsarnas möjlighet 

att orientera sig på bloggen inte försvåras allt för mycket av att ett datumarkiv saknas. 

Av de översta sex raderna har permalänkar och kommentarfält med interaktivitet och 

delaktighet att göra. Nästa tre rader i tabellen innefattar funktioner som utöver 

grundelementen permalänkar och kommentarfält ytterligare kan öka interaktiviteten 

och delaktigheten på en blogg. Vi kan se att Bloggen (B) utmärker sig genom att ha 

en delningsfunktion, en omröstning och en chatt, och därmed i hög utsträckning 

möjliggör interaktivitet, medan bloggarna Långa svansen (LS) och Stockholms 

stadsbibliotek just nu (SSJN), som saknar alla dessa tre element, i lägre grad 

möjliggör interaktion. De sista fyra raderna i tabellen har att göra med webbens 

möjligheter, å ena sidan i vilken mån biblioteksbloggarna länkar till andra 

webbplatser, å den andra i vilken grad de erbjuder ytterligare ingångar genom vilka 

läsarna kan närma sig materialet på bloggarna. Gällande länkarna kan vi utläsa att på 

Musikbloggen med Anders Jaderup på Malmö stadsbibliotek (MMAJ), Långa 

svansen (LS) och Stockholms stadsbibliotek just nu (SSJN) förekommer externa 

länkar. Vid en närmare anblick ser vi dock att alla dessa länkar leder till det egna 

                                                 
16 Vi har valt att likställa olika beteckningar som används på liknande sätt, vilket är fallet med kategorier, 

ämnesord, etiketter, och taggar.  
17 DLIW-bloggen är organiserad utifrån fem olika rubriker, som dock inte benämns kategorier i bloggen, men som 

fungerar som sådana. Rubrikerna är följande: darling library, dokumentation, organisation, strategi samt tidsplan. 



 

 39 

bibliotekets webbplats. Slutligen ser vi att Bloggen (B) står ut, då den ger sina läsare 

fler ingångar till bloggens innehåll, genom att man där direkt kan gå in på det senast 

publicerade eller senast kommenterade inlägget. 

Tabell 2: Strukturella element gällande blogginläggen 

 MMAJ DLIW B LS SSJN 

Det första  

blogginlägget härrör 

från 

100413 091022 091220 090519 100209 

Period som de 

studerade 

blogginläggen härrör 

från 

101130

– 

110208  

091022 

– 

110127  

110107 

– 

110209 

101104 

– 

110207 

100301

–

110126 

Antal 

läsarkommentarer
18

 

6   5  9  1 0 

Antal svar från 

biblioteksföreträdare 

3 0 8 0 0 

Antal inlägg skrivna av 

gästbloggare  

0 0 1 0 1
19

 

Antal länkar inom den 

egna bloggen 

0 1 1 2 0 

Antal länkar till det 

egna bibliotekets 

webbplats (varav ger 

åtkomst via  

bibliotekskatalogen) 

34 (32) 6 (0)  33 (29) 29 (27) 12 (1) 

Antal länkar som leder 

utanför det egna 

bibliotekets webbplats 

(varav ger åtkomst via 

exempelvis Youtube 

eller Spotify) 

16 (12) 20 (0) 9 (1) 3 (0) 10 (1) 

Totalt antal bilder 0 1 18 17 16 

Totalt antal filmklipp 0 0 5 0 0 

Antal inlägg på upp till 

tio rader 

9 0 3 5 4 

Antal inlägg på elva 

rader eller fler 

10 19 16 14 15 

 

I den andra tabellen innehåller de översta två raderna tidsmässig information om 

bloggarna. Av den kan vi utläsa åldern på var och en av bloggarna, och se att de fem 

biblioteksbloggarna är relativt jämngamla – tillkomna mellan maj 2009 och april 

2010 – varav Långa svansen (LS) är den äldsta och Musikbloggen med Anders 

Jaderup på Malmö stadsbibliotek (MMAJ) den yngsta. Genom att notera vilket 

tidsspann blogginläggen kommer ifrån kan vi bilda oss en uppfattning om hur ofta 

bloggen uppdateras, och noterar att den blogg som uppdateras mest frekvent verkar 

vara Bloggen (B), följd av i tur och ordning Musikbloggen med Anders Jaderup på 

                                                 
18 Vi vet inte hur många besökare de olika bloggarna har och därmed inte heller hur många kommentarer de olika 

bloggarna har i förhållande till antal besökare. 
19 Inlägget är skrivet av Stockholms stadsbibliotekarie Inga Lundén och kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt 

(FP).  
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Malmö stadsbibliotek (MMAJ), Långa svansen (LS), Stockholms stadsbibliotek just 

nu (SSJN), medan The Darling Library in the World (DLIW) slutligen tycks 

uppdateras mest sällan. Nästföljande tre rader i den andra tabellen rör interaktiviteten 

på bloggarna och i vilken mån både användare och biblioteksföreträdare kommer till 

tals. Vi kan se att Bloggen (B) återigen särskiljer sig genom att ha flest antal 

läsarkommentarer och svar från biblioteksföreträdare. Bloggen (B) och Stockholms 

stadsbibliotek just nu (SSJN) är de enda som har ett inlägg skrivet av en gästbloggare. 

Musikbloggen med Anders Jaderup på Malmö stadsbibliotek (MMAJ) har näst flest 

antal läsarkommentarer, följd av The Darling Library in the World (DLIW), medan 

när vi på den förstnämnda kan se svar från bibliotekarierna på hälften av 

läsarkommentarerna förekommer inte ett enda svar på The Darling Library in the 

World (DLIW). Vi kan också se att Långa svansen (LS) och Stockholms 

stadsbibliotek just nu (SSJN) utmärker sig på motsatt sätt, genom att ha ytterst få eller 

inga läsarkommentarer bland de studerade inläggen.  

 

Tabellens nästa fem rader har att göra med i vilken mån bloggarna tar tillvara 

webbens möjligheter – att kombinera ljud, bild och film med text såväl som att länka. 

Vi ser att bloggarna Musikbloggen med Anders Jaderup på Malmö stadsbibliotek 

(MMAJ), Bloggen (B) och Långa svansen (LS) länkar till den egna 

bibliotekskatalogen i hög utsträckning. Däremot ligger Musikbloggen med Anders 

Jaderup på Malmö stadsbibliotek (MMAJ) betydligt högre än de andra två när det 

gäller att ge åtkomst till material genom länkar som leder utanför det egna 

bibliotekets webbplats. Nämnas bör också att Bloggen (B) är den enda som innehåller 

filmklipp. Dessa filmklipp kan i viss mån jämföras med majoriteten av de länkar på 

Musikbloggen med Anders Jaderup på Malmö stadsbibliotek (MMAJ) som ger direkt 

åtkomst till digitalt material. Skillnaden mellan filmklippen och de nämnda länkarna 

består främst i att filmklippen är en mashup, det vill säga att de finns inbäddade i 

blogginläggen, medan länkarna i Musikbloggen med Anders Jaderup på Malmö 

stadsbibliotek (MMAJ) som leder till webbplatser eller -tjänster, exempelvis Youtube 

eller Spotify, i sin tur ger direkt åtkomst till digitalt material utan att ligga inbäddade. 

Inga ljudklipp förekommer på bloggarna. Musikbloggen med Anders Jaderup på 

Malmö stadsbibliotek (MMAJ) är den enda av bloggarna som inte innehåller några 

bilder, medan The Darling Library in the World (DLIW) endast innehåller en enda. 

Av de två sista raderna kan man utläsa hur långa blogginläggen är. Vi kan konstatera 

att The Darling Library in the World (DLIW) endast innehåller blogginlägg på elva 

rader eller fler, medan Musikbloggen med Anders Jaderup på Malmö stadsbibliotek 

(MMAJ) är den som har högst andel kortare inlägg.  

 

Vår avsikt med denna kvantitativa innehållsanalys av bloggarnas strukturella element 

är som tidigare nämnts bland annat att ge en bild av den interaktivitet som möjliggörs 

på biblioteksbloggarna, samt av i vilken mån biblioteksbloggarna utnyttjar webbens 

möjligheter, genom att kombinera text med ljud, bild och rörlig bild samt genom att 

via länkar ge åtkomst till material och hänvisa till information som inte direkt härrör 

från den egna institutionen. Avslutningsvis kan vi konstatera att Bloggen (B) i många 

hänseenden särskiljer sig och verkar vara den av bloggarna som i högst utsträckning 

tar tillvara webbens möjligheter och möjliggör interaktion. Långa svansen (LS) och 

Stockholms stadsbibliotek just nu (SSJN) möjliggör interaktion i lägst utsträckning 

medan Musikbloggen med Anders Jaderup på Malmö stadsbibliotek (MMAJ) och 
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The Darling Library in the World (DLIW) ligger på en medelnivå. Gällande graden av 

utnyttjande av webbens möjligheter ligger Darling Library in the World (DLIW) och 

Stockholms stadsbibliotek just nu (SSJN) på vad vi bedömt som en nivå mellan låg 

och medel medan Musikbloggen med Anders Jaderup på Malmö stadsbibliotek 

(MMAJ) och Långa svansen (LS) ligger på en medelnivå. Vi kommer i 

diskussionskapitlet (avsnitt 6.2) att återknyta till vad vi noterat i den kvantitativa 

innehållsanalysen av de fem biblioteksbloggarna, för att diskutera om förekomsten av 

dominerande diskurser i en blogg kan ha ett samband med vilken typ av blogg det rör 

sig om. 
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5 Diskursanalys av blogginläggen 

Föreliggande kapitel består av tre större avsnitt, varav vi i det första visar hur vi i 

praktiken arbetat med de diskursanalytiska verktygen som härrör från Fairclough samt 

termen tema. I kapitlets andra avsnitt presenterar vi de diskurser som vi identifierat 

genom analys av vårt material, samt vilka bibliotekarie- och användarpositioner 

diskurserna rymmer. Det tredje avsnittet består i sin tur av en analys av de 

kommentarer och svar som förekommer i samband med de studerade inläggen. Vårt 

material bestående av utskrivna och numrerade blogginlägg återfinns i studiens 

bilaga, dit kapitlets referenser (i stil med MMAJ 1, B 2 och SSJN 3) pekar. Vi har valt 

att genomgående behålla fetstil, kursiveringar och liknande i de fall sådana 

förekommer när vi citerat blogginläggen. En understrykning i ett citat av ett 

blogginlägg innebär att det understrukna ordet utgjort en länk på bloggen. Slutligen 

vill vi påpeka att den ständiga rörelse mellan detaljnivå och övergripande nivå som 

analysarbetet inneburit, och som vi beskrivit i avsnitt 2.4, inte är möjlig att redovisa 

helt. 

5.1 Inledande analys 
Med begreppet modalitet åsyftas objektiv och subjektiv modalitet såväl som olika 

former av modaliseringar. Både subjektiv modalitet och objektiv modalitet 

förekommer i de analyserade blogginläggen. Genom användande av objektiv 

modalitet kan tolkningar och åsikter, som Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 

88) är inne på, presenteras som om de vore fakta eller objektiva sanningar. Som 

framgår av följande exempel osynliggörs det jag eller vi som står bakom utsagan när 

objektiv modalitet används: ”Det hänger ett växande hot över Sveriges bibliotek” 

(SSJN 2)20. Ett starkt sanningsanspråk görs här om svenska bibliotek. Det framställs 

som ett faktum att något hotar dem. Vid användande av subjektiv modalitet 

synliggörs istället det jag eller vi som står bakom utsagan, och därmed att det är 

frågan om någons åsikt eller tolkning: ”Jag hade lovat mig själv att inte se 

filmatiseringen av Vägen eftersom jag inte tror att det går att återskapa den olidliga 

spänning som romanen återger” (B 3). Det framgår tydligt att ett jag står bakom 

utsagan om svårigheten av återskapa romanens spänning. Subjektivitetens roll 

osynliggörs inte.  

 

Ytterligare två aspekter är värda att notera i detta exempel. För det första är frasen 

”den olidliga spänning som romanen återger” en objektiv modalitet, med följden att 

                                                 
20 Inlägget är skrivet av Stockholms stadsbibliotekarie Inga Lundén och kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt 

(FP).  
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det framstår som ett faktum att romanen är spännande. Subjektiva och objektiva 

modaliteter kan alltså kombineras inte bara i ett och samma inlägg utan i enskilda 

meningar. För det andra är ordet ”tror” ett exempel på en modalisering. Om det 

istället hade stått anser hade ett något starkare sanningsanspråk gjorts, men 

fortfarande subjektivt markerat. Vet hade implicerat ett ännu starkare 

sanningsanspråk. Frasen ”den olidliga spänning som romanen återger” är å andra 

sidan inte modaliserad. Olika sorters modaliseringar, såväl som objektiv och subjektiv 

modalitet, kan förekomma inom enskilda meningar. I linje med detta ligger att mer än 

en diskurs kan gå att identifiera i en enskild mening, då olika diskurser tenderar att 

utmärkas av olika slags modalitet (Fairclough 1992, s. 160-162).  

 

Även meningen ”Det hänger ett växande hot över Sveriges bibliotek” (SSJN 2) hade 

kunnat skrivas annorlunda. Om ett kanske hade skjutits in efter ”Det hänger” så hade 

sanningsanspråket tonats ned kraftigt; det hade inte framställts som lika säkert att 

något hotar svenska bibliotek. Det är kombinationen av objektiv modalitet och icke-

modalisering som gör att det framstår som ett faktum att något hotar svenska 

bibliotek. Objektiv modalitet implicerar enligt Fairclough (1992, s. 159) ofta också 

någon form av makt eller auktoritet. Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 88) 

menar att massmedier ofta framställer tolkningar som just fakta och att det ”både 

speglar och främjar deras auktoritet”. På motsvarande vis går det att hävda att den 

relativa auktoritet eller maktposition som bloggande bibliotekarier vid Sveriges tre 

största folkbibliotek har, kan både speglas och främjas av ett liknande språkbruk. 

Detta sker, som vi ska se, främst inom vissa av de diskurser vi identifierat. Inom 

övriga identifierade diskurser hanteras denna maktposition på andra sätt. 

 

Kopplat till modalitet är bruket av pronomen, och även här kan det finnas en makt- 

eller auktoritetsdimension att ta i beaktande. Användande av generiskt vi innebär att 

den som skriver gör sig till talesperson även för andra, exempelvis alla medborgare 

eller människor: ”Minnena hjälper oss att förstå att vi inte är ensamma, isolerade och 

oberoende individer som lever här och nu, utan att vi är en del av mänsklighetens 

långa historia, att vi står på våra förfäders och  -mödrars skuldror” (DLIW 1). Alla 

kan göra uttalanden å andras vägnar men de får en annan tyngd när någon i en 

maktposition gör det, som stadsbibliotekarien i Malmö i detta fall. Som Fairclough 

(2003, s. 171) påpekar är makten att använda generiskt vi inte socialt jämnt fördelad. 

Användningen av generiskt vi i blogginlägget står i kontrast till ett mer specifikt vi, 

”vi” i betydelsen Malmö stadsbibliotek.  

  
Dagens bibliotek spelar en mycket central roll i strävandena att upprätthålla ett öppet och tolerant 

samhälle. Det gör vi genom fri och lika tillgång till de 100 000-tals berättelser man kan hitta här 

på biblioteket eller i de digitala resurser och världsomspännande digitala nätverk som vi är en del 

av.  

DLIW 1 

 

Här gör sig stadsbibliotekarien bara till talesperson för stadsbiblioteket i Malmö via 

användningen av ”vi”. I exemplet används också ”man” i betydelsen användare eller 

människor. Likt generiskt vi kan man användas av någon som gör sig till talesperson 

även för andra: ”Det är en bok som man lustläser av många anledningar” (LS 10). Det 

impliceras att alla som läser boken kommer att njuta av det.  
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Utöver generiskt vi, specifikt vi och man används i blogginläggen även jag – vilket 

kan syfta på en bibliotekarie i chefsposition alternativt en bibliotekarie som inte 

innehar någon chefsposition –, tredje person, ofta det, samt du och ni när den 

skrivande bibliotekarien på ett väldigt direkt sätt riktar sig till användaren. Precis som 

diskurser tenderar att utmärkas av olika bruk av modalitet, kan bruket av pronomen i 

diskurser skilja sig åt. Även vilka värderingar den som skriver uttrycker eller knyter 

sig till, kan vara diskursrelativt (Fairclough 2003, s. 171-173). I detta avsnitt vill vi 

främst peka på att både explicit och implicit evaluering förekommer i blogginläggen. 

Ibland kan en bibliotekarie i ett blogginlägg på ett väldigt tydligt sätt uttrycka sig 

värderande: ”Det här är en spionthriller som bygger på en sann historia och den är 

riktigt, riktigt bra” (B 4). Det finns andra sätt att uttrycka en värdering än att 

uttryckligen säga att något är bra eller önskvärt. I följande exempel signalerar orden 

”säkra” och ”värna” en värdering: ”Att säkra medborgarnas rätt till bibliotek med rätt 

att låna ut böcker är den helt avgörande ödesfrågan för oss som vill värna biblioteken 

och läsandet” (SSJN 2). Bibliotekarien knyter sig till värderingen att bibliotek och 

läsande är något önskvärt, något värt att ”säkra” och ”värna”. Ett mer implicit sätt att 

uttrycka en värdering märks i denna formulering: ”Viss facklitteratur ter sig ju, som 

sagt, mer poetisk än annan” (LS 12). Bibliotekarien, menar vi, knyter sig underförstått 

till värderingen att ”poetisk” är en bra kvalitet, något positivt. Denna typ av värdering 

är beroende av delad kännedom mellan skribent och läsare om vilket implicit 

värdesystem som skribenten utgår från (Fairclough 2003, s. 173). 

 

Utöver evaluering och modalitet, inklusive pronomen, har vi studerat teman i 

blogginläggen. Huvudsakliga teman är å ena sidan olika sorters kulturyttringar – 

främst film, litteratur och musik – och å andra sidan biblioteksverksamhet och 

kontexten kring den. Ett mindre vanligt men ändå förekommande tema är det egna 

livet och de egna erfarenheterna. I de identifierade diskurserna behandlas som vi ska 

se dessa teman på olika sätt och i olika utsträckning.  

5.2 Identifierade diskurser 
Nedan följer de diskurser vi identifierat i blogginläggen. Gränserna mellan de olika 

diskurserna är i realiteten ofta inte så tydliga, utan diskurserna överlappar och glider 

in i varandra. De citat vi valt för att exemplifiera de olika diskurserna, har ofta valts 

för deras illustrativa och tydliga karaktär, ett tillvägagångssätt lånat från Jochumsen 

och Hvenegaard Rasmussen (2006b, s. 13). Vi kommer i detta avsnitt att använda 

uttrycken positionerar sig, positioneras och liknande uttryck som utbytbara, eftersom 

vi inte kan uttala oss om huruvida bibliotekarierna gör medvetna eller omedvetna val. 

Vi menar att båda möjligheterna finns, vilket är förenligt med både Laclau och 

Mouffes och Faircloughs syn på positionering i diskurser. Däremot kommer vi 

genomgående att använda uttrycket positioneras eller motsvarande om användaren, då 

bibliotekariens position implicerar en viss position för användaren. I de fall där det är 

av särskild relevans att bloggskribenten befinner sig i en chefsposition, med den makt 

som följer därav, kommer detta också att tas upp. 
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5.2.1 Auktoritärt folkbildande diskurs 
Som framgår i avsnittet om tidigare forskning om relationen mellan bibliotek och 

användare samt bibliotekarier och användare (avsnitt 3.1), har folkbiblioteket som 

institution historiskt haft en tendens att definiera vad bra kultur är och sett det som sin 

uppgift att sprida denna kultur till användarna samt att fostra dem till vad som 

uppfattats som goda samhällsmedborgare. I den diskurs vi valt att kalla auktoritärt 

folkbildande, vars huvudsakliga tema är kultur i olika former, positioneras 

bibliotekarien som expert främst gällande kulturyttringar men ibland också som 

någon som kan uttala sig om hur människor bör vara eller vilka behov och känslor de 

har. Bibliotekariepositionen är auktoritär i den meningen att bibliotekarien utan att 

lämna utrymme för andra perspektiv bedömer och tolkar kulturella fenomen, i 

synnerhet enskilda verk, och i regel sådana som bibliotekarien anser vara bra. Mer 

sällsynt är att bibliotekarien uttalar sig negativt om olika verk. Vi menar att vissa 

grupper i samhället kan göra uttalanden om kulturyttringar med större auktoritet än 

andra, och att bibliotekarier rimligen kan anses vara en av dem. De har, gällande 

kulturyttringar, det Fairclough (2003, s. 167) skulle kalla en socialt ratificerad 

auktoritet. 

 

I diskursen gör bibliotekarien starka sanningsanspråk och presenterar åsikter och 

tolkningar som fakta. Genom användande av objektiv modalitet kan bibliotekariens 

partiella perspektiv, med Faircloughs (1992, s. 161) ord, framställas som universellt: 

”Göteborgs stadsbibliotek har fått äran att visa upp ett urval av den prisbelönta 

författaren- [sic] och konstnärens illustrationer. Detta är verkligen en fröjd för ögat!” 

(B 1). Det framställs som oomtvistligt att det är en ära att få ställa ut illustrationerna 

och att de är en fröjd att beskåda. Användningen av objektiv modalitet synliggör inte 

att det i själva verket rör sig om en åsikt. På motsvarande sätt framställs i följande 

exempel en tolkning som en realitet: ”I poesi används vulkaner ofta symboliskt, som i 

nedanstående dikt av Artur Lundkvist, ur samlingen Glöd från 1928. Den är också 

mycket typisk för den nya poesin runt trettiotalets början, där sexualiteten tilläts ta 

plats” (LS 2). Användningen av objektiv modalitet innebär att andra möjliga 

tolkningar utesluts och att ingen plats lämnas för alternativa synsätt. Som tidigare 

nämnts implicerar objektiv modalitet ofta någon form av makt eller auktoritet 

(Fairclough 1992, s. 159). Vi menar att bibliotekarien genom att uttrycka sig på detta 

sätt gör anspråk på att vara en auktoritet på området.  
 

Auktoriteten sträcks ibland ut till att inkludera en förmåga att avgöra vilka behov 

människor eller vissa användargrupper har: ”Vi har svårt att nå dem med kortast 

utbildning, de som behöver oss bäst” (SSJN 10). Bibliotekarien gör här anspråk på att 

kunna definiera biblioteksbehovet hos dem med kortast utbildning, och gör detta på 

ett tvärsäkert och kategoriskt sätt. Det framstår som att alla med kort utbildning har 

samma starka behov av biblioteket. Besläktat med att uttala sig om människors behov 

är att uttrycka hur de bör vara eller bete sig. I båda fallen handlar det om att 

bibliotekarien utger sig för att veta vad som är bra för andra. Precis som 

bibliotekarien i exemplet ovan definierar vad som är bra för den med kort utbildning, 

det vill säga att använda sig av biblioteket, så uttalar sig bibliotekarien i följande 

exempel om vilken typ av datorspel som är lämpliga att ägna sig åt, nämligen dem 

som kräver fysisk aktivitet av den som spelar: ”Ett riktigt bra alternativ till 

stillasittande timmar framför skärmen!” (DLIW 7). I detta finns ett visst fostrande 
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inslag. Exemplet innehåller en explicit evaluering, då stillasittande framför skärmen 

av bibliotekarien anses vara mindre önskvärt. En tämligen vanlig implicit värdering i 

diskursen är att ordet poetisk underförstått betecknar något bra eller önskvärt, som i 

denna rubrik: ”Den poetiske Olaus Magnus” (LS 12). Ordet poetisk används som ett 

positivt laddat värdeord, en användning som är diskursrelativ. I en annan diskurs 

skulle ordet kunna ha en annan laddning.   

 

Eftersom objektiv modalitet används i diskursen, är också bruket av tredje person 

(framför allt det) vanligt förekommande. Detta hänger ihop med den objektiva 

modalitetens osynliggörande av avsändaren bakom de åsikter och tolkningar som 

framförs. Dessutom förekommer generiskt vi och man som ett sätt att uttala sig även å 

andras vägnar. Detta bidrar till att partiella perspektiv framställs som universella: 

”När den tårögda balladen tonar ut vill man sätta sig på första bästa plan till 

Nashville” (MMAJ 14). Bibliotekarien gör sig till talesperson för andra genom att 

uttala sig om vad den som hört låten bildligt kommer att vilja göra. Lyssnarens 

reaktion förutsägs av bibliotekarien, och möjligheten till alternativa synsätt eller 

reaktioner utesluts då bibliotekarien uttrycker sig på ett generaliserande sätt. 

Fairclough (2003, s. 180) talar om makten att berätta för andra hur något är, och om 

makten att berätta hur något bör vara. I exemplet ovan slår bibliotekarien fast hur det 

ligger till. Att uppmana till vad någon bör göra är att inta en maktposition, menar vi, 

liknande den där man berättar hur något bör vara. Ibland positionerar sig 

bibliotekarien i diskursen som någon med rätt att uppmana användaren att ta del av ett 

visst verk: ”Läs också den här” (B3). I detta fall sker uppmaningen utan att det 

framgår vilket verk det handlar om och utan att det motiveras varför det bör läsas. Det 

är ett tydligt exempel på att bibliotekarien positionerar sig som en auktoritet och att 

inget utrymme lämnas åt alternativa synsätt och åsikter. Som tidigare nämnts (avsnitt 

4.1) befinner bibliotekarien sig i en maktposition redan genom att företräda ett av de 

tre största folkbiblioteken i landet, vilka utgör etablerade samhällsinstitutioner. I den 

auktoritärt folkbildande diskursen gör bibliotekarien inga försök att träda ur denna 

maktposition. Tvärtom främjas den.  

 

Utifrån Faircloughs (2003, s. 166) konstaterande att identiteter är relationella menar 

vi att bibliotekariens expertroll konstrueras i relation till användaren. Med 

Langenhove och Harrés (1999, s. 22) ord innebär talarens positionering ofrånkomligt 

att även mottagaren positioneras. Att bibliotekarien i diskursen positioneras som en 

auktoritet huvudsakligen gällande kulturyttringar, medför att användaren positioneras 

som en passiv mottagare av de bedömningar, beskrivningar och tolkningar 

bibliotekarien uttrycker som vore de fakta. Harré och Langenhove (1999, s. 1) skriver 

att om någon positioneras som inkompetent inom ett visst område, så blir följden att 

denne inte har rätt att bidra till diskussioner inom området. Vi menar att det krävs en 

viss kompetens för att kunna tillgodogöra sig de tolkningar som bibliotekarien gör. 

Samtidigt lämnas i diskursen inget utrymme för användaren att ha en egen åsikt eller 

att göra en egen tolkning. Användaren positioneras som kompetent nog att ta del av 

bibliotekariens åsikter och tolkningar men inte med kompetens eller rätt att bidra. 

Även tendensen att bibliotekarien positionerar sig som någon som kan uttala sig om 

vad användaren behöver och bör, ligger i linje med nämnda positionering av 

användaren.   
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5.2.2 Moderat folkbildande diskurs 
I fokus för den moderat folkbildande diskursen står i huvudsak kulturyttringar, 

framför allt verk av olika slag som bibliotekarien bedömer eller tolkar, men det 

förekommer ibland också att människors behov definieras, känslor förutsägs eller att 

ett visst beteende uppmuntras. I denna diskurs gör bibliotekarien inte lika starka 

sanningsanspråk som i den auktoritärt folkbildande diskursen. Både objektiv och 

subjektiv modalitet förekommer i diskursen. Den subjektiva modaliteten dominerar, 

och subjektiv modalitet uttrycker explicit att påståendet härrör från ett subjekt 

(Fairclough 1992, s. 159). I de fall den objektiva modaliteten återfinns är den alltid på 

något vis modaliserad på ett försvagande vis. Denna användning av objektiv 

respektive subjektiv modalitet och försvagande modaliseringar lämnar, i enlighet med 

hur Fairclough (2003, s. 46) resonerar, ett visst utrymme för alternativa synsätt, på ett 

vis som inte görs inom den auktoritärt folkbildande diskursen. 

 

I den moderat folkbildande diskursen görs bedömningar på ett mindre kategoriskt sätt. 

Följande exempel är hämtat ur ett blogginlägg där bibliotekarien uttrycker sig gillande 

om en skiva: ”Hur som helst, efter att ha lyssnat igenom den känns det rätt givet att vi 

ska ha skivan i bibliotekskatalogen” (MMAJ 10). Genom att bibliotekarien hänvisar 

till sina känslor när en skiva ska köpas in, öppnas det upp för möjligheten att andra 

känner annorlunda. Användningen av det modaliserande ordet ”rätt” i betydelsen 

ganska lämnar också utrymme för andra synsätt. Följande exempel är subjektivt 

markerat och betonar således att det är frågan om ett möjligt betraktelsesätt bland 

andra: ”En av de bästa böckerna jag läste 2008 var Cormac McCarthys Vägen” (B 3). 

Inte heller här är det en allvetande bibliotekarie som talar, utan en bibliotekarie som 

endast gör anspråk på att uttala sig om det begränsade antal böcker som han eller hon 

läst under ett visst år. I diskursen görs även tolkningar på ett mindre kategoriskt vis än 

i den auktoritärt folkbildande diskursen: ”I bokens beskrivning av natur finns det dock 

en utveckling: och den förändring som sker där kan tolkas också som ett växande hos 

huvudpersonen, eller kanske som en civiliseringsprocess” (LS 3). Att förändringen 

”kan tolkas” som något rymmer möjligheten att den också kan tolkas som något 

annat, liksom ”kanske” antyder att det endast är frågan om ett av flera möjliga 

alternativ. I den moderat folkbildande diskursen citeras ibland det verk som tolkas för 

att understödja den tolkning som bibliotekarien gör. Denna användning av citat ger 

läsaren möjlighet att utifrån ursprungskällan själv bilda sig en uppfattning, som 

alternativ till att förlita sig på bibliotekariens tolkning. 

 

Liksom i den auktoritärt folkbildande diskursen förekommer ibland i den moderat 

folkbildande diskursen att bibliotekarien, förutom bedömningar, beskrivningar och 

tolkningar av kulturyttringar, gör uttalanden kring önskvärt beteende och om 

människors behov. Bibliotekarien gör i följande exempel ett mindre kategoriskt 

uttalande om människors behov, när denna nämner vad biblioteket har att erbjuda 

människor och avslutar med den retoriska frågan: ”Och vem behöver inte [insikt och 

inspiration]?” (DLIW 6). I ett annat exempel uttalar sig en bibliotekarie snarare om 

hur människor bör handla, om än mindre kategoriskt än vi sett det göras i den 

auktoritärt folkbildande diskursen, när denna efter att ha konstaterat att 

barnboksfigurerna Kanel och Kanin klär sin julgran på plats i skogen ställer frågan: 

”En tanke att ta till sig, då årligen cirka 3 miljoner granar huggs ner i Sverige inför 

julen?” (LS 9). Svaren på båda dessa retoriska frågor är tämligen givna. Den första 
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frågan syftar till att definiera människors behov, den andra i förlängningen till att få 

dem att bete sig på ett visst sätt. 

    

Även om den moderat folkbildande diskursen öppnar upp för andra möjliga synsätt, 

gör inte bibliotekarien helt och hållet avkall på sin auktoritet och kunskap. Trots den 

lägre säkerhetsgraden med vilken bibliotekarien uttrycker sig och den medvetenhet 

om subjektivitet som diskursen rymmer, behåller bibliotekarien i slutändan 

tolkningsföreträdet, genom att göra uttalanden kring hur verk ska bedömas eller tolkas 

samt ibland kring hur människor bör bete sig. Maktpositionen som bibliotekarien 

befinner sig i genom att företräda ett av de tre största folkbiblioteken i landet, bidrar 

till att bibliotekariens åsikter, trots bruket av subjektiv modalitet och modaliseringar, 

får stor tyngd. Till detta kan läggas att bibliotekarier har en socialt ratificerad makt att 

uttala sig om kultur. Bibliotekariepositionen i diskursen medför att användaren 

positioneras som kompetent nog att å ena sidan kunna tillgodogöra sig bibliotekariens 

bedömningar och tolkningar, å den andra – i linje med att flera alternativa synsätt 

möjliggörs – att kunna bilda sig en egen uppfattning. Användaren tilldelas ett visst 

handlingsutrymme, men användarens egna åsikter och tolkningar efterfrågas inte. 

Eftersom bibliotekarien behåller tolkningsföreträdet positioneras användaren också 

som en mottagare av kulturell vägledning samt i någon utsträckning av vägledning 

kring hur man bör bete sig. 

5.2.3 Diskuterande diskurs 
Bibliotekarien intar en icke-auktoritär position i den diskuterande diskursen och gör 

mer eller mindre svaga sannings- och kunskapsanspråk. Andra perspektiv än 

bibliotekariens inkluderas i diskursen eller öppnas upp för ännu tydligare än i den 

moderat folkbildande diskursen. Frågor som rör biblioteksverksamhet och dess 

kontext samt kulturella frågor är diskursens huvudteman. Bibliotekarien gör dock 

inga anspråk på att kunna uttala sig normativt om vissa verk eller om hur människor 

bör agera. Utmärkande för diskursen är också retoriska frågor där svaren inte är helt 

givna såväl som faktiska frågor till användaren.  

 

Enligt Fairclough (2003, s. 42-47) ökar ett inkluderande av andras perspektiv och 

åsikter, exempelvis via citat, en diskurs dialogicitet, då detta inkluderande medför att 

skribentens eget perspektiv inte är ensidigt privilegierat eller obestritt. Fairclough 

menar också att ett inkluderande av andras åsikter ökar en diskurs dialogiska karaktär 

mer än vad påståenden med försvagande modalisering gör. Bibliotekariens röst är ur 

denna synvinkel mindre privilegierad i den diskuterande diskursen än i någon av de 

övriga diskurserna, vilket ger ett betydande utrymme för alternativa uppfattningar. 

Det framgår i följande exempel tydligt att det finns ett annat sätt att se på 

nedskärningar i den offentliga sektorn än det som bibliotekarien senare i inlägget ger 

uttryck för: ”Den danska välfärdsmodellen är under omläggning. Några skulle kanske 

säga avveckling” (DLIW 5). Underförstått är också att ytterligare andra synsätt är 

tänkbara eller möjliga. 

 

Andra perspektiv kan det också öppnas upp för genom retoriska frågor, som utnyttjas 

annorlunda i den diskuterande diskursen än i den moderat folkbildande. Retoriska 

frågor används i den diskuterande diskursen inte för att definiera människors behov 
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eller för att få dem att handla på ett visst sätt. Snarare bidrar de genom att vara 

förhållandevis öppna just till att utrymme lämnas åt andra åsikter än bibliotekariens:  

 
Är det så att många av oss som lever i den västerländska världen redan idag upplever en form av 

dystopisk tillvaro? […] Är det så att vi […] upplever ett tomrum när vi ser ut genom fönstren på 

våra lägenheter där vi lever i små enklaver utan att ha en aning om vem grannen bredvid är?  

B 3 

 

Det finns ett underförstått svar på frågorna (ja) men det är inte så tydligt att alternativa 

uppfattningar utesluts. Frågorna har en påtagligt inbjudande funktion och är inte 

främst ett led i en övertalande argumentation. De är dock ett sätt att driva en tes för 

bibliotekarien som därmed gör ett sannings- och kunskapsanspråk, om än inte särskilt 

starkt, i en existentiell fråga.  

 

Retoriska frågor kan skiljas från sådana där bibliotekarien faktiskt förväntar eller 

önskar sig ett svar av användaren. Den sortens frågor öppnar på ett direkt sätt upp för 

användarens åsikter:   

 
Vad tycker du? Skulle du vilja se ett sådant här bibliotek i Göteborg? Är det bra eller dåligt med 

ett rum för spel på bibblan? Vill du ha ett bibliotek där det är okej att sitta och snacka och spela 

musik eller vill du ha en lungn [sic] och tyst plats där du kan koncentrera dig på att läsa eller 

plugga? Kan ett bibliotek vara både och?  

B 5 

 

Kursiveringen av de här raderna i inlägget hjälper till att lyfta fram dem. Det framstår 

därmed som extra angeläget att användaren bidrar med sina åsikter. Frågorna 

positionerar användaren som kompetent nog att bidra med sitt perspektiv på hur 

Stadsbiblioteket i Göteborg ska utformas, någon med uttalad rätt att delta i 

diskussionen. Det är värt att notera att bibliotekarien trots allt gör ett slags 

sanningsanspråk, genom att antyda att ett bibliotek kan vara ett ställe för spel, musik 

och umgänge och/eller ett för läsning och studier. Vissa ramar för vad ett bibliotek 

kan vara sätts. Bibliotekarien positioneras därmed som någon med viss kompetens i 

frågan men inte som ensam auktoritet.  

 

Att bibliotekarien vänder sig direkt till användaren i diskursen medför också att du 

och ni används som pronomen (utöver vi, jag och tredje person). I citatet ovan 

används ”du”, i citatet nedan objektsformen av ni:  

 
Vad är det vi blir provocerade av idag? Hur påverkar censur författare och läsare? Vilka böcker 

skäms vi över och vilka lägger vi fram när vi har gäster hemma? Vilka läser vi för våra barn och 

vilka smusslar vi undan? Vad är fint och vad är fult? […] Vad provocerar er? 

LS 1 

 

Bibliotekarien gör vissa sanningsanspråk, till exempel att människor skäms över 

somliga böcker men inte andra. Via en kombination av generiskt ”vi” och frågor 

definierar bibliotekarien i någon mån hur andra reagerar och beter sig. Detta innebär 

en dragning åt den moderat folkbildande diskursen. Samtidigt inbjuds användaren att 

delta i diskussionen, vilket är utmärkande för den diskuterande diskursen. Den 
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avslutande frågan positionerar på ett uppenbart sätt användaren som någon som kan 

bidra till en diskussion snarare än som en passiv mottagare av en åsikt.  

 

En implicit värdering i den diskuterande diskursen är att det finns ett egenvärde i att 

olika åsikter och synsätt existerar. Bibliotekarien tonar ner sin makt som företrädare 

för en större samhällsinstitution och positionerar sig som icke-auktoritär, med en viss 

kompetens i biblioteksfrågor och frågor som rör kultur men också med en tydlig 

medvetenhet om att andra uppfattningar än de egna förekommer och med ett intresse 

för användarens perspektiv. Användaren positioneras därmed som någon med ett 

betydande handlingsutrymme, en faktiskt rätt och kompetens att bidra med sina 

uppfattningar.  

5.2.4 Förklarande diskurs 
Den förklarande diskursen rör i regel biblioteksverksamhet och dess kontext. I 

diskursen gör bibliotekarien starka sanningsanspråk, vilket sker genom användande 

av både objektiv och subjektiv modalitet utan försvagande modaliseringar. Sådana 

modaliseringar skulle ligga i gränslandet till den diskuterande diskursen, vilket vi 

dock inte går närmare in på här. Den förklarande diskursen innehåller informerande 

inslag, men tyngdpunkten ligger på det förklarande, då de informerande inslagen 

alltid på något vis omgärdas av motiveringar eller förklaringar. 

 

I diskursen positionerar sig bibliotekarien som å ena sidan kompetent, å den andra 

som auktoritär såtillvida att han eller hon inte lämnar utrymme för andra synsätt. 

Vanligt förekommande pronomen i diskursen är pronomen i tredje person – oftast 

det, samt i första person – såväl jag som vi. I diskursen betecknar pronomenet jag 

oftast någon i chefsposition, antingen stadsbibliotekarien, en områdeschef eller som i 

följande exempel, en administrativ chef: ”Som ett led i diskussionen och som ett svar 

på artikeln i DN den 15/12 vill jag här lyfta fram en del saker tydligare och dessutom 

rätta till en del felaktigheter som fanns i artikeln” (SSJN 5). Att det talas från en 

chefsposition medför att användningen av ordet jag inte blir personlig. När 

pronomenet vi används i diskursen kan det beteckna ledningsgruppen vid det egna 

biblioteket samt hela eller delar av biblioteket. Dessa uttalanden görs med 

institutionens stöd i ryggen. I exemplet ”Knappt nio månader senare, stängde vi 

biblioteket i Bredäng efter en längre tids oroligheter” (SSJN 9) betecknar ”vi” någon 

med makt att kunna stänga ett bibliotek, samtidigt som det också förklaras varför 

biblioteket stängdes, medan ”vi” i exemplet ”Vi arbetar med att ge tillgång till mer 

digitalt innehåll, men deltar också själva i produktionen av kunskap för att den vägen 

ge tillgång till biblioteksupplevelser på nätet” (DLIW 2) snarare står för dem som 

deltar i det dagliga arbetet på biblioteket och innehåller förklaringar till arbetssättet. 

 

I den förklarande diskursen förekommer förutsägelser om framtiden, som exempelvis 

”Därför kan jag också föreställa mig att de djupa avtryck som den aktuella 

ekonomiska situationen sätter på många bibliotek i Danmark också kommer att 

drabba Sverige” (DLIW 5). Visserligen står det var och en fritt att göra förutsägelser 

om framtiden, men Fairclough (2003, s. 167) menar att endast vissa personer kan 

anses ha makten att göra förutsägelser med tyngd. En stadsbibliotekarie eller någon 

annan i chefsposition vid ett bibliotek, kan enligt detta resonemang anses ha den 
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socialt ratificerade makt som krävs för att göra förutsägelser om framtiden rörande 

bibliotek. I den förklarande diskursen har både objektiv och subjektiv modalitet stor, 

om än inte exakt lika, tyngd. Detta har att göra med att subjekten som uttalandena i 

subjektiv modalitet härrör från, utgörs av någon eller några i chefsposition – 

exempelvis bibliotekets ledningsgrupp – eller någon som uttalar sig å deras vägnar, 

och som därmed innehar en socialt ratificerad auktoritet inom området. Ett exempel 

på detta ser vi när en stadsbibliotekarie skriver: ”Det jag ser som viktigast är att vi 

fortsätter utvecklingsarbetet med förnyad kraft, och med en justerad organisation som 

hjälper verksamheten att nå målen” (SSJN 6). 

 

Karaktäristiskt för diskursen är att bibliotekarierna i den ofta uttryckligen knyter sig 

till vissa värderingar, som till exempel demokrati, mångfald, öppenhet, tillgänglighet 

samt tolerans. Detta görs i följande exempel: 

 
Men vi gör det också som offentligt ägda institutioner, som bygger på de grundläggande fri- och 

rättigheterna, är aktivt öppna för alla och kan vara en daglig anledning för var och en att mötas 

och umgås med en mångfald människor, alldeles kravlöst. Därigenom främjar biblioteken den 

ömsesidiga kunskapen och respekten, som är en förutsättning för humaniteten.  

DLIW 1 

 

Att bibliotekarien i diskursen knyter sig till vissa värderingar hör samman med att 

diskursen i huvudsak består av förklaringar kring och motiveringar av 

biblioteksverksamheten och dess kontext. Den kan ibland gränsa till den diskuterade 

diskursen, men skiljer sig från den genom att bibliotekarien i den förklarande 

diskursen – till skillnad från i den diskuterande diskursen – inte släpper ifrån sig 

tolkningsföreträdet och därmed behåller sin auktoritet. Makten som den i 

chefsposition eller den som för ledningsgruppens talan besitter, speglas och befästs i 

diskursen.   

 

I diskursen positionerar sig bibliotekarien som nämnts som både kompetent och 

auktoritär, medan användaren positioneras som en passiv mottagare av de förklaringar 

som bibliotekarien tillhandahåller. Användarpositionen rymmer en mer eller en 

mindre kompetent användare intresserad av bibliotekets verksamhet, någon med 

förmåga att tillgodogöra sig de resonemang som förs.  

5.2.5 Informerande diskurs 
Den informerande diskursen rör i första hand den egna biblioteksverksamheten, och 

signifikativt för den är objektiv modalitet och starka sanningsanspråk. Den ligger 

tämligen nära den förklarande diskursen men har en basalt informerande karaktär 

snarare än förklarande. Evalueringarna är också mindre tydliga än i den förklarande 

diskursen. Vi menar att det skulle vara problematiskt att tala om ren eller helt 

värderingsfri information, att detta inte vore förenligt med utgångspunkten att 

objektivitet inte är möjlig, och vill framhålla att begreppen information och 

informerande används i relativ snarare än absolut bemärkelse.  

 

Bibliotekarien intar i diskursen en position som auktoritet på sådant i verksamheten 

som är förhållandevis vetbart och mindre öppet för tolkningar, till exempel vilken 
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programverksamhet biblioteket har eller om böcker har flyttats från en avdelning till 

en annan. Vanligt är att tredje person används när informationen ges:  

 
Programpunkter för dagen: 

Maria Larsson från Felis Förlag presenterar Katalin Szegedis nya bilderbok Lenka.  

Maud Mangold läser boken på svenska för alla barn från 3 år.  

Katalins bilderboksillustrationer ställs ut på Barn & Unga, till och med [sic] 22/2.  

B 1 

 

Bibliotekarien gör ett tydligt sanningsanspråk angående det egna bibliotekets 

programverksamhet, och inget utrymme lämnas för alternativa uppfattningar om vad 

som kommer att ske. Citatet är informerande snarare än förklarande, och ingen direkt 

bedömning eller tolkning av Katalin Szegedis bok görs. Någon form av värderingar 

torde ligga bakom de beslut som ett bibliotek fattar angående sin programverksamhet 

men det går av enbart citatet inte att utläsa vilken värdering det skulle kunna röra sig 

om i detta fall.  

 

När första person används handlar det om vi i bemärkelsen det egna biblioteket eller 

en del av det. Vi menar att biblioteket som institution, vare sig nämnda vi eller tredje 

person används, har en socialt ratificerad auktoritet att uttala sig informerande om den 

egna verksamheten. Även när pronomenet ”vi” används är modaliteten objektiv: 

”Under 2008 formulerade vi en ny strategi för Stadsbiblioteket i Malmö. Vi gav den 

namnet ’The Darling Library in the World’” (DLIW 2). Det finns en säkerhet i 

stadsbibliotekariens sätt att uttrycka sig, och det öppnas inte upp för användaren att ha 

en avvikande åsikt om när strategin formulerades eller vad den fick för namn. Ordet 

”strategi” skulle kunna ha en tydlig positiv eller negativ laddning i en annan diskurs 

men används i den informerande diskursen på ett tämligen neutralt vis. Att ordet ”ny” 

används i anslutning till ”strategi” skulle dock kunna innebära en positiv underton. 

Själva informerandet om vad strategin har för namn innehåller ingen uppenbar 

evaluering, men namnet på strategin implicerar att biblioteket är något positivt och 

medför att det drar åt den marknadsförande diskursen.  

 

I den informerande diskursen används ibland pronomenet du när bibliotekarien på ett 

direkt sätt riktar sig till användaren. Medan användningen av du i den diskuterande 

diskursen utgör ett led i ett inbjudande av användaren till diskussion är användningen 

av du i följande exempel kopplat till ett informerande: ”Har du frågor kontaka Anna 

Wåglund Söderström på 08-508 31 198” (SSJN 2). Ett säkert påstående görs och 

användaren positioneras som en mottagare av informationen om vem han eller hon 

kan höra av sig till vid behov. På ett annat plan positioneras användaren dock som 

någon med ett eventuellt behov av mer information eller vidare förklaringar. Citatet 

ser vi som hemmahörande i den informerande diskursen, men effekten av det torde 

vara att användaren positioneras i både den informerande och förklarande diskursen. I 

följande exempel positioneras användaren huvudsakligen som en mottagare av 

information och till sist som en mottagare av en kulturell vägledning: ”Annat 

nybeställt: Kaizers Orchestra, Talib Kweli, Ricky Martin, Bullet, Jonny, 16 

Horsepower, Marianne Faithfull och, hm, Roxette” (MMAJ 3). Större delen av citatet 

är basalt informerande men avslutningen, ”hm, Roxette”, är ett exempel på det slags 

evaluering som utmärker de folkbildande diskurserna.  
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De starka sanningsanspråk som bibliotekarien gör i den informerande diskursen 

lämnar inget utrymme åt alternativa synsätt. Bibliotekarien använder sin maktposition 

som företrädare för ett av landets största folkbibliotek för att inta en position som 

auktoritet rörande sådant i den egna verksamheten som är förhållandevis vetbart. 

Detta för med sig att användaren positioneras som en passiv mottagare av det 

bibliotekarien förmedlar. Då det rör sig om tämligen grundläggande information 

positioneras användaren varken som kompetent eller inkompetent, förutom att 

användaren förutsätts besitta förmågan att ta till sig basal information.  

5.2.6 Marknadsförande diskurs 
Diskursen rör i första hand biblioteket och dess verksamhet, vilket innebär att det i 

huvudsak är detta som marknadsförs. I diskursen görs starka sanningsanspråk, genom 

att man genomgående använder sig av objektiv modalitet och genom att de 

modaliseringar som förekommer är förstärkande och inte försvagande. Bibliotekarien 

intar i diskursen en auktoritetsposition, från vilken sanningsanspråk görs för att 

påverka uppfattningen om biblioteket i syfte att sälja in det. Användningen av 

objektiv modalitet, tillsammans med – i de fall de förekommer – förstärkande 

modaliseringar, bidrar till att framställa biblioteket på ett fördelaktigt sätt. Exemplet 

”Fri entré såklart!” (B 10) innehåller en förstärkande modalisering, bestående av 

ordet ”såklart”. Man hade kunnat tänka sig en försvagande modalisering i form av 

ordet kanske, vilket hade medfört att utsagan inte längre skulle höra hemma i den 

marknadsförande diskursen.   

 

Den marknadsförande diskursen består således inte nödvändigtvis av reklam i sig, 

men i den framställs biblioteket och dess verksamhet konsekvent i positiv dager. Ett 

exempel är när en bibliotekarie i presentationen av de dikter han eller hon valt ut 

nämner var han eller hon hittat dessa, nämligen ”på vår eminenta diktsöksida 

dikter.biblioteket.se” (LS 4). Angående ett biblioteks sommaraktiviteter, skrivs det: 

”Succén fortsätter 2011” (DLIW 2). Här görs anspråk på att denna del av 

biblioteksverksamheten verkligen varit en succé, samtidigt som man uttalar sig om att 

det kommer att bli så även i fortsättningen.  

 

Pronomen som förekommer i den marknadsförande diskursen är främst tredje person 

– oftast det – men även första och andra person förekommer, varav det sistnämnda är 

vanligare. Ett exempel på användning av pronomenet du ser vi i följande utsaga: 

”Stadsbiblioteket tar inte sportlov även om du gör det! […] Självklart är allt helt 

gratis! [---] kom som du är!” (B 2). Den senare delen av citatet innehåller ett 

imperativ, vilket medför att bibliotekarien uppmanar användaren till något.  

 

Diskursen blir ofta tydlig i rubriker samt i korta och snärtiga formuleringar. Ofta 

åtföljs dessa av ett utropstecken. Som exempel kan nämnas följande rubriker: 

”Hösttid är bibliotekstid!” (DLIW 8) och ”Bagarmossens bibliotek återinvigt!” (SSJN 

1). I den första av dessa rubriker hävdas det att hösten är en tid för bibliotek, samtidigt 

som man med lätthet kan föreställa sig att samma rubrik skulle kunna återkomma 

under andra årstider, men då med ordet ”höst” utbytt mot den aktuella årstiden, som 

till exempel Vintertid är bibliotekstid eller Sommartid är bibliotekstid. Den senare av 
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rubrikerna åtföljs i blogginlägget av uttrycket ”Äntligen!”, vilket implicerar att det 

som skett är något man väntat på och underförstått längtat efter. 

 

I diskursen förekommer tydliga evalueringar, vilket är ett led i marknadsföringen av 

biblioteket och dess verksamhet. Biblioteket knyts således till positiva värderingar, 

som modernt eller modigt, till exempel i rubriken ”Biblioteket i Bredäng visar ett 

stort mod” (SSJN 8). Den marknadsförande diskursen ligger ofta nära den 

informerande diskursen, men skiljelinjen dem emellan utgörs delvis av de tydliga 

evalueringarna. 

 

I den marknadsförande diskursen använder bibliotekarien sin makt som 

stadsbiblioteksföreträdare för att sälja in biblioteket och dess verksamhet. 

Bibliotekarien positioneras inte i första hand som yrkeskunnig, utan som ett slags 

marknadsförare. Detta medför att användaren positioneras som en passiv mottagare av 

bibliotekariens budskap, någon mottaglig för det positiva framställandet av 

biblioteket.  

5.2.7 Personlig diskurs 
I fokus för den personliga diskursen står det egna livet, ofta med barndomen som 

utgångspunkt. Modaliteten som vi sett användas inom diskursen är objektiv, medan 

modaliseringarna som förekommer kan vara både förstärkande och försvagande. I 

diskursen positioneras bibliotekarien som en auktoritet inom området som utgörs av 

hans eller hennes eget liv. Skribenten gör således inte anspråk på någon speciell 

yrkesauktoritet eller yrkeskompetens. Utöver det i diskursen oftast förekommande 

pronomenet jag, förekommer även pronomenet man i den personliga diskursen: 

 
Att jag ännu inte har nämnt Norrland i mina blogginlägg är förkastligt. De mest absoluta 

naturupplevelser jag haft hände där. Om man som liten åker från ett snömoddigt, grått centrum i 

Sörmland och väldigt många timmar senare går av ett tåg någonstans mellan Östersund och Åre 

och möts av drivor med vit pudersnö är det lite som att definiera lycka. 

LS 14 

 

I ovanstående citat utgår skribenten från de egna barndomsupplevelserna och 

generaliserar utifrån dem. Detta sker med hjälp av en övergång från pronomenet ”jag” 

till pronomenet ”man”, vilket bidrar till att få upplevelsen att framstå som mer 

allmängiltig, som om det för alla barn skulle gälla att lycka är att gå av ett tåg i ett 

snötäckt landskap. Enligt Fairclough (2003, s.188) är det inte bara ett privilegium 

förbehållet experter att göra sanningsanspråk och uttala sig med säkerhet, utan detta 

kan även privatpersoner göra. Karaktäristiskt för den personliga diskursen är att 

bibliotekarien använder sin maktposition för att uttala sig som privatperson och inte 

som expert inom yrkesområdet, vilket gör bibliotekarien mindre överordnad 

användaren. I diskursen utgår skribenten från sig själv också när han eller hon knyter 

sig till olika värderingar. Följande är ett exempel: ”Det där med motgångar i skolan 

under sånglektionerna är dessvärre något som jag också känt av. Förhoppningsvis 

tillåts alla barn numera sjunga uuuut!! [sic]” (SSJN 7). Här uttrycker skribenten en 

önskan kring hur barn bör behandlas i skolan utifrån hur han eller hon själv blev 

behandlad som barn. Exemplet skulle kunna fungera inbjudande för en användare 

med liknande erfarenheter att bidra med dessa.  
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Den personliga diskursen kännetecknas av att den är informell och av att det i den 

synliggörs att bibliotekarien är en person och inte bara en biblioteksföreträdare. En 

bibliotekarie skriver om sin längtan att resa bort: ”Varför sitter inte jag på ett plan till 

Asien?” (LS 8), medan en stadsbibliotekarie kliver ur sin yrkesroll, för att själv bli en 

av de läsande människorna som biblioteken finns till för: ”Själv slutar jag här, jag ska 

gå iväg och låna [Dantes] gudomliga komedi. Jag vill ha den i en ny översättning” 

(DLIW 4). I det senare exemplet sker möjligen en sammanglidning med 

folkbildningsdiskurserna, då verket stadsbibliotekarien har för avsikt att låna är ett av 

de centrala i den västerländska litterära kanon. Därmed skulle utsagan möjligen kunna 

ses som ett led i att stadsbibliotekarien, genom att föregå med gott exempel, 

förespråkar läsning av vissa verk framför andra.  

 

Bibliotekarien i den personliga diskursen använder sin makt som företrädare för ett 

större stadsbibliotek för att positionera sig som privatperson snarare än som 

yrkeskunnig. Detta medför att även användaren positioneras som en privatperson.  

Relationen dem emellan är mindre hierarkisk än i till exempel den auktoritärt 

folkbildande eller den förklarande diskursen. Användaren ges en position som 

mottagare av personliga funderingar men också som någon som skulle kunna bidra 

med sina egna erfarenheter, även om detta inte uttryckligen efterfrågas. Användaren 

positioneras således varken som kompetent eller inkompetent i frågor som rör kultur 

eller biblioteksverksamhet, utan snarare som intresserad av vad bibliotekarien 

uttrycker om det egna livet eller av social interaktion. 

5.3 Analys av kommentarer och svar 
Hittills har detta kapitel fokuserat på vilka positioner biblioteksföreträdare intar i 

olika diskurser samt de implicita användarpositioner som följer därav. En erbjuden 

samtalsposition kan men måste inte nödvändigtvis accepteras, enligt Langenhove och 

Harré (1999, s. 22), och vi vill nu vända blicken mot hur användare i sina 

kommentarer till inläggen på bloggarna hanterar erbjudna positioner samt mot hur 

bibliotekarierna i sin tur förhåller sig till kommentarerna (se avsnitt 2.4 för en mer 

detaljerad redogörelse av vårt tillvägagångssätt). Som tidigare nämnts innehåller 

bloggarna få kommentarer. Detta innebär att vi inte kan uttala oss om vilken eller 

vilka diskurser som, så att säga, leder till flest användarkommentarer. Vi uttalar oss 

inte heller om huruvida användares reaktioner, i form av kommentarer, är 

representativa för dem som läser bloggarna. Vi har i detta avsnitt huvudsakligen för 

avsikt att visa att användare antingen kan acceptera eller avvisa de positioner som 

finns implicerade – i och med hur biblioteksföreträdarna positionerar sig – i olika 

blogginlägg, och att användarnas val av positioner får implikationer för dem som 

företräder biblioteken. Som Langenhove och Harré (1999, s. 22) skriver kan 

diskursiva positioner fortlöpande förhandlas om och det är denna förhandling som 

står i fokus i föreliggande avsnitt.  

 

Till att börja med vill vi påpeka att vissa av de användarkommentarer och svar från 

biblioteksföreträdare som förekommer på bloggarna tar formen av en sorts intern 

kommunikation. Detta kan ske när kommentaren kommer från någon av bloggens 
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övriga skribenter. Följande bloggkommentar rör ett inlägg om Kristian Petris Fyren 

och är skrivet av en av Långa Svansen-bloggens andra företrädare: ”Petris ’Fyren’ 

verkar vara på väg att bli något av en minor classic. Frågar någon efter sjöfartshyllan 

på biblioteket känns det som om att det i hälften av fallen är ’Fyren’ de är ute efter”  

(LS 15). Kommentaren är som sagt lämnad av en annan bibliotekarie. I en del andra 

fall där kommunikationen mellan den som skrivit inlägget och den som kommenterat 

tycks vara av internt slag, är det dock inte lika uppenbart vilken typ av relation som 

finns dem emellan. Att en del av kommunikationen på bloggarna tycks ha en intern 

prägel och att det är svårt att veta exakt hur relationen ser ut mellan 

biblioteksföreträdarna och dem som kommenterar, bidrar till att det är vanskligt att 

betrakta användarkommentarer som representativa för användare i allmänhet.    

 

Vi vill framhålla att flera av de identifierade diskurserna leder till kommentarer. I ett 

inlägg (B 2) ges information om sportlovsaktiviteter för ungdomar, däribland en 

teaterworkshop och turneringar i tv-spelen Sing Star och FIFA 11. Den informerande 

diskursen är förhärskande och användaren positioneras som en mottagare av 

information. Inlägget har två kommentarer och i den första accepterar användaren 

ifråga den implicerade positionen som mottagare av information och söker ett 

förtydligande eller en bekräftelse från biblioteket på att det kommer att hållas en 

teaterkurs:  

  
Finns det någon teaterkurs på stadsbiblioteket på sportlovet?  

Tacksam för svar!  

B 2 

 

Bibliotekarien som svarar gör indirekt klart att workshopen är att betrakta som en 

kurs men ger också ytterligare information: 

 
Ja, det finns en kurs som börjar nu på lördag den 12/2 kl. 11. 

Det är en tvådagars workshop lördag och söndag, som leds av teaterpedagogen Erica Rudén.  

Att delta kostar ingenting och vi bjuder på lunch båda dagarna. 

 

Anmäl dig gärna, det finns få platser kvar!  

B 2 

 

Bibliotekarien intar den position som användaren implicerar och som ryms i det vi 

valt att kalla för den informerande diskursen: positionen som informerande auktoritet.  

 

Den andra kommentaren rör tv-spelsturneringarna. Den kommenterande användaren 

avvisar dock den implicerade positionen som mottagare av information för att istället 

inta en position som någon med rätt eller kompetens att bidra med sin åsikt om vilka 

tv-spel biblioteket bör hålla turneringar i: ”Fifa 11 och Singstar suger ju… hårt. 

Varför inte ha en turnering i Halo: Reach? Det skulle vara legendariskt” (B 2). Att 

användaren positioneras på ett visst sätt i ett blogginlägg måste alltså inte hindra 

honom eller henne från att inta en annan position. Fairclough (1992, s. 91) betonar 

aktörens handlingsutrymme och menar att denna kan påverka och förändra diskursiva 

positioner. Man skulle kunna se det som att användaren skapar en egen position, 

bortom den som erbjuds. Laclau och Mouffe lägger å andra sidan större tonvikt vid 



 

 57 

strukturen i vilken aktören rör sig, och menar att olika subjektspositioner – 

existerande i diskurser – står till buds för individen i varje situation (Howarth 2000, s. 

108). Ur denna synvinkel går det att hävda att användaren intar en annan, redan 

existerande, position än den som impliceras i blogginlägget. Positionen som 

kompetent, eller som någon med rätt att ha en åsikt, existerar i det vi benämnt som 

den diskuterande diskursen snarare än i den informerande, men man skulle också 

kunna hävda att den finns inom bibliotekssfären i stort – förfäktad av till exempel 

bibliotek 2.0-förespråkare – eller rent av i det marknadsanpassade samhället.      

 

Bibliotekarien svarar i detta fall med att förklara varför turneringar i just Fifa 11 och 

Sing Star ska hållas, en typ av motivering som inte återfinns i själva blogginlägget, 

samt med att tillmötesgå användaren och acceptera dennas positionering som 

kompetent:  

 
Fifa och Sing Star är populärt hos många.  

 

Men det är klart att vi ska testa att ha turneringar för de [sic] som är äldre än 16 också, såsom 

Halo. Du är varmt välkommen att komma och leda turneringen/-ar!  

B 2 

 

Utifrån Faircloughs tes om subjektet som förmöget att påverka positioneringar, skulle 

man kunna säga att användaren får bibliotekarien att ändra sin position, bort från den 

som informerande auktoritet. Uttryckt med inspiration av Laclau och Mouffe kan man 

hävda att bibliotekarien istället identifierar sig med de bibliotekariepositioner som 

ryms i den förklarande respektive diskuterande diskursen: först som förklarande 

auktoritet och därefter som intresserad av användarens uppfattning och kompetens.  

 

Det finns också fall där någon av de användarpositioner som impliceras i de två 

folkbildande diskurserna accepteras respektive förkastas. I ett inlägg där 

bibliotekarien gör en lista över sina favoritlåtar från MTV Unplugged används både 

subjektiv och objektiv modalitet; den moderat folkbildande diskursen och den 

auktoritärt folkbildande diskursen överlappar varandra. På förstaplats listar 

bibliotekarien låten ”State of Love and Trust” med gruppen Pearl Jam, och 

användarkommentaren lyder: ”ooooh. jag älskade ’state of love and trust -92!!! [sic]” 

(MMAJ 19). Användaren har fått sin musiksmak bekräftad, och intar den position 

som existerar i den moderat folkbildande diskursen och som innefattar ett visst 

handlingsutrymme för användaren snarare än den som passiv mottagare i den 

auktoritärt folkbildande diskursen. Bibliotekarien intar i sitt svar åter positionen som 

moderat folkbildare genom att konstatera att han fortfarande tycker att låten är bra, 

underförstått att den inte var bra bara 1992. 

 

Nämnda fall kan kontrasteras mot ett där en bibliotekarie skriver ett inlägg om en bok 

om Nordkorea och tar utgångspunkt i nyhetsrapporteringen om Nordkorea. Själva 

beskrivningen och bedömningen av boken ryms inom den auktoritärt folkbildande 

diskursen; objektiv modalitet och säkra påståenden används. Användaren som 

kommenterat inlägget avvisar användarpositionen i den auktoritärt folkbildande 

diskursen, positionen som passiv mottagare, och lämnar själv en rekommendation till 

bibliotekarien: ”Verkar en spännande bok. KOlla bra  mini-dokumentär som BBC 



 

 58 

producerade förra året: Newsnight: ’Life inside the North Korean Bubble’ [sic]” (B 

13). Användaren skapar sig en annan position än den som impliceras av 

bibliotekarien. Annorlunda uttryckt identifierar sig användaren med positionen som 

kompetent, bidragande användare snarare än med den som passiv mottagare. 

Bibliotekarien lämnar i sitt svar positionen som folkbildare, accepterar rollen som 

mottagare av användarens åsikt och säger sig vara villig att titta på den föreslagna 

dokumentären: ”Intressant, det skall jag göra!” (B 13).  

 

Som vi har sett kan användare inta en position som någon med rätt och kompetens att 

bidra med sin uppfattning när de indirekt positionerats på ett annat sätt. Positionen 

som kompetent och med rätt att bidra kan logiskt nog också intas efter att en 

bibliotekarie öppnat för den. I ett inlägg där ett inspirationsbesök på ett par danska 

bibliotek beskrivs efterfrågas uttryckligen åsikter om hur biblioteket bör utformas: 

  
Vad tycker du? Skulle du vilja se ett sådant här bibliotek i Göteborg? Är det bra eller dåligt med 

ett rum för spel på bibblan? Vill du ha ett bibliotek där det är okej att sitta och snacka och spela 

musik eller vill du ha en lungn [sic] och tyst plats där du kan koncentrera dig på att läsa eller 

plugga? Kan ett bibliotek vara både och?  

B 5 

 

En användare svarar på frågorna genom att kommentera (och citera) inläggets 

beskrivning av ett av de danska biblioteken: ”Jag tycker att det låter fantastiskt, 

förutom att det låter som att de enda böckerna som fanns kvar var ’facklitteratur och 

saker biblioteket måste spara’. Det låter trist!” (B 5). Användaren intar den erbjudna 

positionen som kompetent, någon med rätt att bidra, och nyttjar den för att lämna en 

åsikt om hur ett bibliotek bör utformas men även för att i någon mån kommentera 

bibliotekariens sätt att uttrycka sig.  

 

I detta avsnitt har vi belyst kommentarer som relaterar till den informerande 

diskursen, den diskuterande diskursen och de två folkbildande diskurserna. Vi har i 

det studerade materialet inte funnit kommentarer som på ett lika tydligt sätt relaterar 

till den förklarande diskursen, den personliga diskursen och den marknadsförande 

diskursen. Därför har inga sådana exempel tagits upp. Vi vill åter framhålla att antalet 

kommentarer är få och att det därför är orimligt att i föreliggande studie dra slutsatser 

rörande vilka diskurser som, så att säga, leder till flest kommentarer. Vi har istället 

haft för avsikt att demonstrera att användare kan acceptera eller avvisa de 

användarpositioner som finns implicerade i blogginläggen, och att användarnas val av 

positioner är något som biblioteksföreträdarna har att förhålla sig till i sin tur. 
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6 Diskussion 

Föreliggande kapitel består av tre avsnitt. I det första avsnittet ämnar vi att utifrån 

kapitel 3 och 5 diskutera de identifierade diskurserna, fördjupa resonemangen av hur 

bibliotekarier positionerar sig och hur användare indirekt positioneras samt reflektera 

över diskursernas möjliga konsekvenser. Avsnittets sju underavsnitt behandlar i tur 

och ordning positioner och konsekvenser i de olika diskurser vi identifierat. I kapitlets 

andra avsnitt har vi för avsikt att utifrån kapitel 3, 4 och 5 resonera kring möjliga 

samband mellan identifierade diskurser och olika typer av bloggar. I det tredje 

avsnittet ger vi förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Diskurser, positioner och konsekvenser 
I diskursanalysen av biblioteksbloggarna har vi kunnat notera att hur bibliotekarier 

positionerar sig medför implicerade positioner för användare. Vi har också kunnat 

konstatera att användare inte måste anta den identitet, eller inta den position, som 

impliceras. Däremot är det rimligt att förmoda att det för alla användare inte är lika 

lätt att avvisa en implicerad användarposition. Diskurser kan förstås som ramar som 

begränsar subjektets möjligheter (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 24), och 

därför menar vi att det är av betydelse att resonera kring vilka konsekvenser de 

identifierade diskurserna kan ha. 

6.1.1 Auktoritärt folkbildande diskurs 
Klasson (1997, s. 13-14) skiljer mellan ett uppifrånperspektiv och ett 

underifrånperspektiv på folkbildning, varav det förstnämnda innebär att överordnade 

grupper i samhällshierarkin definierar vad god kultur och bildning är och erbjuder 

detta till underordnade grupper. Ett underifrånperspektiv på folkbildning å andra 

sidan betonar eller utgår från enskildas och gruppers strävanden att lära och bilda sig 

på sina egna villkor. I den auktoritärt folkbildande diskursen råder ett 

uppifrånperspektiv på folkbildning i bemärkelsen att bibliotekarien bestämmer vilken 

sorts kultur som är värd att lyfta fram, vilket speglar och främjar bibliotekariens makt 

som företrädare för en större samhällsinstitution. Som passiv mottagare av 

bibliotekariens åsikter hamnar användaren i en klientroll i Jochumsen och 

Hvenegaard Rasmussens (2006a, s. 42-43) mening: någon underordnad en expert och 

beroende av dennas vägledning. Genom att agera vägledare och expert, utan att 

tillfråga användaren, intar bibliotekarien vad man med Jochumsen och Hvenegaard 

Rasmussens begrepp kan kalla en förmyndarroll. I diskursen märks som vi sett ibland 

också en tendens till fostran av användaren, och även i detta avseende går det att 

hävda att bibliotekarien intar en förmyndarroll.  

 



 

 60 

Forskning har observerat ett samband mellan folkbildning och det som brukar kallas 

finkultur. Hansson (1998, s. 137) tar upp denna koppling i sin studie av det tidiga 

folkbibliotekets ideologiska identitet, medan Hedemark, Hedman och Sundin (2005) 

som studerat artiklar i samtida bibliotekstidskrifter också menar sig se ett sådant 

samband. I de studerade blogginläggen har vi noterat att den auktoritärt folkbildande 

diskursen emellertid inte bara rör traditionell finkultur, då även exempelvis mode, 

populärmusik och barnböcker behandlas. Diskursen kan på så vis relateras till en 

senmodern syn på bildning. Att olika sorters kultur tas upp innebär att även icke-

röststarka gruppers intressen skulle kunna bli tillgodosedda. Här vill vi lyfta fram att 

Hedemark, Hedman och Sundin (2005) menar att folkbildning kan medföra ett visst 

socialt ansvarstagande just genom att icke-röststarka användares behov tas i 

beaktande. Vi ser alltså socialt ansvarstagande som en möjlig positiv konsekvens av 

diskursen. (I de olika bloggarna används dock diskursen på olika sätt, vilket vi ska 

återkomma till i avsnitt 6.2.) Tendensen till fostrande av användaren i den auktoritärt 

folkbildande diskursen kan också förstås som en vilja till socialt ansvarstagande. 

Diskursen skulle även kunna främja läsning och intresse för kultur, då användare som 

delar en bloggande bibliotekaries preferenser kan få kulturell vägledning om så 

önskas. 

 

Vi vill dock framhålla att det inte är rimligt att utgå från att alla användare har samma 

preferenser som bloggande bibliotekarier, och att de användare som inte får sin smak 

bekräftad riskerar att uppfatta biblioteket som exkluderande. Användare som inte ser 

uttryckta åsikter på bloggarna som företrädande bibliotekets officiella hållning torde 

löpa mindre risk att känna sig uteslutna, men vi menar att man från bibliotekens sida 

inte kan utgå från att alla användare uppfattar biblioteket som inkluderande. När viss 

kultur synliggörs medför det också att annan indirekt osynliggörs. Detta innebär en 

sorts kategorisering, och kategorier är ”inte nollställda ur moralisk synvinkel – med 

dem följer maktordningar, värden och hierarkier” (Börjesson 2003, s. 38). Det är 

alltid någon som tjänar respektive förlorar på kategoriseringar (Bowker & Star 1999, 

s. 6). De användare vars preferenser osynliggörs på bloggarna är förlorarna i detta fall. 

Då användare inte tillfrågas riskerar biblioteket också att gå miste om deras 

kunskaper. Ytterligare en möjlig negativ konsekvens av den auktoritärt folkbildande 

diskursen är att det fostrande inslaget och bibliotekariens förmyndande hållning 

medför att bibliotekarien kan framstå som nedlåtande då användaren i någon mån 

omyndigförklaras. Hansson (1998, s. 131) har konstaterat att det tidiga 

folkbibliotekets ideologiska identitet var fostrande och danande. Som vi har sett 

återfinns spår av detta i den diskurs vi identifierat som auktoritärt folkbildande. 

6.1.2 Moderat folkbildande diskurs 
Också i den moderat folkbildande diskursen råder ett uppifrånperspektiv på 

folkbildning, även om bibliotekarien i diskursen intar positionen som en mindre 

auktoritär expert än i den auktoritärt folkbildande diskursen. Användaren ges i sin tur 

en position som mottagare med ett visst handlingsutrymme, samtidigt som han eller 

hon fortfarande positioneras som någon i behov av vägledning. Användaren tilldelas 

således en klientroll, även om bibliotekariens förmyndarroll inte är lika tydlig och 

användaren inte lika underordnad i denna diskurs som i den auktoritärt folkbildande 

diskursen. Den moderat folkbildande diskursen rymmer fostrande inslag, som dock 
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inte uttrycks lika starkt som i den auktoritärt folkbildande diskursen, vilket innebär att 

bibliotekariens förmyndarroll inte heller i det här avseendet är lika påtaglig.  

 

Den moderat folkbildande diskursen rör liksom den auktoritärt folkbildande diskursen 

inte bara traditionell finkultur utan rymmer en senmodern syn på bildning. En möjlig 

positiv konsekvens av att olika sorters kultur tas upp är som tidigare nämnts att det 

kan medföra att även icke-röststarka gruppers behov eller önskemål uppfylls, vilket 

kan ses som en form av socialt ansvarstagande. Tendensen till fostran kan även i 

denna diskurs förstås som ett försök till socialt ansvarstagande. Diskursen kan också 

bidra till att främja läsning och intresse för kultur likt den auktoritärt folkbildande 

diskursen.  

 

I den moderat folkbildande diskursen är det tydligare än i den auktoritärt folkbildande 

diskursen att det som uttrycks i ett blogginlägg är en persons åsikter, vilket minskar 

risken för att det uttryckta ska uppfattas som bibliotekets officiella hållning. Att det 

lämnas ett visst utrymme för användaren att bilda sig en egen uppfattning innebär att 

användarens preferenser underförstått respekteras i större utsträckning än i den 

auktoritärt folkbildande diskursen. Vi menar dock att det kvarstår en risk, om än 

mindre, att den moderat folkbildande diskursen leder till att biblioteket uppfattas som 

exkluderande. Även om åsikterna i diskursen tillskrivs ett subjekt utgörs detta subjekt 

av någon i maktposition, vilket ger åsikterna en tyngd, samtidigt som ett urval görs av 

det som behandlas. Urvalet medför att viss kultur synliggörs medan annan får stå 

tillbaka. Då viss kultur osynliggörs och då åsikterna i den moderat folkbildande 

diskursen uttrycks av någon i en maktposition kan en negativ konsekvens av 

diskursen trots allt bli att biblioteket uppfattas som uteslutande. På samma sätt som 

gällande den auktoritärt folkbildande diskursen riskerar biblioteket också att inte 

kunna utnyttja användarens kunskap, eftersom denna inte tillfrågas. Då de fostrande 

inslagen i den moderat folkbildande diskursen inte uttrycks lika starkt och 

bibliotekarien inte intar en lika förmyndande hållning som i den auktoritärt 

folkbildande diskursen uppfattar vi risken för att användaren ska uppleva sig 

behandlad på ett nedlåtande vis som något mindre gällande den moderat folkbildande 

diskursen. 

6.1.3 Diskuterande diskurs 
I den diskuterande diskursen intar bibliotekarien en icke-auktoritär position utan att 

ge upp alla kunskapsanspråk samtidigt som användaren får ett betydande 

handlingsutrymme. Med Klassons (1997, s. 15) terminologi kan man hävda att 

bibliotekarien intar en dialogroll som möjliggör mer jämlika möten. Till skillnad från 

i exempelvis den auktoritärt folkbildande diskursen är användaren alltså inte tydligt 

underordnad bibliotekarien. Att användaren ges en mer likvärdig ställning, någon med 

rätt och kompetens att bidra med sina uppfattningar för det gemensamma bästa, 

innebär att användaren i diskursen måste sägas tilldelas vad Jochumsen och 

Hvenegaard Rasmussen (2006a, s. 43) beskriver som en medborgarroll, där fokus 

ligger på medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Användaren har i dagens 

samhälle, enligt Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen (2006a, s. 47), befriats från 

rollen som klient till följd av bland annat den samhälleliga marknadsanpassningen. I 

kundsamhället, skriver de, har användaren kommit att ses som någon vars intressen 
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och behov måste sättas i centrum, vilket de hävdar har öppnat upp för användaren 

som medborgare. I de två diskurser vi identifierat som folkbildande har vi trots allt 

noterat ett klientperspektiv på användaren. Vi menar dock att den diskuterande 

diskursen med användarens underförstådda roll som medborgare skulle kunna förstås 

i ljuset av samhällets marknadsanpassning. 

 

Schreiber (2006, s. 42) lyfter fram dialog med användaren som ett ideal för bibliotek, 

att verksamheten kan formas utifrån ett slags förhandling mellan användare och 

bibliotek. En positiv konsekvens av den diskuterande diskursen skulle kunna vara just 

att kommunikationen mellan bibliotekarier och användare stärks, vilket i sin tur skulle 

kunna medföra att kompetenser hos både bibliotekarier och användare kan tillvaratas. 

Genom god dialog och att användaren ses som en resurs finns det möjlighet att 

omsätta medborgaridealet i praktiken (Jochumsen & Hvenegaard 2006a, s. 51). Det är 

dock värt att påpeka att för stort ansvar riskerar att överlämnas på användaren om 

bibliotekarien träder tillbaka i för hög grad och inte helt vill ikläda sig rollen som 

yrkeskunnig. Ett fokus på användares egna önskemål kan som Hedemark, Hedman 

och Sundin (2005) skriver leda till en avsaknad av socialt ansvarstagande. I den 

diskuterande diskursen riskerar icke-röststarka användares behov att aldrig bli 

artikulerade. Vi menar att bibliotekets skyldighet att ta sådana behov i beaktande inte 

kan skrivas över på användarna. 

6.1.4 Förklarande diskurs 
Man skulle kunna säga att det i den förklarande diskursen råder ett uppifrånperspektiv 

på biblioteksverksamhet och dess kontext, vilket innebär att bibliotekarien intar en 

auktoritär hållning och gör anspråk på att besitta kompetens inom området. 

Bibliotekarien framstår som en expert, medan användaren försätts i en passiv 

mottagarposition. I och med att användaren likt i den auktoritärt folkbildande 

diskursen underordnas en expert, tilldelas användaren i det avseendet i viss mån en 

klientroll, dock utan att användaren blir beroende av bibliotekariens vägledning i 

samma mån samt utan att bibliotekarien intar en förmyndarroll. Man kan snarare säga 

att användaren ges en inblick i verksamheten, vilket kan förstås utifrån Jochumsen 

och Hvenegaard Rasmussens (2006a, s. 47) resonemang kring hur samhällets ökade 

marknadsanpassning bidragit till att användaren kommit att betraktas som en kund 

och i förlängningen ett myndigt subjekt. Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen 

(2006a, s. 43) menar att i fokus för synen på individen som medborgare står 

medborgerliga rättigheter och skyldigheter, medan en syn på individen som kund 

sätter kundens rättigheter i fokus. Eftersom användaren ges en inblick i verksamheten 

kan man hävda att användaren lika väl som en klientroll tilldelas en roll som kund 

eller medborgare med rätt till insyn.  

 

Just möjligheten till en inblick i verksamheten – exempelvis kring vilka beslut som 

fattas och vilka förändringar som genomförs samt på vilka grunder – skulle kunna 

vara den mest uppenbara positiva konsekvensen av diskursen. En möjlig negativ 

konsekvens av den förklarande diskursen är att användares kompetens riskerar att inte 

tas tillvara, eftersom dessa inte tillfrågas. Vi vill dock betona rimligheten i att 

bibliotekarien utgör en auktoritet på området biblioteksverksamhet och dess kontext, 

med tanke både på bibliotekariens professionella kunnande och att det är 
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bibliotekarien och inte användaren som har ett ansvar för verksamheten. Vi menar att 

experthållningen är mer problematisk i de folkbildande diskurserna där den är 

kopplad till en förmyndarroll, än i den förklarande diskursen där expertrollen står fri 

från förmyndarskap. 

6.1.5 Informerande diskurs 
Bibliotekarien intar i den informerande diskursen en position som auktoritet rörande 

sådant i den egna verksamheten som är förhållandevis vetbart. Medan bibliotekarien 

positioneras som en informerande auktoritet, positioneras användaren som en 

mottagare av basal information. Trots att bibliotekarien inte gör lika vida 

kunskapsanspråk som i den förklarande diskursen rör det sig om ett slags expertroll. 

Rollfördelningen är överhuvudtaget snarlik den inom den förklarande diskursen då 

användaren åter får en roll som inkluderar klient-, medborgar- och kundinslag. Som 

underordnad en expert i någon mening – men inte en förmyndare – tilldelas 

användaren å ena sidan en viss klientroll. Å andra sidan kan man hävda att 

användaren tilldelas en roll som medborgare eller kund med rätt till information om 

den verksamhet som bedrivs.   

 

En möjlig positiv konsekvens av diskursen är just att användaren erhåller 

grundläggande information om verksamheten, medan en möjlig negativ konsekvens 

är att användaren inte får någon större inblick i verksamheten, då fördjupning och 

kontextualisering saknas i diskursen. I diskursen kan till exempel beslut rörande 

verksamheten redovisas men inte grundvalarna för dem. Gällande bibliotekets 

redovisning av beslut, det basala informerandet, är det inte rimligt att begära att 

användare ska kunna bidra med något. Däremot kan användare ha kunskaper som är 

relevanta att ha i åtanke när verksamheten utformas, men diskussionen kring 

verksamhetens utformning förs inte i den informerande diskursen utan i den 

förklarande diskursen. Därför menar vi att risken för att användares kompetens 

förbises, inte utgör en negativ konsekvens av den informerande diskursen på samma 

sätt som av den förklarande diskursen. Vi menar vidare att bibliotekarien bör vara en 

auktoritet på sådant i den egna verksamheten som är förhållandevis vetbart, 

exempelvis öppettider, låneregler och vilka nyförvärv som gjorts. Information om 

sådant måste uttryckas utan tvivel för att fylla sin funktion och inte bli vag. Vi anser 

att experthållningen i den informerande diskursen därmed är befogad, till och med 

nödvändig.  

6.1.6 Marknadsförande diskurs 
I den marknadsförande diskursen intar bibliotekarien en auktoritetsposition för att 

från denna påverka uppfattningen om biblioteket och sälja in det. Bibliotekarien 

positioneras därmed inte främst som yrkeskunnig, utan snarare som ett slags 

marknadsförare. Detta medför att användaren positioneras som en passiv mottagare av 

bibliotekariens budskap, men inte som en kund med rättigheter i Jochumsens och 

Hvenegaard Rasmussens (2006a, s. 43) bemärkelse. Däremot kan man hävda att 

användaren tilldelas en kundroll i meningen mottagare av en form av säljande. 

Bibliotekarien kan i någon mån sägas ha hamnat i vad Klasson (1997, s. 15) kallar en 

köp- och säljroll, då en sådan roll utgår från att biblioteksutbudet ses som en vara på 
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en marknad. I det här fallet handlar det emellertid inte om säljande i strikt bemärkelse, 

utan som sagt om ett slags marknadsföring av biblioteket.  

 

Skot-Hansen (2005, s. 37) lyfter fram att bibliotek konkurrerar på en 

upplevelsemarknad. Vi menar att detta resonemang kan vidgas till att gälla en kultur- 

och informationsmarknad i vidare mening och att konkurrensen medför krav på att 

bibliotek synliggör sina styrkor, bland annat som ett led i kampen för finansiering av 

verksamheten. En möjlig positiv konsekvens av den marknadsförande diskursen kan 

således vara en ökad samhällelig medvetenhet om bibliotekens förtjänster. Jochumsen 

och Hvenegaard Rasmussen (2006a, s. 51) menar som vi tidigare nämnt att 

marknadsanpassningen fört med sig en möjlighet för medborgaridealet att realiseras i 

praktiken vid bibliotek. I det här fallet är dock ett medborgarideal avlägset, då fokus 

varken ligger på medborgerliga rättigheter och skyldigheter eller på att eftersträva det 

gemensamma bästa. Vi ser Vestheims (1999, s. 194) resonemang om bibliotekens 

marknadsanpassning som relevant att återknyta till. Han menar att ett kundtänkande 

på bibliotek kan medföra minskad respekt för användaren som samhällsmedborgare 

och människa, och att detta kan leda till en avhumanisering av relationen mellan 

bibliotekarie och användare. Hansson (2005, s. 29) anser i likhet med Vestheim att 

kundtänkande inte hör hemma i bibliotekssfären, då det rör sig om en icke-

kommersiell verksamhet. En möjlig negativ konsekvens av diskursen kan följaktligen 

vara att relationen till användaren förytligas. 

6.1.7 Personlig diskurs 
I fokus för den personliga diskursen står varken kultur eller biblioteksverksamhet, 

utan bibliotekariens eget liv. Diskursen skulle kunna förstås utifrån det resonemang 

Herring et. al. (2004, s. 4) för kring dagboksbloggar som rymmande innehåll av mer 

personlig karaktär. Då dagsboksbloggen är en av tre vanliga bloggvarianter går det att 

uppfatta skrivande om det egna livet som en del av blogg-genren. Ett annat sätt att 

förstå den personliga diskursen skulle kunna vara att ta fasta på vad Fairclough (2003, 

s. 182) skriver om det samtida förhållandet mellan privat och offentligt. Han 

framhåller det informellas intåg i offentligheten och dennas övertagande av det 

privata och vardagliga. Med detta i åtanke är det alltså inte alldeles förvånande att vi 

kunnat identifiera en diskurs centrerad kring det egna livet.  

  

Bibliotekarien nyttjar i den personliga diskursen sin makt som biblioteksföreträdare 

för att positionera sig som en privatperson. Det medför att även användaren 

positioneras som en privatperson, mer exakt som någon intresserad av vad 

bibliotekarien uttrycker om det egna livet eller av social interaktion. Relationen 

mellan bibliotekarie och användare är mindre hierarkisk än i till exempel den 

auktoritärt folkbildande eller den förklarande diskursen. Inga anspråk på någon 

speciell yrkesauktoritet eller yrkeskompetens görs från bibliotekariens sida som 

därmed inte ikläder sig en expertroll i den bemärkelsen. En förmyndarroll intas 

likaledes inte, och användaren ges inget klientskap. Användaren tilldelas inte heller 

en kundroll med kundrättigheter eller en roll som medborgare med medborgerliga 

rättigheter och skyldigheter. Bibliotekarie och användare positioneras i diskursen som 

privatpersoner.   
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Enligt Vestheim (1999, s. 194) riskerar bibliotekarier i ett marknadsanpassat samhälle 

att begå det så kallade instrumentalistiska misstaget, genom att inte skilja mellan att 

utföra en handling i en social relation med en medmänniska och att handla 

instrumentellt genom att producera en vara till en kund. Bibliotekarien i den 

personliga diskursen undviker att fastna i ett instrumentellt agerande, och vi menar att 

en tänkbar positiv konsekvens av diskursen är möjligheten till social interaktion för 

de användare som så önskar. Den mest uppenbara möjliga negativa konsekvensen 

torde vara att biblioteksföreträdaren riskerar att uppfattas som oprofessionell, då 

denna i diskursen inte gör några som helst anspråk på yrkeskunnande och kan sägas 

helt träda ur sin bibliotekarieroll. 

6.2 Diskurser och typer av bloggar 
I detta avsnitt har vi för avsikt att utifrån kapitel 3, 4 och 5 resonera kring möjliga 

samband mellan de diskurser vi har identifierat och de olika typer av bloggar vi har 

studerat. Vi vill diskutera om förekomsten av dominerande diskurser inom en blogg 

kan ha ett samband med dels vilken tematisk inriktning en blogg har, dels hur dess 

strukturella element ser ut. Vi vill understryka att vi bara kan uttala oss om hur 

diskurser och bloggtyper samspelar utifrån de studerade inläggen, då de inlägg vi valt 

att studera från varje blogg inte behöver vara representativa för bloggen ifråga, samt 

att möjligheten finns att bloggen har ändrat karaktär sedan urvalet gjordes. Eftersom 

vi inte vet hur många besökare de olika bloggarna har, vet vi inte heller hur många 

kommentarer de olika bloggarna får i proportion till antal besökare. Därför är det inte 

meningsfullt att jämföra hur många kommentarer de olika bloggarna har och att 

spekulera i vad på bloggarna – exempelvis utsträckningen i vilken interaktion 

möjliggörs – som kan tänkas föranleda kommentarer.  

 

Utifrån Rettbergs (2008, s. 4) konstaterande att en blogg inte endast består av vad som 

skrivs på den, ämnar vi i föreliggande avsnitt sätta fokus på vilka typer av bloggar de 

fem studerade biblioteksbloggarna kan sägas utgöra. I detta syfte lyfter vi för det 

första fram de dominerande teman i bloggarna som vi har noterat i vårt arbete med 

diskursanalysen, och här tar vi hjälp av Rettbergs karaktäristik av bloggar i vilken hon 

delar in bloggar i tre typer (se avsnitt 3.2). För det andra tar vi, utifrån 

innehållsanalysen i avsnitt 4.2, fasta på utsträckningen i vilken interaktion möjliggörs 

på bloggarna. För det tredje, också det med utgångspunkt i avsnitt 4.2, utgår vi från i 

vilken grad de olika bloggarna utnyttjar webbens möjligheter. Slutligen sammanför vi 

de tre nämnda aspekterna som syftar till att ringa in vilken typ av bloggar det rör sig 

om, med de dominerande diskurserna inom varje blogg – som vi noterat under arbetet 

med diskursanalysen – för att se om samband kan utläsas mellan bloggtyper och 

dominerande diskurser. (För en sammanfattning av nämnda aspekter samt 

dominerande diskurser i bloggarna, se tabell 3 nedan.) Från avsnitt 4.2 har vi tagit 

fasta på det vi uppfattar vara av störst vikt, utifrån hypotesen att det skulle kunna 

finnas ett samband mellan å ena sidan vilka diskurser som dominerar i en blogg och å 

andra sidan möjligheten till interaktion samt utnyttjande av webbens möjligheter. Vi 

menar att det är mindre sannolikt att det skulle finnas ett samband mellan 

dominerande diskurser och till exempel förekomsten av datumarkiv. 
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Vi vill emellertid inleda med att jämföra hur bloggarna beskrivs – på bloggarna – med 

vår uppfattning av dem efter att vi genomfört vår studie. Överlag anser vi att 

bibliotekens karaktäristik av bloggarna (sammanfattad i avsnitt 4.1) stämmer. Vi kan 

dock konstatera att biblioteksföreträdaren på Musikbloggen med Anders Jaderup på 

Malmö stadsbibliotek (MMAJ) utöver det han uttrycker sig göra, även informerar om 

bibliotekets inköp av musik. Vi har också noterat att det finns inlägg på bloggen 

Stockholms stadsbibliotek just nu (SSJN) som är skrivna av andra än dem som sägs 

utgöra bibliotekets ledningsgrupp, i motsats till vad som uttrycks på omsidan.  

 

Efter att ha genomfört diskursanalysen kan vi konstatera att alla de fem 

biblioteksbloggarna kan karaktäriseras som ämnesbloggar i enlighet med Rettbergs 

(2008, s. 9-17) resonemang, förutsatt att definitionen av ämnesblogg sträcks ut till att 

inkludera bloggar som inriktar sig på mer än ett tema. Av de två bloggarna vid Malmö 

stadsbibliotek, Musikbloggen med Anders Jaderup på Malmö stadsbibliotek (MMAJ) 

och The Darling Library in the World (DLIW), fokuserar den förstnämnda dels på 

musik, dels på biblioteksverksamhet då bloggskribenten redogör för bibliotekets 

inköp av musik. Den senare inriktar sig på biblioteksverksamhet och dess kontext. Av 

de två bloggarna vid Stockholms stadsbibliotek rör Långa svansen (LS) litteratur, 

medan Stockholms stadsbibliotek just nu (SSJN) är inriktad på biblioteksverksamhet 

och dess kontext. Bloggen (B) drivs vid Göteborgs stadsbibliotek och till dess teman 

hör dels olika kulturyttringar – till exempel litteratur, film och handarbete – dels 

biblioteksverksamhet och kontexten kring denna. Med hjälp av Rettberg kan vi 

således konstatera vissa likheter biblioteksbloggarna emellan, trots att de delvis 

fokuserar på olika teman. 

 

I avsnitt 4.2 studerades i vilken mån biblioteksbloggarna möjliggör interaktion. Vid 

en jämförelse av bloggarna framgår att Bloggen (B) möjliggör interaktion i högst 

utsträckning. Långa svansen (LS) och Stockholms stadsbibliotek just nu (SSJN) 

möjliggör interaktion i lägst utsträckning. Utsträckningen i vilken Musikbloggen med 

Anders Jaderup på Malmö stadsbibliotek (MMAJ) och The Darling Library in the 

World (DLIW) möjliggör interaktion ligger mittemellan Göteborgsbloggen och 

Stockholmsbloggarna.  

 

I avsnitt 4.2 undersökte vi också i vilken grad biblioteksbloggarna utnyttjar webbens 

möjligheter. Man skulle kunna tänka sig att en hög grad av utnyttjande av webbens 

möjligheter skulle kunna ha en koppling till användardelaktighet, då begreppen webb 

2.0 och bibliotek 2.0 ofta sammankopplas med både delaktighet och nyttjande av 

webbens möjligheter. Vi kan se att Bloggen (B) återigen särskiljer sig, genom att i 

högst utsträckning utnyttja webbens möjligheter, medan vi bedömt att Musikbloggen 

med Anders Jaderup på Malmö stadsbibliotek (MMAJ) och Långa svansen (LS) 

använder sig av webbens möjligheter i medelomfattning. The Darling Library in the 

World (DLIW) och Stockholms stadsbibliotek just nu (SSJN) är de bloggar som 

ligger lägst på detta område, vilket kan förklaras med att deras fokus är på 

biblioteksverksamhet, och att de därför inte länkar till exempelvis bibliotekskatalogen 

i samma utsträckning som bloggar vars fokus ligger på kulturyttringar. 

 

Efter att ha genomfört diskursanalysen kan vi uttala oss om vilka diskurser som, 

utifrån de studerade blogginläggen, dominerar i de fem biblioteksbloggarna. Då 
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diskursanalys är en kvalitativ metod, kan vi inte yttra oss om i exakt vilken 

utsträckning andra diskurser förekommer i bloggarna. Vi kan se att gällande 

Musikbloggen med Anders Jaderup på Malmö stadsbibliotek (MMAJ) dominerar de 

två folkbildande diskurserna när inläggen behandlar kultur – musik i detta fall – 

medan den informerande diskursen dominerar när inläggen rör biblioteksverksamhet 

– inköpta skivor i regel. Beträffande The Darling Library in the World (DLIW) kan vi 

konstatera att den förklarande diskursen dominerar (och att bloggen rör 

biblioteksverksamhet och dess kontext). Ifråga om Bloggen (B) dominerar de två 

folkbildande diskurserna när inläggen gäller kultur – till exempel litteratur, film, 

handarbete – medan den informerande diskursen dominerar när det gäller 

biblioteksverksamhet – exempelvis programverksamhet. I Långa svansen (LS), som 

behandlar litteratur, dominerar de två folkbildande diskurserna. I Stockholms 

stadsbibliotek just nu (SSJN) är det den förklarande diskursen som dominerar, men 

även den informerande diskursen förekommer i stor utsträckning (och bloggen är 

inriktad på biblioteksverksamhet och dess kontext). 

Tabell 3: Bloggtypsaspekter och dominerande diskurser 

 MMAJ DLIW B LS SSJN 

Bloggtypsaspekt: 

Dominerande 

tema(n) 

Musik; 

biblioteks-

verksamhet 

Biblioteks-

verksamhet 

Kulturyttringar; 

biblioteks-

verksamhet 

Litteratur  Biblioteks-

verksamhet 

Bloggtypsaspekt: 

Utsträckning i 

vilken interaktion 

möjliggörs 

Medel Medel Hög Låg Låg 

Bloggtypsaspekt: 

Grad av 

utnyttjande av 

webbens 

möjligheter 

Medel Låg/medel Hög Medel Låg/medel 

Dominerande 

diskurs(er) 

Auktoritärt och 

moderat 

folkbildande 

diskurser; 

informerande 

diskurs 

Förklarande 

diskurs 

Auktoritärt och 

moderat 

folkbildande 

diskurser; 

informerande 

diskurs 

Auktoritärt och 

moderat 

folkbildande 

diskurser 

Förklarande och 

informerande 

diskurs 

 

Värt att framhålla är att de två folkbildande diskurserna används på olika sätt i de 

olika bloggarna. Trots att dessa diskurser kan relateras till en senmodern kultursyn, 

inriktar sig inte alla de tre biblioteksbloggarna som fokuserar på kultur – 

Musikbloggen med Anders Jaderup på Malmö stadsbibliotek (MMAJ), Bloggen (B) 

och Långa svansen (LS) – på en blandning av olika former av kulturyttringar. Det är 

egentligen bara Bloggen (B) som gör det. Vi vill också påpeka att vi i genomgången 

ovan av vilka diskurser som dominerar på de olika biblioteksbloggarna inte skiljer 

mellan de auktoritärt och moderat folkbildande diskurserna, då dessa överlappar 

varandra hela tiden. Vi kan också konstatera att den personliga diskursen, den 

marknadsförande diskursen och den diskuterande diskursen förekommer mer sällan i 

bloggarna. Att den diskuterande diskursen inte alls är dominerande i bloggarna kan 

tyckas förvånande om man anlägger ett bibliotek 2.0-perspektiv. Det kan dock förstås 

utifrån att biblioteksbloggar kan ha andra syften än att öka användardelaktigheten, 

som vi konstaterat i avsnitt 3.2. I enlighet med detta menar också Herring et al. (2004, 

s. 1) att interaktivitetens betydelse på bloggar i allmänhet tenderar att överdrivas.  
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Hur kan då sambanden mellan typer av bloggar och förekomsten av olika diskurser se 

ut? Av tabellen ovan framgår att vi i studien har att göra med i någon mån olika typer 

av bloggar, men att det är svårt att se tydliga samband mellan hur bloggarna som 

helheter är utformade och dominerande diskurser i dem. Till exempel kan vi 

konstatera att Bloggen (B) skiljer sig rejält från Musikbloggen med Anders Jaderup 

på Malmö stadsbibliotek (MMAJ) ifråga om såväl interaktion som utnyttjande av 

webbens möjligheter, men att det ändå är samma diskurser – nämligen de två 

folkbildande diskurserna samt den informerande diskursen – som dominerar i 

bloggarna. Vi kan också notera att Långa svansen (LS) och Stockholms stadsbibliotek 

just nu (SSJN) liknar varandra avseende alla aspekter utom dominerande teman, men 

att de dominerande diskurserna i de båda bloggarna skiljer sig åt. I den förstnämnda 

dominerar de två folkbildande diskurserna, medan det i den senare är den förklarande 

och den informerande diskursen som dominerar. Intressant är också att den 

diskuterande diskursen inte är dominerande i Bloggen (B) trots att Bloggen (B) i 

högst utsträckning möjliggör interaktion. 

 

Medan det är svårt att se samband mellan bloggtyper och dominerande diskurser, ser 

det ut att kunna finnas ett samband mellan en av de aspekter vi har tittat på i syfte att 

ringa in bloggtyperna – nämligen teman – och dominerande diskurser. Genomgående 

har vi kunnat se att de två folkbildande diskurserna förekommer i väldigt hög grad när 

bloggarna behandlar kultur i olika former, medan den förklarande respektive den 

informerande diskursen i motsvarande utsträckning återfinns i samband med att 

bloggarna rör biblioteksverksamhet och dess kontext. Således kan vi konstatera att 

förekomsten av dominerande diskurser verkar vara mer kopplad till teman i 

blogginläggen, än till hur bloggarna som helheter är utformade. 

6.3 Fortsatt forskning 
En stor del av den förvisso inte alltför omfattande internationella forskningen om 

externa biblioteksbloggar, det vill säga bloggar riktade till biblioteksanvändare, är 

baserad på fallstudier av hur bloggar implementerats vid olika bibliotek. Vi har i 

föreliggande studie anlagt helt andra perspektiv och menar att själva diskursanalysen 

av blogginlägg ger en djup inblick i och intressanta infallsvinklar på bibliotekariers 

möjliga förhållningssätt till användare. Då studien är begränsad till landets tre största 

folkbibliotek tror vi att det vore fruktbart med diskursanalyser av andra 

biblioteksbloggar, både inom och utanför folkbiblioteksfältet, i syfte att vidare 

diskutera bibliotekariers sätt att relatera till användare.  

 

Vårt diskursanalytiska fokus har legat på en specifik del av praktiken vid 

stadsbiblioteken i Malmö, Göteborg och Stockholm, men som tidigare nämnts har 

diskursanalys inom biblioteks- och informationsvetenskap också använts för studier 

av kontexten kring folkbibliotekens praktik. Hansson (1998, s. 145) konstaterar att 

kunskapen om sambandet mellan praktik och kontext är tämligen ringa.  Här ser vi ett 

område värt beforskning: hur diskurser i bibliotekspraktiken och kontexten runt den 

eventuellt samspelar och påverkar varandra.  
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Vi har belyst bibliotekariers förhållningssätt till användare på de valda 

biblioteksbloggarna, men inte i någon större utsträckning diskuterat hur användare 

relaterar till bloggarna. Om man menar att den virtuella relationen mellan 

bibliotekarier och användare, alternativt bibliotek och användare, är central att 

studera, är det av vikt att även användares förhållningssätt till biblioteksbloggar – ja, 

till biblioteksanknutna sociala medier överhuvudtaget – undersöks. Detta skulle 

kunna göras med intervju som metod. En aspekt att ta i beaktande kan vara hur 

användare faktiskt uppfattar och reagerar på det skrivna på biblioteksbloggar. Vi har i 

studien resonerat kring möjliga konsekvenser av det som bibliotekarier uttrycker på 

bloggarna, och att studera användares uppfattningar av det som skrivs skulle kunna 

innebära en fördjupning och vidareutveckling avseende diskursiva konsekvenser. 
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7 Konklusioner 

I detta kapitel har vi för avsikt att kortfattat besvara föreliggande studies 

forskningsfrågor och presentera våra slutsatser. Med hjälp av en diskursanalytisk 

metod har vi analyserat blogginlägg från fem externa biblioteksbloggar knutna till 

stadsbiblioteken i Malmö, Göteborg och Stockholm. Vi har identifierat sju diskurser i 

de studerade blogginläggen, och i varje diskurs positionerar sig bibliotekarien på ett 

visst sätt, vilket i sin tur implicerar en viss position för användaren. Vi har utifrån det 

diskursanalytiska grundantagandet att språkanvändning har konsekvenser också 

resonerat kring vilka diskursernas följder kan bli. En sammanfattning av svaren på de 

tre första forskningsfrågorna – rörande identifierade diskurser, diskursernas 

bibliotekarie- och användarpositioner, samt diskursernas konsekvenser – återfinns i 

tabellen (tabell 4) nedan.  

Tabell 4: Identifierade diskurser samt deras subjektspositioner och konsekvenser 

 Auktoritärt 

folkbildande 

diskurs 

Moderat 

folkbildande 

diskurs 

Diskuterande 

diskurs 

Förklarande 

diskurs 

Informerande 

diskurs 

Marknads-

förande 

diskurs 

Personlig 

diskurs 

Bibliotekarie-

position 

Auktoritär 

expert och 

förmyndare 

Mindre 

auktoritär 

expert och 

förmyndare 

Icke-

auktoritär, 

intresserad av 

dialog 

Auktoritär 

expert 

Auktoritär 

expert 

Auktoritär, 

marknadsförare 

Privatperson 

Implicerad 

användar-

position 

Passiv 

mottagare, 

klient 

Mottagare, 

klient 

Deltagare, 

medborgare 

Passiv 

mottagare, 

klient/ 

medborgare/ 

kund 

Passiv 

mottagare, 

klient/ 

medborgare/ 

kund 

Passiv 

mottagare, 

kund 

Privatperson 

Möjliga 

positiva 

konsekvenser 

Visst socialt 

ansvarstagande. 

Främjande av 

läsning och 

kulturintresse 

Visst socialt 

ansvarstagande. 

Främjande av 

läsning och 

kulturintresse 

God dialog 

mellan 

bibliotekarier 

och 

användare. 

Bådas 

kompetens 

tillvaratas 

Användaren 

får inblick i 

verksamheten 

Användaren 

får nödvändig 

information 

om 

verksamheten 

Ökad 

samhällelig 

medvetenhet 

om bibliotekets 

förtjänster 

Social 

interaktion 

Möjliga 

negativa 

konsekvenser 

Biblioteket 

framstår som 

exkluderande. 

Bibliotekarien 

uppfattas som 

nedlåtande 

Biblioteket 

framstår som 

exkluderande i 

viss mån. 

Bibliotekarien 

uppfattas som 

nedlåtande i 

viss mån 

Användaren 

får för stort 

ansvar. 

Mindre 

röststarka 

användares 

behov 

osynliggörs 

Användares 

kompetens 

tillvaratas 

inte 

Brist på 

fördjupning 

och 

sammanhang 

Förytligad 

relation till 

användaren 

Bibliotekarien 

uppfattas som 

oprofessionell 

 

Fjärde forskningsfrågan rör möjliga samband mellan typer av bloggar och 

förekomsten av olika diskurser i bloggarna. Snarare än samband mellan bloggtyper 

och dominerande diskurser, tycker vi oss utifrån de studerade blogginläggen kunna 

notera en koppling mellan en av de aspekter vi har undersökt i syfte att ringa in 

bloggtyperna – nämligen teman – och dominerande diskurser. Förekomsten av 
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dominerande diskurser verkar alltså vara mer kopplad till bloggarnas tematiska 

inriktning, än till hur bloggarna som helheter är utformade. De två folkbildande 

diskurserna återfinns i väldigt hög grad när bloggarna rör kultur i olika former, och 

den förklarande samt den informerande diskursen förekommer i motsvarande 

utsträckning när bloggarna behandlar biblioteksverksamhet och dess kontext. Den 

diskuterande diskursen, den marknadsförande diskursen och den personliga diskursen 

återfinns i liten omfattning i de studerade blogginläggen.  

 

Som vi påpekar i inledningskapitlet kan vi utifrån denna studie inte uttala oss om hur 

bloggande vid svenska folkbibliotek överlag ser ut. Däremot anser vi att de 

resonemang vi fört kring bibliotekariers förhållningssätt till användare och kring 

diskursernas möjliga konsekvenser, är av relevans för bloggande vid folkbibliotek i 

allmänhet men även för den mer generella diskussionen kring hur bibliotekarier vid 

folkbibliotek kan eller bör förhålla sig till användare. Vi menar att bibliotekarier bör 

reflektera över förhållningssätt till användare i alla delar av verksamheten som rör 

någon form av möte med användare. Det är rimligt att utgå från att för vissa 

användare sker mötet med biblioteket främst eller enbart på webben, exempelvis på 

en biblioteksblogg, som därmed kan fungera som bibliotekets ansikte utåt. Vi vill inte 

framhålla någon specifik diskurs som bättre eller mer lämplig, utan snarare bidra till 

att bloggar vid folkbibliotek kan användas på ett mer medvetet sätt. Därför har vi 

belyst de olika diskursernas subjektspositioner och möjliga positiva och negativa 

konsekvenser. Om en biblioteksblogg exempelvis syftar till dialog med användare och 

ett tillvaratagande av användares kunskaper, kan det vara lämpligt att ge utrymme åt 

den diskuterande diskursen. Vi menar följaktligen att användarsyn och syfte med en 

blogg bör styra innehållet på och utformningen av bloggen.  

 

Eftersom de två folkbildande diskurserna och den förklarande samt informerande 

diskursen är mest framträdande i det studerade materialet, vill vi särskilt reflektera 

över dem. Som nämnts intar bibliotekarierna i regel en folkbildande hållning när de 

skriver om kultur. Vi vill framhålla att det är möjligt att förhålla sig till kultur på ett 

sätt som inte är värderande och fastslående utan snarare förklarande, diskuterande och 

problematiserande. Vi menar också att expertrollen i de folkbildande diskurserna är 

mer problematisk än i de förklarande och informerande diskurserna, då den 

folkbildande expertrollen är kopplad till ett förmyndarskap. Om ett bibliotek väljer att 

driva en folkbildande blogg, till exempel i syfte att främja läsning och kulturintresse, 

anser vi att ett pluralistiskt perspektiv på kultur är av stor vikt, samt att det bör framgå 

att uttryckta åsikter är enskilda medarbetares och inte utgör bibliotekets officiella 

hållning. Denna hållning bör med tanke på folkbibliotekets uppdrag vara 

inkluderande. 
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Stockholms stadsbibliotek just nu (SSJN): 
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