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1. Inledning  

När forskare inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap gör en 
historisk översikt över användarstudier framkommer att det i början av 1980-
talet skedde ett skifte från systemorienterad till individorienterad forskning. 
Denna förskjutning i fokus beskrivs som ett paradigmskifte. När jag först läste 
dessa beskrivningar av paradigmskiftet slogs jag av hur slumpartat 
perspektivskiftet framställdes trots att det är betydande förändringar som 
redovisas, både vad gäller forskningsmetoder och bilden av användaren. Hur 
detta paradigmskifte kan tolkas diskuterades inte hos dessa forskare och jag 
blev nyfiken på hur förändringarna skulle kunna förstås. Parallellt med min 
läsning av användarstudier har jag fördjupat mig teoretiskt inom en tradition 
som formulerats av den franske filosofen Michel Foucault (1926-1984), och 
sedan utvecklats av andra forskare, som har som utgångspunkt att förändrade 
forskningsmetoder och förändrade forskningsperspektiv kan ses som uttryck 
för nya styrningsrelaterade behov med den avtagande ekonomiska tillväxten 
under 1970-talet som grundläggande orsak. Syftet är att i denna uppsats 
analysera talet om paradigmskiftet inom användarforskningen ur ett 
samhälleligt perspektiv i relation till modern maktutövning och belysa de olika 
paradigmens beståndsdelar satta i relation till politiska diskurser. För att göra 
detta utgår jag från Michel Foucaults nutidshistoriska perspektiv som 
möjliggör ett sätt att betrakta modern maktutövning 
(regementalitet/governmentalité) som relationer mellan makt, styrning, frihet 
och kunskapsbildning. 

Eftersom mina studieobjekt är paradigmskiftet, forskningsmetoderna och 
användaren så är det talet om dessa som intresserar mig. Utifrån ett 
diskursanalytiskt perspektiv är det möjligt att upptäcka hur paradigmskiftet, 
forskningsmetoderna och användaren gestaltas i användarforskningen. 
Foucaults forskning innehåller möjliga redskap för min analys och diskussion 
kring paradigmskiftet och dess beståndsdelar utifrån ett maktperspektiv. Min 
förhoppning är att denna studie ska kunna bidra till en ökad förståelse för 
kunskapsproduktionen inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. 
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1.1 Disposition 
Här följer en översiktlig presentation av uppsatsens olika delar. 
 
Kapitel 1 innehåller en presentation av tidigare forskning inom 
användarstudier ur diskursanalytiska perspektiv, formulering av syfte och 
frågeställningar samt vilka avgränsningar jag gjort och vilket material jag 
arbetat med.   
 
Kapitel 2 innehåller en redogörelse för några centrala begrepp och en 
översiktlig redovisning av de analysinstrument jag lånar hos Michel Foucault 
och använder för att svara på mina frågeställningar. 
 
Kapitel 3 ägnar jag åt analys och diskussion av materialet. Här analyseras 
paradigmskiftet, forskningsmetoderna och användaren så som de gestaltas 
inom biblioteks- och informationsvetenskapliga användarstudier satta i relation 
till politiska diskurser och en liknande studie om paradigmskiften inom 
hälsoupplysning. Varje del avslutas med en sammanfattning och en slutsats. 
 
I kapitel 4 lyfter jag fram de resultat som jag kommer fram till i min uppsats 
och diskuterar dem i relation till tidigare forskning som redovisas i uppsatsen. 
Jag problematiserar också kring vilka tänkbara effekter kunskapsproduktionen 
inom biblioteks- och informationsvetenskap kan ha för 
biblioteksverksamheten. 
 
Kapitel 5 består av en sammanfattning av uppsatsen. 

1.2 Tidigare forskning  
Ett flertal forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap menar att man 
inom forskningen måste inkludera även de sociala aspekterna i människans 
informationsbehov och –beteende och inte enbart fokusera på individen utifrån 
kognitiva processer. Forskarna utvecklar utifrån ett diskusanalytiskt perspektiv 
en förståelse för användarens informationsbeteende i ett socialt sammanhang.  

I artikeln ”Discourse analysis as a research method in library and 
information science” undersöker Bernd Frohmann utifrån Foucaults 
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diskursanalytiska perspektiv hur den diskursiva konstruktionen av biblioteket 
som begrepp konstruerar identiteter för bibliotekarien, bland annat identiteten 
som bevakare av kulturella värden.1 Genom att studera diskurser kan man, 
enligt Frohmann, få syn på vilka auktoritativa skeenden inom det vetenskapliga 
fältet som gör det möjligt att inom forskningen utöva makt över talet om 
information, användare och informationsanvändning.2  

Sanna Talja presenterar, i artikeln ”Constituting ’Information’ and ’User’ 
as Research Objects: A Theory of Knowledge Formations as an Alternative to 
the Information Man  Theory”, teorin om kunskapsformationer utifrån ett 
diskursanalytiskt perspektiv.3 Talja vill framhålla det diskursanalytiska 
perspektivet som ett alternativ till den forskning som fokuserar individens 
kognitiva processer eftersom hon menar att man där går miste om de sociala 
aspekterna av informationsprocessen. Talja menar att Foucaults 
diskursanalytiska perspektiv är användbart som metateoretisk bas för 
forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap.  

Michael Olsson vill i sin avhandling, The Construction of the Meaning and 
Significance of an ’Author’ among Information Behaviour Researchers; A 
Social Constructivist Approach erbjuda nya sätt att förstå relationerna mellan 
individer, sociala grupper och skapandet och spridningen av information.4 
Detta gör han genom att identifiera och undersöka de sociala processer som 
influerar relationerna mellan medlemmarna i ett forskningssamfund, och texter 
producerade av en prominent forskare inom området. Forskningssamfundet i 
undersökningen består av informationsbeteendeforskare, och den prominente 
forskaren är Brenda Dervin. Genom att utgå från ett diskursanalytiskt 
perspektiv influerat av Foucault vill Olsson bidra till en förståelse för hur 
läsare av forskningsresultat, individuellt och i ett kollektiv, är aktivt 
involverade i att skapa mening inom sitt forskningsfält.  

Åse Hedemark och Jenny Hedman undersöker i sin Magisteruppsats Vad 
sägs om användare? Folkbibliotekens användardiskurser i tre 
bibliotekstidskrifter folkbibliotekens användardiskurser genom att studera på 
vilket sätt användare kategoriseras och hur man i tre bibliotekstidskrifter 

                                                 
1 Frohmann, Bernd, 1994, ”Discourse analysis as a research method in library and information science”.  
2 Frohmann, 1994, s. 5. 
3 Talja, Sanna, 1997, Constituting ”’Information’ and ’User’ as Research Objects: A Theory of 
Knowledge Formations as an Alternative to the Information Man  Theory”. 
4 Olsson, Michael, 2003, The Construction of the Meaning and Significance of an ’Author’ among 
Information Behaviour Researchers; A Social Constructivist Approach.  
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konstruerar användaridentiteter.5 Hedemark och Hedman använder Ernesto 
Laclau och Chantal Mouffes diskursteori och menar att det utifrån det 
diskursanalytiska perspektivet är möjligt att få syn på hur den diskursiva 
framställningen av användaren, både i tal och i skrift, har betydelse för 
bibliotekariens syn på användaren och hennes bemötande av användaren i en 
bibliotekskontext. Författarna uppmanar till fortsatt forskning inom området, 
då främst genom studier på hur begreppet användare behandlas i vetenskapliga 
texter.  

Dessa studier kan anses representera ett perspektiv på forskning om 
användaren inom biblioteks- och informationsvetenskap som innebär ett nytt 
sätt att betrakta användaren som både en social och en individuell varelse. De 
antyder också ett behov av att öka förståelsen för hur användarforskningen i sig 
själv bidrar till att skapa nya identiteter i relation till biblioteks- och 
informationsanvändning. 

1.3 Syfte och frågeställningar     
Studien genomförs med en diskursanalytisk ansats och detta är relativt nytt 
inom biblioteks- och informationsvetenskapliga användarstudier. Det har gjorts 
diskursanalytiska studier tidigare men ingen av dem sätter fokus på just 
paradigmskiftet, talet om forskningen och konstruktionen av användaren. För 
forskare i biblioteks- och informationsvetenskap som gör en historisk 
sammanfattning av användarforskningen tycks paradigmskiftet i början av 
1980-talet vara viktigt att redogöra för. Det görs dock ingen tolkning av hur 
man kan förstå detta skifte av perspektiv inom forskningen, varför skiftet 
skedde just då och varför det såg ut som det gjorde. Detta är frågor som jag i 
denna metaanalytiska studie vill ge ett svar på. Syftet med uppsatsen är att 
analysera talet om paradigmskiftet ur ett samhälleligt perspektiv i relation till 
modern maktutövning. Avsikten med analysen är att belysa de olika 
paradigmens beståndsdelar satta i relation till politiska diskurser. Utifrån syftet 
har jag formulerat följande frågeställningar:  
 

iHur gestaltas paradigmskiftet, forskningsmetoderna och användaren i 
användarforskningen i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap?  

                                                 
5 Hedemark, Åse & Hedman, Jenny, 2002, Vad sägs om användare? Folkbibliotekens användardiskurser 
i tre bibliotekstidskrifter. 
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iVilken funktion har användarforskningen i relation till de styrningsmässiga 
behov som finns i det samhälle där forskningen försiggår? 

iHur förhåller sig talet om paradigmskifte och bilden av ”den nya 
användaren” till konstruktionen av den moderna individen? 

Min förhoppning är att denna studie skall bidra till en ökad förståelse för de 
sociala villkoren för kunskapsproduktionen inom ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap.  

1.4 Avgränsningar och material  

1.4.1 Att välja och välja bort 
Det hade varit möjligt att utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv studera hur 
användaren konstrueras i vetenskapliga artiklar från tiden före och efter 
paradigmskiftet för att göra mig en egen uppfattning av hur 
användarforskningen såg ut under 1970-80-talen. Avsikten med min studie är 
dock inte primärt att fastställa om det skett ett paradigmskifte eller ej, utan att 
undersöka talet om paradigmskiftet och konstruktionen av användaren så som 
detta gestaltas i relation till paradigmskiftet. På så vis kan man kalla min studie 
metaanalytisk då jag använder tidigare forskning som underlag för analysen. 
Jag studerar med andra ord hur andra forskare gestaltar fenomen som 
paradigmskiftet, forskningsmetoderna och användaren. 

1.4.2 Forskarna i min studie 
I de dokument jag valt nämns paradigmskiftet i olika sammanhang, dels i texter 
som enbart kartlägger tidigare forskning inom användarstudier i biblioteks- och 
informationsvetenskap: Dervin och Nilan samt Case; dels i texter där 
översikten ger en historisk bakgrund till en annan undersökning: Limberg; eller 
i texter där paradigmskiften diskuteras: Ginman.  

En central text som ofta citeras när det gäller paradigmskiftet är Brenda 
Dervin och Michael Nilans “Information needs and uses” i vilken de gör en 
gedigen översikt över forskningen om informationsbehov och 
informationsanvändning mellan åren 1978 och 1986. Samtidigt hörsammar 
Dervin och Nilan de forskare som uppmanar till ett skifte av perspektiv inom 
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forskningen.6 Donald Case beskriver i sin bok Looking for Information; A 
survey of Research om Information Seeking, Needs, and Behaviour beteenden 
hos människor som han menar är grundläggande för informationssökning och 
informationsanvändning.7 Case gör en grundlig genomgång av och reflektion 
över utvecklingen inom informationsbeteendeforskningen över de senaste 20 
åren, med fokus på 1990-talet. Härav följer att talet om paradigmskiftet, som 
jag är intresserad av, endast utgör en liten del av hela texten.  

I sin avhandling Att söka information för att lära: en studie av samspel 
mellan informationssökande och lärande utforskar Louise Limberg fenomenet 
informationssökning genom att studera förhållandet mellan lärande och  
informationssökande hos elever och studenter.8 I kapitlet ”Tidigare forskning” 
ger Limberg en kort beskrivning av forskningen i ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap vad gäller användarstudier, informationssökning i 
allmänhet och informationssökning i inlärningssituationer i synnerhet. Mariam 
Ginman gör i artikeln ”Paradigm och trender inom biblioteks- och 
informationsvetenskap” en presentation av hur synen på biblioteket förändrats 
under 1900-talet. Hon beskriver flera paradigmskiften inom det som Ginman 
från engelskans information needs and uses översätter till informationsbehov 
och –anskaffning. Artikeln ingår i boken Biblioteken, kulturen och den sociala 
intelligensen som är en sammanställning av artiklar skrivna för konferensen 
Aktuell forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Konferensen 
arrangerades 22-23 november 1994 av Forskningsrådsnämnden i samarbete 
med Centrum för biblioteks- och informationsvetenskap vid Göteborgs 
universitet och Högskolan i Borås.9  

1.4.3 Redskapsbod 
För att erhålla redskap att sätta in paradigmskiftet i användarforskningen inom 
biblioteks- och informationsvetenskap i ett större samhälleligt perspektiv och 
tolka det utifrån ett maktperspektiv, har jag läst texter av filosofen Michel 
Foucault tagna ur ett flertal böcker. Många av Foucaults texter kring just 
begrepp och metodik är publicerade föreläsningar och en del ingår i böcker av 
andra författare. Här följer titlarna på de texter som har varit mest 

                                                 
6 Dervin, Brenda & Nilan, Michael, 1986, Information needs and uses. 
7 Case, Donald, 2002, Looking for information, A survey of Research on Information Seeking, Needs and 
Behaviour. 
8 Limberg, Louise, 1998, Att söka information för att lära: en studie av samspel mellan 
informationssökning och lärande.  
9 Ginman, Mariam, 1995, ”Paradigm och trender inom biblioteks- och informationsvetenskap”.  
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betydelsefulla för att skapa mig en förståelse för modern maktutövning och jag 
redovisar dem  kronologiskt som Foucault skrev dem med året redovisat i 
parentes efter titeln. 

i Diskursens ordning, (1971).10

i ”Nietzsche, Genealogy, History”, (1971).11

 

i ”Truth and Juridical Forms”, (1973).12

h ”Regementalitet”, (1978).13

i ”Technologies of the self”, (1982).14

i ”The Subject and Power”, (1982).15

i “Michel Foucault”, (1984), denna artikel har Foucault skrivit under 
pseudonymen Maurice Florence som en introduktion till avsnittet om 
Michel Foucault i Dictionnaire des philosophes 1984, s 992-994).16

Även texter av Nikolas Rose samt Kenneth Hultqvist och Kenneth Petersson, 
forskare som har använt sig av och vidareutvecklat Foucaults idéer om 
styrningsmentalitet, har varit ovärderliga för min tolkning av paradigmskiftet 
utifrån ett maktperspektiv. Rose undersöker i sin artikel ”Towards a Critical 
Sociology of Freedom” de komplex av strategier  och teknologier som 
framställer frihet som en essentiell del av hur vi upplever oss själva och den 
verklighet vi lever i. Han finner det viktigt att undersöka dels hur frihet skapats 
historiskt, dels de praktiker inom vilka frihet opererar idag.17 Av Rose har jag 
även läst ”Politisk styrning, auktoritet och expertis i den avancerade 
liberalismen” där han diskuterar olika politiska diskurser och hur den politiska 
styrningen i dessa kommer till uttryck.18 Rose har även skrivit ”The death of 
the social?” i vilken han analyserar övergången från den socialliberala 
diskursen till den avancerade liberala diskursen och diskuterar hur de politiska 

                                                 
10 Foucault, Michel,  1993, Diskursens ordning.  
11 Foucault, Michel, 1998, ”Nietzsche, Genealogy, History”. 
12 Foucault, Foucault, Michel , 2000, ”Truth and Juridical Forms”. 
13 Foucault, Michel, 2003,  ”Regementalitet”.  
14 Foucault, Michel, 1997, ”Technologies of the self”. 
15 Foucault, Michel, 1982, ”The Subject and Power” . 
16 Florence, Maurice, 1998, ”Foucault”. 
17 Rose, Nikolas, 1996b, ”Towards a critical Sociology of Freedom”.   
18 Rose, Nikolas, 1995, ”Politisk styrning, auktoritet och expertis i den avancerade liberalismen”.  

 8



diskurserna medverkar och reglerar gränserna för det politiska i dess relation 
till andra domäner.19

Jag använder mig också av Hultqvist och Peterssons inledningskapitel i 
antologin Foucault; Namnet på en modern vetenskaplig och filosofisk 
problematik, som innehåller texter av forskare som inspirerats av Foucaults 
arbeten. Syftet med antologin är att belysa dagens samhälle utifrån en 
nutidshistoriskt grundad analys. Hultqvist och Petersson redogör för Foucaults 
förståelse för frihet, makt, kunskap och använder sig av det för att tolka 
”välfärdismen”.20 I sin text ”Michel Foucault och sanningens historia” ger 
Sven-Åke Lindgren både en översikt av delar av Foucaults produktion och en 
förklaring av några av de mest centrala begreppen i Foucaults forskning.21

1.4.4 Referensstudie 
För att studera hur paradigmskiften analyseras inom en annan vetenskaplig 
disciplin har jag läst avhandlingen Folkhälsa som pedagogiskt projekt : bilden 
av hälsoupplysning i statens offentliga utredningar som Ulf Olsson skrivit i 
ämnet pedagogik. I den undersöker Olsson, utifrån Foucaults diskussion kring 
styrning, hur man i statens offentliga utredningar framställer synen på hälsa, 
samt ”[..] ansvarsfördelningen mellan den enskilde och samhälleliga organ 
[…].22 I utredningarna skönjer Olsson tre olika hälsoupplysningsdiskurser, 
varav jag koncentrerar mig på de två som i tid motsvarar paradigmskiftet inom 
användarstudieforskningen. Olsson har även skrivit artikeln ”Om 
folkhälsopedagogikens historia” i vilken han belyser hur samhället genom 
historien försökt påverka människor att leva så hälsosamma liv som möjligt. 
Han intresserar sig främst för de pedagogiska aspekterna i hälsoupplysning.23

 

                                                 
19 Rose, Nikolas, 1996a, ”The death of the social? Re-figuring the territory of government”. 
20 Hultqvist, Kenneth och Petersson,  Kenneth, 1995, ”Nutidshistoria: några inledande utgångspunkter”. 
21 Lindgren, Sven-Åke, 1995, Michel Foucault och sanningens historia.  
22 Olsson, Ulf, 1997, Folkhälsa som pedagogiskt projekt: bilden av hälsoupplysning i statens offentliga 
utredningar.   
23 Olsson, Ulf, 2002, ”Om folkhälsopedagogikens historia”. 
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2. Teoretiska och metodologiska perspektiv 

I det här kapitlet ges först en redogörelse för några begrepp som är centrala för 
uppsatsen och därefter en förklaring av de analysredskap som jag lånar hos 
Michel Foucault. Jag ger dessutom en kommentar till mina val av perspektiv. 

2.1 Begrepp 

2.1.1 Användarstudier och användarforskning 
Det som jag i uppsatsen kommer att referera till som användarstudier eller  
användarforskning innebär forskning i biblioteks- och informationsvetenskap 
om hur människor söker och använder information.  

2.1.2 Paradigm  
Thomas Kuhn och hans bok De vetenskapliga revolutionernas struktur från 
1962 nämns ofta i samband med att begreppen paradigm och paradigmskifte 
diskuteras.24 I boken resonerar han kring vetenskaplig utveckling inom 
naturvetenskap och teknik. Enligt Kuhn har paradigm två huvudsakliga 
innebörder, dels en sociologisk som innefattar de föreställningar, värderingar, 
metoder osv. som är gemensamma för medlemmarna i ett vetenskapligt 
samfund, dels en konkret som innefattar problemlösningar, så kallad ”normal 
vetenskap”.25 Inom ett vetenskapligt paradigm är forskarna överens om vilka 
regler och kriterier som gäller för aktuella problemlösningar i 
forskningsverksamheten. När det uppstår ett problem som inte går att lösa 
inom ett paradigm ges utrymme för ett nytt paradigm att ta över och lösa 
problemet med hjälp av nya begrepp och metoder. För att kunna ta över krävs 
dock att förespråkare för det nya paradigmet ”övertalar” de övriga och 

                                                 
24 Kuhn, Thomas, 1981, De vetenskapliga revolutionernas struktur. 
25 Kuhn, 1981, s. 52, 143, 145. 
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övertygar dem om ”att den egna synvinkeln är bättre och därför borde ersätta 
den” befintliga.26  

Foucault och Kuhn studerade förändringar i forskningsansatser vid ungefär 
samma tidpunkt och på snarlika sätt, men Foucault använde inte uttrycket 
paradigm, utan begreppet episteme. Vid en sökning på detta begrepp i engelska 
Wikipedia framkommer en jämförelse mellan de båda begreppen:  

Foucault's use of episteme has been noted as being very similar to Thomas Kuhn's notion 
of a paradigm, though there are important differences. For example, whereas Kuhn's 
paradigm is an all-encompassing collections of beliefs and assumptions which create 
scientific worldviews and practices, Foucault's episteme is not merely confined to science 
but to a wider range of discourse (all of science itself would fall under the episteme of the 
epoch).27

Trots en del likheter begreppen emellan är en betydande skillnad att Kuhns 
paradigm endast omfattar antaganden och övertygelser som skapar 
vetenskaplig kunskap och metoder, medan Foucaults episteme (grek. vetande, 
kunskap) inte begränsas till att gälla vetenskaplig kunskapsproduktion utan kan 
förstås som ett ”strukturerat kunskapsfält”.28 Enligt Kuhn finns det bara 
inomvetenskapliga skäl till ett paradigmskifte. Foucault gör det möjligt att 
betrakta vetenskaplig kunskapsbildning (och paradigmskiften) som en social 
och historiskt grundad verksamhet. Sven-Åke Lindgren har i sin text ”Michel 
Foucault och sanningens historia” utifrån Foucaults bok Orden och tingen 
tolkat begreppet episteme till ”de mönster som ordnar erfarenheter och 
föreställningar till ett bestämt system av vetande och som ger detta vetande 
dess specifika mening”.29 Begreppet episteme hänger ihop med arkeologin, den 
metod Foucault utarbetade i sina tidiga studier, medan diskurs hänger ihop med 
genealogin, den metod han utarbetade i sina senare studier. Foucault lämnar i 
sin senare produktion begreppet episteme till förmån för det vidare begreppet 
diskurs. I den här uppsatsen kommer jag att använda begreppet diskurs som 
analysredskap.  

                                                 
26 Kuhn, 1981, s 16.1 
27 Wikipedia, sökord: episteme, http://en.wikipedia.org/wiki/Episteme", (05-03-24). 
28 Lindgren, 1995, s. 326.  
29 Lindgren, 1995, s. 326. 
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2.2 Michel Foucaults analysredskap 
Michel Foucaults forskning erbjuder ingen enkel metod att applicera på mitt 
eget studieobjekt, paradigmskiftet. Istället kan man betrakta hans forskning om 
begrepp som makt, styrning, kunskap, frihet, subjekt, subjektivitet och objekt 
som möjliga analysredskap. Jag finner i min läsning av hans texter en väv av 
olika historiska skeenden som leder fram till en förståelse av hans formulering 
av styrningsmentaliteter, ett begrepp jag strax ska återkomma till. Att läsa 
Foucault är mycket intressant och mycket svårt. Det finns i hans texter ingen 
rät linje att följa för att skapa förståelse, utan det har krävts att läsningen av 
Foucaults originaltexter varvats med läsning av texter i vilka andra forskare 
vidareutvecklat hans tematik. Jag kommer under avsnitt 2.2.7 att ge en relativt 
omfattande bakgrund av den historiska väven för att i så stor utsträckning som 
möjligt underlätta förståelsen för Foucaults analysredskap, vilka jag sedan 
kommer att använda mig av för att uppfylla syftet med uppsatsen; att tolka 
paradigmskiftet utifrån ett maktperspektiv. För övrigt är detta en 
introducerande beskrivning som kommer att fördjupas parallellt med analysen 
och diskussionen av paradigmskiftet, forskningsmetoderna och användaren.  

2.2.1 Nutidshistoria (Genealogi) 

The role of genealogy is to record its history: the history of morals, ideas, and 
metaphysical concepts, the history of the concept of liberty or of the ascetic life; as they 
stand for the emergence of different interpretations, they must be made to appear as 
events in the theater of procedures.30

Det nutidshistoriska perspektivet, som Foucault kallar genealogi, är användbart 
i en analys av paradigmskiftet eftersom nutidshistorikern är intresserad av att 
studera modern maktutövning utifrån relationer mellan frihet, makt och 
vetenskaplig kunskapsproduktion. Genom att undersöka dessa relationer menar 
Foucault att det är möjligt att betrakta vetenskaplig kunskapsproduktion som 
resultat av de problem som uppstår i ett socialt sammanhang i förhållande till 
rådande maktstrukturer. Nutidshistoriska analyser visar också att frihet inte har 
något essentiellt värde, utan är ett skapat fenomen; ”the concept of liberty is an 
’invention of the ruling classes’ and not fundamental to man’s nature or at the 
root of his attachement to being and truth”.31 I ett nutidshistoriskt perspektiv 
står nutiden i centrum och att vi kan förstå nutiden dels i förhållande till sådant 
                                                 
30 Foucault, 1998, s. 378-379. 
31 Foucault, 1998, s. 371. 
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som har skett, dels som en effekt av det som har skett. Foucault menar att 
historien inte är möjligt att studera och beskriva objektivt, utan istället bör 
betraktas som en effekt av hur man beskriver densamma, och utifrån vilka 
(politiska) motiv beskrivningen sker.32 För Foucault är relationerna mellan 
frihet, makt och vetenskaplig kunskapsproduktion förutsättningar för modern 
maktutövning, och med begreppet styrningsmentalitet försöker han kartlägga 
relationen mellan frihet, makt och kunskapsproduktion.  

2.2.2 Styrningsmentalitet (Gouvernmentalité)  
Grunden för begreppet gouvernmentalité, som Foucault formulerade under en 
föreläsning vid Collège de France i Paris 1979, innebär att det är möjligt att 
beskriva hur maktförhållanden påverkar, styr och formar samhället och 
individen. Gouvernmentalité består av två delar, gouvern som betyder styra 
och mentalité som betyder inställning, och brukar översättas till svenska 
styrningsmentalitet, regementalitet eller förhandsinställning. Det senare pekar 
på att modern maktutövning förutsätter en viss förhandsinställning, en viss 
kunskap om den/det som ska styras. Jag kommer i uppsatsen att använda mig 
av översättningen styrningsmentalitet då jag tycker att ordet styrning på ett bra 
sätt speglar Foucaults förhållningssätt till modern maktutövning.  

Styrningsmentalitet handlar om relationen mellan makt och 
kunskapsproduktion. Vissa sätt att styra förutsätter viss kunskap om objektet 
för styrningen – andra sätt att styra förutsätter annan kunskap. Förhållandet är 
också omvänt, viss kunskapsbildning förutsätter vissa styrningsformer. I ett 
samhälle utvecklas det mentaliteter som är mottagliga för vissa typer av 
styrning, eller kan acceptera vissa typer av styrning, men ovilliga att acceptera 
andra. Vetenskapliga paradigmskiften kan länkas till nya styrningsmässiga 
behov, eller nya sätt att styra. Foucault menar att modern maktutövning utövas 
genom subjekten, genom att skapa subjektivitet. Subjektivitet innebär en viss 
kunskap om sig själv, hur man betraktar sig själv och sin tillvaro. Här följer en 
bra beskrivning av styrningsmentalitet hämtat från Wikipedia: 

Governmentality refers to a historically specific economy of power. It refers to societies 
where power is de-centered and its members play an active role in their own 
selfgovernance. Because of its active role, individuals need to be regulated from 'inside'. 
Society is based on different institutional domains (family, school, prison,...), and each 
domain has its own logic. A particular form of governance applies to each domain, and a 
certain knowledge of subjects is produced. The knowledge produced allows to govern 

                                                 
32 Foucault, 1998, s. 373-375. 
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how individuals will behave in certain contexts from inside the subject, from the subject 
itself..33

Inom olika samhälleliga domäner (familj, skola, fängelse) kan en viss typ av 
styrning tillämpas och en viss typ av kunskap produceras. Den vetenskapliga 
kunskapsproduktionen bidrar till styrning genom att en viss diskurs skapar 
förutsättningar för vissa sätt att tänka och handla. I moderna samhällen är en 
förutsättning för styrning att individen konstrueras som ett aktivt subjekt som 
så att säga styr sig själv och att detta subjekt är att betrakta som en historisk 
konstruktion.34

2.2.3 Subjekt, objekt och  subjektivitet 
När Foucault skriver om subjekt gör han det dels i meningen någon som kan 
styras av någon annan, dels i meningen någon som är knuten till sin egen 
identitet och styr sig själv genom samvete och självkännedom: ”There are two 
meanings of the word subject; subject to someone else by control and 
dependence, and tied to his own identity by a conscience or self-knowledge”.35 
Att göras till ett subjekt eller så att säga bli ett subjekt innebär därför att man 
både kan kontrolleras utifrån och utöva självkontroll och därigenom också att 
man kan kontrollera andra. Foucault är intresserad av hur människan görs till 
subjekt i vår kultur och hur människor som subjekt vetenskapligt görs, och gör 
sig själv, till objekt för studier.36  

För Foucault är det inte intressant att studera vem människan är i betydelse 
av en essentiell identitet, då ett sådant begrepp kan uppfattas som tämligen 
statiskt och objektifierande. Som alternativ använder Foucault begreppet 
subjektivitet, i betydelsen hur människan ser på sig själv och sin värld. Han 
menar att subjektivitet är att betrakta som en process, eller en praktik (görande) 
som karakteriserar inom vilka ramar den tänkande och handlande individen har 
att reflektera över sig själv, över sina handlingar och över den sociala kontext i 
vilken hon verkar. En sådan subjektivitet betraktar Foucault som historiskt 
beskaffad.37 Målet för den västerländska människan har framställts som frihet 
och självförverkligande, men vad detta betyder går inte att bestämma en gång 

                                                 
33 Wikipedia, sökord: Governmentality, http://en.wikipedia.org/wiki/Governmentality, (05-03-24). 
34 Foucault, 2000, s. 4. 
35 Foucault, 1982, s. 212. 
36 Florence, 1998, s. 460. 
37 Florence, 1998, s. 459-461. 
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för alla. Varje tid har sina frihetsformer och sina former för 
självförverkligande.  

2.2.4 Frihet 
För Foucault innebär frihet varken en frihet från någonting eller till någonting, 
inte heller att den är maktens motsats. Enligt Barry Hindess bör den 
individuella frihetens sfär ”betraktas som en produkt av politisk styrning 
snarare än som en återspegling av individens naturliga frihet.”38 Det finns alltså 
ingen essentiell frihet, utan den bör uppfattas i relation till politisk styrning. 
För att kunna styra i frihetens namn bör man ha kunskap om det som ska 
styras. Enligt Foucault är det inte så att frihet och makt är varandras motsatser, 
det är inte så att ”freedom disappears everywhere power is exercised […] 
freedom may well appear as the condition for the exercise of power”.39 Istället 
betraktar Foucault frihet som en förutsättning för modern maktutövning. Makt 
kan endast utövas över fria subjekt, eller åtminstone över subjekt som uppfattar 
sig som fria. Det är inte så att makten försvinner bara för att den inte märks, 
maktutövningen blir istället mer effektiv när vi fås att uppfatta oss själva som 
fria.40 Detta är inte det enda sätt som makt kan utövas på, men den sortens 
maktutövning är speciell för moderna samhällen och därför är Foucault 
speciellt intresserad av den. Från ett diskursanalytiskt perspektiv betraktas 
denna frihet som reglerad i så kallade diskurser. ”Tänkandet, talet och görandet 
är underställda vissa historiska ramar för vad som överhuvudtaget går att tänka 
och göra”, och samtidigt vara begripligt.41 Inom olika diskurser konstrueras 
subjekt och objekt med olika tanke- och handlingsmöjligheter. 

2.2.5 Diskurs  
I vardagsspråk betecknar begreppet diskurs tal, eller språkliga utrymmen för 
tal.42 För Foucault betyder diskurs två saker, dels alla skrivna eller yttrade 
fraser, dels den praktik (det görande) som frambringar en viss typ av yttrande.43 
Sven-Åke Lindgren beskriver Foucaults diskursbegrepp som ”en regelstyrd 
framställning av de utsagor, begrepp, teser och teorier som sammantagna utgör 

                                                 
38 Hindess, Barry, 1995, ”Liberalism, socialism och demokrati: variationer på temat politisk styrning”, s. 
71. 
39 Foucault, 1982, s. 208-226.  
40 Foucault, 1982, s. 221. 
41 Larsson, Håkan, 2001, Iscensättningen av kön i idrott : en nutidshistoria om idrottsmannen och 
idrottskvinnan, s. 21-22. 
42 Larsson, 2001, s. 22. 
43 Foucault, 1993, s. 57, Foucault, 2000, s. 2-3. 
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en artikulerad föreställning om någonting”.44 Inom en diskurs finns 
förutsättningar som både begränsar och möjliggör. ”Alla vet att man inte får 
säga vad som helst, att man inte kan tala om vad som helst när som helst och, 
slutligen, att inte vem som helst får tala om vad som helst.”45 Med tekniker som 
inneslutning och uteslutning reglerar diskursen vad som är möjligt att tänka, 
säga och göra i ett visst socialt och historiskt sammanhang, liksom att den 
reglerar vilka som kan tala i en viss fråga och i ett visst sammanhang – och 
vilka som blir tystade eller inte hörda.46 Diskursen bestämmer vilka 
kvalifikationer som individerna måste ha för att kvalificera sig till en diskurs. 
Genom att man anammat rätt beteende, kontrollerat av sig själv och av andra, 
kan man ställas under diskursens ordning och på så vis ”bli” ett subjekt.  

Diskurser inom vetenskapliga discipliner bestämmer vad som är att 
betrakta som sanna eller falska satser. Foucault skriver att det kan vara 
problematiskt att få igenom nya vetenskapliga upptäckter om de inte befinner 
sig inom det ”sanna” i sin tids vetenskapliga diskurs.47 ”Varje 
utbildningssystem är ett politiskt medel för att upprätthålla eller förändra 
tillägnelsen av diskurser och därmed också de kunskaper och den makt de bär 
med sig.”48 Diskurserna medger vissa sätt att tänka, tala och handla i en viss 
situation, och dessa bör förstås som relationer mellan makt och 
kunskapsproduktion. 

2.2.6 Kunskap 
Kunskap, här förstått som vetenskaplig kunskapsproduktion om människan, är 
för Foucault ingenting som på ett oproblematiskt sätt finns där och kan 
upptäckas, undersökas och värderas. Istället bör beskrivningen av människan 
(individen, gruppen, samhället) betraktas i relation till styrningsmässiga behov, 
behov av att styra individer, grupper, samhällen.49 Det finns ingen kunskapens 
natur, ”[…] rather […] knowledge is always the historical and circumstantial 
result of conditions outside the domain of knowledge”.50 Kunskap grundas i de 
styrningsformer som gäller i ett visst sammanhang. Foucault vill med sin 
forskning slå hål på myten att det finns en motsägelse mellan kunskap och 
makt:  
                                                 
44 Lindgren, 1995, s. 324. 
45 Foucault, 1993, s. 7. 
46 Foucault, 1993, s. 7-17, Larsson, 2001, s. 23. 
47 Foucault, 1993, s. 24. 
48 Foucault, 1993, s. 31. 
49 Foucault, 2000, s. 13-14. 
50 Foucault, 2000, s. 13. 
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[…] great Western myth [needs to be dispelled]: that there is an antimony between 
knowledge and power. If there is knowledge, it must renounce power. Where knowledge 
and science are found in their pure truth, there can no longer be any political 
power.[…]Political power is not absent of knowledge, it is woven together with it.51

Styrningen förutsätter en kunskap om det som ska styras, en kunskap om 
individerna som utgår från dem själva och deras beteende. Denna kunskap når 
man genom observationer, analyser och jämförande studier.52 Modern 
maktutövning både förutsätter och producerar vetenskaplig kunskap.  

2.2.7 Makt 
Det finns olika sätt att förstå begreppet makt. En allmän uppfattning av makt är 
att det är något negativt. Makt uppfattas då som något man kan ha och som kan 
utövas mot andra människor i en hierarkisk ordning uppifrån och ner. Makt 
betraktas då även som något som begränsar människor och hindrar dem i deras 
handlingar.53 Foucault menar att om man definierar makt alltför snävt så 
upptäcker man inte vad som får styrningseffekter, och hans intresse ligger i att 
studera själva styrningsprocesserna. För Foucault är maktrelationer varken 
universella eller naturgivna, och han finner det viktigare att studera hur makten 
utövas än vem som har makten, i bemärkelsen vilken person som har makten.54  

Modern maktutövning handlar om styrning, om hur man ska kunna styra 
individer och grupper, hur man kan skapa nya verktyg för att styra beteenden, 
hur man kan strukturera samhället för att effektivt kunna påverka människors 
handlingar. Modern maktutövning kan förstås som ett sätt att genom styrning 
påverka människors handlingar, ”A set of actions upon the actions of others”, i 
motsats till att med våld utöva makt över människors kroppar.55  Jag lånar 
Nationalencyklopedins definition av begreppet makt som bas för att visa hur 
Foucault resonerade kring maktutövandets utveckling från våld och tvång till 
styrning av människor i frihetens namn: 

Makt utövas direkt när en aktör A får en aktör B att handla enligt A:s vilja, även om 
handlingen strider mot B:s vilja eller intressen, men kan också utövas på indirekt väg. 
Grunden för A:s förmåga att utöva makt utgörs av maktresurser, med vilka A kan belöna 
eller bestraffa B. Exempel är vålds- och tvångsmedel, arbetskraft, rösträtt, kontroll över 
ekonomiska resurser som pengar och produktionsmedel samt symboliska belöningar och 

                                                 
51 Foucault, 2000, s. 32. 
52 Foucault, 2000, s. 83-84. 
53 Larsson, 2001, s. 26. 
54 Foucault, 1982, s. 219-222. 
55 Foucault, 1982, s. 219-224. 
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bestraffningar såsom beröm och klander.[…] Maktutövning baserad på vålds- eller 
tvångsmedel leder oftast till negativa reaktioner hos B och blir därför instabil.56

Hur ska man då kunna utforma styrning som inte är baserad på vålds- eller 
tvångsmedel, som inte leder till negativa reaktioner och dessutom är stabil? 
Häri ligger Foucaults kunskapsintresse, och det är just dessa frågor som han 
söker reda ut under sin föreläsning om gouvernmentalité (styrningsmentalitet). 
Enligt Foucault utövades makt över människor med maktresurser i form av 
våld och tvång i de feodala samhällena fram till 1600-talet. På den tiden 
samverkade en sorts auktoritativ furstemakt tillsammans med den kristna 
kyrkans makt. Makten var centraliserad till en kung eller furste som styrde 
över ett landområde och de människor som levde där, och makten riktade sig 
mot människorna som grupp. Den kung eller furste som regerade var den som 
stiftade lagar, och även hade rätt att döda dem som inte lydde rådande lagar - 
fursten hade så att säga makt över individernas kroppar. Samtidigt var den 
rådande kunskapsformen religiös, och Foucault skriver att den kristna kyrkan 
utövade en speciell ”pastoral makt” med kyrkliga mål som riktade sig mot 
individen och framställde frälsning i nästa liv som mål för människorna. En 
förutsättning för att förstå de religiösa texterna var att de kristna sökte finna 
sanningen om sig själva, och den sanningen hade man endast tillgång till om 
man hade en ren själ (samvete).57  Dessutom var den pastorala makten 
beroende av en kunskap om individernas tankar, själar, hemligheter (bikt) för 
att kunna leda dem rätt. Trots att kyrkan under Upplysningstiden förlorade i 
betydelse så menar Foucault att mycket av funktionerna har levt kvar även 
utanför de traditionellt kyrkliga institutionerna.58  

Under 1700-talet växte det som Foucault kallar den moderna staten fram. 
Frälsningen skulle inte längre nås i nästa liv utan i detta, och frälsningen gavs 
ny mening: hälsa, levnadsstandard, hygien och trygghet. Istället för de 
traditionellt kyrkliga målen i livet skulle de vara världsliga. Folket i en nation 
iscensattes som en ”befolkning” och kunde på så vis studeras och styras som 
grupp. Man sökte ny kunskap om människorna, både om befolkning som 
helhet och om människan som individ.59 Foucault har i en rad texter från 1600-
talet funnit ”att det inte är genom lagen som styrningens ändamål skall 

                                                 
56 Nationalencyklopedin, sökord makt, http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=249137, (2004-11-15). 
57 Foucault, 1997, s. 242-243. 
58 Foucault, 1982, s. 214-215. 
59 Foucault, 1982, s. 215. 
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uppnås”.60 Antagligen fann de, som det uttrycks i Nationalencyklopedin , att 
när maktutövning baseras på våld och tvång så leder det till negativa reaktioner 
hos befolkningen och maktutövningen blir instabil. Tidigare utövade fursten 
sin makt endast med syfte att behålla sin makt. Makten hade inget speciellt 
ändamål mer än att befolkningen skulle lyda fursten så att han skulle kunna 
behålla sina landområden och makten över dess invånare. I och med den 
industriella utvecklingen i samhället och urbaniseringen får den nya styrningen 
ett ändamål. De styrande måste ”se till så att största möjliga rikedom 
produceras, att folket förses med tillräckliga medel, att befolkningen kan 
föröka sig och så vidare.”61  

Som en följd av detta växte det fram en ny förståelse för hur man kunde 
styra genom ”att använda taktik snarare än lagar”.  

[…] befolkningens välfärd, förbättringen av dess villkor, ökningen av dess välstånd, 
livslängd, hälsa och så vidare […] Det är mot befolkningen själv som staten kommer att 
handla, antingen direkt genom fullskaliga kampanjer eller indirekt genom tekniker som 
möjliggör, utan folkets fulla medvetenhet därom, stimulering av födelsetal, dirigerandet 
av befolkningsflödet till vissa regioner eller aktiviteter och så vidare. […] Befolkningen 
framstår nu som det föremål för behov och förhoppningar men också som ett objekt i 
styrningens/statens händer. […] Konstituerandet av vetande om styrning är helt 
oskiljaktig från skapandet av ett vetande om alla de processer som kan relateras till 
befolkningen i vid mening.62

Med kampanjer och taktik riktade mot befolkningen skulle staten styra 
individerna till ett liv som var lämpligt för den nya samhällsstrukturen. För att 
göra detta effektivt krävdes kunskap om befolkningen, och i och med detta 
växte befolkningen fram som nytt forskningsobjekt.63   

De olika formerna för styrning av individen bestämdes av olika sätt att 
objektifiera subjektet, olika sätt att göra subjektet/individen till föremål för 
undersökningar. Det var människan i hennes vardag som skulle studeras och 
styras. Rose beskriver hur ”normen” på 1800-talet skapades som det som är 
”socially worthy, statistically average, scientifically healthy and personally 
desirable”.64 Psykologisk expertis producerade vetenskaplig kunskap om ”den 
normala människan”, en kunskapsbildning som fungerat normerande för 
samtidens människor. Under 1900-talets första hälft skapades den ”sociala 

                                                 
60 Foucault, 2003, s. 72. 
61 Foucault, 2003, s. 71. 
62 Foucault, 2003, s. 71, 77. 
63 Foucault, 2003, s. 77. 
64 Rose, 1996 b, s. 11. 
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människan” som kunde styras i förhållande till samhället. Människan idag 
gestaltas som en fri, autonom individ, och det framställs som eftersträvansvärt 
att hon styr sig själv genom sin strävan att förverkliga sig själv.65 Om vi 
slutligen återgår till Nationalencyklopedins förklaringsmodell för makt och 
använder den för att betrakta modern maktutövning så kan det se ut så här: 
makt utövas när aktör A får aktör B att vilja handla som aktör A vill. B känner 
sig dock inte styrd av A, utan upplever handlingen som ett resultat av sin egen 
fria vilja. Man kan säga att modern maktutövning innebär att styrningen blir 
förkroppsligad, det vill säga att ”de rätta” tankarna och handlingarna inom en 
viss diskurs blir en del av identiteten, något man har och gör utan att reflektera 
över det. 

Ovanstående beskrivning av Foucaults begrepp syftar till att ge en 
översiktlig bild av de redskap som kommer att användas i analysen av 
paradigmskiften i användarforskningen. Dessa redskap kommer att ytterligare 
förtydligas i den kommande analysen. 

2.2.8 Kommentar till val av perspektiv 
Ett val av ett visst teoretiskt perspektiv innebär samtidigt att man väljer bort 
andra perspektiv och därmed också att man väljer bort andra tänkbara sätt att 
se på, förstå och förklara det studerade fenomenet. 

En studie av paradigmskiftet skulle även har varit möjlig att göra utifrån 
ett hermeneutiskt perspektiv i vilket de studerade forskarna tolkas utifrån sitt 
sociala sammanhang. I och med mitt val av ett diskursanalytiskt perspektiv 
försvinner den talande personens betydelse och fokus riktas istället mot 
uttrycksformerna snarare än mot personerna. 

När man väljer det nutidshistoriska perspektivet är det möjligt att skapa 
förståelse för paradigmskiftet och dess beståndsdelar i ett större samhälleligt 
perspektiv och betrakta det i relation till modern maktutövning. Däremot väljer 
man bort möjligheten att värdera forskning. Inom det nutidshistoriska 
perspektivet finns inga kriterier för att ta ställning till om forskningen är bra 
eller dålig. 

                                                 
65 Rose, 1996 b, s. 18-19. 
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3. Analys och diskussion 

3.1 Paradigmskifte  
Mitt intresse ligger i att undersöka talet om paradigmskiftet inom 
användarforskningen i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. För att 
belysa detta paradigmskifte i relation till modern maktutövning sätter jag det i 
relation till politiska diskurser. Avslutningsvis gör jag en sammanfattande 
analys av talet om paradigmskiftet och sätter det i ett större samhälleligt 
perspektiv med hjälp av mina analysredskap.  

3.1.1 Paradigmskifte i analystexterna 
I ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap gestaltas en betydelsefull 
förändring i forskningens inriktning i slutet av 1970-talet och början av 1980-
talet, där fokus flyttas från teknik till människa. I artikeln ”Information Needs 
and Uses”, som är en översikt över forskningen om informationsbehov och –
användning mellan 1966 och 1986 ger Brenda Dervin och Michael Nilan denna 
förändring benämningen paradigmskifte.66 De beskriver ett skifte från ”a 
traditional paradigm” till ” a alternative paradigm”67, ett ”traditionellt 
paradigm” till ett ”alternativt paradigm”. Dervin och Nilans’ text är skriven 
nära i tid efter paradigmskiftet och de finner att några forskare redan gjort 
studier med utgångspunkt i idéer från det alternativa paradigmet.  

In a related series of critical essays, a general call has been to make information needs and 
uses a central focus of information systems and, for many authors, the central focus. [---] 
These calls have generally focused on a recognition that both research and practice now 
look at users in terms of the information system orientations and that we need to focus on 
the users themselves.[---] Other terms used to describe this switch are user orientations vs. 
technology[…]. These calls point to the lack of user orientations as a major (for many the 

                                                 
66 Dervin & Nilan, 1986, s. 1 – 25. 
67 Dervin & Nilan, 1986, s. 13. 
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major) stumbling block to more efficient and effective service.[…] System orientations 
generate the research, which in turn generate findings that reify system orientations.68   

Det alternativa paradigmet växer fram ur ett missnöje med det traditionella 
paradigmet. En anledning till missnöjet är, enligt Dervin och Niles, att ett 
flertal forskare anser att resultaten av användarstudierna inte är användbara i 
det praktiska arbetet på biblioteken: ”the literature gives little guidance to 
librarians on how to meet the needs of humanities scholars and is more likely 
to confuse than elucidate.69 Slutsatsen som Dervin och Nilan drar i sin 
forskningsöversikt är att det finns ett stort behov av forskning med större fokus 
på människors informationsbehov och hur de skapar mening ur information. 

Donald Case beskriver i sin Looking for Information; A survey of Research 
om Information Seeking, Needs, and Behaviour från 2002 ett skifte från 
forskning som är ”system-oriented” till forskning som är ”person-oriented”. 
”The emphasis shifted away from the structured ’information system’ and 
toward the person as a finder, creator, and user of information”.70 Tidigare 
studier av strukturerade informationssystem ersätts av studier av individen som 
ett aktivt subjekt i informationsprocessen. Grundläggande för utvecklingen 
från systemorienterade till mer personorienterade teorier och metoder var 
enligt Case en del frågor som togs upp till diskussion av några forskare under 
1970-talet. ”A key development in the shift toward more user- or 
personcentered theories and methods were the questions raised in the early 
1970s by several researchers, chief among them Professor Brenda Dervin.”71 
Brenda Dervins forskning framställs som viktig och Case visar detta med ett 
utdrag ur en artikel från 1976 i vilken Dervin ifrågasätter en rad vanliga, och 
enligt henne tveksamma, antaganden inom det traditionella paradigmet. Enligt 
Case efterlyser Dervin forskning om vad människor gör med information, 
istället för att studera vad information gör för människorna.72     

Även Louise Limberg beskriver i sin avhandling från 1998 Att söka 
information för att lära: en studie av samspel mellan informationssökande och 
lärande ett perspektivskifte inom användarstudieforskningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Limberg benämner perioderna ”det gamla paradigmet”, 

                                                 
68 Dervin & Nilan, 1986, s. 7. 
69 Dervin & Nilan, 1986, s. 5. 
70 Case, 2002, s. 6. 
71 Case, 2002, s. 7. 
72 Case, 2002, s. 9. 
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respektive ”det nya paradigmet”.73 Under rubriken tidigare forskning beskriver 
hon paradigmskiftet så här:  

Internationellt skedde runt 1980 ett perspektivskifte, där systemperspektivet och det 
sociologiska grupperspektivet ersattes av ett individperspektiv. Flera forskare genomförde 
ungefär samtidigt men oberoende av varandra personcentrerade studier, där de utgick från 
den individuella användarens perspektiv.74

Utan påverkan av varandra börjar flera forskare ungefär samtidigt att intressera 
sig för att studera användaren som individ med utgångspunkt i dennes 
situation. Enligt Limberg blir det vanligt med studier utifrån ett kognitivt 
perspektiv, då man utgår från mentala strukturer och processer i hjärnan. Inom 
kognitiv forskning betraktas användare och informationssystem som ”olika 
delar av ett och samma system”, och ett syfte med att bedriva användarstudier 
är att försöka komma fram till ”allmänna modeller för beteende vid 
informationssökning och informationsförmedling”.75

Mariam Ginman skriver i artikeln ”Paradigm och trender inom biblioteks- 
och informationsvetenskap” att forskning om paradigm som fenomen bedrivits 
i stor skala och hon nämner Thomas Kuhn som författare till ett klassiskt verk 
om paradigm. Hon inleder artikeln med att beskriva paradigmskiften som 
”modetrender som då och då likt en vågrörelse går genom hela det 
vetenskapliga fältet”.76 Ginman lånar hos Francis Miksa en definition av 
begreppet paradigm som ”ett antal idéer om vad man anser vara centrala 
fenomen inom ett vetenskapligt område”.77 Ginman ger även en förklaring till 
hur ett paradigmskifte kan uppstå:  

Ett paradigm uppstår då en intellektuell insikt leder till en våg av överenskommelser om 
hur ett fenomen (en värld) skall uppfattas. Den förändras då forskarpopulationen kommer 
överens om att något, som förut var värt att uppmärksammas, inte längre är aktuellt och 
därmed måste ersättas eller utökas med nya basprinciper och insikter. Den intellektuella 
upptäckt som leder till ett paradigmskifte kan ha sitt ursprung i disciplininterna faktorer 
t.ex. forskningsresultat, eller vara en följd av utvecklingstryck, som utifrån riktas mot 
området.78  

                                                 
73 Limberg, 1998, s. 31. 
74 Limberg, 1998, s. 30. 
75 Limberg, 1998, s. 31. 
76 Ginman, 1995, s. 9. 
77 Ginman, 1995, s. 9-10. 
78 Ginman, 1995, s. 9-10. 
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Medan Limberg menar att forskarna oberoende av varandra började intressera 
sig för personorienterade studier, hävdar Ginman att ett paradigmskifte sker 
som en följd av att forskare inom en disciplin ”kommer överens” om att det 
finns behov av nya perspektiv för forskningen. Forskarna gör, som Ginman 
skriver, en ”intellektuell upptäckt” och ”insikt”. Denna intellektuella insikt 
kan, enligt Ginman, ha sin grund antingen inom forskningsområdet, hos 
forskarna eller utanför forskningsområdet, som en följd av ett 
utvecklingstryck.79  

Sammanfattningsvis är talet om paradigmskiftet av samma slag hos alla 
fyra forskarna oavsett vilket begrepp de väljer att använda för fenomenet. Det 
som framkommer är ett skifte i fokus från teknik till människa och från 
informationssystem till användare. För att förstå paradigmskiftet inom 
användarstudier i ett större sammanhang är det nödvändigt att också förstå 
vilka styrningsformer och politiska grundvärderingar som under perioderna 
varit dominerande.   

3.1.2 Paradigmskifte och politiska diskurser 
I redovisningen av mina analytiska redskap ovan, pekade jag på hur Foucault 
kartlägger den väv av makt- och kunskapsrelationer som han kallar 
styrningsmentalitet. Den engelske sociologen Nikolas Rose väver vidare på 
denna när han beskriver hur 1800-talets liberalism, med fokus på att styra 
individernas uppförande, ”misslyckades med att skapa erforderliga 
ekonomiska, sociala och moraliska resultat”.80 Rose finner att ett samhälle 
präglat av social fragmentarisering, ökad kriminalitet, missnöjda ungdomar och 
alienerade individer leder fram till nya behov och en ny form av styrning.81 För 
att komma tillrätta med problemen skapades välfärdsstaten, ett mer solidariskt 
samhälle i vilket staten skulle ta ett stort ansvar för ”det individuella 
medborgarskapet och det ekonomiska livet”.82 I det som Rose kallar den 
socialliberala diskursen (i tid motsvarande det traditionella paradigmet som det 
beskrivs inom användarforskningen) inrättades teknologier för styrning i form 
av socialförsäkring, social service, socialbidrag, arbetslöshetsförsäkring, 
pensionsförsäkring och så vidare. Genom att med  diverse strategier konstruera 
människan som en moralisk, social och kollektiv varelse med ansvar och 
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skyldigheter både för kollektivet och för sig själv kommer hon att också att 
uppfatta sig som sådan, och tänka och handla därefter.  

Människor och aktiviteter skulle styras genom samhället, dvs. genom att man försökte 
påverka dem i förhållande till en social norm, och genom att man inrättade deras 
erfarenheter och värderingar i en social form.[…]Det politiska maktutövandet skulle inte 
självt gestalta normerna för individuella beteenden utan detta ändamål skulle tillgodoses 
genom att bemyndiga en flora av ”fackmän”, som utrustades med befogenheter att handla 
som experter i det sociala maktutövandets apparater. 83

Det centrala i den socialliberala diskursen är att människorna styrs genom 
samhället. Genom att sätta stor tillit till fackmässiga rekommendationer, 
exempelvis från läkare, lärare, forskare, och förmedla detta till befolkningen, 
kunde staten styra människorna.84 I den socialliberala diskursen är målet att 
styra människor till att uppskatta värden som solidaritet, service och 
engagemang.85 Genom att framställa människor som solidariska gentemot 
samhället och sina medmänniskor styrs de till att också uppfatta sig själva som 
solidariska och engagerade. Det blir självklart att gentemot sina medmänniskor 
tänka och handla utifrån solidariska värderingar, både lokalt och globalt.  

När välfärdssamhället i slutet av 1970-talet (i tid motsvarande det 
alternativa paradigmet som det beskrivs inom användarforskningen) upplevdes 
som alltför kostsamt för statskassan, och kom att utgöra en alltför stor 
ekonomisk börda, växte återigen behovet av nya styrningsformer fram. I det 
som Rose kallar den avancerade liberalismen86 framfördes kritik mot välfärden 
som alltför dyr, alltför byråkratisk, alltför paternalistisk87 samt alltför beroende 
av experter och deras godtyckliga tilltro till auktoritet. Krav ställdes på nya 
strategier för styrning utan vare sig stat eller förtryck.88 Istället för att styra 
medborgare genom samhället önskar man inom den avancerade liberalismen 
att styra enskilda medborgares egna val. I motsats till att framställa det 
solidariska som ideal konstrueras nu individen som en fri, autonom varelse 
med stora möjligheter, ja till och med skyldigheter, att göra aktiva val i alla 
möjliga situationer; som medborgare, som konsument, som förälder, som 

                                                 
83 Rose, 1995, s. 42. 
84 Rose, 1995, s. 53. 
85 Rose, 1995, s 42-55.  
86 begreppet avancerad liberalism förekommer hos andra forskare under benämningen neoliberalism. 
87 Paternalism, ett beskyddande förhållningssätt hos en överordnad mot de underordnade, grundat på att 
den överordnade som ersättning för vissa prestationer överför resurser till de underordnade som dessa 
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anställd, som användare osv. Den tillit som i socialliberalismen hysts för 
fackmässiga rekommendationer byts inom den avancerade liberalismen mot en 
tillit till ”en expertisens ’fria marknad’ där relationerna mellan medborgare och 
experter inte är organiserade och reglerade genom tvång utan genom enskilda 
val”89 I denna relation sammanfaller experternas uppmaningar med våra egna 
önskemål om ett bättre liv. Man förvandlar ”välfärdssituationer”, som social 
service, bostadsförmedling, hälsomyndigheter, till ”marknadssituationer” där 
köpare kan välja att köpa önskade tjänster från en mängd olika instanser.90 
Centralt begrepp i det nya diskursen blir ”eget ansvar”, och det skapas 
”praktiker där varje individ binder upp sig gentemot experternas råd som om 
det vore en fråga om deras egen frihet.”91 Till skillnad från de socialliberala 
honnörsorden samhälle, solidaritet, service och upplysning, framställs i den 
avancerade liberalismen marknaden, konkurrens, kundens krav och privat 
rådgivning som ledstjärnor.  

Sammanfattningsvis framkommer i läsningen av Foucault och Rose att 
maktutövning och vetenskaplig kunskapsproduktion är nära sammanlänkade 
med varandra. I den socialliberala diskursens goda ekonomiska förhållanden 
tar staten ett stort ansvar för samhällsmedborgarna. När statens ekonomi 
försämras och det är alltför kostsamt för staten med all social service, skapas 
det behov av att lägga över ansvaret för medborgarna på dem själva. I ämnet 
pedagogik redogör Ulf Olsson för hur dessa politiska diskurser påverkar talet 
om hälsoupplysning i statens offentliga utredningar (SOU). 

3.1.3 Paradigmskifte inom folkhälsoupplysning  
I sin avhandling Folkhälsa som pedagogiskt projekt : bilden av 
hälsoupplysning i statens offentliga utredningar använder Olsson inte 
begreppen paradigm eller paradigmskifte i sin analys av hälsoupplysningar i 
statens offentliga utredningar (SOU). Istället skriver han om ”sambandet 
mellan diskurser och motdiskurser, mellan rådande och alternativa diskurser”.92 
Utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv hämtat hos Foucault menar Olsson att 
en viss folkhälsodiskurs konstrueras inom ramarna för rådande samhälleliga 
maktförhållanden, och en övergång till en annan diskurs (paradigmskifte) 
föregås av förändrade samhälleliga förhållanden.93 I avhandlingen analyserar 
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Olsson tre olika typer av folkhälsodiskurser, varav jag väljer att fokusera på de 
två som i tid motsvarar det traditionella paradigmet respektive det alternativa 
paradigmet inom användarforskningen. Olsson finner att det i de statliga 
utredningarna från 1950-talet till slutet av 1970-talet framträder något som 
Olsson kallar ”den passiva frånvarons diskurs”. Denna diskurs, där Olsson 
finner individen ”passivt frånvarande” uppfattar jag som kopplad till den 
socialliberala diskursen. I den passiva frånvarons diskurs är 
folkhälsoupplysningsprogrammen i statlig regi främst inriktade på att styra 
hälso- och sjukvården som system. Hälsa betraktas främst som ett medicinskt 
begrepp, klinisk och objektivt, och målet är att all hälso- och sjukvård ska 
inneslutas i ett offentligt kontrollerat och finansierat system. I den passiva 
frånvarons diskurs möjliggör den goda samhällsekonomin en högteknologiskt 
inriktad hälso- och sjukvård. Individen framställs som en passiv mottagare av 
hälsoupplysning och sjukvård, och staten ansvarar för att individen får den 
vård som hon anses vara i behov av.  

Mot slutet av 1970-talet försämras samhällsekonomin och det blir 
nödvändigt med mindre resurskrävande vårdformer. I början av 1980-talet sker 
en övergång till det Olsson kallar den ”aktiva närvarons diskurs”, i vilken 
individen i utredningarna gestaltas som ”aktivt närvarande”. Den aktiva 
närvarons diskurs uppfattar jag som kopplad till den avancerade liberala 
diskursen. I den aktiva närvarons diskurs är målet främst att styra människors 
levnadsförhållanden och levnadsvanor. Den förebyggande verksamheten och 
hälsoupplysning i olika former byggs ut. Under den här perioden framställs 
individen i hälsoupplysningstexterna som aktiv, och förväntas fatta egna 
mogna beslut och ta ansvar för sin hälsa och sina levnadsvanor.94 Olsson finner 
tydliga uttryck för att grunden till statens nya styrningsrelaterade behov inom 
hälsoupplysningen är nära sammanlänkade med samhällsekonomiska aspekter.  

Från  slutet av 1960-talet har, bl.a. mot bakgrund av en avtagande ekonomisk tillväxt i 
landet, hälso- och sjukvårdens utbyggnad, inriktning och struktur kommit i förgrunden. 
Allt större uppmärksamhet har ägnats åt de förebyggande åtgärdernas betydelse. Debatten 
om strukturfrågorna har förenklat uttryckt syftat till att bryta koncentrationen av 
sjukhusresurserna till stora sjukhusanläggningar. (SOU 1979:78, s 209)95  

I ett citat hos Olsson taget ur en SOU från 1978 framkommer att det i den 
försämrade samhällsekonomin inte längre är hållbart att staten ska bära 
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ansvaret för individens hälsa genom att tillhandahålla stora resurskrävande 
sjukhus. Istället fokuserar hälsoupplysningen förebyggande åtgärder. Individen 
framställs som en aktiv medskapare i den hälsofrämjande verksamheten. 

Sammanfattningsvis ser Olsson, utifrån ett Foucauldianskt perspektiv, en 
övergång från den passiva frånvarons diskurs till den aktiva närvarons diskurs i 
hälsoupplysningen. Han finner i statens offentliga utredningar att målet för 
hälsoupplysningen skiftat från en önskan att styra hälso- och sjukvården som 
system till en önskan att styra människors levnadsförhållanden och 
levnadsvanor. Den övergång till en annan diskurs i hälsoupplysning som 
Olsson studerar, motsvarar i tid och innehåll det paradigmskifte som jag 
intresserar mig för inom användarstudier i biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

3.1.4 Paradigmskifte inom användarstudier: en sammanfattande 
analys  
I det här avsnittet analyserar jag de diskurser som möjliggör en viss typ av tal 
om paradigmskiftet inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga 
forskningen. Genom att analysera den vetenskapliga kunskapsproduktionen 
inom användarstudier om paradigmskiftet utifrån ett nutidshistoriskt 
perspektiv, det vill säga sätta det i relation till styrningsformer och politiska 
diskurser kan man sätta det i ett större samhälleligt sammanhang. Som redskap 
för förståelsen använder jag Foucaults analysredskap, Roses tolkning av dessa 
samt Olssons diskussion kring talet om folkhälsa som pedagogiskt projekt. 

De forskare i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap som jag valt att 
studera beskriver alla att det skett ett paradigmskifte från  
informationssystemen till användaren och dennes informationsbeteende. Det 
framkommer dock ingen tolkning av paradigmskiftet, det vill säga hur det 
kommer sig att ett paradigmskifte inträffat och varför paradigmskiftet ser ut 
som det gör. I användarforskningen framträder i det traditionell paradigmet, 
som jag kopplar till den socialliberala diskursen, samma uppmärksamhet på 
tekniken i samband med informationsprocessen och på vad systemen kan göra 
för användaren som Olsson finner i hälsoupplysningens fokus på 
högteknologiskt inriktad hälso- och sjukvård. Detta fokus på tekniken är i linje 
med den goda samhällsekonomi som råder i den socialliberala diskursen. 
Diskursen domineras av en stark tro på att samhället, med hjälp av tekniken, 
ska kunna ge människor vad man antar och anser att de behöver. I den 
socialliberala diskursen finns det behov och utrymme för att skapa den 
”solidariska” människan som ska styras genom samhället. Befolkningen ska 
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kunna känna sig trygg i välfärdssamhällets  gemenskap och i förvissningen 
över att få nödvändig social service. På samma sätt kan människor i behov av 
sjukvård förvänta sig att få all nödvändig hjälp på sjukhus och vårdcentraler, 
och användaren kan känna sig trygg i vetskapen om att all nödvändig 
information serveras dem via informationssystemen på biblioteken.  

I och med att de ekonomiska förutsättningarna i samhället i slutet av den 
socialliberala diskursen förändras uppstår också nya behov för styrning. Det är 
inte längre möjligt att ekonomiskt försvara det resurskrävande 
välfärdssamhället, utan det krävs nya mål och metoder för styrning.  I den 
avancerade liberala diskursen är det önskvärt att lägga över det ekonomiska 
ansvaret för människorna på dem själva, precis som man inom det alternativa 
paradigmet forskningen i biblioteks- och informationsvetenskap förflyttar 
fokus till användaren. Case finner hos några forskare kritik mot den 
systemorienterade forskningens fokus på tekniken, liknande kritik som Dervin 
och Nilan hittar hos forskare som bland annat är missnöjda med att kopplingen 
mellan forskningen inom det traditionella paradigmet och bibliotekspraktiken 
inte fungerar. Istället för att betrakta kritiken mot det traditionella paradigmet 
som orsak till paradigmskiftet beskriver Limberg paradigmskiftet som en något 
slumpartad händelse, medan Ginman menar att ett paradigmskifte kan grunda 
sig i en intellektuell överenskommelse forskare emellan. Hos både Limberg 
och Ginman är det möjligt att se drag av Kuhns förståelse av paradigmskifte, 
vilken jag menar innehåller aspekter både av slump96 och av överenskommelse 

 som en följd av ”övertalning”  mellan forskarna inom ett vetenskapligt 
samfund.97 Det är endast Ginman som öppnar upp bilden av 
forskningsdisciplinen som en relativt sluten företeelse med påståendet att ett 
paradigmskifte kan ske som ”en följd av utvecklingstryck, som utifrån riktas 
mot området”.98 Varifrån detta yttre tryck kommer lämnar Ginman dock 
okommenterat. Just i beskrivningen av paradigmskiftet tycks det hos övriga 
forskare i min studie, på samma sätt som hos Kuhn, finnas en 
oproblematiserande hållning till vetenskap och forskning. Paradigmskiftet 
gestaltas främst som något som har skett, och som kom att påverka 
inriktningen och metoderna för forskningen. 

Foucaults begrepp styrningsmentalitet handlar om relationen mellan makt 
och kunskapsproduktion och att vissa sätt att styra förutsätter viss kunskap om 

                                                 
96 Kuhn, 1981, s. 104. 
97 Kuhn, 1981, s. 164. 
98 Ginman, 1995, s. 10. 
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objektet för styrningen medan andra sätt att styra förutsätter annan kunskap. 
Förhållandet är också omvänt, viss kunskapsbildning förutsätter vissa 
styrningsformer. I ett samhälle utvecklas det mentaliteter som är mottagliga för 
vissa typer av styrning, eller kan acceptera vissa typer av styrning, men ovilliga 
att acceptera andra. Enligt Foucaults sätt att betrakta forskning så kan 
vetenskapliga paradigmskiften länkas till nya styrningsrelaterade behov eller 
nya sätt att styra. Paradigmskiftet i biblioteks- och informationsvetenskap kan 
därför länkas till nya styrningsrelaterade behov i samband med ett skifte från 
socialliberala diskurser till avancerade liberala diskurser, ett skifte som är 
inskrivet i förändrade ekonomiska villkor i samhället. Kunskapsproduktionen 
sociala villkor inom vetenskapliga discipliner problematiseras inte hos 
forskarna i min studie utan paradigmskiftet framställs som en aktivitet 
begränsad till forskarsamfundet. Detta innebär att det är svårt att analysera talet 
om paradigmskiftet inom användarforskningen ur ett samhälleligt perspektiv 
och upptäcka relationerna mellan makt och kunskapsproduktion. 

 Sammanfattningsvis har samhället i den socialliberala diskursen stora 
ekonomiska resurser att investera i olika former av social service för 
medborgarna. Medborgarna styrs genom samhället till att vara solidariska, och 
staten erbjuder medborgarna social trygghet. Under samma period framställs 
hälso- och sjukvården i statens offentliga utredningar som ett system 
kontrollerat av staten, som människorna har full tillgång till. I motsvarande 
diskurs i användarforskningen i biblioteks- och informationsvetenskap är fokus 
inställt på det tekniska i informationssystemen. Användaren diskuteras i det 
sammanhanget enbart i förhållande till systemen. 

I slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet försämras 
samhällsekonomin och i den avancerade liberala diskursen uppkommer nya 
behov av styrning. Det ekonomiska huvudansvaret för medborgarna läggs över 
på dem själva och de gestaltas nu som individer istället för som medborgare. 
Samhället styrs genom de enskilda individernas egna val. I hälsoupplysningen 
som den framställs i statens offentliga utredningar framkommer en önskan att 
styra individernas levnadsförhållanden och levnadsvanor. Människorna ska nu 
själva ta ansvaret för sin hälsa. I den biblioteks- och informationsvetenskapliga 
användarforskningen gestaltas motsvarande skifte i fokus från systemen till 
människan, och användaren framställs som det centrala forskningsobjektet. 
Detta skifte kallas ofta inom användarforskningen för ett paradigmskifte. Jag 
menar att paradigmskiftet i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap kan 
tolkas som ett uttryck för nya styrningsrelaterade behov i samband med ett 
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skifte från socialliberala diskurser till avancerade liberala diskurser, ett skifte 
som är inskrivet i förändrade ekonomiska villkor i samhället.  

3.2 Forskningsmetoder  
Jag är intresserad av att undersöka hur forskningsansatserna vad gäller 
användarstudier ser ut före och efter paradigmskiftet, vilka frågeställningar 
som berörs samt vilka grundläggande metoder och perspektiv forskarna utgår 
från, för att kunna se hur forskningen förhåller sig till styrningsmässiga behov i 
vidare samhällelig mening. Avslutningsvis gör jag en sammanfattande analys 
av talet om forskningsmetoder och sätter det i ett större samhälleligt perspektiv 
med hjälp av mina analysredskap.  

3.2.1 Forskningsmetoder i analystexterna  
I sammanställningen av tidigare forskning finner Dervin och Nilan att forskare 
ända sedan 1978 diskuterat alternativa förhållningssätt för forskningen inom 
”information needs and uses”,99 och att ett flertal av dem efterlyser nya 
definitioner för grundläggande begrepp i ämnet.  

They [the scholars] call for developing an alternative set of premises and assumptions – in 
essence, for the introduction of an alternative paradigm. [---] the authors all discuss 
alternative approaches for thinking about fundamental elements of information needs and 
uses research – the definitions of information and need, the nature of information use, the 
utility of different approaches for studying information behaviors, and the consequences 
of using different models for prediction.100

Dervin och Nilan visar att det i texterna ges uttryck för behov att diskutera hur 
begrepp som information, informationsbehov och informationsanvändning ska 
definieras. Forskarna som verkar inom det traditionella paradigmet tycks lämna 
begrepp som “information needs” och “information uses” odefinierade, och 
utgår från att kunskap om hur användaren använder systemen automatiskt ger 
tillgång till kunskap om användarens behov.101 Även om det är individer som är 
studieobjekt så ligger intresset för forskningen i att studera i vilken grad 
informationssystemen kan leverera information till användaren. Det är inte 
gemene man som studeras, utan individer som ingår i olika yrkes- och 

                                                 
99 Dervin & Nilan, 1986, s. 12. 
100 Dervin & Nilan, 1986, s. 12. 
101 Dervin & Nilan, 1986, s. 10. 
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forskargrupper.102 Hos alla forskarna i min studie framkommer att det inom det 
traditionella paradigmet till största delen bedrivs kvantitativa studier av 
grupper av användare, framför allt med enkäter som instrument. Dervin och 
Nilan beskriver hur man i en typisk systemorienterad studie undersöker i 
vilken utsträckning en användare har: 

1) använt ett eller flera informationssystem 
2) upplever en eller flera barriärer vid användningen av 

informationssystem 
3) rapporterat tillfredsställelse med de olika delarna av 

informationssystemen och tillgången till dem 

Information betraktas inom forskningen som något objektivt som ska 
transformeras från systemet till användaren och intresset är riktat mot att 
undersöka vilken nytta användarna kan ha av systemen. Informationsbeteenden 
undersöks utifrån användarens intressen, aktiviteter och gruppmedlemskap, 
samt utifrån demografiska aspekter.  

Inom det alternativa paradigmet betraktas information istället som 
någonting skapat av människan, och intresset ökar för att bedriva även 
kvalitativa studier. Dervin och Nilan formulerar det så här: 

It [the alternative paradigm] focuses on how people construct sense, searching for 
universal dimensions of sense-making. It focuses on understanding information use in 
particular situations and is concerned with what leads up to and what follows intersections 
with systems. It focuses on the user. –It examines the system only as seen by the user.103  

Intresset har inom det alternativa paradigmet kommit att förskjutas till att 
främst studera individen och hur denne i olika situationer upplever, definierar 
och presenterar sina behov och utifrån det använder sig av vad systemen 
erbjuder. Dervin och Nilan finner också i sin genomgång av forskningen 
uttryck för behov av en mer praktiknära forskning som ska kunna komma 
bibliotekarien till del i dennes yrkesutövande, i kontakten med användaren.104 
“[…] both research and practice now look at users in terms of the information 
system orientations and that we need to focus on the users themselves.”105  

                                                 
102 Dervin & Nilan, 1986, s. 12. 
103 Dervin & Nilan, 1986, s. 16. 
104 Dervin & Nilan, 1986, s. 5,12. 
105 Dervin & Nilan, 1986, s. 7. 
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Case använder inte begreppet paradigmskifte, men han redovisar ändå 
motsvarande indelning av forskningens inriktning före och efter 1980 som 
övriga forskare i min studie gör: 

Systemorienterad forskning:  

ifokus på institutionella källor och sökningar. 

iundersökningar av forskarens och ingenjörens behov och användning av 
information. 

iinformationskällor och hur de används.  

ihur informationssystemen kan tillgodose befolkningens informationsbehov.  

ivilka effekter information har på folk.  

 

Personorienterad forskning: 

iökat intresse hos forskarna att studera användarna och deras behov. 

iökat intresse att studera vilka resultat användarna förväntar sig.  

iintresse för informationssökning i vardagssituationer. 

ifokus på hur individen möter och gör sin omgivning begriplig. 

ifokus förskjuts till individen – till vilken tillfredsställelse individen upplever 
av informationen.106

Case hävdar att även om forskarna inom den systemorienterade forskningen 
sade sig studera informationsbehov och informationsanvändning eller utförde 
användarstudier så låg fokus på de artefakter och mötesplatser som angick 
informationssökningen: böcker, tidskrifter, tidningar, radio- och 
televisionssändningar, skolor, universitet, konferenser m.m. Forskarnas 
intresse låg, som Case beskriver det, på ”the information sources and how they 
were used, rather than the individual users, their needs (as they saw them), 
where they went for information, and what kind of results they expected”.107 
Studieobjekt var informationskällorna och hur de skulle användas snarare än 
användarna som individer med behov av information. Enligt Case hade 
forskarna under 1960-70-talen en stark förhandsuppfattning om hur 

                                                 
106 Case, 2002, s. 6-9. 
107 Case, 2002, s. 6. 
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användaren och dennes behov skulle förstås vad gäller motiv, vanor och 
beteenden. Detta resulterade i att de svarsalternativ som var möjliga i 
enkätundersökningarna var kraftigt begränsade – forskarna fick endast de svar 
som de förväntade sig och gav utrymme för.108  Även Dervin och Nilan finner 
den systemorienterade forskningen begränsande: ”System orientations generate 
the research, which in turn generate findings that reify system orientations.”109

Case beskriver också ett skifte i fokus från informationssystemen till 
individen som en ”finder, creator, and user of information”.110 En ny 
terminologi växer fram, och allt fler forskare kommer att genomföra studier 
utifrån det nya begreppet ”information seeking”.111

Limberg skriver i sin avhandling att ett vanligt syfte med användarstudier 
fram till 1980-talet var att utveckla väl fungerande 
informationsåtervinningssystem och att man inom forskningen därför 
intresserade sig för att kartlägga gruppers användarvanor utifrån ett 
sociologiskt perspektiv, exempelvis forskare inom olika discipliner eller 
människor i storstäder.112

Önskan att skapa mer användarvänliga informationssystem går som en röd tråd genom 
forskningslitteraturen om användarstudier.[…] Många forskare tycks ha haft en 
instrumentell hållning till ämnet för sin forskning, dvs inte ett genuint intresse för att 
förstå hur människor söker information som ett mål i sig utan endast som medel för att nå 
målet, att konstruera det perfekta systemet. [---] En sådan instrumentell hållning kan låsa 
och begränsa möjligheterna för forskaren så att han/hon inte blir tillräckligt öppen för de 
komplikationer som är förknippade med hur informationssökande människor tänker, 
känner, resonerar och handlar.113

Det genuina intresset för användaren och dennes informationsbeteende saknas 
inom forskningen i det traditionella paradigmet, hävdar Limberg. För att 
komma till rätta med detta är det nödvändigt att individens 
informationsbeteende görs till mål för forskningen, och inte behandlas enbart 
som medel. I och med paradigmskiftet börjar man lägga tonvikten på att förstå 
vad informationsbehov innebär för individen, hur det uppstår samt på vilket 
sätt användaren relevansbedömer informationsmaterialet.114 Limberg skriver att 
”[b]ehov av nytänkande avseende metoder och problemformuleringar på 

                                                 
108 Case, 2002, s. 6. 
109 Dervin & Nilan, 1986, s. 7. 
110 Case, 2002, s. 6. 
111 Case, 2002, s. 6. 
112 Limberg, 1998, s. 26, 29. 
113 Limberg, 1998, s. 102. 
114 Limberg, 1998, s. 45. 
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området ledde till att en internationell konferens arrangerades i Sverige 
1990”.115  Perspektivet för personcentrerade studier utvecklades inom flertalet 
teoriramar som kognitivism, kommunikationsteori, sociologi och 
fenomenologi.116

Även Ginman beskriver hur informationsanvändningen inom det 
traditionella paradigmet betraktas enbart  från informationssystemets 
perspektiv. Istället för att ge en insikt i informationsbehovets inneboende 
mekanismer så producerar forskningen, enligt Ginman, ”främst ett 
administrativt beslutsunderlag”.117 Biblioteket uppfattas som en 
informationscentral, något som utvecklar ett intresse för informationens 
lagring, återvinning och användning. ”Informationen definierades som något, 
som flödar i ett system och vilket kan mätas, bearbetas och kontrolleras 
varierande grad.”118 De bakomliggande disciplinerna för användarforskningen 
är bl.a. kommunikationsvetenskap, kybernetik, informationsbehandling och 
kognitiva vetenskaper. Nya analysmetoder introduceras, till exempel 
bibliometri, och begreppet information föds. Ginman skriver att den forskning 
som bedrivs inom det traditionella paradigmet, med analyser baserade främst 
på kvantitativa metoder, är begränsade då endast en liten del av vad systemen 
kan åstadkomma eller vilken grad av tillfredställelse användarna upplever kan 
undersökas.119  

Vid 1970-talets slut och början av 1980-talet kommer man till insikt om att 
informationssökning inte är möjlig att analysera enbart utifrån 
informationssystemets prestationsnivå. Ginman menar att:  

[i]nsikten sammanföll med utvecklingen inom den sociologiska forskningen, där man 
börjat anamma en holistisk syn på individen och dennes växelverkan med samhället. 
Individen lyftes fram i centrum och analyserades på djupet för att kartlägga orsaker till 
varierande beteenden. Inom informationsvetenskapen böt man fokusering från 
”användning” till ”behov”. 120

För att kunna förstå individens informationsbehov och –användning 
introduceras nya mjuka analysmetoder med vilka forskarna kan undersöka de 
”kognitiva processerna i samband med informationsutnyttjandet”.121 I och med 
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paradigmskiftet förflyttas ”forskningen från ett objektivt observerbart plan till 
ett subjektivt implicit sådant”.122

Sammanfattningsvis redovisar alla fyra forskarna i min studie samma 
förändring i forskningsmetoder; från informationssystem till användare, från 
kvantitativa till kvalitativa studier, från att betrakta information som något 
objektivt till att betrakta den som skapad av människan. För att förstå denna 
förändring menar jag att det är nödvändigt betrakta den utifrån ett samhälleligt 
perspektiv, i relation till de politiska strömningar som råder i samhället vid 
tiden för dessa förändrade forskningsmetoder. 

3.2.2 Forskningsmetoder, kunskapsproduktion och makt  
Inom nutidshistoria är man intresserad av att studera de förhandsinställningar 
till det som ska styras som finns i vårt samhälle. Även inom de vetenskapliga 
disciplinerna finns förhandsinställningar, ett slags förförståelse ”[…] mot 
vilken objekten träder fram, tematiseras och begreppsliggörs”.123 Den 
socialliberala diskursen ger utrymme för forskningen att konstruera en viss typ 
av människa: den sociala och solidariska samhällsmedborgaren. Eftersom 
staten tar ett stort ansvar för sina medborgare är det centrala att kontrollera att 
medborgarna får vad de har rätt till.  Denna kontroll blir en del av 
vetenskapens bidrag till styrningen. Med hjälp av kvantitativa 
forskningsmetoder, främst enkätundersökningar av olika slag, är det möjligt att 
få relevant kunskap för att kunna styra utifrån socialliberala värderingar.124

När den avancerade liberala diskursen istället blir den dominerande i 
samhället framhävs konstruktionen av den fria och autonoma individen. 
Ansvaret för individen läggs över på henne själv och därför behövs en annan 
typ av kunskap, en djupare kunskap om människan, för att kunna styra.125 
Genom nya kvalitativa forskningsmetoder, som intervjuer, får forskarna de 
kunskaper om enskilda individer som är nödvändiga för att kunna styra 
individer till att styra sig själva. Om man har den uppfattningen att 
vetenskaplig kunskapsproduktion sker på en självständig arena långt från allt 
vad makt heter så blir det svårt att förstå denna förändring i forskningens 
inriktning och metoder. Om man istället betraktar kunskapsproduktionen 
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utifrån Foucaults nutidshistoriska perspektiv så öppnar sig ett möjligt sätt att 
tolka förändringen som ett uttryck för sociala och maktrelaterade förändringar. 

Framställningen av den solidariska medborgaren respektive den fria, 
autonoma individen betraktas som konstruktioner, inte som beskrivningar av 
den ”sanna” människan, en människans inneboende essens. 
Forskningsobjektet, i det här fallet människan, undersöks och tolkas med hjälp 
av vetenskapliga teorier och forskningsmetoder. Hultqvist och Petersson 
erbjuder en tydlig formulering på detta: 

Tingen eller fenomenen är inte i besittning av en given betydelse, knappast heller av en 
ursprunglig och förutbestämd mening, utan är oavbrutet utsatta för omtolkningar och 
omkodningar i kraft av vetenskapliga val av begrepp, teorier och föreställningar. På detta 
sätt blir verklighetens objekt oavbrutet föremål för nytolkningar och ansatta av 
begreppsbildningar och det blir på sätt och vis dessa konstruerade objekt som underhåller, 
skapar och reglerar villkoren för hur vi människor formar våra föreställningar, 
handlingsmönster och attityder. […] Vilken kraft en vetenskapsteori än har kan den aldrig 
undfly det faktum att det knappast är den objektiva verkligheten den sysselsätter sig med, 
eller ens med människor och tingen som naturligt givna och fixerade storheter, utan 
snarare med att skapa och konstruera sina egna objekt.126

Utifrån dessa tolkningar och beskrivningar skapas också de villkor utifrån vilka 
människan uppfattar sig själv  som samhällsmedborgare eller som 
självständig individ. ”At a time when the individual is to be free from the 
imposition of codes of morality by religious, political or legal authorities, we 
have no authoritative ways of judging conduct other than those founded upon a 
scientific knowledge of the self.”127 Idag styrs vi varken av religiösa, politiska 
eller juridiska auktoriteter, utan vi konstrueras till att styra oss själva utifrån 
den auktoritet som vetenskaplig kunskapsproduktion erbjuder.  

Sammanfattningsvis är det utifrån ett nutidshistoriskt perspektiv möjligt att 
betrakta forskningsmetoderna inom en vetenskaplig diskurs i relation till de 
styrningsformer som gäller i samhället. Kunskapen är med det perspektivet 
varken att betrakta som neutral eller given. I den socialliberala diskursen får 
forskarna, med hjälp av kvantitativa forskningsmetoder, relevant kunskap för 
att kunna konstruera den sociala och solidariska samhällsmedborgaren. I den 
avancerade liberala diskursen, när människorna ska styras till att styra sig 
själva, är det nödvändigt med en djupare kunskap om människan som forskarna 
skaffar sig genom kvalitativa forskningsmetoder. I det sammanhanget skapas 
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den fria, autonoma individen. I statens offentliga utredningar (SOU) finner 
Olsson en tydlig medvetenhet om hur man genom vetenskaplig forskning kan 
förstärka styrningsmekanismerna i samhället. 

3.2.3 Forskningsmetoder inom folkhälsoupplysning 
I de statliga utredningar som Olsson har studerat ges uttryck för att makten och 
vetandet förutsätter varandra, och att syftet med hälsoupplysningen är att 
påverka människorna i önskvärd riktning framgår tydligt. För att kunna 
påverka och styra krävs kunskaper om det som ska styras, i det här fallet 
kunskaper om människorna i samband med deras hälsa. 

För att kunna styra människor och människors liv behövdes alltså insyn i och kunskap om 
dem som skulle styras.[…] Detta är ett exempel på hur den samhälleliga makten och det 
vetenskapliga vetandet går hand i hand.128

De nödvändiga kunskaperna om människorna och deras liv står den 
vetenskapliga forskningen för. I den passiva frånvarons diskurs, som jag 
kopplar till den socialliberala diskursen, är tilltron till naturvetenskapens 
möjligheter stor. Centralt för perioden  är uppbyggnaden av ett enhetligt och 
kollektivt kontrollerat hälso- och sjukvårdssystem med de stora sjukhusen som 
bas. På kollektiv nivå erbjuds insatser som hälsokontroller och barn- och 
mödravårdsverksamhet. För den enskilda medborgaren utvecklas system som 
bygger på rättvisa och jämlikhet som möjliggör ett hälso- och sjukvårdssystem 
för alla människor, oberoende av social status och ekonomisk ställning.129 Inom 
vetenskapen betraktas hälsa och sjukdom främst som medicinska problem, 
vilket har till följd att fokus ligger på medicinsk forskning, inom vilken man 
betonar begrepp som ”klinisk” och ”objektivitet”. 

Den aktiva närvarons diskurs, som jag kopplar till den avancerade liberala 
diskursen, kännetecknas närmast av en misstro till den naturvetenskapliga 
medicinen. Den goda ekonomi som utgör en grundplåt i den föregående 
diskursen har medfört att människor i hög grad drabbats av 
”vällevnadssjukdomar”, något som medfört höga ekonomiska kostnader för 
samhället.130 Människors levnadsvanor betraktas fortfarande som betydelsefulla 
för hälsan, men det nya i framställningen är individens eget ansvar för sin 
hälsa. I en SOU framhävs detta ansvar och ett hälsopolitiskt synsätt som 

                                                 
128 Olsson, 2002, s. 64. 
129 Olsson, 1997, s. 90. 
130 Olsson, 1997, s. 152. 

 38



innebär att ”medvetenheten och engagemanget hos den enskilda människan 
stimuleras och vidareutvecklas (SOU 1979:78, s.241).”131 För att kunna styra 
individerna till att ta ansvar för sig själva och sin hälsa krävs hälsoupplysning, 
och för att den ska bli effektiv behövs kunskap om och insikt i dem som ska 
styras.  

Styrningsmentaliteten riktar sig inte bara mot befolkningen utan också till 
vetenskapssamhället. Forskningen skall anpassas till de hälsopolitiska målen. 
Utredningarna vill inom befintliga resursramar förstärka den icke-medicinska 
forskningen. Detta innebär att man prioriterar samhälls- och beteendevetenskapliga 
perspektiv och tvärvetenskapliga ansatser […].De ömsesidiga banden mellan makt- och 
vetandeprocesserna framträder i texterna. De hälsopolitiska förslagen legitimeras av den 
vetenskapliga kunskapsutvecklingen som legitimeras genom hänvisningen till de politiska 
förslagen.132

Från att ha betraktat hälsa och sjukdom enbart utifrån medicinska perspektiv 
förändras synsättet radikalt. I en SOU står det att ”hälsoupplysning kan aldrig 
ses som en isolerad medicinska fråga. Den har viktiga inslag från psykologi, 
sociologi och kommunikationsvetenskaperna” (SOU 1981:1, s.294).133 Det sker 
alltså en medveten samverkan mellan de statliga utredningarna och 
forskningen. Denna syn på hälsoupplysning som en fråga för tvärvetenskapliga 
ansatser legitimeras av en forskning baserad på samhälls- och 
beteendevetenskap. Olsson finner i sin studie om folkhälsoupplysning att alla 
granskade SOU-texter genomsyras av en strävan efter att styra, och att tron på 
möjligheten att påverka genom hälsoupplysning förmedlat av experter är stor: 
”Om folkhälsoproblemen analyseras med vetenskapliga metoder och rätt 
åtgärder sätts in är det möjligt att styra samhället mot uppsatta mål”.134

Sammanfattningsvis finner Olsson att det i de granskade SOU-texterna 
framträder tydliga och medvetna relationer mellan makt och vetenskaplig 
kunskapsproduktion, och tydliga uttryck för en vilja att styra. Under den 
passiva frånvarons diskurs ligger fokus på en klinisk och objektiv medicinsk 
forskning. Den goda ekonomiska situation i samhället ger utrymme för en 
rättvis hälso- och sjukvård för alla, men också en rad vällevnadsjukdomar som 
drabbar medborgarna. Konsekvenserna av vällevnadsjukdomarna ser man sig 
tvingad att ta tag i under den aktiva närvarons diskurs. För att staten ska slippa 
bära de ökade sjukvårdskostnaderna för detta styr man över ansvaret för 
                                                 
131 Citat i Olsson, 2002, s. 52. 
132 Olsson, 1997, s. 146. 
133 Citat hos Olsson, 1997, s. 107. 
134 Olsson, 1997, s. 157-158. 
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individens hälsa till henne själv, och man baserar forskningen på samhälls- och 
beteendevetenskap för att få nya kunskaper om människan som individ. I de 
statliga utredningarna i Olssons undersökning framträder relationerna mellan 
makt och vetenskaplig kunskapsproduktion med all tydlighet, något som dock 
inte är fallet med användarstudierna i min undersökning. 

3.2.4 Forskningsmetoder inom användarstudier: en 
sammanfattande analys  
I det här avsnittet analyserar jag de diskurser som möjliggör talet om en viss 
typ av forskningsmetoder inom biblioteks- och informationsvetenskap. Jag är 
intresserad av att studera vilken funktion användarforskningen har i relation till 
de styrningsmässiga behov som finns i det samhälle där forskningen försiggår? 

Forskarna i min studie redovisar stora förändringar i synen på forskning 
och forskningsmetoder i samband med paradigmskiftet, men ingen gör någon 
problematiserande ansats att tolka dessa förändringar. Från att ha betraktat 
information som objektiv eller som existerande ”oberoende” av människan 
börjar man framställa informationsbegreppet som skapat av människan. Jag 
menar att det är en betydande förändring som är svår att förstå om man inte 
betraktar den i ett vidare samhällsperspektiv. I den socialliberala diskursens 
styrningsformer tar staten ett stort ansvar för medborgarnas sociala trygghet. I 
folhälsoupplysningen framgår att sjukvårdssystemet tar ansvar för att 
människorna jämlikt ska få den sjukvård de har rätt till. Inom den biblioteks- 
och informationsvetenskapliga forskningen framgår att biblioteken förväntas ta 
motsvarande ansvar för att användaren ska få relevant information. Detta 
ansvar för att förmedla information till användaren ger i användarstudier 
utrymme för en objektiv syn på begreppen information och användare. Fokus 
läggs på att studera de tekniska system genom vilka förmedlingen ska ske, på 
samma sätt som man enligt Olsson inom folkhälsoupplysningen studerar 
medicin på ett objektivt plan. Eftersom förmedlingen är det centrala är det 
rimligt att framställa information som något objektivt som flödar i ett system 
och ska transformeras från detta system till användaren, som Ginman, Dervin 
och Nilan beskriver det. Studieobjekt blir då, enligt Case, informationskällorna 
och användningen av dessa.135 Intresset för användaren begränsas till vilken 
nytta hon kan ha av systemen, och man utgår från att studier av hur användaren 
använder systemen ger tillräcklig kunskap som man får tillgång till genom 

                                                 
135 Case, 2002, s. 6. 
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kvantitativa studier, främst i enkätform. Detta framgår hos Olsson vad gäller 
forskning i hälsofrågor, och hos forskarna i min studie vad gäller forskning om 
informationssystemen. Case skriver att forskarnas förhandsuppfattning om 
användaren gör att de svarsalternativ som användarna har att förhålla sig till är 
begränsade. Forskarna får helt enkelt de svar som de ger utrymme för, och 
Limberg menar att denna instrumentella hållning begränsar forskningens 
möjligheter att förstå användarens komplexa informationsbeteende. Hos 
Dervin och Nilan framkommer att denna begränsning inom forskningen 
upplevs som problematisk av ett flertal forskare i slutet av 1970-talet och 
början av 1980-talet och de beskriver ett behov av nya perspektiv inom 
forskningen.  

I och med paradigmskiftet I den avancerade liberala diskursen framhävs 
konstruktionen av den fria, autonoma individen. Ansvaret för individen läggs 
över på henne själv, och därför behövs en djupare kunskap om människan. 
Genom nya kvalitativa forskningsmetoder, som intervjuer, får forskarna de 
kunskaper om enskilda individer som är nödvändiga för att kunna styra 
individer till att styra sig själva. Olsson finner i de granskade utredningarna att 
staten styr över ansvaret för individens hälsa till henne själv. För att få nya 
kunskaper om människan som individ baserar man utifrån samhälls- och 
beteendevetenskap, och man kartlägger och dokumenterar hälsorisker på både 
samhälls- och individnivå. På samma sätt kartlägger man inom användarstudier 
användarens informationsbehov för att kunna styra ansvaret för 
informationsprocessen över till användaren själv. Användarens 
informationsbehov är möjligt att kartlägga genom intervjustudier. Som ett led i 
detta ges begreppet information en subjektiv betydelse, man betraktar det som 
ett fenomen skapat av människan. 

Även begreppet informationsbehov får inom användarforskningen en ny 
betydelse i den avancerade liberala diskursen. Forskare i min studie finner att 
det inom biblioteks- och informationsforskningen framställs ett nytt behov av 
att förstå användaren som individ: dennes behov, användning och 
relevansbedömning av information. Istället för som i den socialliberala 
diskursen, då användaren får information, så uppmanas användaren i den 
avancerade liberala diskursen att själv skaffa information. Limberg redovisar 
motsvarande förändring inom skolan. Tidigare har eleverna fått 
information/kunskap från läroboken, vilken dominerat som informationskälla, 
medan man med den nya pedagogiken förväntar sig att  eleverna själva ska 
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skaffa sig information genom att botanisera och välja bland en mångfald av 
informationskällor.136  

Limberg skriver att det uppstod behov av nytänkande avseende metoder 
och problemformuleringar och Ginman beskriver det som att man inom 
forskningen kom till insikt om att det inte var tillräckligt att förstå de komplexa 
informationssökningsprocesserna enbart genom att studera 
informationssystemets prestationsnivå. Dessa insikter ”sammanföll med 
likartade insikter inom den sociologiska forskningen”,137 något som 
framkommer hos både Limberg och Ginman vad gäller användarstudier, samt 
hos Olsson vad gäller statens offentliga utredningar om hälsoupplysning. Hur 
ska man tolka dessa nya behov och nya insikter? I och med de nya 
styrningsrelaterade behoven som uppstår i den avancerade liberalistiska 
diskursen framstår en önskan att lägga över ansvaret för människorna från 
staten till individen själv. En strategi för att genomföra detta skifte i ansvar är 
att lyfta fram individen och dennes potential. Detta sker inom forskningen, men 
också inom andra samhällsfunktioner – från politiska till kommersiella. Den 
vetenskapliga forskningen står för de nödvändiga kunskaperna om 
förändringsprocesser och i det här fallet bidrar forskarna med sin del i 
maktrelationen genom att skapa en ny syn på individen i vardagssituationer, 
vilket man gör genom att analysera individens beteenden. 

För forskningen i biblioteks- och informationsvetenskap innebär detta en 
insikt om att fokus bör ligga på användaren som individ. SOU-texterna som 
Olsson granskat genomsyras av strävanden att styra, och han finner i dem en 
uttalad önskan att styra individen till en ökad medvetenhet och ett nytt 
engagemang i sitt eget ansvar för sin hälsa. I de texter i biblioteks- och 
informationsvetenskap som ingår i min studie framkommer ingen medvetenhet 
om sambandet mellan det talade och styrning. Min tolkning är att texterna i 
min studie är producerade i en vetenskaplig diskurs i vilken det är vanligt att 
betrakta den egna verksamheten som skild från övriga samhälleliga skeenden. 
Som en följd av detta framkommer endast en beskrivning av begrepp och 
metoder, medan problematiserandet över den stora förändringen i synen på 
forskningsmetoderna uteblir. Med det perspektivet blir det möjligt att förklara 
skiftet i fokus från tekniken till människan som följd av en ”insikt” eller 
objektivt sett nya behov.  

                                                 
136 Limberg, 1998, s. 166. 
137 Ginman, 1995, s. 14, Limberg, 1998, s. 30. 
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Sammanfattningsvis möjliggör samhällets goda ekonomi i den 
socialliberala diskursen att samhället, sjukvårdssystemet och biblioteken tar 
ansvar för att ge medborgarna, människorna och användarna vad man tror att 
de är i behov av. Samhällsmedborgarna ska få social trygghet, människorna ska 
få hälsoupplysning och användarna ska få information. I denna diskurs behöver 
man veta att servicen når fram, och det kontrolleras via enkätundersökningar 
med en kvantitativ ansats. I den avancerade liberala diskursen är det 
ekonomiskt ohållbart att statliga institutioner har huvudansvaret för 
medborgarna, människorna och användarna så man flyttar över ansvaret till 
dem själva. För att genomföra detta behövs fördjupade kunskaper om 
medborgarna, människorna och användarna, och sådana kunskaper skapar 
forskningen genom kvalitativa metoder i form av intervjuer. Med utgångspunkt 
i att talet om forskningsmetoder i användarstudier bör sättas i ett större 
samhälleligt sammanhang och relatera dem till modern maktutövning, tolkar 
jag de förändrade forskningsmetoderna som svar på nya styrningsrelaterade 
behov. I den avancerade liberala diskursen behöver man hitta metoder att få 
bibliotekarien att bemöta användaren som en aktiv medskapare. 

3.3 Konstruktionen av användaren   
I det här avsnittet analyserar jag talet om användaren och belyser hur bilden av 
”den nya användaren” förhåller sig till konstruktionen av den moderna 
individen. Avslutningsvis gör jag en sammanfattande analys av talet om 
användaren och sätter det i ett större samhälleligt perspektiv med hjälp av mina 
analysredskap.  

3.3.1 Användaren i analystexterna 
Talet om användaren i användarforskningen belyses främst hos Dervin och 
Nilan. Hos Case, Limberg och Nilan förekommer framställningen av 
användaren endast i begränsad omfattning. Dervin och Nilan finner att inom 
den  användarforskning som bedrivs under tiden för det traditionella 
paradigmet konstrueras användaren som en passiv mottagare av information.  

[…]traditional studies of information needs and uses have posited the user as a passive 
recipient of objective information, with the task of information delivery being to get the 
information package into the user’s hands.[…]People has been thought of as robotic 
information-processing systems.138  

                                                 
138 Dervin & Nilan, 1986, s. 13-14. 
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Användaren antas inte utgöra någon aktiv del alls i informationsprocessen, 
utan betraktas som en ”informationsrobot” vars enda uppgift är att ta emot 
informationen så som den levereras från systemen. Inom forskningen utgår 
man från informationssystemen som de ser ut och undersöker hur användarna 
uppfattar dessa, något som enligt Dervin och Nilan skapar stereotypa system.139 
Användarens roll i informationsprocessen begränsas till ”främst ett 
administrativt beslutsunderlag”,140 som Ginman formulerar det, eftersom 
forskarnas intresse för användaren ligger i att få kunskap om hur väl systemen 
fungerar. I det sammanhanget har man gjort antaganden om att all användning 
av informationssystem är till nytta.  Frågorna som ställs av forskarna 
domineras av ”vilka”  frågor” som: vilka människor använder vilka system, 
vilka informationstjänster används mest?141 Enligt Dervin och Nilan har 
forskarna inom det traditionella paradigmet varit lite rädda för individualitet, 
då de haft en föreställning om att ett perspektiv inställt på individualitet 
innebär en återgång till teoretisk egoism, “individuality meant chaos, an 
implied descent into solipsism”.142  

Dervin och Nilan för i sin artikel ett jämförande resonemang över de båda 
paradigmen och finner att allt fler forskare anstränger sig för att förstå den 
svårfångade användaren, ”understand the elusive user”.143 I det alternativa 
paradigmet efterlyser man forskning om användaren utifrån vad användaren 
själv upplever sig vara i behov av, som kontrast till det traditionella paradigmet 
då man främst studerat vad i det färdiga informationssystemet som användaren 
kan ha nytta av. I det alternativa paradigmet lämnas systemen som studieobjekt 
till förmån för studier utifrån användarens perspektiv, ”It examines the system 
only as seen by the user”.144 Användaren konstrueras som en aktiv och kreativ 
medskapare i informationsprocessen. Intresset hos forskarna ligger främst i att 
studera hur individen i olika situationer upplever, definierar och presenterar 
sina behov av information samt hur de bearbetar den.  

Hos Case finns ingen beskrivning av hur användaren betraktas i det 
traditionella paradigmet, utan endast att det var själva informationen och de 
tekniska systemen som man inom forskningen intresserade sig för. Däremot 
nämner han kort hur betoningen i slutet av 1970-talet förflyttades från 

                                                 
139 Dervin & Nilan, 1986, s. 12. 
140 Ginman, 1995, s. 14. 
141 Dervin & Nilan, 1986, s. 16. 
142 Dervin & Nilan, 1986, s. 15-16. 
143 Dervin och Nilan, 1986, s. 24. 
144 Dervin och Nilan, 1986, s. 16. 
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informationssystemen till en aktiv, medskapande individ, ”a person as a finder, 
creator, and a user of information”.145 Inte heller hos Limberg eller Ginman 
finns något direkt tal om användaren i deras diskussion kring användarstudier i 
det traditionella respektive det alternativa paradigmet. Limberg kommer dock 
fram till att ” vissa moment eller aspekter” i ämnena informationssökning och 
informationsanvändning ”står i fokus för intresset. Ett sådant fenomen är 
informationsbehov [förf. kursivering]”.146 Hon radar upp en del av de frågor 
som hon finner att forskarna ställer i samband med användarstudier: 

hVad är informationsbehov? 

hHur uppstår informationsbehov? 

hVad påverkas av informationsbehov?147

Ginman skriver att man inom forskningen bytte ”fokusering från ’användning’ 
till ’behov’”148. Dervin och Nilan finner att man även inom forskningen i det 
traditionella paradigmet uppfattar ett informationsbehov men att utgångsläget 
då är systemen, medan man inom det alternativa paradigmet utgår från 
användaren och dennes behov. Hos Dervin och Nilan redovisas 
informationsbehov i förhållande till paradigmen som följer: 

 
Det traditionella paradigmet 
a) vad i informationssystemet finns det behov av? 
b) vad kan systemet erbjuda? 
c) definitioner på information och informationsbehov skiljer sig väldigt 

mycket hos olika forskare, och hur ska man med exakthet kunna mäta 
informationsbehov? 

d) ur det här perspektivet visar det sig att användarna har svårt att 
fastställa sina behov, särskilt när de förväntas specificera vilka resurser 
som ska tillgodose behoven.                                                        

 
Det alternativa paradigmet 
a) vad upplever sig användaren vara i behov av? 
b) vad saknas för användaren?  

                                                 
145 Case, 2002, s. 6. 
146 Limbeg, 1998, s. 45-48. 
147 Limbeg, 1998, s. 45-48. 
148 Ginman, 1995, s. 14. 
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c) ny definition på information och informationsbehov – mer lika hos 
olika forskare   

d) bättre perspektiv för forskare som är intresserade av att öka förståelsen 
för användaren, och det är lättare att applicera resultaten på 
utformningen av system och praktik.149                                                     

Enligt Ginman tolkar man inom forskningen i det alternativa paradigmet 
individens agerande i förhållande till ”förståelse och bemästrande av 
omgivningen”, till skillnad från det traditionella paradigmet då individens 
agerande främst tolkas som en väg till beslutsfattande.150  

Sammanfattningsvis framkommer hos forskarna i min studie, om än i olika 
omfattning, ett skifte av fokus inom användarforskningen. Från forskarnas tal    
om en passiv användare som tar emot information från informationssystemen i 
det traditionella paradigment skiftar fokus till talet om en aktiv, medskapande 
användare med ett informationsbehov i det alternativa paradigmet. För att 
skapa en förståelse för detta skifte i ett samhälleligt perspektiv vänder jag mig 
till Foucault och hans idéer om människan som subjekt. 

3.3.2 Konstruktionen av den fria individen 
Enligt Foucault betraktas subjektet i västerländsk filosofisk traditionellt som 
själva grunden för all kunskap, och man menar att frihet har sitt ursprung i 
subjektet: “[…]the subject as the foundation, as the central core of all 
knowledge, as that in which and on the basis of which freedom reveals itself 
and truth could blossom.”151 För Foucault existerar dock inget naturligt subjekt 
som man kan forska och rapportera om, utan han betraktar subjektet som en 
historisk konstruktion.152 Foucault är intresserad av att studera de olika sätt på 
vilka människor gjorts till subjekt (subjektifierats) och objekt (objektifierats). 
Förutom att Foucault har studerat hur människan görs till subjekt i samband 
med 1700-talets nya humanvetenskap och dess stora intresse av att studera 
människan och hennes tillvaro, har han analyserat hur människan som galen 
eller som patient konstruerats som kunskapsobjekt. Dessutom har han 
intresserat sig för hur människan som subjekt gjorts till objekt för sig själv –  
vilka processer som medverkat till att människan börjat observera, analysera 
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150 Ginman, 1998, s. 16. 
151 Foucault, 2000, s. 3. 
152 Foucault, 2000, s. 3. 
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och tolka sig själv i förhållande till ”a game of truth”, det sanna (rätta) sättet att 
förstå sig själv.153

[…]studying the methods and techniques used in different institutional contexts to act 
upon the behaviour of individuals taken separately or in a group, so as to shape, direct, 
modify their way of conducting themselves.[…]These power relations characterize the 
manner in which men are “governed” by one another; and their analysis shows how, 
though certain forms of “government” […]the delinquent subject is objectified. […] the 
various and particular forms of ‘government’ of individuals were determinant in the 
different modes of objectivation of the subject.154  

 

De olika sätt på vilka subjektet objektifierats inom ramen för en del praktiker 
(göranden, tänkanden) bör enligt Foucault studeras i förhållande till 
maktrelationer.155 Makt bör då inte förstås i förhållande till ursprung, principer 
eller begränsningar utan genom att studera vilka metoder som använts för att 
påverka individers handlingar i syfte att forma, styra, förändra deras sätt att 
styra sig själva. Sedan 1700-talet har frihetstemat varit centralt i 
konstruktionen av människan. De flesta är ense om Frihet som begrepp 
innehåller ett värde som är eftersträvansvärt men uppfattningen om vad detta 
värde innebär råder det skilda meningar om. Göran Bexell och Carl-Henrik 
Grenholm beskriver två typer av frihet som man inom politisk teoribildning 
diskuterar: negativ och positiv frihet. Inom socialistisk tradition tolkas frihet 
som en positiv frihet, en frihet till någonting. ”För att främja denna positiva 
frihet har samhället ett ansvar att tillhandahålla resurser för den enskilda. Om 
hon ska kunna utveckla sina möjligheter som människa erfordras en 
grundläggande social trygghet.”156   Bexell och Grenholm beskriver vidare att 
frihetsbegreppet inom socialismen diskuteras utifrån gruppen/samhället, medan 
det inom liberalismen betraktas som en individuell angelägenhet. Inom 
liberalismen har man tolkat frihetsbegreppet som en negativ frihet – som frihet 
från någonting, frihet från sådant som hindrar individen från att göra som hon 
vill. ”Varje människa har en privat sfär, som bör respekteras av andra. Därför 
bör också det omgivande samhället respektera hennes rätt till 
självbestämmande.”157  

De traditioner som Bexell och Grenholm redovisar, den socialistiska och 
den liberalistiska, kopplar jag till det som Rose definierar som socialliberal 
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diskurs respektive avancerad liberal diskurs. I den socialliberala diskursen 
skapas den sociala medborgaren som betraktas som en kollektiv varelse. Det 
framställs som att människan förverkligar sig själv genom sitt medlemskap i 
samhället. Ett sätt att i den socialliberala diskursen knyta medborgaren till 
kollektivet är, enligt Rose, att konstruera henne i förhållande till arbetet, och 
arbetet som en social skyldighet.158 Samhällsmedborgaren gestaltas som 
solidarisk och hennes ansvar kan enbart förstås i förhållande till 
staten/samhället.159 I den socialliberala diskursen, då människan gestaltas som 
passiv,  kontrollerar man på olika sätt att diskursen för medborgaren följs.  

I den avancerade liberala diskursens nya styrningsmässiga behov skapas 
den fria individen. Konstruktionen av den fria individen ingår i modern 
maktutövning. Det framställs som att den moderna människan skapar sin 
identitet genom att vara fri, autonom, aktiv och ansvarsfull. Att människan med 
hjälp av diverse strategier förverkligar sig själv på detta sätt är en förutsättning 
för att hon ”självmant, och utan yttre tvång, tar på sig sina skyldigheter och 
uppgifter”.160

Healthy bodies and hygienic homes may still be public values political objectives, but 
they no longer require state bureaucracies inspecting and instructing us in habits of eating, 
of personal hygiene, of tooth care and the like. In the new modes of regulating health, 
individuals will want to be healthy, and will freely seek out to promote their own health. 
Experts will instruct us as to how to be healthy, advertisers will picture the appropriate 
actions and fulfilments, and entrepreneurs will develop this market for health. Through 
the transformation of these institutional forms, modern individuals are not merely “free to 
chose”, but obliged to be free, to understand and enact their lives in terms of 
choice.[…]Their choices are, in their turn, seen as realisation of the attributes of the 
choosing person – expressions of personality – and reflect back upon the person who has 
made them. This form of freedom is intrinsically dependent upon the rise of the new 
pedagogies of identity.161

I den avancerade liberala diskursen vägleds individerna av experter genom 
diverse strategier. Det fria subjektet konstrueras att fungera på önskvärda sätt 
och ha önskvärda värderingar genom de val hon inte bara har möjlighet att 
göra, utan tvingas att göra. Alla valmöjligheter bekräftar bilden av den fria, 
väljande individen som skapar sin identitet utifrån de val hon gör.  För att bli fri 
måste man göras fri.162 Rose hävdar att det är genom att konstruera identiteter: 
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inre identiteter som ”mitt verkliga jag”, och yttre identiteter som 
självrepresentation eller stil, som vi som individer styrs idag.  

[It is] between these two ways of problematising ourselves as subjects of freedom that we 
are, today, governed. For these new formulae of freedom as identities are more than 
commentaries upon changing forms of life. They are embodied in technologies that will 
enable people to be governed, and to govern themselves in terms of their identity.[…] 
technologies of consumption, concerned with the relations between persons and products, 
and psychological technologies, concerned with the care of the soul.163   

Idag styrs människorna mer av kommersiella än av politiska krafter, hävdar 
Rose som även menar att samhället ser ut som det gör idag bland annat till 
följd av att det skapats en relation mellan individens identitet och behov, samt 
konsumtionen av varor.164 ”In creative and innovative ways, individuals play 
their own part in the games of civilization as they shape a style of life for 
themselves through acts of choice in the world of goods.”165 Individerna spelar 
en aktiv roll i den avancerade liberala diskursen genom sina identitesskapande 
val. Även i fråga om hälsoupplysning ser talet om människan olika ut i de båda 
diskurserna som jag intresserar mig för.  

3.3.3 Att få eller skaffa sig hälsoupplysning 
Olsson finner i statliga utredningar i början av den passiva frånvarons diskurs 
(som jag kopplar till en socialliberal diskurs) uttryck för en oro att 
människorna inte ska klara av att hantera den ekonomiska tillväxten i 
samhället. Man anser att deras konsumtionsvanor präglas av ”ensidighet och 
konventionalism”.166 För att undvika att människor gör felaktiga val bör de 
”styras i den riktning som är önskvärd”.167 Olsson finner i SOU 1947:46 att 
detta kräver ökade kunskaper om människan och dennes familjeförhållanden. I 
den passiva frånvarons diskurs, som jag kopplar till den socialliberala 
diskursen, kartlägger man allt: levnadsvanor, kostvanor, fritidsvanor, 
klädvanor, hemmets inredning och utrustning samt inställning till olika 
hushållssysslor, umgänge, värderingar av konsumtion, barnens uppväxtmiljö, 
utveckling och sociala anpassning och makarnas relationer och sexualliv. Till 
detta knyts en mängd experter på socialpolitik, bostadsfrågor, kostfrågor, 
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familjesociologi och psykologi.168 ”Forskningsresultaten måste spridas till 
allmänheten indirekt via olika experter som läkare och psykologer, och direkt 
genom skola, bildningsorganisationer, press, radio och film.”169 Enligt Olsson 
gestaltas människan i den passiva frånvarons diskurs som en passiv mottagare 
av de tjänster som systemet kan erbjuda. Individen förväntas inte själv klara av 
att besluta vad som är bäst för henne, utan hon behöver vägledning. Olsson 
menar att det som är utmärkande för den passiva frånvarons diskurs är att 
medborgarna i stor utsträckning styrs genom maktprocesser i form av löften 
om ett bättre liv och hälsa genom sociala och ekonomiska reformer. En 
konsekvens av detta är den ökade offentliga insynen och kontrollen av 
människors vardagsliv.170  

Mot slutet av 1970-talet innebär de förändrade samhällsekonomiska 
villkoren en förändring för styrningen av hälso- och sjukvården samt 
hälsoupplysningen. I ett citat från en SOU framgår att hälsopolitiken i den 
aktiva närvarons diskurs måste tillvarata varje människas individuella 
förutsättningar att själv påverka sin hälsa: 

Den stora betydelsen för hälsan, som olika miljö- och sociala förhållanden, får inte 
undanskymma den roll den enskilda människan själv spelar och kan spela. Det är inte så 
att sjukdom och skada alltid oförskyllt drabbar människan. Sjukdomen eller skadan beror 
ofta på vad människan själv gör, eller underlåter att göra. Livsföringen kan vara av stor 
betydelse för hälsan, exempelvis beroende på vad man äter och dricker, om man rör sig 
tillräckligt, om man röker osv. (SOU 1979:78)171  

Den goda ekonomin får till följd att människorna drabbas av en mängd 
vällevnadssjukdomar och ett stort ansvar läggs nu på individen för sin egen 
hälsa. ”Varje kombination av planerade åtgärder, som leder till en situation, där 
människor önskar bli friska, vet hur de ska bli friska, gör vad de kan 
individuellt eller tillsammans samt söker hjälp när den behövs (SOU 
1984:47)”.172 Det tycks som om det krävs åtgärder för att få människan att 
”önska sig frisk”, det är inget man kan ta för givet, skriver Olsson. I flera 
SOU:n framgår att det centrala i den aktiva närvarons diskurs är att ”människor 
skall uppfatta sina valmöjligheter och ta ansvar för de […] ofta stora 
möjligheter till att påverka hälsotillståndet som finns”.173 Målet med 
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hälsoupplysningen i den aktiva närvarons diskurs (som jag kopplar till en 
alternativ liberal diskurs)är att styra människorna till att själva aktivt stå för 
omvandlingen till autonoma individer som tar ansvar inte bara för sin egen 
hälsa utan även för hälsan hos befolkningen som helhet. Omvandlingen ska 
främst ske genom att människor stimuleras och motiveras, ”[d]et handlar om 
att, via positiva maktprocesser, initiera subjektifikationsprocesser där 
människor aktivt deltar i den inre och yttre självomvandlingen.”174 Dessa 
styrningsmentaliteter fungerar både individualiserande och totaliserande, dvs. 
de riktar sig både mot individer och människor tillhörande olika kategorier. En 
viktig del i styrningen är att individerna konstrueras som fria 
självbestämmande subjekt, och begreppet frihet innebär en förutsättning för att 
de positiva maktprocesserna skall kunna verka, för negativa maktprocesser 
antas framkalla försvarsreaktioner.175 Olsson menar att om man läser 
folkhälsopedagogikens historia med ”Foucaultska ögon” så framkommer att 
folkhälsan görs till ett pedagogiskt projekt under perioder då landet på något 
sätt befinner sig i kris och anses vara ”beroende av enskilda människors 
ansträngningar och inställningar för att utveckla, rädda eller driva 
välfärdsstaten vidare”.176 Sammanfattningsvis finner Olsson i läsningen av 
hälsoupplysningar i statliga offentliga utredningar en förskjutning i talet om 
människan från en passiv mottagare av hälsoupplysning till en aktiv individ 
med ett huvudansvar över sin egen hälsa. Motsvarande förskjutning från 
passivitet till aktivitet talas det om även inom användarforskningen. 

3.3.4 Att få eller skaffa sig information: en sammanfattande analys 
Inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga användarforskningen talas 
det i det alternativa paradigmet, som jag kopplar till en socialliberal diskurs, 
om en passiv användare, medan användaren i det alternativa paradigmet, som 
jag kopplar till en avancerad liberal diskurs, framställs som aktiv. Att talet om 
användaren skiljer sig åt så mycket i de båda diskurserna beror inte på att 
användaren förändrat sig eller att forskarna funnit nya sidor hos 
forskningsobjekten. Istället är talet att uppfatta som ett uttryck för 
maktutövning. Jag menar att diskursen reglerar möjligheterna att tala om 
användaren på ett visst sätt i ett visst socialt och historiskt sammanhang. 
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I den socialliberala diskursen förverkligar medborgaren sig genom sitt 
medlemskap i samhället. I statens offentliga utredningar konstrueras 
människan som en passiv mottagare av vad sjukvården har att erbjuda. På 
motsvarande sätt framställs användaren inom den biblioteks- och 
informationsvetenskapliga forskningen som en passiv mottagare av vad 
informationssystemen har att erbjuda. I den avancerade liberalismen önskar 
man istället att med identifikationsprocesser skapa människan som en fri, 
autonom och ansvarfull individ. Inom statens hälsoupplysning medger 
diskursen utrymme för att konstruera människan som fri, autonom och 
ansvarfull. På samma sätt  reglerar diskursen inom användarstudier i 
biblioteks- och informationsvetenskap talet om användaren som autonom och 
ansvarsfull med ett nyväckt informationsbehov.  

Statens offentliga utredningar har uttryckligen som syfte att med 
hälsoupplysningen styra människorna till att uppfatta sig som själva som fria, 
autonoma individer som tar ansvar för sin egen hälsa. I användarforskningen 
finns inget uttalat syfte att styra men jag menar att konsekvensen av 
forskningen ändå är att bibliotekarien i sin verksamhet kommer att bemöta 
användaren olika beroende av i vilken diskurs forskningen bedrivs. I den 
avancerade liberala diskursen förväntar sig bibliotekarien att användaren är 
autonom och fri att utifrån sina informationsbehov söka och använda 
information, och själv ta ansvaret för informationsprocessen. Sett ur ett 
diskursanalytiskt perspektiv bidrar det här talet om användaren till 
konstruktionen av användarens identitet. Man framställer användaren på ett 
visst sätt och måste bedriva forskning utifrån det. Forskningen styr 
bibliotekarien att uppfatta användaren som en autonom och ansvarsfull 
användare, en bild som är helt i linje med den fria, autonoma individen som 
den konstrueras i den avancerade liberala diskursen. Bibliotekariens bild av 
användaren styr dennes bemötande av användaren som så småningom kommer 
att uppfatta sig som aktiv individ med ett informationsbehov. På så sätt styr 
man användaren till att införliva de identiteter som experterna/forskarna talar 
om som sina egna, man kan säga att identiteterna förkroppsligas. Att 
användaren/människan uppfattar sig som fri, autonom och ansvarsfull är en 
förutsättning för att hon frivilligt och utan yttre tvång tar ansvar för sina behov 
av information, respektive sin hälsa.  

Det är fortfarande politiskt angeläget att gynna människors hälsa, att se till 
att människors levnadsutveckling baseras på friska och sunda förhållanden, att 
hem och miljö sköts i enlighet med hygieniska föreskrifter osv. Men för den 
sakens skull behövs inga dagliga hälsoinspektioner som kontrollerar och 
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instruerar oss i våra beteenden i fråga om personlig hygien och andra 
hälsovårdande aspekter. Allt sådant ombesörjer vi själva på frivilliga 
grundvalar, makten har så att säga flyttat in i oss själva. Genom utvecklingen 
av människans autonomi vill och önskar hon vara frisk, ren och sund. Det är 
möjligt att på samma sätt tolka hur man inom användarforskningen gestaltar 
användarens nya behov av information. För att användaren ska bli aktiv måste 
hon göras aktiv och det sker genom att man inom forskningen skapar ett 
informationsbehov hos användaren. Detta sker genom 
subjektifikationsprocesser vilka karakteriserar inom vilka ramar den tänkande 
och handlande individen har att reflektera över sig själv och sina handlingar. 
Inom hälsoupplysning syftar subjektifikationsprocesserna att få människan att 
hos sig själv uppfatta en önskan att bli/förbli frisk och en insikt i att hon genom 
fria val aktivt kan arbeta för att uppfylla sin önskan. Inom användarforskningen 
syftar subjektifikationsprocesserna till att få användaren att uppfatta ett 
informationsbehov, ett behov som det genom att göra fria val och utföra aktivt 
arbete är möjligt att tillgodose. 

Sammanfattningsvis gestaltas individen i den socialliberala diskursen som 
en social och solidarisk medborgare i behov av social trygghet. Medborgaren 
identifierar sig själv i förhållande till kollektivet. I hälsofrågor framställs det 
som att människorna  inte klarar av att ansvara för sin egen hälsa utan att staten 
hand om hälso- och sjukvården. När det gäller användarforskningen i den 
socialliberala diskursen gestaltas användaren som fri till en trygg visshet att få 
den information som anses nödvändig. Användaren förväntas vara en passiv 
mottagare av information. I den avancerade liberala diskursen ges utrymme för 
individen att skapa sin identitet som en fri, aktiv och autonom individ. I statens 
offentliga utredningar gestaltas en aktiv individ med ett huvudansvar över sin 
egen hälsa. I den avancerade liberala diskursen gestaltas användaren som fri 
från en makt som bestämmer vad användaren behöver. Det skapas ett nytt 
informationsbehov hos användaren och bibliotekarien bör respektera 
användarens rätt till sin autonomi. Min slutsats av analysen är att bilden av den 
nya användaren som aktiv med ett informationsbehov kan mycket väl kopplas 
till konstruktionen av den moderna individen som fri och autonom. 
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4. Slutdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att analysera talet om paradigmskiftet ur ett 
samhälleligt perspektiv i relation till modern maktutövning. Avsikten med 
analysen var att belysa de olika paradigmens beståndsdelar satta i relation till 
politiska diskurser. I det föregående kapitlet har jag gjort en sammanfattande 
analys av paradigmskiftet, forskningsmetoderna samt användaren där jag visat 
hur man med hjälp av Michel Foucaults analysredskap kan förstå detta skifte 
av perspektiv inom forskningen i relation till modern maktutövning, varför 
skiftet skedde just då och varför det såg ut som det gjorde. Som referensstudie 
har jag använt Ulf Olssons forskning i ämnet pedagogik för att se hur han med 
motsvarande analysredskap studerar statens offentliga utredningar vad gäller 
hälsoupplysning. I detta sista kapitel kommer jag i en slutdiskussion att 
redovisa resultaten av min studie formulerade som svar på mina 
frågeställningar och relatera dem till den tidigare forskning som jag 
presenterade i början av uppsatsen. Jag kommer också att försöka visa vilka 
effekter kunskapsbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap kan 
ha för biblioteksverksamheten. Följande frågeställningar är formulerade utifrån 
syftet:  
 

iHur gestaltas paradigmskiftet, forskningsmetoderna och användaren i 
användarforskningen i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap?  

iVilken funktion har användarforskningen i relation till de styrningsmässiga 
behov som finns i det samhälle där forskningen försiggår? 

iHur förhåller sig talet om paradigmskifte och bilden av ”den nya 
användaren” till konstruktionen av den moderna individen? 
 

I användarforskningen i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap gestaltas 
paradigmskiftet som ett skifte från ett traditionellt paradigm till ett alternativt 
paradigm vilket innebär att fokus förflyttas från informationssystemen till 
informationsanvändaren. Forskarna i min studie, Brenda Dervin och Michael 
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Nilan, Donald Case, Louise Limberg samt Mariam Ginman redovisar 
paradigmskiftet och betydelsen av detta för forskningen men gör ingen 
tolkning av hur man kan förstå detta skifte av perspektiv inom forskningen. Det 
framställs som att paradigmskiftet är någonting som sker för att forskarna i 
slutet av 1970-talet är missnöjda med forskningens fokus på 
informationssystemen och därför väljer ett nytt perspektiv. Men varför ser det 
nya perspektivet ut just som det gör? Varför tyckte forskare inom flera olika 
discipliner att man skulle fokusera på individen? Vad gäller 
forskningsmetoderna gestaltas en förskjutning från kvantitativa till kvalitativa 
studier och en förskjutning från att betrakta information som något objektivt 
till att betrakta den som skapad av människan. Användaren gestaltas i det 
traditionella paradigmet som en passiv mottagare av information, användaren 
får information. I det alternativa paradigmet gestaltas istället en aktiv, 
medskapande användare med ett informationsbehov som skaffar information. 

Det diskursanalytiska perspektivet gör det möjligt att få syn på hur talet 
inom användarforskningen ser ut vad gäller paradigmskiftet, 
forskningsmetoderna och användaren samt den praktik som frambringar en viss 
typ av tal. Dessutom öppnar man upp för en förståelse för hur 
användarforskningen i sig bidrar till att skapa och återskapa identiteter i 
relation till biblioteks- och informationsanvändning, något som alla forskarna 
som jag tar upp under tidigare forskning anser vara en viktig funktion med det 
diskursanalytiska perspektivet. Bernd Frohmann framhåller detta perspektiv för 
att få syn på de auktoritativa utsagor inom biblioteks- och 
informationsvetenskap som gör det möjligt att inom forskningen utöva makt 
över talet om information, användare och informationsanvändning. Sanna Talja 
framhåller det diskursanalytiska perspektivet eftersom det gör det möjligt att 
även få syn på de sociala aspekterna av informationsprocessen som hon menar 
är viktiga som komplement till den forskning som fokuserar på individens 
kognitiva processer.  Michael Olsson menar att ett diskursanalytiskt perspektiv 
influerat av Foucault kan bidra till en förståelse för hur forskare som läsare av 
andras forskningsresultat är aktivt involverade i att skapa mening inom sitt 
forskningsfält. Åse Henemark och Jenny Hedman finner att perspektivet gör 
det möjligt att få syn på hur talet om användaren har betydelse för 
bibliotekariens syn på användaren och hennes bemötande av användaren i en 
bibliotekskontext. 

Vilka är då de sociala aspekterna av informationsprocessen som man får 
syn på med ett diskursanalytiskt perspektiv? Och vilka är de auktoritativa 
utsagorna som gör att forskningen utövar makt över talet om användaren, 
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informationsprocessen och bibliotekarien? Utifrån mina egna erfarenheter från 
ett högskolebibliotek och ett folkbibliotek menar jag att det är möjligt att se hur 
biblioteksverksamheten styrs av de auktoritativa utsagor som formuleras inom 
forskningen. På högskolebiblioteket tycks man i större utsträckning än på 
folkbibliotek ha anammat den avancerade liberala diskursens konstruktion av 
den aktiva användaren med ett informationsbehov som ska tillfredsställas. 
Bibliotekarien förväntas med sin nya pedagogiska roll styra användaren, i det 
här fallet studenten, till att ta ansvar för sitt informationsbeteende. Studenten 
uppmanas att själv identifiera behovet av information och aktivt arbeta för att 
tillgodose det och bibliotekariens pedagogiska roll innebär att ledsaga 
studenten till ett självständigt beteende, studenten ska skaffa information. Att 
detta sker på ett högskolebibliotek kan förklaras med den relativa närheten till 
forskningsverksamheten. På folkbiblioteken tycks man till stora delar leva kvar 
i den socialliberala diskursens konstruktion av användaren som passiv som 
behöver den service som bibliotekarien kan erbjuda. Användaren, som i 
folkbibliotekskontext ofta kallas besökare, förväntas ha samma behov av 
information men kan lägga över ansvaret för att tillgodose detta på 
bibliotekarien. Bibliotekarien letar fram titlarna på litteraturlistan och hämtar 
böckerna till besökaren, användaren får information. Användaren som har 
erfarenheter enbart från folkbibliotekskontext och börjar studera kan på 
högskolebiblioteket bli överraskad då denne förväntar sig att få information 
och litteratur men istället blir undervisade i hur de ska skaffa detsamma. 
Användaren uppmanas som student att lära sig hur sökfunktionerna fungerar 
och själv leta fram böckerna. Utifrån det diskursanalytiska perspektivet kan 
man så få syn på de sociala aspekterna av informationsprocessen och se hur 
talet om användaren får direkta konsekvenser för hur bibliotekarier bemöter 
användare på bibliotek och i förlängningen också för användarens beteende. 
Med ett fokus enbart på användarens individuella, kognitiva processer är det 
problematiskt att förklara förändringen från ett passivt beteende då man får till 
ett aktivt då man skaffar. 

För att belysa paradigmskiftet inom användarforskningen och dess 
beståndsdelar satta i relation till politiska diskurser valde jag att också använda 
Foucaults nutidshistoriska perspektiv, med vilket det blir möjligt att betrakta 
vetenskaplig kunskapsproduktion som resultat av de problem som uppstår i ett 
socialt sammanhang i förhållande till rådande maktstrukturer. Det är inte säkert 
att användaren eller biblioteken har förändrats och att förändringen kan 
”upptäckas” och beskrivas. ”Upptäckter” handlar inte först och främst om att 
saker och ting förändras i ”verkligheten” utan att ”glasögonen” har förändrats. 
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Med Foucaults begrepp styrningsmentaliteter kan man få syn på hur 
glasögonen förändras i relation till maktförhållanden mellan politiska diskurser 
och vetenskaplig kunskapsproduktion. Utifrån detta perspektiv kan 
paradigmskiftet, de förändrade forskningsmetoderna och gestaltningen av den 
nya aktiva användaren förstås som uttryck för nya styrningsmässiga behov i 
samhället. För att sätta användarforskningen i relation till de styrningsmässiga 
behov som finns i det samhälle där forskningen försiggår använder jag Nikolas 
Roses begrepp socialliberal respektive avancerat liberal diskurs. Jag menar att 
det är möjligt att koppla paradigmskiftet inom användarforskningen till ett 
skifte från socialliberal diskurs till avancerat liberal diskurs och att skiftet 
uppstår parallellt med förändrade ekonomiska villkor i samhället. Ulf Olssons 
finner i sin studie av talet om hälsoupplysning i statens offentliga utredningar 
ett uttalat syfte med hälsoupplysningen att med olika former av systematisk 
påverkan styra människorna till ett lämpligt beteende genom att förändra 
individers och gruppers kunskaper, attityder och levnadsvanor. I 
användarforskningen finns inget sådant uttalat syfte att styra men jag menar att 
användarforskningens funktion blir skapandet av en viss typ av användare som 
är önskvärd i ett samhälle med den autonoma och aktiva individen i centrum. 
Man talar i foucaultforskningen om regulativa eller normativa ideal, bilder av 
(i det här fallet) användare, som man kan tolka, förstå och vägleda användare 
utifrån.  

Modern maktutövning förutsätter en viss förhandsinställning, en viss 
kunskap om den/det som ska styras, och den kunskapen bidrar forskningen 
med. Frohmann tar upp maktaspekten i samband med paradigmskiftet och 
gestaltningen av användaren inom användarforskningen och menar att en del 
användarcentrerade teorier inom biblioteks- och informationsvetenskap 
gestaltar information och användare i kapitalistiska termer av ”varor” och 
”konsumenter”, ”In user –centric theoretical discourses the power of late 
twentieth –century consumer capitalism, rather than the power of 
technobureaucracy or of the alliance of science and the state, is exercised over 
information and its users”.177 Där Frohmann finner att kapitalistisk makt utövas 
över informationen och användaren hävdar jag med Foucaults analysredskap 
att makt inte utövas av någon över någon. Modern maktutövning handlar om 
styrning och fungerar bara om den kan dölja sig själv och att förändringarna 
istället framstår som självklara, rationella eller nödvändiga.  

                                                 
177 Frohmann, 1994, s. 19 
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Genom att konstruera nya  identiteter för användaren som fri, autonom och 
aktiv med ett informationsbehov så får man en styrning som fungerar 
självreglerande, normaliserande och disciplinerande. Studenten på 
högskolebiblioteket styrs till att, åtminstone i den kontexten, själv ta ansvar för 
informationsprocessen eftersom det inte ingår i högskolebibliotekariens 
yrkesroll att göra det åt studenten. Med utgångspunkt hos Foucault kan man 
konstatera att det inte är för att användaren har blivit lydigare som hon fås att 
frivilligt bete sig korrekt, utan för att styrningsmentaliteterna fungerar 
effektivt. Man kan säga att modern maktutövning innebär att styrningen blir 
förkroppsligad, det vill säga att de rätta tankarna och handlingarna som gäller 
inom biblioteks- och informationsdiskursen blir, utan att man reflekterar över 
det, en del av identiteten hos användaren och hos bibliotekarien. I ljuset av den 
fria, autonoma individen som enligt vissa normer ska styra sig själv, skapas 
också den autonoma användaren och dennes informationsbehov och på så vis 
är det möjligt, menar jag, att koppla bilden av den nya användaren som aktiv 
med ett informationsbehov till konstruktionen av den moderna individen som 
fri och autonom.  

Den moderna människan konstrueras som en individ; fri, autonom och 
ansvarsfull med inneboende behov. Vi erbjuds, ja till och med tvingas, att göra 
mängder av val i diverse situationer, pensionsförsäkring, elleverantör, skola till 
barnen och så vidare, och upplever oss fria eftersom ingen makt bestämmer hur 
vi ska välja. Ändå är valmöjligheterna i olika diskurser begränsade och 
reglerade genom olika strategier. Eftersom det varken finns religiösa, 
moraliska eller juridiska hinder för våra möjligheter att göra våra fria val så 
skulle man kunna föreställa sig att de val vi gör skiljer sig mer från andras val 
än vad de gör, att vi valde mer individuellt. Istället menar jag att vi till stor del 
tycks göra ”paketval”. Om jag har ett visst yrke så tycks jag välja att bo i en 
viss stadsdel i en viss typ av bostad och utöva en viss typ av fritidsverksamhet 
och köpa en viss typ av kläder, saker och mat. Människor i min umgängeskrets 
lever sina liv på likartade sätt. Vi upplever alla det som att vi själva väljer hur 
vi lever våra liv, vilket vi i och för sig gör men jag menar att  dessa val regleras 
i olika diskurser som bestämmer vilka kvalifikationer som individerna måste 
ha för att kvalificera sig till en diskurs. Genom att man anammat rätt beteende, 
kontrollerat av sig själv och av andra, kan man ställas under diskursens ordning 
och på så vis ”bli” ett subjekt. Dessa likartade val är möjliga att uppfatta och 
förstå med begreppen diskursanalys och styrningsmentalitet. Det är inte så att 
makten försvinner bara för att den inte märks, maktutövningen blir istället mer 
effektiv när vi fås att uppfatta oss själva som fria. På motsvarande sätt styrs 
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användaren på det här viset till att frivilligt ta på sig ansvaret för 
informationsprocessen utan att uppleva sig som styrd. 

Henemark och Hedman skriver vad gäller fortsatt forskning att det vore 
”relevant att titta närmare på dels vetenskapliga texter om synen på användaren  
[…] samt hur en användarsyn förmedlas till blivande bibliotekarier.”178 Jag 
menar att jag med min studie gjort lite av båda delarna. Vad jag ser som ett 
ämne för fortsatt forskning är begreppet informationsbehov. Det fanns inte 
utrymme att i min uppsats granska talet om användarens informationsbehov 
sett ur ett större samhälleligt perspektiv i relation till modern maktutövning, 
men en sådan studie skulle vara intressant och viktig för att ytterligare öka 
förståelsen för kunskapsproduktionen inom ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

  
 
 
 
 
 

                                                 
178 Henemark & Hedman, 2002, s. 54 
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5. Sammanfattning 

När forskare inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap gör en 
historisk översikt över användarstudier framkommer att det i början av 1980-
talet skedde ett paradigmskifte från systemorienterad till individorienterad 
forskning. I analystexterna beskriver forskarna detta paradigmskifte men gör 
ingen tolkning av det och dess olika beståndsdelar. Jag tolkar det förändrade 
talet om mina analysobjekt paradigmskiftet, forskningsmetoderna och 
användaren som uttryck för modern maktutövning. Det diskursanalytiska 
perspektivet möjliggör en förståelse för hur tal skapar identiteter och Michel 
Foucaults nutidshistoriska perspektiv gör det möjligt förstå 
användarforskningen i relation till de styrningsmässiga behov som finns i det 
samhälle där forskningen försiggår.  

Under en period av ekonomisk tillväxt har samhället i den socialliberala 
diskursen resurser att investera i olika former av social service för 
samhällsmedborgarna. Statliga institutioner förväntas ta ansvar för att 
medborgarna ska få vad de antas ha behov av. På motsvarande sätt förväntas 
biblioteken ta ansvar för att användaren ska få relevant information, ett ansvar 
som inom användarstudierna skapar utrymme för en objektiv syn på begreppen 
information och användare. Eftersom fokus läggs på att studera de tekniska 
systemen kan man inom forskningen få kunskap om hur man förbättrar dem 
genom kvantitativa studier i enkätform. Användaren gestaltas av forskarna som 
en passiv mottagare av vad informationssystemen har att erbjuda. Användaren 
får information. 

I slutet av 1970-talet försämras samhällsekonomin och i den avancerade 
liberala diskursen uppkommer nya behov av styrning. Det är nu ekonomiskt 
ohållbart att statliga institutioner har huvudansvaret för individerna, istället 
flyttar man över ansvaret till individerna själva. Inom användarstudier innebär 
det att användaren framställs som en som själv tar ansvar för sitt 
informationsbeteende. För att kunna flytta över ansvaret behövs fördjupade 
kunskaper om användarna, och sådana kunskaper bidrar forskningen med 
genom att till större del utföra kvalitativa forskningsmetoder, bland annat i 
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form av intervjuer. I den avancerade liberalismen önskar man att med 
identifikationsprocesser skapa människan som en fri, aktiv, autonom och 
ansvarfull individ med en mängd nya behov som hon önskar tillfredsställa. Den 
nya användaren framställs som en aktiv, autonom individ med ett nytt behov 
att skaffa information Användaren styrs på så sätt till att frivilligt ta på sig 
ansvaret för informationsprocessen utan att uppleva sig som styrd. 
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