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Abstract 
This thesis is a discourse analysis analyzing public library librarians’ talk on the subject of public library meeting 
places. Within the field of Library and Information Science the public libraries’ functions as social meeting 
places have been scrutinized for more than a decade. Researchers in the Nordic countries in particular have 
looked at library users’ use of the library space and have highlighted the sociologic dimensions of the public 
library and the meeting place functions. Few however have paid much attention to the library personnel’s point of 
view. The discourse analysis perspective is about language use and how people construct the reality. Using the 
discourse psychology approach to discourse analysis as a basis of a discourse analytic framework this thesis 
examines how public library librarians use interpretative practises to construct versions of the phenomena talked 
about in order to suite the purpose of their talk. The analyzed data material is a transcript from a performed focus 
group where four public library librarians talked for about one hour on the subject of public library meeting 
places. The main findings is that the focus group members use eleven different interpretative repertoires in their 
talk. Interpretative repertoire is a close synonym to discourse. In Sweden the discourse analysis perspective in the 
Library information science is fairly new. Discourse analysis’s made in the Library and information science has 
mostly been based upon written material. In the thesis it is suggested that there are differences in how discourse 
practises is being used in talk compared to how it is used in written texts. The talk seems richer on variations and 
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their purposes. Different levels in the discourse order are not upheld in the talk. The impression is that the focus 
group participants float between discourses’ subject positions and interpretative repertoires at all levels in a 
complex language-game allowing the librarians to take different stands that in a different context would be 
perceived as conflicting and problematic. 
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Inledning 

I biblioteksdebatten har det de senaste decennierna diskuterats olika vägar 

folkbiblioteken kan gå för att möta de utmaningar som samhällsutvecklingen har 

fört med sig. En uppfattning som har fått stort genomslag är att biblioteken i 

demokratins namn borde fungera som en social mötesplats. I en relativt ny rapport 

från Svensk biblioteksförening framkommer det att både bibliotekspersonal, 

kommunalråd och tjänstemän är inställda på att biblioteken mer än tidigare borde 

fungera som olika sociala mötesplatser och upplevelsecentra. Allmänheten verkar 

däremot ställa sig mer skeptisk till en sådan vision. Biblioteksanvändarna som i 

denna undersökning tillfrågats anser inte att programaktiviteter och 

kulturevenemang är särskilt viktiga för biblioteksverksamheten.1 

Glappet mellan å ena sidan användarna och å andra sidan beslutsfattare och 

folkbibliotekens personal är inte okänt och har uppmärksammats både i biblioteks- 

och informationsvetenskapen och i bibliotekarieyrkets egna tidsskrifter. Mindre 

uppmärksammat är att det ofta i både i attitydundersökningarnas utformning och i 

intresseorganisationernas publikationer ligger underförstådda antaganden om fasta 

ståndpunkter hos den individuella bibliotekspersonalen, och som grupp betraktat, 

en koncensus ibland biblioteksprofessionens utövare. Men är det möjligt att 

individer samtidigt kan ha flera motstridiga åsikter, och är alla verkligen överens? 

Att med diskursanalys analysera publikationer kan uppdaga hur historiska 

diskurser uppkommer, formerar sig och förändras. Det är dock sällan 

överraskande diskurser som friläggs. Det kan ha sin förklaring i att den som har i 

uppdrag att författa en artikel i en tidskrift rör sig inom givna och uttalade mallar. 

Tryckta texter är resonerande, ofta retoriska och strategiska. Det krävs eftertanke 

att formulera ett inlägg och detta ska anpassas till valt forum i ämne och 

språkbruk. Subjekten är därför ofta i hög grad medvetna om inom vilka diskurser 

de rör sig. Vill man nå en mer vardagsnära diskursiv språkanvändning är 

kvalitativa intervjumetoder bättre lämpade. En diskursanalys som baseras på 

bibliotekspersonalens vardagliga tal kan avslöja om det finns andra problematiker 

som inte tidigare har framkommit. Hur fasta är till exempel bibliotekariers 

ståndpunkter? Finns det fog för att påstå att muntlig och skriftlig diskursiv 

språkanvändning skiljer sig åt? Hur kan en sådan skillnad i så fall förklaras? 

                                                 
1 Kåring Wagman, A. (2011), Olika syn på saken, s. 21f. 
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Syfte och frågeställningar 

Diskursanalyser som baserats på texter från bibliotekarieyrkets tidskrifter har 

identifierat olika diskurser och positioneringar bland annat i hur användarna 

omtalas. En diskursanalys som tar sin utgångspunkt i bibliotekspersonalens egna 

tankar kring biblioteksutvecklingen har däremot inte gjorts. En sådan skulle kunna 

klargöra om de olikartade synsätt, tankar och språkbruk kring biblioteks-

utvecklingen som politiker, bibliotekschefer och den biblioteks- och 

informationsvetenskapliga forskningen visar på återfinns i den praktiska 

biblioteksverksamheten. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det 

vardagliga talet om biblioteket som en mötesplats som finns hos biblioteks-

personal på folkbibliotek fungerar. Drivande frågeställningar för uppsatsen är: 

 Vilka diskurser och tolkningsrepertoarer använder sig folkbiblioteks-

personal av i talet om biblioteket som en mötesplats? 

 Hur kan användandet av olika tolkningsrepertoarer och diskurser 

förklaras? 

 Hur skiljer sig muntligt diskursiva praktiker från skriftliga? 

En synnerligen väl lämpad metod för att nå ett mer vardagligt tal är fokusgrupper.2 

Grupprocesser spelar en central roll för dynamiken i social interaktion och denna 

metod kommer närmre det oreflekterade bruket av givna språkdiskurser än vad 

andra kvalitativa intervjumetoder gör. Insamlat material i denna uppsats kommer 

därför att bestå av transkriberat tal från en utförd fokusgrupp bestående av 

bibliotekspersonal från olika folkbibliotek i ett av Sveriges mellersta län. Talet 

kommer att analyseras genom ett diskursteoretiskt ramverk som tar sin 

utgångspunkt i den form av diskurspsykologi som Jonathan Potter och Margaret 

Wetherell formulerat. Resultatet sätts sedan i relation till frågeställningarna. 

                                                 
2 Winther Jørgensen, M., Phillips, L. & Torhell, S.-E. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 118. 
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Tidigare forskning 

Det moderna folkbiblioteket har gått från att bara vara platsen dit man gick för att 

låna böcker och läsa under tystnad till att mer och mer framhållas som en offentlig 

mötesplats där människor träffas och där det sker olika former av aktiviteter och 

arrangemang. Bibliotekens sociala dimension har framhållits både från 

folkbibliotekens sida och i biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning. 

Sedan minst ett decennium tillbaka har det främst i de nordiska ländernas 

biblioteks- och informationsvetenskapliga studier skrivits mycket om detta ämne. 

Här presenteras valda delar av dessa vetenskapliga arbeten. Ambitionen är att ge 

en utförlig bild av vilka olika dimensioner som har belysts i forskningen. Eftersom 

varje forskningsbidrag ges en ingående presentation är det nödvändigt med en 

begränsning i forskningsöversikten. Studentuppsatser har därför inte medtagits i 

översikten utan fokus ligger på den etablerade biblioteks- och informations-

vetenskapliga forskning som på olika sätt berör folkbibliotekens funktion av att 

vara en social mötesplats. Uppsatsen är en undersökning av bibliotekspersonals 

språkanvändning. Av den anledningen har det inte varit relevant att fördjupa sig i 

arkitektoniska eller inredningsmässiga tankegångar som annars är av vikt för att 

underlätta att olika mänskliga möten äger rum i biblioteksfaciliteter. 

Biblioteket som en mötesplats 

Ett sätt att beskriva bibliotekens nya roller i det moderna samhället återfinns i 

Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansens Det lokale bibliotek: afvikling eller 

udvikling (1994) som är en studie av folkbibliotekens roller i det lokala samhället. 

I den beskrivs inledningsvis läget som de danska folkbiblioteken står inför efter 

nedmonteringen av enhetskulturen. När det inte längre är staten som är huvudman 

för verksamheten utan det är de enskilda kommunerna själva som ansvarar för att 

dra upp centrala riktlinjer så måste varje enskilt folkbibliotek skapa sig en egen ny 

identitet. Det innebär vanligtvis att folkbiblioteken liksom annan kultur måste 

legitimera sig som en nyttig resurs i lokalsamhället. Andersson och Skot-Hansen 

refererar den norska biblioteksforskaren Geir Vestheim som menar att 

folkbiblioteken därför bör förhålla sig till reellt existerande behov istället för att 

försöka tjäna en abstrakt genomsnittsbrukare. I en tid med pressade resurser, 
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ökade krav på bibliotekens funktioner och i en situation där biblioteken kämpar 

om publikens gunst i konkurrens med annan media måste biblioteken profilera sig 

och satsa på långsiktiga mål. Sådana målsättningar förutsätter en analys av både 

brukarna och lokalsamhället.3 

I rapporten skapade författarna en analysmodell som framhåller 

folkbibliotekens fyra huvudfunktioner i dagens lokalsamhälle. De fyra profilerna 

är biblioteket som kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum och 

som socialt centrum.4 Dessa funktioner kan kanske inte definieras helt entydigt 

men ”som overordnet analysemodel kan den bruges dels til at beskrive 

bibliotekets profil i lokalsamfundet og dels til at diskutere, hvilke aspekter af 

bibliotekets virksomhed, man vil prioritere i det enkelte lokalsamfund”.5 De två 

funktionerna kulturcentrum och socialt centrum är här av störst intresse. Enligt 

Andersson och Skot-Hansens definition av den sociala funktionen, ”[b]iblioteket 

som ramme om hverdagens sociale liv, herunder vaerested, rådgivning, opsøgende 

virksomhed i forhold til udsatte grupper, lydavis, tillbud til institutioner mm.”, 

faller det sig naturligt att placera biblioteket som en mötesplats inom denna 

funktion.6 Men som författarna själva anmärker kan det i verkligheten ske 

överlappningar mellan funktionerna. Om det är det mänskliga mötet som avses 

kan det lika gärna ske i sammanhang då människor inte primärt uppsökte 

biblioteket för att träffas. Det finns också en annan dimension i begreppet som 

innebär exempelvis möte med litteraturen eller med andra medier och världar. Då 

kan mötesplatsen placeras under funktionen om ett kulturcentrum. Definitionen 

lyder ”[b]iblioteket som ramme om kulturel og kunstnerisk oplevelse og 

udfoldelse, herunder arrangementer udstillinger vaerksteder, mødelokaler, øverum 

mm.”.7 Intressant att notera är att ledande bibliotekarier som tillfrågades i 

undersökningen värderade den sociala funktionen lägst jämfört med de övriga 

funktionerna.8 

Andersson och Skot-Hansen intresserar sig både för den kommunala 

kulturpolitiken och för hur förankringen i samhället ser ut. Med hjälp av nämnda 

analysmodell och användningen av såväl kvantitativa som kvalitativa metoder 

tecknar författarna bilden av hur tre utvalda folkbibliotek, använda som ”cases” i 

undersökningen, i tre skilda typer av lokalsamhällen kan se helt olika ut beroende 

på i vilket område de verkar. De tre biblioteken som är belägna i en mindre 

kommun respektive i en provinsstad och i ett storstadsområde var enligt 

undersökningen olika väl förankrade i det lokala samhället. Författarna har i 

rapporten det uttalade syftet att undersöka hur folkbiblioteken kan stärka sin 

                                                 
3 Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994), Det lokale bibliotek, s. 9ff. 
4 Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994), Det lokale bibliotek, s. 18f. 
5 Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994), Det lokale bibliotek, s. 19. 
6 Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994), Det lokale bibliotek, s. 19. 
7 Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994), Det lokale bibliotek, s. 19. 
8 Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994), Det lokale bibliotek, s. 245. 
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relation till lokalsamhället och på det sättet fungera som en lokal resurs. I slutet av 

boken ges ett antal förslag, eller en check-lista, på hur biblioteken kan arbeta för 

att den målsättningen ska uppnås. Det är dock inte fråga om att fungera som en 

ekonomisk hävstång. Andersson och Skot-Hansen menar att biblioteket inte kan 

värderas efter en ekonomisk måttstock men i samarbete med övriga institutioner, 

föreningar och grupper kan det spela en väsentlig roll för hur lokalsamhället ifråga 

kan ta tillvara på kreativitet, identitet och initiativförmåga.9 

Kulturforskaren Dorte Skot-Hansen fortsätter analysen av folkbibliotekens 

omgärdande samhällskontext i ”Folkebiblioteket i civilsamfundet – civilsam-

fundet i folkebiblioteket”. I detta antologibidrag koncentrerar hon sig på folk-

biblioteket som kulturinstitution och dess koppling till det civila samhället. 

Förbindelserna till staten och marknaden har varit självklar respektive 

omdebatterad för folkbibliotekets identitet men hur är relationen till det civila 

samhället? I de skandinaviska välfärdsstaterna finns ett antal samhällsproblem 

som det råder politisk enighet om att varken stat eller marknad bör ge sig in för att 

lösa. Istället för en ytterligare expandering av stat och marknad riktas blicken mot 

den tredje sfären: det civila samhället. Skot-Hansen konstaterar att den danska 

kulturpolitiken lägger vikt vid att skydda civilsamhället samtidigt som 

kulturpolitiken också är formulerad för att stärka den danska identiteten.10  

Man kan sige, at de krav, der her stilles til biblioteket på sin vis bringer civilsamfundet ind i 
biblioteket, eller måske snarere gør biblioteket til en del af civilsamfundet. Nu skal 
bibliotekerne ikke kun være et kulturformidlings- og informationssøgningssted, men også et 
rum for møde mellem mennesker og for (værdi-) debat.11  

För att belysa folkbibliotekets roll mellan stat, marknad och civilsamhälle ställer 

Skot-Hansen upp tre teoretiska ingångar till att definiera det civila samhället. De 

tre olika sätten att se på det civila samhället (moralfilosofiskt, sociologiskt och 

politologiskt) bildar olika utgångspunkter för hur biblioteket som socialt rum kan 

åta sig viktiga samhällsuppgifter. Motsvarigheten blir då biblioteket som ett 

moraliskt rum, biblioteket som en mötesplats och biblioteket som ett 

debattforum.12 

Föreställningen om att människor uppehåller sig eller träffas i mindre 

utsträckning när digitaliseringen av biblioteket genomförs har enligt Skot-Hansen 

inte besannats. Hon menar att undersökningar visar att när informationsteknologin 

infördes är det bara karaktären av uppehållandet som har förändrats. Biblioteket 

som ett socialt rum snarare tilltar än minskar, vilket har tolkats som en reaktion på 

                                                 
9 Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994), Det lokale bibliotek, s. 16f, 259. 
10 Skot-Hansen, D. (2001), ”Folkebiblioteket i civilsamfundet – civilsamfundet i folkebiblioteket”, s. 45f, 54. 
11 Skot-Hansen, D. (2001), ”Folkebiblioteket i civilsamfundet – civilsamfundet i folkebiblioteket”, s. 54. 
12 Skot-Hansen, D. (2001), ”Folkebiblioteket i civilsamfundet – civilsamfundet i folkebiblioteket” s. 48ff, 

54ff. 
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avsaknaden av offentliga mötesplatser i det senmoderna samhället. Skot-Hansen 

hänvisar till sociologen Ray Oldenburg som i boken The great good place: cafés, 

coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and other hangouts at the heart of the 

community (1999) kallar sådana informella och oförpliktigande mötesplatser för 

tredjeplatser. I Skot-Hansens läsning av Oldenburg förklaras tredjeplatsbegreppet 

som platser mellan hemmet och arbetet som har karaktären av ett slags hem 

utanför hemmet. Dessa platser är offentliga ofta till ytan mindre lokaler dit folk 

kommer för att prata och roa sig. Skot-Hansen frågar sig om också folkbiblioteken 

kan falla under Oldenburgs kritik av de offentliga rummen som inhumana icke-

platser där individualiteten är irrelevant och helt går förlorad till fördel för rollen 

som konsument/patient/klient, eller för bibliotekets del, användare. Men, invänder 

hon, biblioteket som mötesplats kanske å andra sidan stärker det civila samhället 

med sin blotta existens och kan därmed bidra till den känsla av gemenskap som 

den sociologiska aspekten av civilsamhället framhäver. Där ses det civila 

samhället som ett särskilt samhälleligt organisationssätt som i hög grad är präglat 

av frivillighet och solidaritet och där de sociala relationerna är fria från såväl 

statlig som marknadens inblandning. Skot-Hansen menar att folkbiblioteken 

varken ska försöka ändra på eller ta över men däremot skapa ramarna för 

civilsamhället.13 

2010 presenterade Skot-Hansen i samarbete med Henrik Jochumsen och 

Casper Hvenegaard Rasmussen en ny analysmodell för folkbiblioteket som 

institution. Denna tar sin utgångspunkt i modellen från Det lokale bibliotek: 

afvikling eller udvikling men utvecklar den så att den ”synliggør de potentialer, 

bibliotekerna har for at opfylde brugernes behov i det senmoderne viden- og 

oplevesessamfund.”14 När tendenserna går mot en kulturell frigörelse där 

traditionerna förlorar sin hävdvunna auktoritet i den globaliserade världen blir det 

enligt författarnas mening folkbibliotekens mål att uppfylla fyra olika mål som de 

namnger ”erkendelse/erfaring”, ”engagement”, ”empowerment” och ”innovation”. 

Därigenom tror de att en förändring kan initieras som öppnar för ett sökande efter 

identitet som relaterar oss i förhållande till andra människor men också till 

samhället som en helhet.15 

Tydligare än den förra modellen uppvisar den nya inte bara en skisserad mall 

att analysera efter utan en framtidsbild som folkbiblioteken kan arbeta mot. 

Jochumsen et al. argumenterar för att den främst kan användas som ett ramverk att 

legitimera verksamheten utifrån, internt till anställda och externt i relation till 

politiker, användare och samarbetspartners. Modellen kan även vara en bas för 

                                                 
13 Skot-Hansen, D. (2001), ”Folkebiblioteket i civilsamfundet – civilsamfundet i folkebiblioteket”, s. 48, 56ff, 

60. 
14 Jochumsen, H., Hvenegaard Rasmussen, C & Skot-Hansen, D. (2010), ”En ny model for folkebiblioteket i 

viden- og oplevelsessamfundet”, s. 91. 
15 Jochumsen, H., Hvenegaard Rasmussen, C & Skot-Hansen, D. (2010), ”En ny model for folkebiblioteket i 

viden- og oplevelsessamfundet”, s. 91. 



 13 

kartläggning inför förändring av inredning, service och aktiviteter, samt att 

utveckla detaljerade program som i sina innehåll stödjer de funktioner som 

modellen tar upp. I kartläggningen menar författarna att modellen är ett 

användbart verktyg för att översätta abstrakta koncept till en konkret verklighet i 

termer av bibliotekens styrkor och svagheter i relation till det omgivande 

samhället.16 

Mötesplatsfunktionen som i den tidigare modell var något tvetydig får nu 

jämte tre andra funktioner ett eget ”rum” som ska ses som möjligheter som kan 

uppfyllas både i den fysiska lokalen och i det virtuella rummet. De fyra 

överlappande rummen ”inspirationsrummet”, ”läringsrummet”, ”möderummet” 

och ”det performative rum” ligger i den skisserade bilden mellan de tidigare 

nämnda målen. 

I det ideelle bibliotek vil disse fire rum understøtte hinanden og dermed understøtte 
bibliotekets formål i viden- og oplevelesessamfundet. Opgaven er at få alle fire rum til at 
spille sammen ved at medtænke dem i bibliotekets arkitektur, indetning, tilbud, programmer 
og valg af samarbejdspartnere.17 

Mötesplatsen ska enligt modellen i synnerhet understödja ”empowerment” och 

”engagement”, det vill säga målen att utveckla starka och oberoende medborgare 

som kan lösa vardagsproblem, och de enskilda individernas varseblivning i jakten 

efter mening och identitet i det allt mer komplexa samhället. Mötesplatsen ska 

också fungera som en tredjeplats mellan arbetet och hemmet och utgöra en ram för 

såväl oförutsedda mindre engagerande möten som mer organiserade möten där 

ämnen och problem analyseras och diskuteras ingående i en ”lounge-indretning”. 

Bibliotekets mötesplats ska alltså vara en plattform där man kan träffa människor 

med intressen och värderingar olika sina egna.18 

Skot-Hansen, Jochumsen och Hvenegaards Rasmussens modell från 2010 

bygger i mångt och mycket på de tankar Ragnar Audunson formulerade i en 

artikel från år 2005 och som har fått ett stort genomslag både i forskningen och i 

biblioteksverksamheten. Det civila samhället spelar en stor roll även för 

Audunsons sätt att se på biblioteket som en mötesplats. I “The public library as a 

meeting-place in a multicultural and digital context” (2005) skildrar han 

samhällseffekterna av det mångkulturella samhället och föreslår en strategi för hur 

folkbiblioteken i demokratins tjänst kan möta de utmaningar som därmed 

frambringas. Genom att introducera begreppsparet högintensiva och lågintensiva 

mötesplatser ser Audunson folkbiblioteken som den bästa arenan för 

                                                 
16 Jochumsen, H., Hvenegaard Rasmussen, C & Skot-Hansen, D. (2010), ”En ny model for folkebiblioteket i 

viden- og oplevelsessamfundet”, s. 93f. 
17 Jochumsen, H., Hvenegaard Rasmussen, C & Skot-Hansen, D. (2010), ”En ny model for folkebiblioteket i 

viden- og oplevelsessamfundet”, s. 92. 
18 Jochumsen, H., Hvenegaard Rasmussen, C & Skot-Hansen, D. (2010), ”En ny model for folkebiblioteket i 

viden- og oplevelsessamfundet”, s. 93. 
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mångkulturella möten där samhällets fragmentering kan överbryggas och 

förutsättningar för en demokratisk tolerans skapas.19 

Audunson poängterar att de moderna folkbiblioteken i USA och 

Storbritannien redan från början användes som ett instrument att integrera 

invandrande befolkning. Liksom dagens mångkultur inte bara omfattar 

inströmningen av emigranter från tredje världen till Europa utan även sociala och 

utbildningsmässiga skillnader samt klyftor mellan generationer, var folk-

biblioteken för över 150 år sedan nära sammanlänkade med upplysningstanken 

och skulle lära ut industrisamhällets dominerande kultur och värderingar. Ända 

fram mot efterkrigstiden var Europas länder präglade av en stabil enhetskultur. 

Men under 1960- och 70-talen institutionaliserades en ungdomskultur som var 

oberoende av den borgerliga kulturen som folkbiblioteken främjade. Därmed 

ifrågasattes bibliotekens roll som förmedlare av en given kanon som gjorde 

åtskillnad mellan högt och lågt. Bibliotekariens uppgift förändrades från 

guiderollen till att bli en navigatör som hjälper folk hitta det efterfrågade bland 

samlingar där allt har lika värde.20 

Med en ökande emmigration från länder utanför västvärlden, liberalismens 

ideologi om individualism kombinerat med demokratiska grundstenar om tolerans 

skapas ett av demokratins stora problem. Hur ska man skapa den kulturella 

gemenskapen som demokrati förutsätter och samtidigt kunna förespråka 

mångfald? Audunson tar sin utgångspunkt i moderna samhällsteoretikers tankar 

om det civila samhället och samhälleliga mötesplatser. Hans lösning som ges 

genom begreppsparet högintensiva och lågintensiva mötesplatser, bygger på 

tanken om Legitimate Peripheral Participation och har enligt honom själv vissa 

likheter med Erving Goffmanns ”frontstage” kontra ”backstage”-dikotomi. 

Högintensiva mötesplatser är de offentliga platser där människor som delar 

samma (högintensiva) intressen träffas och de lågintensiva arenorna är offentliga 

rum där människor med skilda intressen eller värderingar kan mötas.21 Skillnaden 

mot Goffmanns begreppspar, i Audunsons tolkning av Goffmann, är att Audunson 

menar att de informella möten som sker på en backstage-mötesplats kan innefatta 

samma människor som träffas på den högst strukturerade frontstage-arenan, 

”whereas it is a central point with low-intensive arenas that they will facilitate 

meetings between people who are not exposed to another on other arenas”.22 

                                                 
19 Audunson, R. (2005), ”The Public Library as a Meeting-Place in a Multicultural and Digital Context”, s. 

436f. 
20 Audunson, R. (2005), ”The Public Library as a Meeting-Place in a Multicultural and Digital Context”, s. 

430ff. 
21 Audunson, R. (2005), ”The Public Library as a Meeting-Place in a Multicultural and Digital Context”, s. 

432f, 434ff. 
22 Audunson, R. (2005), ”The Public Library as a Meeting-Place in a Multicultural and Digital Context”, s. 

436. 
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De högintensiva mötesplatserna är viktiga för att de ger människor mening i 

livet, men de leder samtidigt till att samhället fragmenteras. Olika grupperingar 

lever isolerade från varandra och kommer sällan i kontakt med individer som 

skiljer sig från den egna gruppen. Därför är de lågintensiva mötesplatserna viktiga. 

Här skapas förutsättningar för förståelse och tolerans. Folkbiblioteken är enligt 

Audunson en av få tvärkulturella mötesplatser som finns kvar i samhället, viktiga 

inte minst för deras överbryggning mellan det virtuella och det fysiska. Biblioteket 

är inbäddat i det fortfarande geografiskt definierade institutionerna samtidigt som 

där finns tillgång till de digitala och virtuella världarna. Audunson anser att 

folkbiblioteken bör fungera som ett demokratiskt instrument i det mångkulturella 

och det digitaliserade informationssamhället.23 

De danska biblioteksforskarna Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard 

Rasmussen har i två böcker gjort en viktig insats för att belysa folkbibliotekens 

betydelse i och för samhället och dess medborgare. I Gør biblioteket en forskel? 

(2000), som tillsammans med Folkebiblioteket under forandring. Modernitet, felt 

og diskurs (2006) utgör en doktorsavhandling, tar författarna upp frågan om hur 

danska biblioteksanvändare ser på och använder sig av folkbiblioteken i sin 

vardag. Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen gör en djupgående undersökning 

om kulturvanor utifrån 32 kvalitativa intervjuer av både brukare och ickebrukare. 

Genom att dela in de intervjuade i fyra olika positioner med utgångspunkt i Henrik 

Dahls modifiering av den franske sociologen Pierre Bourdieus livsstilsteori har de 

två biblioteksforskarna kunnat visa på vad sätt biblioteken gör en skillnad i den 

enskilde individens vardagsliv.24 

Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen redogör för vad som bestämmer 

individernas placering i den sociala strukturen enligt Bourdieus teorier. I deras 

förståelse av Bourdieu är individernas mängd ekonomiskt och kulturellt kapital 

helt avgörande. Begreppet ekonomiskt kapital ligger enligt dem nära den 

vardagliga förståelsen av ordet medan termen kulturellt kapital relateras till 

(fin)kulturen, den allmänna bildningen och behärskandet av ämnen som 

legitimerar en kulturs yttringar. Kulturellt kapital erhålls primärt genom 

utbildningssystemet och den sociala bakgrunden.25 De livsstilsgrupperingar som 

främst nyttjar biblioteket som ett socialt centrum är de som i Bourdieus förenklade 

schema fått namn efter de typifierade yrkesgrupperna direktör och hemtjänst. 

Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen benämner dem istället nordväst och 

sydost utifrån deras position i uppställningen mycket eller lite ekonomiskt kapital i 

                                                 
23 Audunson, R. (2005), ”The Public Library as a Meeting-Place in a Multicultural and Digital Context”, s. 

437ff. 
24 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), Gør biblioteket en forskel?, s. 18ff, 60ff. 
25 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), Gør biblioteket en forskel?, s. 57. 
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den horisontella axeln och mycket eller lite kulturellt kapital i den vertikala 

axeln.26 

Det är alltså främst de två livsstilarna nordväst och sydost som använder 

biblioteket en mötesplats och uppehållsrum. Den mer ekonomiskt bemedlade och 

karriärorienterade livsstilen i nordväst ser sin biblioteksvistelse som en motpol till 

en hektisk och stressande vardag. På biblioteket finns det utrymme för att kunna 

slappna av med att läsa tidning eller göra vistelsen till en familjeutflykt som ger 

möjlighet att kunna leka med sina barn. Den sydöstliga livsstilens starka intresse 

för bibliotekets sociala funktion kan enligt författarna ses i ljuset av dess 

förankring i lokalsamhället. Livsstilen innebär ett karakteristiskt engagemang i 

föreningsliv och andra sociala aktiviteter. För individer som lever med denna 

livsstil är familje- och hemmaliv, tradition och trygghet i närmiljön högt 

uppskattade värden. På biblioteket kan de upprätthålla och skapa nya relationer 

med människor de oftast känner från närområdet.27 

Även de andra livsstilarna använder biblioteket som ett socialt center men i 

mindre omfattning. Bibliotekens konkreta utbud spelar inte en lika stor roll som 

ramarna om ett gratis oförpliktigande offentligt rum. Jochumsen och Hvenegaard 

Rasmussens huvudpoäng är att barriärerna som hindrar folk från att använda 

biblioteket inte ligger i själva biblioteket utan i vardagslivets vanor, tid och behov, 

kort sagt i folks livsstilar.28 

Brugen af biblioteket er hermed ikke en konstant størrelse, men varierer i forskellige perioder 
af folks liv. I stedet for at skelne skarpt mellem brug og ikke-brug har vi derfor mere rettet 
fokus mod, hvilke mønstre som aftegnes i den varierende brug af biblioteket.29 

De flesta forskningsbidrag som rör folkbibliotek och dess mötesplatsfunktion har 

försökt besvara frågor om hur brukarnas faktiska biblioteksanvändning ser ut eller 

hur användare ställer sig till detta folkbibliotekens sätt att fungera. Svanhild Aabø, 

Ragnar Audunson och Andreas Vårheim har till exempel i ”How do public 

libraries function as meeting places?” (2010) presenterat en kvantitativ empirisk 

undersökning om besökarnas faktiska användning av biblioteken som en 

mötesplats. I artikeln framkommer en komplex bild av bibliotekets mötesplats. 

Artikelförfattarnas relativt stora survey-undersökning baseras på hundratals 

telefonintervjuer med respondenter från tre olika stadsdelar i Oslo. Frågorna som 

ställdes utgick från olika teoretiska dimensioner av mötesplatsbegreppet 

(Habermas tankar om den borgerliga offentligheten, Oldenburgs den tredje 

platsen, Goffmans frontstage- back stagedikotomi och Loflands tankar om möten 

mellan främlingar på offentliga platser), samt olika former av socialt kapital vilka 

                                                 
26 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), Gør biblioteket en forskel?, s. 129f, 58, 61f. 
27 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), Gør biblioteket en forskel?, s. 60f, 141, 129f. 
28 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), Gør biblioteket en forskel?, s. 139. 
29 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), Gør biblioteket en forskel?, s. 138. 
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sågs som tänkbara förklaringsmodeller till en varierad användning av biblioteken 

som en mötesplats.30 

Baserat på svaren identifierar författarna sex olika kategorier av möten. De är 

oavsiktliga lågintensiva möten med kända och okända människor, möten med 

människor olik en själv, möten som ramas in av den borgerliga offentligheten till 

exempel i möten med författare och politiker, högintensiva möten där 

gemensamma aktiviteter sker tillsammans med vänner eller kollegor, metamöten 

där biblioteket används för att komma i kontakt med andra organisationer eller 

aktiviteter, samt virtuella möten.31 

Aabø et al. påpekar att även om det inte sker någon direkt kommunikation 

mellan exempelvis studenter som läser i samma lokal kan det ändå ses som ett 

möte fast med en lägre intensitet. Mötens olika grad av intensitet kan placeras 

längs ett kontinuum med parallella aktiviteter i ena änden och en intensiv 

kommunikation i den andra.32 

En av hypoteserna i undersökningen var att skilda demografiska förhållanden i 

stadsdelarna borde visa på olikartade behov och uppvisa skilda sätt att träffas och 

uppehålla sig på biblioteken. Men efter statistiska bearbetningar av svaren 

konstaterar de att antalet olika former av möten som sker inte kan förklaras med 

stadsdelarnas karaktär eller av faktorer som kön, yrke, ålder eller inkomst. 

The important block of variables is the one including indexes measuring local community 
participation, improvement, and trust in community institutions. This findings suggest that 
there exist a relationship between social capital and the use of the library as a meeting place.33 

Hur detta samband ska tolkas vill författarna däremot inte spekulera i. Bidrar 

biblioteken till att skapa socialt kapital eller är användningen av bibliotekens 

mötesplatser ett resultat av redan förut existerande socialt kapital? Aabø et al. 

föreslår mer forskning för att kunna svara på denna fråga. En tredje slutsats 

författarna gör är att bibliotekens mötesplatser spelar en väsentlig roll i 

                                                 
30  Aabø, S., Audunson, R. & Vårheim, A. (2010), ”How do public libraries function as meeting places?”, s. 

18. Här finns inte utrymme för ingående redovisningar av de nämnda teorierna. Artikelförfattarna själva ger 

mycket svepande förklaringar till dessa teoretiska grundvalar. Jürgen Habermas ”public sphere meetings” 

förklarar Aabø et al. helt kort som kommunikativa akter av oförvanskad kommunikation där deltagare söker 

den gemensamma förståelsen baserat på kraften av det bästa argumentet. Ray Oldenburgs tredjeplatsbegrepp 

har tidigare i uppsatsen förklaras med Dorte Skot-Hansens tolkning av termen som en informell mötesplats 

mellan hemmet och arbetet. Detsamma gäller Erving Goffmans front stage- och back-stagebegrepp som 

Audunson menade vara strukturerade mötesplatser respektive informella mötesplatser där det är möjligt att 

reflektera. Lyn Loflands möten i ”the public realm” diskuteras senare i uppsatsen där det redogörs för hur 

Svanhild Aabø och Ragnar Audunsons tolkar Loflands public realm meetings som möten präglade av en artig 

tolerans främlingar emellan. 
31 Aabø, S., Audunson, R. & Vårheim, A. (2010), ”How do public libraries function as meeting places?”, s. 

22. 
32 Aabø, S., Audunson, R. & Vårheim, A. (2010), ”How do public libraries function as meeting places?”, s. 

18f. 
33 Aabø, S., Audunson, R. & Vårheim, A. (2010), ”How do public libraries function as meeting places?”, s. 

25. 
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utjämningen av individernas möjligheter att vara aktiva medborgare över sociala 

och ekonomiska skillnader.34 

Förut nämnda artikel är ett resultat av det så kallade PLACE-projektet, Public 

Libraries Areas for Citizenship; ett norskt forskningsprojekt verksamt mellan åren 

2007 och 2011 som studerade folkbibliotekens roll som mötesplats och deras 

potential för att skapa gemenskap och socialt kapital. Projektet har producerat en 

uppsjö av artiklar varav två presenteras här. Svanhild Aabø och Ragnar 

Audunsons artikel ”Use of library space and the library as place” (2012) är en 

uppföljning av det resultat som Aabø et al. presenterade 2010 och som redogjorts 

för ovan. Deras frågeställning, vad biblioteksbesökare som inte lånar men ändå 

uppehåller sig en längre period i bibliotekslokalerna egentligen gör, ställs mot 

bakgrunden av de resultat som uppmärksammades i den två år tidigare publicerade 

studien som redogjorts för ovan. Det konstateras att folkbiblioteksanvändningen är 

mycket mångsidig och varierad. 

Studien genomfördes genom 75 timmar icke-deltagande djupobservationer på 

bibliotek i de tre stadsdelar i Oslo som förgående undersökning utgick ifrån. Ett av 

biblioteken var alltså beläget i en stadsdel av medelklasskaraktär, ett annat i en 

mångkulturell och det tredje i en ”gentrifierad” stadsdel som tidigare varit av 

arbetarkaraktär men genomgått en social förändringsprocess så att individer med 

hög socioekonomisk status flyttat in. För att få insikt i kontexter observationer inte 

kunde avslöja gjordes även korta informella intervjuer med respondenterna.35 Flera 

slutsatser dras. Ett tydligt mönster är hur de flesta användarna verkar se biblioteket 

som en andraplats; alltså som det Oldenburg, i Aabø och Audunson tolkning av 

honom, anser vara arbetssfären i kontrast till det privata hemmets sfär som han 

benämner förstaplats. Biblioteket blir en förlängning av brukarnas skol- och 

arbetsplatser, och för dem utan jobb blir det en alternativ andraplats som 

strukturerar deras vardag på samma sätt som skolan eller arbetsplatsen gör för 

arbetstagaren och studenten. Studien ger också exempel på hur biblioteket 

används som förstaplats.36 

I artikeln utvecklas också tankegången om olika former av möten, nu indelade 

efter dimensionerna instrumentalitet och grad av interaktion. Fyra positioner är 

möjliga, alla observerade på biblioteken: låg instrumentalitet och låg grad av 

interaktion sker bland annat när kollegor på en rast sitter tillsammans sida vid sida 

men gör olika saker, hög instrumentalitet och låg grad av interaktion, exempelvis 

när studenter parallelläser inför en tentamen; låg instrumentalitet och hög grad av 

interaktion äger rum när en grupp vänner pratar med varandra i en sitthörna, och 

                                                 
34 Aabø, S., Audunson, R. & Vårheim, A. (2010), ”How do public libraries function as meeting places?”, s. 

25. 
35 Aabø, S. & Audunson, R. (2012), ”Use of library space and the library as place”, s. 141ff. 
36 Aabø, S. & Audunson, R. (2012), ”Use of library space and the library as place”, s. 147f. 
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när studenter samarbetar för att lösa en uppgift betraktas det vara hög 

instrumentalitet och hög grad av interaktion.37 

Dessa olika former av möten tenderar att mestadels vara högintensiva, det vill 

säga möten mellan personer som delar social tillhörighet eller varandras intressen. 

Men när de som använder biblioteket för olika arbetsliknade sysslor tar en paus 

utsätts de för ”otherness”, för pluralism i betydelsen olika etniciteter, kulturella 

uttryck, marginaliserade människor eller skilda åldersgrupper. Dessa möten är 

oftast indirekta och ickeverbala. Karaktären på de observerade lågintensiva 

mötena var enligt artikelförfattarna av den sort sociologen Lyn Lofland kallar för 

”restrained helpfulness” och ”civic inattention”. Aabø och Audunson förklarar den 

förra termen som situationer då människor från olika grupper exempelvis hjälper 

varandra med kaffe- eller kopieringsmaskiner och det senare begreppets innebörd 

exemplifieras i studien med att en tonårig flicka i punkutstyrsel kan sitta bredvid 

en medelålders konservativt klädd kvinna utan att bli uttittad. Aabø och Audunson 

menar att dessa former av möten är utmärkande för Loflands ”public realm”, alltså 

för hennes kategorisering av städers och det urbana livets utrymmen där den typ 

av relationer som dominerar är den som präglas av en artig tolerans främlingar 

emellan.38 Biblioteksanvändningen beskrivs som komplex. Författarna 

sammanfattar undersökningens resultat: 

Fluidity is what remains as the dominating impression, and this is also with regard to life 
spheres. Users float between roles and spheres – between that of a student, that of a family 
member, that of a friend and neighbour, that of a citizen, and so forth.39 

I den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen har alltså 

omvandlingen av samhället i stort avspeglat sig i forskningens intresse för 

relationen mellan folkbibliotek och samhällsutveckling. Studier som behandlar 

folkbibliotekens sociala funktioner tar oftast sin utgångspunkt i Marianne 

Andersson och Dorte Skot-Hansen uppställda modell som framhåller 

folkbibliotekens fyra huvudfunktioner i dagens lokalsamhälle, alltså en strävan 

efter att profilera och analysera biblioteken som kulturcentrum, kunskapscentrum, 

informationscentrum och som sociala centrum. Forskningen lånar många gånger 

perspektiv från sociologisk teori. Flera kopplingar görs till bibliotekens relation 

till civilsamhället. Ett för forskningen viktigt teoretisk bidrag ges med Ragnar 

Audunsons begreppspar hög- och lågintensiv mötesplats, vilket tydliggör 

kopplingen till det civila samhället och ger ett redskap att förklara vad för slags 

möten som sker på biblioteken. Men vetenskapligt fokus har främst legat på 

användarnas syn på och användning av folkbiblioteken. Hur bibliotekspersonal 

förhåller sig till samhälleliga, biblioteksorganisatoriska och idémässiga 

                                                 
37 Aabø, S. & Audunson, R. (2012), ”Use of library space and the library as place”, s. 146, 148. 
38 Aabø, S. & Audunson, R. (2012), ”Use of library space and the library as place”, s. 141, 146f. 
39 Aabø, S. & Audunson, R. (2012), ”Use of library space and the library as place”, s. 148. 
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förändringar finns det väldigt lite skrivet om. Därför är det relevant att detta nu 

uppmärksammas. 

Diskursanalyser 

Hur folkbiblioteksdebatter har förts i svensk media har Åse Hedemark undersökt i 

sin avhandling Det föreställda folkbiblioteket: En diskursanalytisk studie över 

biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006 (2009). Hon fann att de tre 

diskurserna ”allaktivitetsdiskurs”, ”boklig diskurs” och en ”informations-

förmedlande diskurs” gav uttryck för olika subjektspositioner bland de författare, 

biblioteksföreträdare och politiker som i hennes material frekventerade dagspress, 

TV och radio.40 Som teoretisk grund för sin undersökning har Hedemark utgått 

från Michel Foucaults kunskapssyn, Ernesto Laclau och Chantal Mouffes 

diskursanalytiska begreppsapparat och Stuart Halls representationteoretiska 

forskning om populärkultur och media. 

Ett antal debatter har analyserats i boken. Mindre omfattande diskussioner 

fördes under 1970-talet. Under denna period betonades andra verksamheter än 

läsning. Uppfattningen var att biblioteken borde syssla med teater, med politiska 

utställningar, debatter, diskotek och engagera sig genom uppsökande verksamhet 

på olika arbetsplatser. Det har fått Hedemark att namnge diskursen som 

allaktivitetsdiskurs. Relationen mellan biblioteken och användarna präglas av 

bibliotekens aktiva uppsökande verksamhet i det lokala samhället. Diskursen gör 

sig dock bara gällande under 1970-talet.41 

Våren 1983 rasade en hätsk debatt som handlade om vilken kompetens 

bibliotekarier borde besitta; en boklig syn på bibliotekens verksamhet ställdes mot 

en informations- och teknikpräglad syn på biblioteken och bibliotekspersonalens 

kompetens. ”Den informationsförmedlande diskursen” sattes i samband med en 

akademiseringsprocess som kom samtidigt som ett ökat marknadstänkande och 

idén om ett informationssamhälle började göra sig hörda. Att betona tekniken var 

”ett sätt att försvara sin position i en tid av teknologisk utveckling”.42 ”Den 

bokliga diskursen” såg en sådan kompetens snarare som ett hot än en tillgång. Där 

var istället tryckta böcker och folkbildning det centrala för biblioteks-

verksamheten. Diskursen har beröringspunkter med en konservativ ideologi som 

betonar ord som tradition och kulturarv som ställs i opposition mot ”förströelse” 

och ”nöje”.43 De två diskurserna försätter författare, bibliotekarier och användare i 

                                                 
40 Hedemark, Å. (2009), Det föreställda folkbiblioteket. En begreppsförklaring av termen ”subjektposition” 

finns under rubriken ”Laclau och Mouffes diskursteori” i teoriavsnittet. 
41 Hedemark, Å. (2009), Det föreställda folkbiblioteket, s. 151. 
42 Hedemark, Å. (2009), Det föreställda folkbiblioteket, s. 61f. 
43 Hedemark, Å. (2009), Det föreställda folkbiblioteket, s. 64f. 
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olika subjektpositioner. I den bokliga diskursen är författare och bibliotekariers 

värde knutet till bevarande av kulturarvet. Biblioteket ska fokusera på förmedling 

av folkbildning till ”alla”. Perspektivet utgår från den manlige författaren medan 

bibliotekarien framstår som ”den andra”.44 

Under tidiga 1990-talet inleds en debatt som Hedemark kallar ”Rädda 

biblioteken-debatten” och som har sin begynnelse år 1993 då den dåvarande 

borgliga regeringen aviserade planer på att ”dra ner på biblioteksverksamheten, 

avgiftsbelägga boklån samt lägga ner ett antal biblioteksfilialer i samband med 

den ekonomiska krisen i början av 1990-talet.”45 Författare och politiker var de 

främsta debattörerna. Hedemark uppmärksammar hur de som 1983 var 

meningsmotståndare nu sluter upp i en gemensam kamp. Nu har den informations-

förmedlande diskursen förändrats och präglas mindre av informations- och 

kommunikationsteknologin och mer av synen på användarna – omtalade som 

kunder – och bibliotekens verksamhet. Politiker på riksnivå som nyttjar diskursen 

verkar insatta i frågan, visionära och betonar de individuella användarnas egna 

önskemål men på lokal nivå verkar de relativt visionslösa. De som rosar den 

bokliga diskursens synsätt betonar däremot det gemensamma i formuleringar som 

”vårt kollektiva minne”. Biblioteksföreträdare är betydligt mindre synliga i 

debatten. Diskurserna som nämnts är enligt Hedemark inte bara förekommande i 

debatter som förts i förfluten tid. De visar sig, konkurrerar och samverkar med 

andra diskurser även idag.46 

I artikeln ”Speaking of users: On user discourses in the field of public 

libraries” (2005) har Åse Hedemark, Jenny Hedman och Olof Sundin gått igenom 

de tre stora svenska professionstidskrifterna för biblioteksyrket, Biblioteksbladet, 

Ikoner och Bibliotek i Samhälle. Med utgångspunkt i Ernesto Laclau och Chantal 

Mouffes diskursteori redogör de för vad som karaktäriserar olika sätt att tala om 

folkbiblioteksanvändare i 62 artiklar, publicerade mellan åren 1999 och 2002, vars 

innehåll på olika sätt diskuterar användare av folkbibliotek. Initialt verkade alla 

uttalanden ha sitt ursprung i en ”politiskt korrekt” traditionell uppfattning som 

menar att folkbiblioteken är en mötesplats och ett generellt utbildningsforum som 

borde tjäna hela allmänheten men de underprivilegierade i synnerhet. Efter en 

närgranskning finner artikelförfattarna emellertid en mer komplex bild där fyra 

skilda diskurser uppenbarar sig. Utöver den redan beskrivna ”The General 

Education Discourse” finner de också ”The Pedagogical Discourse”, ”The 

Information Technology Discourse” och ”The Information Management 

Discourse”.47 

                                                 
44 Hedemark, Å. (2009), Det föreställda folkbiblioteket, s. 78ff. 
45 Hedemark, Å. (2009), Det föreställda folkbiblioteket, s. 93. 
46 Hedemark, Å. (2009), Det föreställda folkbiblioteket, s. 96ff, 101, 119, 153ff. 
47 Hedemark, Å., Hedman, J. & Sundin, O. (2005), ”Speaking of users”. Artikeln är publicerad i den 

elektroniska forskningstidskriften Information research som inte använder sig av paginering varför 

sidhänvisning inte kan ges. 



 22 

The General Education Discourse har likheter med beskrivningen av ”den 

bokliga diskursen” och är djupt rotad i en generell idé om att folkbiblioteket som 

institution bör främja utbildning. Den sammanhänger både med det politiska 

projektet att integrera arbetarklassen i samhället och en kunskapssyn som antar att 

förnuft och vetenskapligt tänkande leder till välstånd för både individ och 

samhälle. I denna diskurs omtalas användarna i generella termer, som 

”medborgare” eller ”allmänheten”, och den individuella brukaren anses vara 

någon som är i behov av utbildning och fostran för att kunna ta del av den 

högkvalitativa kulturen. När användare kategoriseras i mindre grupper visar det 

sig vara en brist på överrensstämmelse mellan hur politiska visioner omtalas i 

politiskt korrekta ordalag och vad som sägs av egen erfarenhet. 

The Pedagogical Discourse är förbunden med den nya informations-

teknologin. Användarna ses som individer i behov av vägledning, kontroll och 

utbildning och de tilldelas omedvetna informationsbehov som bara bibliotekarien 

kan diagnostisera. Även i denna diskurs finns det två skilda sätt att uttrycka sig, en 

är relaterad till bibliotekariens egna arbetserfarenheter och den andra till en 

idealiserande retorik om den professionella rollen som talar om effektivitet, 

automatisering och informationskompetens. Ambitionen i denna senare bild är att 

skapa självförsörjande användare. 

The Information Technology Discourse är åtföljd av en speciell vokabulär i de 

ofta tekniskt orienterade texterna där ord som användarvänlig och interaktivitet 

kan nämnas som exempel. Precis som i den pedagogiska diskursen är synen på 

användaren den av en person i behov av utbildning, vägledning och kontroll men 

han eller hon betraktas dessutom som en individ med rätt att ställa krav på 

bibliotekstjänster. Det finns en medvetenhet om detta i de analyserade artiklarna 

uttryckt i ett ansvar att svara mot kraven. Dessa värden är i konflikt med en 

bibliotekspraktik som beskriver de faktiska erfarenheterna som mer verklighets-

förankrade och där användarna anses vara i behov av vägledning för att kunna 

praktisera ett korrekt Internet-användande. Synonymer till användare i diskursen 

är kursmedlemmar och/eller kunder. 

Hedemark et al. karaktäriserar The Information Management Discourse som 

klart influerad av marknadsekonomiskt tänkande varför de anser denna diskurs 

vara den yngsta och noterar att den är minst frekvent förekommande i 

textmaterialet. Diskursen har också en anknytning till den förut nämnda The 

Information Technology Discourse. I terminologin används ord som efterfrågan, 

vinst och maximering och användarna ses som kunder eller klienter. I ord som 

optimering och effektivitet märks också ett inflytande från lednings- och 

styrningsverksamhet, vanligtvis kallat för management. I motsats till The General 

Education Discourse är det biblioteksaktiviteterna och inte användarna som anses 

vara i behov av utveckling och nytänkande; användare betros med förmågan att ta 

ansvar för sina egna informationsbehov. Skillnaden mellan retorik och praktik 

som visat sig i de övriga diskurserna uppträder inte här. 
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Artikelförfattarna betonar hur attityder mot användarna baserade på de olika 

diskurserna kan ha både positiva och negativa praktiska implikationer i 

biblioteksverksamheten. Till exempel gör The General Education Discourse det 

svårt för bibliotekarierna att reflektera och upprätthålla en självkritik över sin roll, 

den pedagogiska diskursen riskerar att skapa ett ensidigt beroendeförhållande till 

användaren; Internets förmåga att demokratisera är ifrågasatt och i The 

Information Management Discourse gör tilltron till användarna att ingen talar å de 

eftersatta gruppernas vägnar.48 

I Folkebiblioteket under forandring: Modernitet, felt og diskurs gör Henrik 

Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen med hjälp av både diskursanalys 

och Pierre Bourdieus teori om sociala fält en genomgång av de danska 

folkbibliotekens utveckling. På det sättet har de kunnat analysera både 

utvecklingen inom fältet från 1960-talet fram 2000-talets första decenniemitt, och 

kunnat koppla utvecklingen till de större samhälleliga sammanhangen som omger 

de moderna folkbiblioteken. De vill i synnerhet förklara hur folkbiblioteken har 

blivit en del av den reflexiva moderniteten, en term de hämtar från sociologen 

Anthony Giddens som i Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens tolkning 

betecknar en ökad grad av komplexitet i ett samhälle som i hög grad förefaller 

vara utan riktning.49 

Enligt dem har utvecklingen gått mot att folkbiblioteken har blivit mer 

upplevelseorienterade. Ett märkbart brott i biblioteksutvecklingen utgörs av 

etablerandet av den brukarorienterade diskursen. Den börjar göra sig hörd från 

mitten av 1980-talet och övergår i koncensus på biblioteksfältet under 1990-talet. 

Den tiltagende konsensus om brugerorienteringen, der er skitseret i det ovenstående, medfører 
i en diskursteoretisk sammenhæng, at synet på brugeren op gennem 1990’erne får en mere 
fastlåst mening- eller mere teoretisk formuleret: Begrebet brugeren bliver et moment, da der er 
bred enighed om at tage udgangspunkt i brugerens præferencer og behov. Tilsvarende 
bettyder dette i et feltperspektiv, at brugerorienteringen op gennom 1990’erne bliver en del af 
feltets doksa – det alle akøtrer i feltet tager for givet.50 

Kvalitetsdiskussionerna som präglade de tidigare decenniernas upplysnings-

orienterade synsätt är inte längre det centrala. Denna övergång mot en mer 

marknads- och kundorienterad approach hade fördelen att kunna legitimera 

bibliotekens existens i tider av nedskärningar.51 Nästa steg karaktäriseras enligt 

Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen av ”rummelighedens diskurs” där synen 

på brukaren som ett handlande subjekt är tydligare och bibliotekets identitet nu 

inriktar sig på framtida perspektiv. Författarna reserverar sig dock här mot 

                                                 
48 Hedemark, Å., Hedman, J. & Sundin, O. (2005), ”Speaking of users”. 
49 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2006), Folkebiblioteket under forandring, s. 9. 
50 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2006), Folkebiblioteket under forandring, s. 180. För 

förklaring av begreppet moment se rubriken ”Laclau och Mouffes diskursteori” i teoriavsnittet. 
51 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2006), Folkebiblioteket under forandring, s. 162, 179ff. 
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diskursbegreppet. Egentligen är det inte fråga om en diskurs; det är snarare många 

olika sätt att se på framtidens bibliotek som kolliderar med varandra men ändå 

bedöms som likvärdiga. Biblioteket är inte bara en informationscentral utan även 

ett kunskapscenter, ett kulturcenter och en av de få existerande icke- kommersiella 

mötesplatserna i samhället. Sättet att se på biblioteken blir ett svar på det 

senmoderna samhällets villkor ”om performativ rationalitet og efterspørgsels-

styrning” och innebär att biblioteken ofta prioriterar effektivitet, synlighet, 

utlåningssiffror och legitimitet.52  

Läget anno 2005 skisserar Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen under 

rubriken ”den dynamisk fokuserende og oplevelseorienterede diskurs” som en 

större berättelse om de små berättelserna som uppstod på 1990-talet och som vi nu 

börjar se konturerna av. Den berättar inte bara vad biblioteken ska göra utan även 

varför. Liksom Audunsons framställning om bibliotek som en lågintensiv 

mötesplats menar Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen att biblioteken rör sig i 

en riktning mot en värderationalitet i motsats till den tidigare dominerande 

performativa rationaliteten. Informationsteknologin har otippat gett ett förnyat 

intresse för det fysiska biblioteket samtidigt som förmedlingen även sker virtuellt. 

Författarna kallar sammansmältningen av dessa två former för det hybrida 

biblioteket. Fler människor kommer till biblioteket utan att låna något och då ska 

biblioteksbesöket i sig ska vara en upplevelse utan att det sker på bekostnad av de 

övriga funktionerna.53 

I ett antologibidrag från 2006 har de två danska biblioteksforskarna fortsatt 

utforskningen av biblioteksutvecklingen. I ”Bibliotekets brugere – fra klienter til 

forandringsagenter” (2006) angriper de förändringen i synen på biblioteks-

användaren.54 Genom att låna två norska sociologers tre typifierade idealtyper, 

”medborgaren”, ”klienten” och ”kunden”, beskriver de hur synen förändrats från 

att användaren ses som en passiv mottagare av folkbibliotekens upplysnings-

projekt till en aktiv förändringsagent. Idealtyperna beskriver ”spændingsfeltet 

mellem biblioteket, brugerne og relevante samfundsmæssige forandringer”.55 

Målet med de tidiga moderna folkbiblioteken var att omforma de okultiverade 

användarna till myndiga samhällsmedlemmar som efter idealtypen ”medborgaren” 

i den borgerliga offentligheten kände till sina rättigheter såväl som sina plikter och 

                                                 
52 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2006), Folkebiblioteket under forandring, s. 180f, 204. Citat 

s. 181. 
53 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2006), Folkebiblioteket under forandring, s. 190, 200ff. 

Värderationalitet betecknar författarna, i enlighet med en av Max Webers idealtyper för socialt handlande, 

som en handling där ett etiskt, religiöst eller estetisk egenvärde har företräde i förhållande till de 

konsekvenser handlingen kan ha. Definitionen av värderationalitet ges på sidan 23 i Folkebiblioteket under 

forandring. 
54 Även om denna titel inte är en diskursanalys i formell mening väljer jag att placera den under ovanstående 

rubrik eftersom innehållet är närmre sammankopplat med diskurser än med bibliotek som mötesplats. 
55 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2006), ”Bibliotekets brugere – fra klienter till  

forandringsagenter”, s. 42. 



 25 

kunde delta i en politisk dialog som tjänar allmänhetens bästa. Användaren som 

en ”klient” var jämte medborgarrollen stark under 1960-talet. Klienten har fokus 

på individens rättigheter men är underlagd expertens förmynderi. På biblioteken i 

perioden då välfärdsstaten byggdes upp var kulturpolitiken ett försök att skydda 

användarna från en kommersiell masskultur som sågs som fördummande och 

passiviserande. Allteftersom upplöstes klientrollen och utvecklingen har gått mot 

att vi nu befinner oss i vad sociologerna Ivar Frønes och Ragnhild Brusdal, i 

Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens tolkning av dem, menar är ett 

kundsamhälle.56 

Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen menar att kundrollen har utvecklat sig 

i tre dimensioner: på höjden, bredden och djupet. Höjddimensionen innebär att 

fler generationer involveras, breddimensionen att vi uppfattar oss som kunder i 

fler och fler sammanhang och på djupet genomsyrar kundrollen hela vårat 

vardagsliv. På biblioteket innebär kundrollen att bibliotekens förmynderi upphör, 

användaren/kunden vet bäst själv och därmed närmar sig biblioteken 

marknadstanken och blir alltmer efterfrågansorienterade. Biblioteken präglas av 

upplevelsemarknaden men har fortfarande flera andra funktioner därjämte. Rollen 

medför till exempel att också barnen är med och bestämmer vad barnbiblioteket 

ska vara och hur det ska fungera snarare än det motsatta förhållandet som tidigare 

rådde. Artikelförfattarna ser positiv på denna utveckling. Användarna ses inte bara 

som krävande kunder utan som resurser biblioteken kan använda. ”[B]rugeren er 

således borgerrollen omsat til praksis, og ikke kun et mere eller mindre flygtigt 

ideal, som det var tilfældet tidigere.”57 

Även när det gäller diskursanalyser, utförda inom biblioteks- och 

informationsvetenskapens forskning, visar det sig alltså att bibliotekspersonalens 

diskursanvändning är ett försummat undersökningsobjekt. De diskursanalyser som 

har gjorts har ett institutionellt fokus och analyserar biblioteksdebatter som oftast 

kommer till uttryck i skriftligt formulerade inlägg. Det finns med andra ord 

intresse av att se närmre på hur bibliotekarier och biblioteksassistenter förhåller 

sig till de diskurser som har identifierats inom disciplinens forskning. En sådan 

analys skiljer sig också från de tidigare nämnda genom att fokusera ett vardagligt 

muntligt språkbruk istället för det formella och skriftligt formulerade. Hur skiljer 

sig dessa diskursiva praktiker åt? 

                                                 
56 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2006), ”Bibliotekets brugere – fra klienter til 

forandringsagenter”, s. 42ff, 45ff. 
57 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2006), ”Bibliotekets brugere – fra klienter til 

forandringsagenter”, s. 48ff. Citat s. 51. 
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Diskursanalys som teoretisk utgångspunkt 

Informationsvetenskapen har traditionellt sett utgått från ett kognitivt perspektiv 

där fokus har legat på att undersöka individers informationsbehov, deras 

informationssökning och informationsanvändning. Många forskare har dock 

uppmärksammat att det kognitiva perspektivet har förbisett de sociala aspekterna i 

informationsprocesserna. Det kognitiva synsättet har svårt att förklara hur man 

konceptualiserar eller hur man ska studera sociokulturella kontexter i 

informationsprocesser. Sanna Talja, professor i biblioteks- och informations-

vetenskap, refererar i ett proceedings från den första ISIC-konferensen58 filosofen 

Rafael Capurro som till och med har hävdat att ”the central concept in the 

cognitive viewpoint is not information but man. It is a theory about the 

information man – about the individual as a seeker and interpreter of 

information”.59 

Det finns ett antal problematiska underliggande antaganden i det kognitiva 

perspektivet. Bland annat ses individen som en stabil subjektiv helhet vars inre 

värld tas som ett faktum och en fundamental sanning vi förutsätts ha omedelbar 

tillgång till. Poststrukturalistiska teorier om språkets funktion ifrågasätter dessa 

antaganden. Wittgenstein ansåg till exempel att varken privata språk, subjektiva 

kunskapsstrukturer eller världsmodeller ens kan existera.60 Mot detta kognitiva 

perspektiv ställs diskursanalys som en teoretiskt och metodologiskt nyorientering 

som skiftar fokus från individen till det kontextuella. Detta skifte märks inte minst 

i terminologin där ”informationsbeteende” har bytts ut mot ”informationspraktik” 

för att spegla den sociala aspekten.61 Epistemologiskt utgår diskursanalysen från 

                                                 
58 ISIC, the information behavior conference, är en återkommande mångdisciplinär konferens om 

informationssökningsbeteende och informationsanvändning som hölls första gången i Tampere i Finland 

1996, då under namnet Information seeking in context. Vid det tillfället beslutades det att kongressen skulle 

bli en biennal. De två första konferensernas proceedings har publicerats i tyckt form men bidrag från 2004 

och framåt finns publicerade i open access-publikationen Information Research vars domän också inrymmer 

ISIC:s webbplats. Åtta ISIC-konferenser har hittills hållits. Wilson, T. D., ”ISIC”. 
59 Talja, S. (1997), “Constituting “information” and "user” as research objects. A theory of knowledge 

formations as an alternative to the information man -theory", s. 67. Kursivering i orginalet. 
60 Talja, S. (1997), “Constituting “information” and "user” as research objects. A theory of knowledge 

formations as an alternative to the information man -theory", s. 70. 
61 Talja, S. & McKenzie, P. J. (2007), ”Editors’ Introduction”, s. 100. 
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Michel Foucaults teorier om kunskapsformationer och forskningen intresserar sig 

främst för hur variationen av dessa skiftande formationer ska förklaras.62 

Vad som innefattas i diskursanalysbegreppet låter sig emellertid svårligen 

sammanfattas. Det finns dels olika former av indelningar och dels en mängd olika 

angreppssätt som överskrider gängse indelningsgrunder på grund av att 

diskursanalysens tekniker med fördel kan kombineras med andra angreppssätt på 

olika typer av problem, vilket har resulterat i en rik flora av tvärvetenskapliga 

forskningsansatser. Denna inkluderingsproblematik märks inte minst i de två 

senaste översiktsartiklarna som behandlar diskursanalys inom biblioteks- och 

informationsvetenskapen. Där John M. Budds indelning särskiljer de lingvistiskt 

baserade förhållningssätten, som vanligen utmynnar i samtalsanalys, och de 

kulturellt eller socialt baserade diskursiva praktikerna63, utgår Sanna Talja och 

Pamela J. McKenzie i sin redogörelse från mer omfångsrikt fattade diskursiva 

tillvägagångssätt som förvisso kan inrymma diskursanalys men som inte begränsar 

sig till dessa.64 

Ytterligare en kategorisering av diskursanalysbegreppet står Marianne Winter 

Jørgensen och Louise Phillips för när de i Diskursanalys som teori och metod 

(2000) redogör för tre diskursanalytiska angreppssätt och istället talar om det 

diskursanalytiska fältet där diskursanalys enligt dem ska förstås som ett 

samlingsbegrepp för hela forskningsfältet. De poängterar att trots olika 

infallsvinklar och skillnader i innebörd av nyckelbegrepp finns det gemensamma 

drag och teoretiska utgångspunkter som förenar de olika tvärvetenskapliga och 

multidisciplinära ansatserna. Det som främst framhålls är det gemensamma sätt att 

se på språket som helt eller delvis konstituerande för vår värld och som går under 

namnet socialkonstruktivism. Winter Jørgensen och Phillips härleder synen på 

språket från strukturalistisk och poststrukturalistisk språkteori och menat att 

åtminstone de tre utvalda angreppssätten ”diskursteori”, ”kritisk diskursanalys” 

och ”diskurspsykologi” dessutom har samma individuppfattning, vilken i sin tur är 

en vidareutveckling från strukturmarxismens syn på subjektet.65 

Språket är enligt socialkonstruktivismens perspektiv ingen fast struktur som vi 

oproblematiskt kan använda oss av för att meddela oss vår omvärld eller spegla 

vår verklighet. Det är istället en hela tiden föränderlig produkt av våra sätt att 

kategorisera världen. Vår kunskap om världen går alltid genom språket och är 

därmed inte att betrakta som en objektiv sanning. Snarare måste kunskap ses som 

präglade av vår kultur och historia vilka bidrar till att konstruera den sociala 

                                                 
62 Talja, S. (1997), “Constituting “information” and "user” as research objects. A theory of knowledge 
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världen. Det gör att betydelse och mening är kontingent; den är möjlig men inte 

nödvändig, det vill säga att det som i ett sammanhang förefaller vara självklart och 

helt naturligt kunde ha varit på ett annat sätt och kan i framtiden vara helt 

annorlunda. Förenklat kan detsamma även sägas gälla om subjektet. Också 

identitet skapas genom språklig användning i sociokulturella sammanhang och är 

på det sättet att betrakta som kontingent. Med ett sådant synsätt skapas och 

upprätthålls kunskap och identitet genom sociala processer där olika sätt att se på 

världen kämpar om vad som är sant och vad som är falskt. Det finns alltså 

samband mellan kunskap och sociala processer liksom det finns samband mellan 

kunskap och social handling. Olika sociala världsbilder möjliggör olika sociala 

handlingar. Med Winter Jørgensen och Phillips ord får ”den sociala 

konstruktionen av kunskap och sanning […] därmed konkreta sociala 

konsekvenser”.66 

Ordet diskurs betecknar de olika sätt att se på, tala om och förstå världen som 

kämpar om makten att fixera mening. Winter Jørgensen och Phillips förtydligar 

detta genom att beskriva olika förklaringsmodeller som kan uppstå vid El Nino-

fenomenet. Där vissa skulle beskriva översvämningen som en effekt av den 

globala växthuseffekten skulle andra kanske hellre se det som följden av politikers 

försummelse att bygga fördämningar. Beroende på perspektiv kan olika meningar 

tillskrivas samma fenomen. Men även om det finns diskursanalytiska angreppssätt 

som menar att all verklighet är diskursivt konstituerad innebär social-

konstruktivismens premisser inte att översvämningen bara existerar om 

föreställningen om den finns. Översvämningen är ett materiellt faktum och är en 

händelse som äger rum oberoende av människors tankar och tal, men får bara 

mening genom diskurs. Diskursernas omfattning och innehåll blir däremot en 

gradfråga som skiljer de olika diskursanalytiska angreppssätten åt.67 

Diskurstermen har nyttjats på många skiftande sätt i olika sammanhang, inte 

minst i diskursanalytiska kontexter. Därför är det av vikt att klargöra hur den 

begagnas här. Denna uppsats kommer att använda sig av de definitioner av diskurs 

och tolkningsrepertoarer som socialpsykologerna Jonathan Potter och Margaret 

Wetherell formulerat i Discourse and social psychology : Beyond attitudes and 

behavior (1987, omtryckt 2007). Termerna diskurs och tolkningsrepertoar är nära 

synonymer.68 
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We will use ’discourse’ in its most open sense, following Gilbert and Mulkay (1984) to cover 
all forms of spoken interaction, formal and informal, and written texts of all kinds. So when 
we talk of ’discourse analysis’ we mean analysis of any of these forms of discourse.69 

Redogörelsen nedan över olika diskursanalytiska angreppssätt syftar till att ge en 

bakgrund och fördjupad bild av diskursanalytisk teoribildning eftersom uppsatsen 

utgår från Wetherell och Potters diskurspsykologi men använder sig av olika 

element som utvecklats i andra diskursanalytiska perspektiv. Att kombinera olika 

diskursanalytiska verktyg och angreppssätt är inte bara möjligt utan är enligt 

Winter Jørgensen och Phillips dessutom att rekommendera då det skapar en 

bredare förståelse av ett undersökt område. Dessa verktyg måste dock sättas in i 

sitt teoretiska sammanhang för att försäkra att grundantagandena inte strider mot 

varandra.70 Diskurspsykologins angreppssätt bygger dessutom på samtalsanalys 

och till viss del lingvistiskt baserad diskursanalys vars teoretiska grund måste 

förklaras för att kunna förstås på ett korrekt sätt. De begrepp som hämtats från 

andra diskursteoretiska teoribildningar och som används i denna uppsats är 

Norman Faircloughs ”diskursordning”, Michel Foucaults ”statement” samt 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffes ”element”, ”moment”, ”flytande signifikant” 

och ”subjektposition”. John Budds uppdelning i ”Discourse Analysis and the 

Study of Communication in LIS ” samt Winter Jørgensen och Phillips genomgång 

av diskursanalytiska angreppssätt i Diskursanalys som teori och metod utgör 

utgångspunkterna för framställningen. 

Lingvistiskt baserad diskursanalys 

I John Budds redogörande artikel över hur diskursanalys kan tillämpas inom 

Biblioteks- och informationsvetenskapen, gör han en åtskillnad mellan den 

lingvistiskt baserade diskursanalysen och de kulturellt eller socialt baserade 

diskursiva praktikerna. Den lingvistiska diskursanalysfamiljen går oftast under 

namnet samtalsanalys och är meddelandeorienterad i den bemärkelse att fokus 

ligger på effektiviteten i informationsöverföringen. Denna typ av diskursanalys 

uppkom i samband med den så kallade språkliga vändningen inom human-

vetenskaperna. Däri är Ferdinand de Saussures tankar om språkets två nivåer en 

milstolpe för den språkvetenskapliga inriktning som kom att kallas för 

strukturalism och som lingvistisk diskursanalys i vissa delar både utgår ifrån och 

argumenterar mot.71 

Den lingvistiskt baserade diskursanalysens antaganden om språket måste 

ställas i kontrast mot Saussures språkteori som menar att det språkliga yttrandet, 
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parole, bara kan förklaras genom ett regelsystem, langue. Saussures tanke om att 

språket är arbiträrt, det vill säga att det inte finns någon naturlig förbindelse 

mellan det språkliga tecknet och dess referens, stämmer överens med 

diskursanalysens antaganden om hur språklig mening skapas. Men där 

strukturalisterna sökte efter den bakomliggande strukturen i enlighet med 

Saussures teori om en fast och oföränderlig språkstruktur, har Ernest Laclau och 

Chantal Mouffes i sin poststrukturalistiska diskursteori hävdat inte bara att 

språksystemet faktiskt är föränderligt utan också att betydelsen aldrig kan låsas 

fast. Enligt diskursanalys är det i den konkreta språkliga användningen som 

betydelse uppstår och hela tiden förändras. Det är alltså inte frågan om ett 

strukturellt nätverk utan om flera system, eller diskurser, där betydelsen skiftar 

från diskurs till diskurs.72 

Den tillämpade lingvistiska diskursanalys som Budd redogör för utgår dock 

inte främst från Saussure utan från John Austins filosofiska undersökningar om 

talakter.73 Diskursanalys frångår tanken om att yttranden antingen är sanna eller 

falska. Detsamma gjorde John Austin när han ifrågasatte dikotomiska 

sanningspostulat genom att se till de kontextuella förhållanden som omgärdar 

språkanvändningen. Han fann att vissa yttranden inte är beskrivningar som kan 

bekräftas eller falsifieras. De är ändå inte meningslösa utan principiellt viktiga för 

vad de gör, det vill säga den performativa akt yttrandet utgörs av. Meningen ”jag 

förklarar krig mot Filipinerna” är inte en omvärldsbeskrivning som är sann eller 

falsk, men under rätt omständigheter får den den praktiska konsekvensen av ett 

krigstillstånd. Även om dessa meningar, performatives med Austins terminologi, 

inte är falska i den traditionella meningen kan de visa sig vara bristfälliga om 

omständigheterna inte stämmer överens. Vissa villkor måste råda för att de ska 

anses lyckade.74 Wetherell och Potter ger ett exempel på hur meningen ”I dub thee 

Sir Lancelot” är beroende av rätt rådande omständigheter. 

There are various ways in which this utterance will fail to institute the act of knighting, or will 
make the act problematic in some way. For example, the person might have been 
misidentified: perhaps Merlin has mistakenly been caught tieing his shoe laces. Or perhaps the 
appropriate witness, the sword and so on are not present. It could even be that the whole thing 
is a joke set up to amuse the other Knights of the Round Table. In each case, there would be a 
problem with the utterance but the problem is not with its truth or falsity in any simple sense. 
The crucial point is that certain conditions have to prevail for performatives to be 
accomplished successfully.75 

John Searles vidareutveckling av Austin talaktsteori har anammats av den 

lingvistiska diskursanalysen, som i den tillämpade praktiken är en undersökning 
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av konversationsbeteenden där analysen inte bara inbegriper vad som sägs utan 

även hur det sägs. Här försöker man komma åt den avsedda effekten i talakten. 

Konversationer spelas vanligtvis in och för att få med alla detaljer blir de 

minutiöst transkriberade. I denna process är varje fonetiskt ljud, pauser, 

andningsmönster, timing i yttrandena, avbytanden och överlappningar mellan 

samtalspartners av största vikt. Ett mål med dessa noggranna språkliga analyser 

inom biblioteks- och informationsvetenskapen kan vara att förstå hur användare 

av informationssystem ställer frågor och hur de instanser som sysselsätter sig med 

informationsförmedling svarar för att på så sätt kunna förbättra servicen. I 

synnerhet då bibliotekens referensservice utvidgas till nya kanaler online kan 

denna form av diskursanalys vara en hjälp för att förstå de utmaningar som följer 

med det nya mediet.76 

Foucaults diskursanalys 

Den andra diskursanalysfamiljen i Budds redogörelse omfattar sociala, kulturella 

och politiska kommunikativa akter och är starkt förknippad med den franske 

filosofen, teoretikern och historikern Michel Foucault. Foucaults diskursanalys 

skiljer sig från de lingvistiska angreppssätten inte minst på grund av dess bredare 

historiska och makrosociologiska perspektiv. Det är inte de enskilda individernas 

kommunikativa handlingar som är i blickfånget utan de specialiserade språk som 

utvecklats i särskilda samhällen vid särskilda platser och tidpunkter. I hans egna 

undersökningar har analyserna fokuserats kring skrivna formella texter men 

textbegreppet kan även utökas till att inbegripa andra former av språkliga 

utsagor.77 

Liksom Austin intresserade sig Foucault för vad som omnämns som sanning. 

Men med hans epistemologi, eller kunskapssyn, löses hela sanningsbegreppet upp. 

Det går enligt Foucault inte att tala från en position utanför diskurserna och man 

kan därför aldrig nå någon sanning, vilket är en slutsats som får långtgående 

konsekvenser också för diskursanalysen. Inom diskurserna skapas det istället för 

sanning och osanning ”sanningseffekter”. Det är de diskursiva processer som är 

upphov till produktionen, regleringen och spridningen av de varken sanna eller 

falska utsagorna inom diskursen som diskursanalysen har som sitt 

undersökningsobjekt. Syftet är alltså att utreda vilka regler som styr vad som 

betraktas som sant och falskt. Ännu snävare formulerat menar Foucault att de 

diskursiva konstruktionerna innebär en gräns för vad som är meningsfullt och 

alltså över huvud taget är möjligt att sägas i en bestämd historisk epok.78 
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Kunskap är nära sammankopplat med makt. Men för Foucault är makt inte 

enbart den negativa eller dominanta kraft som exempelvis Louis Althusser och 

andra strukturmarxister lägger i begreppet ideologi, det vill säga en förvrängd 

kunskap om de reella relationerna som både utesluter och förtrycker. Makt för 

Foucault är tvärtom något produktivt.79 

Det som får makten att äga giltighet, det som gör att den blir accepterad, är helt enkelt det 
faktum att den inte bara tynger oss som en kraft som säger nej utan genomsyrar och skapar 
tingen; den framkallar njutning, frambringar kunskap, skapar diskurs. Den måste betraktas 
mer som ett produktivt nätverk som löper genom hela samhällskroppen än som en negativ 
instans med förtryck som uppgift.80 

Makt är inget som tillhör eller utövas av olika instanser eller agenter. Människor, 

institutioner och texters fortgående relationer genererar både makt och kunskap. 

Makten är alltså spridd och något som skapar vår sociala omvärld och gör den 

meningsfull likafullt som diskurserna utgår från ett antal underliggande 

antaganden som Foucault kallar för ”statements” vars funktion är att begränsa och 

leder då till en frånvaro av andra perspektiv. Maktkamper sker hela tiden både 

inom och mellan diskurser och skapar ett bredare nätverk av maktrelationer, ett 

strukturerat kunskapsfällt, ett ”episteme”. Starkare diskurser kan bli mer 

inflytelserika utanför sina discipliners gränser medan svagare stärker sin position 

genom att anta teorier och metodologier från starkare diskurser.81 Begreppet 

”statements” på det sätt som Sanna Talja använder och förstår det i ”Analyzing 

qualitative interview data: the discourse analytic method” (1999) kommer att 

användas som ett sätt att urskilja olika tolkningsrepertoarer och diskurser i 

uppsatsens analysdel. 

Foucaults teorier, kunskapssyn och begrepp har påverkat de flesta 

senkommande diskursanalytiska angreppssätt. Laclau och Mouffes diskursteori 

har till exempel övertagit den poststrukturalistiska ståndpunkten att diskurser 

aldrig är statiska medan diskurspsykologin, vars teori denna uppsats utgår ifrån, 

tagit fasta på synen på subjektet som decentraliserat. Essän ”What is an auhtor?” 

tar upp en konsekvens av Foucaults uppfattning om hur subjekt skapas i diskurser. 

Där dödförklarar Foucault författaren såsom varande enbart en funktion i en 

diskursiv formation. Dels blir författaren liksom andra subjekt en produkt av den 

sociala konstruktionen i och mellan diskurser, och dels menar han att meningen i 
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en text kan skilja sig från en tid och plats till en annan och undflyr därför 

författarens intentioner och blir istället en läsarnas konstruktion.82 

I jämförelse med humanioradisciplinernas teoribildningar har biblioteks- och 

informationsvetenskapen har varit sen med att ta till sig Foucault. Främst har 

teorierna använts utifrån för att analysera och kritisera det dominerande kognitiva 

perspektivet inom ämnets forskning. Mest notabel bland dessa undersökningar är 

Bernd Frohmanns artikel ”The Power of Images: A Discourse Analysis of the 

Cognitive Viewpoinit” (1992) där han bland annat hävdar att informations-

vetenskapen genom att utesluta sociala perspektiv förstärker ett status quo och 

därför utför ideologiskt arbete åt den moderna kapitalistiska bildmarknaden.83 

Först sedan två ICIC-konferenser hållits i slutet av 1990-talet har forskare inom 

det egna fältet börjat använda sig av diskursanalytiska verktyg hämtade från 

Foucaults arbeten som ramverk för intervjubaserade studier för att undersöka 

sociala aspekter av informationsbeteenden eller informationspraktiker.84 

Laclau och Mouffes diskursteori 

Med tanke på att det diskursanalytiska angreppssätt som vanligtvis går under 

namnet diskursteori inte har utvecklat någon färdig metodologi är det 

förvånansvärt välanvänt inom biblioteks- och informationsvetenskapen.85 Ett par 

titlar i denna uppsats forskningsöversikt samt ett flertal svenska studentuppsatser 

har Ernesto Laclau och Chantal Mouffes teoribygge som grund för sina 

diskursanalytiska läsningar. 

Grunden i teorin är att förklara hur diskurser konstitueras och förändras. 

Diskurs förstås som en tillfällig tillslutning som fixerar betydelse på ett bestämt 

sätt, men huvudpoängen som Laclau och Mouffe för fram är att den aldrig 

slutgiltigt kan fixeras. En diskurs kan aldrig etablera sig som den enda inom ett 

område.86 All betydelse glider, allting är kontingent och allting är diskursivt 

ordnat. Denna slutsats för med sig att Laclau och Mouffe till exempel kan hävda 

att samhället inte finns, det vill säga att det som storhet aldrig är fullbordat. Det 

sker hela tiden en ständig diskursiv kamp om definitioner av samhälle och 

identitet som får sociala konsekvenser. 87 För att beskriva diskursernas strävan 
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efter betydelsefixering introduceras det ett flertal begrepp som ska förklara 

betydelsebildningsprocessen. Tre av dessa kommer att användas på de ställen i 

uppsatsen då diskurspsykologins terminologi inte bedöms vara tillräcklig. 

Moment: Tecken i en diskurs som fixeras genom att de skiljer sig från varandra på 

bestämda sätt i diskursens system. Betydelsen bestäms av deras relationer till 

varandra. 

Element: De mångtydiga tecken som inte slutgiltig fått sin mening fixerad. Laclau 

och Mouffe menar att alla tecken egentligen är element eftersom betydelser 

aldrig kan fixeras slutgiltigt och entydigt. 

Flytande signifikant: De tecken som olika diskurser försöker ge innehåll åt just på 

sitt sätt. Begreppet hänvisar till den kamp som förs mellan olika diskurser om 

viktiga tecken.88 

Dessa begrepp är de grundläggande verktygen i diskursteorin. För att konkretisera 

den tämligen abstrakta terminologin exemplifierar Winter Jørgensen och Phillips 

med den medicinska diskursen. Där får tecken som ”symptom” och ”vävnad” 

betydelse när de relateras till ”kroppen” och blir då moment i diskursen. Alternativ 

behandling är en konkurrerande diskurs som också vill fixera kroppen som 

moment. Kroppen är alltså förutom moment i den medicinska diskursen dessutom 

en flytande signifikant och ett element när den alternativa behandlingsdiskursen 

tas i beaktande. 

Laclau och Mouffe har en rik flora av ytterligare begrepp med specifika 

definitioner knutna till sig men för uppsatsens syfte är ”subjektposition” av 

särskilt intresse. Det kan knytas an till Foucaults reducering av författaren ”såsom 

varande enbart en funktion i en diskursiv formation” som tidigare berörts under 

annan rubrik i uppsatsen. Författaren kan med andra ord sägas vara en 

subjektposition till vilken det ”knyts vissa förväntningar om hur man ska uppföra 

sig och vad man kan säga och inte säga”.89 I diskursteorin anses subjektet 

fragmenterat och överdeterminerat, det vill säga att olika motstridiga diskurser 

positionerar subjektet på olika sätt som kan vara i konflikt med varandra. Ska till 

exempel en individ på valdagen sätta sitt kryss på valsedeln i egenskap av kristen, 

feminist eller arbetare?90 Begreppet är tillämpligt även utanför diskursteorin. Nigel 

Edley argumenterar i antologibidraget ”Analysing masculinity: Interpretative 

repertoires, ideological dilemmas and subject positions” för att subjektposition 

kan vara ett praktiskt begrepp också för den så kallade kritiska diskurspsykologin 
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som analyserar naturaliseringsprocesser och vars teori implicerar antagandet att 

historia och kultur både påverkar och förändras av diskursiva praktiker.91 

Faircloughs kritiska diskursanalys 

Från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys har uppsatsen hämtat begreppet 

diskursordning. Det är centralt i hans angreppssätt men har där en särskild 

betydelse. Faircloughs diskursanalys har drag från flera olika teoretiska traditioner 

och är utvecklad som en tredimensionell modell som förutom analys av den 

diskursiva praktikens nivå omfattar en textnivå och en sociala praktikers nivå. 

Själv har Fairclough gett en relativt kort och enkelt sammanfattad beskrivning av 

så kallad kritisk diskursanalys: 

Critical approaches differ from non-critical approaches in not just describing discursive 
practices, but also showing how discourse is shaped by relations of power and ideologies, and 
the constructive effects discourse has upon social identities, social relations and systems of 
knowledge and belief, neither of which is normally apparent to discourse participants.92 

Ordet kritisk syftar på uppfattningen att diskursanalys ska ha som mål att 

klarlägga de oftast ogenomskinliga maktförhållanden som döljs och reproduceras 

av de diskursiva praktikerna. Fairclough återupptar det strukturmarxistiska 

ideologibegreppet som Foucault avvisat. Men även om begreppet, här med 

innebörden ”betydelse i maktens tjänst”, används i Faircloughs teori menar han 

inte att människor är passiva ideologiska subjekt utan tillskriver dem möjligheter 

till motstånd och aktiv handling. Som ett led i den tankegången ska enligt 

Fairclough resultaten av den kritiska diskursanalysen användas i kampen för social 

förändring. Han är därför inte politiskt neutral utan ställer sig på de undertryckta 

samhällsgruppernas sida vilka enligt Fairclough bör ta del av forskningsresultaten 

för att bli mer medvetna om de ramar och begränsningar i språkbruket som hindrar 

dem från att göra motstånd mot ojämlika förhållanden. Kritisk språkmedvetenhet 

är Faircloughs term för denna form av forskningsanvändning.93 

Viktigt att poängtera är att Fairclough skiljer mellan diskursiv praktik, det vill 

säga utövandet av diskurs, och annan social praktik som kan vara regelbundna, 

socialt förankrade och institutionaliserade. Diskursanalysen måste därför 

kombineras med sociologisk teori och kulturteori för att även denna dimension 

ska kunna inrymmas i analysen. Teoretiskt sett innebär det att diskurser och andra 
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sociala dimensioner står i ett dialektiskt förhållande till varandra; diskurs både 

konstituerar den sociala världen och konstitueras av andra sociala praktiker. 

Exemplifierat kan förhållandet mellan föräldrar och barn i familjen enligt 

Fairclough både vara en stelnad institution i samhället och de ursprungligen 

diskursivt konstituerade praktiker, identiteter och relationerna som sedan avlagrats 

i institutioner och icke diskursiva praktiker. Rollerna bestäms både av diskurs, 

institutioner och sociala relationer i samhället.94 

Diskurstermen är reserverad för lingvistiska element, tal- och textspråk och i 

viss mån även bilder, men i analysen uppmärksammas ytterligare två dimensioner. 

Den kritiska diskursanalysen i Faircloughs tappning ska se på ett fall av 

språkbruk, den så kallade kommunikativa händelsen, i form av text, diskursiv 

praktik och social praktik. Syftet med analysen är att avslöja hur 

”diskursordningen” förhåller sig. Med diskursordning menas ”summan av alla de 

genrer och diskurser som används inom en social institution eller en social 

domän.”95 Winter Jørgensen och Phillips anser att diskursordning är ett så 

användbart begrepp att de förordar att den även infogas i användningen av andra 

diskursanalytiska angreppssätt. På det sättet kan exempelvis denna underförstådda 

nivå i diskurspsykologins teori och metodologi göras mer explicit. Denna uppsats 

kommer att nyttja begreppet på det sätt som Winter Jørgensen och Phillips föreslår 

för att ringa in en grupp diskurser som alla försöker etablera sig i samma domän 

och både är i konflikt och i samklang med varandra men där en diskurs vanligtvis 

är dominerande.96 

Diskurspsykologi 

Liksom diskursanalys inom biblioteks- och informationsvetenskapen använts som 

en kritik av disciplinen har diskurspsykologin utvecklats som ett ifrågasättande av 

kognitivismen inom socialpsykologin. I synnerhet Potter och Wetherells 

Discourse and social psychology : Beyond attitudes and behavior har varit viktig 

för utvecklandet av den teoretiska grundvalen och frambringandet av nya 

metodologiska forskningsredskap. Det finns dock stora skillnader i den samling 

angreppssätt som Winter Jørgensen och Phillips valt att kalla för diskurs-

psykologi. Vivien Burr har grupperat skaran i ”analys av diskurser”, analys-

metoder med ursprung i Foucaults diskursteori, och ”diskursanalys”, angreppssätt 

som bygger på entnometodologi och samtalsanalys. Winter Jørgensen och Phillips 
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anser att indelningen är onyanserad och placerar hellre dem längs ett kontinuum, 

det vill säga i en schematisk uppställning där angreppssätt i den ena änden söker 

att identifiera och kartlägga bredare abstrakta diskurser medan angreppssätt i den 

andra änden i detalj undersöker det vardagliga språkbruket som aktiviteter i den 

sociala interaktionen.97 

Denna uppsats utgår främst från den teori och metodologi som Jonathan Potter 

och Margaret Wetherell beskrivit och utvecklat. I Discourse and social 

psychology : Beyond attitudes and behavior redogör de för grunderna för deras 

diskursanalys som ligger i talaktsteori, etnometodologi och semiologi. Efter att ha 

gått igenom för- och nackdelar med de tre tillvägagångssätten att studera språk 

drar de slutsatsen att variation och konstruktion är centralt för människors 

språkanvändning. 

In general, we find that if talk is orientated to many different functions, global and specific, 
any examination of language over time reveals considerable variation. A person’s account 
will vary according to its function. That is, it will vary according to the purpose of the talk.98 

Av olika anledningar använder sig människor av språket för att konstruera 

versioner av den sociala verkligheten. Exempelvis kan en förfrågan om att få låna 

en miniräknare vara formulerad som en indirekt eller abstrakt fråga för att mildra 

ett nekande svar: ”att behöva räkna ut de här statistiska uppgifterna för hand gör 

mig vansinnig”. På liknande sätt kan beskrivningen av en person som görs för en 

vän skilja sig från den som görs inför en förälder. Personens fallenhet för 

kriminella inslag kanske inte är en lika passande beskrivning för föräldern som 

den är för den nära vännen. Dessa delar av talet kan bara förstås genom att sätta in 

dem i den omgivande kontexten, vilken kan variera från situation till situation. 

Detta förklarar hur utsagor kan variera istället för att fungera som fasta språkliga 

resurser. Potter och Wetherell konstaterar att ”[t]he principal tenet of discourse 

analysis is that function involves construction of versions, and is demonstrated by 

language variation”.99 

Variationer i språkanvändningen har observerats i olika experiment i 

socialpsykologin men har undertryckts eller tonats ner. Till exempel så var 

experimenten i socialpsykologin fram till 1970-talet designade för att förhindra 

variationer i tolkningar, innehållsanalysens kodning i breda kategorier skymmer 

intressanta skillnader istället för att framhäva dem och över lag förutsätter dessa 

strategier en ”realistisk” modell för hur språk används som döljer variationer. Ett 

sådant förhållningssätt tar för givet att när flera individer beskriver samma 

händelse kommer deras redogörelser vara konsistenta och av metodologiska skäl 
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antas samstämmiga skildringar beskriva vad som faktiskt skedde. 

Diskurspsykologin ifrågasätter ett sådant synsätt och ser tvärtom att människor 

aktivt konstruerar språkliga versioner av verkligheten. Potter och Wetherell går 

dock ännu längre: ”Much of the socal interaction is based around dealings with 

events and people which are experienced only in terms of specific linguistic 

versions”.100 

Udden är riktad mot den kognitivistiska uppfattning i socialpsykologin som 

menar att attityder, sociala grupper och identiteter kan förklaras utifrån 

underliggande sinnestilstånd eller mentala processer. Detta perspektiv ser jaget 

som en ”autonom, avgränsad enhet med en uppsättning autentiska 

karaktäriska”.101 De traditionella experimentella undersökningsmetoderna häri 

syftar till att identifiera universella kognitiva processer som förklarar socialt 

handlande. Den bakomliggande premissen är att individen använder sig av 

kategorier som baseras på empirisk erfarenhet för att skapa mening. Utifrån vår 

iakttagelse av omvärlden konstrueras strukturer eller representationer som 

används för att kategorisera information om världen som skisser av rutin-

situationer. Diskurspsykologin ifrågasätter antaganden om universella processer 

och hävdar likt Foucault att sociala aktiviteter och våra sätt att förstå och 

kategorisera världen är historiskt och socialt specifika och därmed kontingenta.102 

Potter och Wetherell kontrasterar den teori om sociala representationer som 

uppkommit inom socialpsykologin mot diskurspsykologins teori om tolknings-

repertoarer. Tolkningsrepertoarer är en analytisk enhet som syftar till att förklara 

de fenomen som socialpsykologin förstår och benämner som attityder, 

trosföreställningar och tillskrivningar. Termen tolkningsrepertoar kan förstås som 

en nära synonym till diskurs och är i grunden en form av lexikon eller förteckning 

av termer och metaforer som karaktäriserar och utvärderar handlingar och 

händelser.103 

Interpretative repertoires are recurrently used systems of terms used for characterizing and 
evaluating actions, events and other phenomena. A repertoire […] is constituted through a 
limited range of terms used in particular stylistic and grammatical constructions. Often a 
repertoire will be organized around specific metaphors and figures of speech (tropes)[.]104 

Flera av de problem som socialpsykologins teori om sociala representationer 

skapar när den ska användas i praktiken undviks med diskurspsykologins teori om 

tolkningsrepertoarer. Till exempel uppställer man inga anspråk på att finna 

element som vissa grupper eller individer alltid använder genom att identifiera 
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tolkningsrepertoarer i språkanvändningen. Individer befinner sig i många olika 

situationer livet igenom och använder sig då av många olika tolkningsrepertoarer 

anpassade för just dessa omständigheter.105 Diskurspsykologins intresse av 

diskurser och tolkningsrepertoarer är av retorisk art. Det är inte den lingvistiska 

uppbyggnaden som är i fokus utan hur text och tal används för att skapa social 

handling, samt demonstrationen av de effekter och verkningar som skapar sociala 

mönster.106 

Inom biblioteks- och informationsvetenskapen är det främst Sanna Talja som i 

sin forskning använt sig av delar av den diskursanalys som Potter och Wetherell 

förespråkar. I hennes doktorsavhandling Musiikki, kulttuuri, kirjasto: diskurssien 

analyysi (1998), i engelsk översättning Music, Culture and the library: an 

analysis of discourses (2001) begagnas teorin om tolkningsrepertoarer som en 

modell för att beskriva hur motstridiga diskurser om musikbibliotek kan 

samexistera. Hon har också i artikeln ”Analyzing qualitative interview data: the 

discourse analytic method” redogjort för hur metoden kan användas inom den 

biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen. Hon poängterar där att det 

inte är individerna som är den viktigaste enheten i analysen utan de kulturella 

regelbundenheterna i deltagarnas yttranden som sedan studeras på en 

makrosociologisk nivå.107 

Det kan vara på sin plats med ett klargörande om en principiell skillnad 

mellan termerna tolkningsrepertoar och diskurs. Begreppen kan visserligen förstås 

som synonymer men enligt Nigel Edley signalerar de olika konceptuella och 

metodologiska positioner inom det diskursanalytiska fältet. Diskurs lutar mer åt 

Foucaultinspirerade perspektiv som intresserar sig för frågor om hur makt 

opererar. Diskurser anses konstituera hela institutioner och människorna ses som 

positionerade av diskurserna. Tolkningsrepertoar används mer av dem som vill 

betona individernas konstituerande förmågor och deras flexibla språkanvändning. 

Jämfört med diskurser ses tolkningsrepertoarer vanligtvis som mindre i 

omfattning, mer fragmenterade och inte lika tillslutna.108 I uppsatsens analysdel 

kommer diskursbegreppet att användas för mer statiska och slutna sätt att tala om 

fenomen medan tolkningsrepertoar betecknar olika retoriska möjligheter som 

erbjuds talare. Distinktionen är snarare pragmatisk än teoretisk. 
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Skillnader i angreppssätten 

Som vi sett så använder sig de olika diskursanalytiska angreppssätten av olika 

verktygslådor som, beroende på vad som är av intresse i undersökningsobjektet 

och för analysens frågeställningar, lämpar sig olika väl som ingångar till olika 

former av material. De diskursanalytiska verktyg som uppsatsen kommer att nyttja 

bedöms inte strida mot varandras teoretiska grundantaganden och hindrar därför 

inte att ett redskapen kombineras inom ett diskursteoretiskt ramverk. Några 

anmärkningar om skillnader perspektiven emellan bör ändå lyftas fram. 

När det gäller val av angreppssätt i förhållande till undersökningsobjekt 

koncentrerar sig lingvistiskt baserad diskursanalys på närgångna analyser av 

interaktioner på det mikrosociologiska planet medan de övriga i större omfattning 

inriktar sig mot bredare sociala, kulturella och politiska kommunikativa akter. I 

Winter Jørgensen och Phillips uppställda kontinuum över analytisk fokus visar sig 

diskurspsykologin ligga närmast en vardagsdiskurs medan Laclau och Mouffes 

diskurspsykologi placerar sig längst ut i det abstrakta fältet i meningen att de 

beskriver de stora linjerna på ett mer teoretiskt tillvägagångssätt. Faircloughs 

kritiska diskursanalys och Foucaults synsätt intar där en mellanposition.109 

Laclau och Mouffes uppfattning att all social praktik är diskursiv innebär att 

diskursteorin är en enhetlig poststrukturalistisk förklaringsmodell som kan stå på 

egna ben medan Faircloughs tredimensionella modell som gör åtskillnad mellan 

diskursiv och social praktik kräver en kombination med andra teorier. Winter 

Jørgensen och Phillips anmärker att diskurspsykologin har svagheter i sina 

analytiska redskap och rekommenderar att verktyg därför lånas från andra 

angreppssätt.110 

Makt är för både Foucault och Laclau och Mouffe något produktivt. 

Diskurspsykologin har däremot kritiken av ideologisk maktutövning gemensamt 

med kritisk diskursanalys, och i förhållande till diskursteorin delar 

diskurspsykologin även diskursteorins styrkor och intresse i att förklara identitet 

och gruppbildningar. 
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Källmaterial 

För att få tillgång till folkbibliotekspersonals vardagliga tal om bibliotek som en 

mötesplats har en fokusgrupp genomförts. Valet att samla in material på detta sätt 

har gjorts på grund av att denna metod kommer närmre det oreflekterade bruket av 

givna språkdiskurser än andra kvalitativa intervjumetoder. Fokusgrupp som metod 

har främst använts inom näringslivet för att göra marknadsundersökningar men 

lämpar sig även utmärkt i detta sammanhang som en kvalitativ intervjumetod.111 

Till grund för genomförandet har i första hand Bente Halkiers bok Fokusgrupper 

(2010) konsulterats. Halkier ansluter sig till sociologen David Morgans definition 

av fokusgrupp: ”Morgan är en av de oftast citerade fokusgruppforskarna och 

uppfattar fokusgrupper som en forskningsmetod där data produceras via 

gruppinteraktion kring ett ämne som forskaren har bestämt.”112 

Rekryteringen av deltagare har skett genom att en förfrågan om att delta i en 

fokusgrupp har skickats ut till all folkbibliotekspersonal i ett svenskt län beläget i 

den mellersta delen av landet. I inbjudan bjöds både bibliotekarier och 

biblioteksassistenter in. Sex personer svarade på inbjudan varav fyra hade 

möjlighet att delta. Dessa var alla kvinnor, bibliotekarier och hade helt eller delvis 

barn och ungdomar som ansvarsområde i sin yrkesverksamhet. Denna avgränsning 

var inte ett medvetet selektivt val utan en konsekvens av att förutsättningslöst 

rekrytera deltagare till fokusgruppen baserat på deras eget intresse av att delta. 

Avsikten med detta rekryteringsförfarande var att främja den sociala interaktionen.  

Halkier ser flera fördelar med en fokusgrupp där deltagarna inte redan känner 

varandra. Dels undviker man att människor som känner varandra spelar ut en 

massa existerande sociala relationer som rubbar innehållsliga mönster i 

uttalandena, och dels är graden av social kontroll mindre bland människor som 

inte känner varandra. Därför kan deltagarna uttala sig utan att behöva stå till svars 

för sina uttalanden efter fokusgruppen, något som annars kan hämma somliga. 

Deltagarna är också tvungna att fråga varandra mer explicit om olika saker 

eftersom deras olika uppfattningar inte kan tas för givna. Därmed kan flera olika 

perspektiv komma fram. Det är dock rimligt att anta, vilket senare visade sig 

stämma, att barn- och ungdomsbibliotekarier som jobbar i samma län ändå i viss 
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utsträckning känner varandra även om de inte delar samma arbetsplats. Halkier 

framhåller att olika perspektiv kan fördjupas om fokusgrupper genomförs med 

redan existerande sociala nätverksgrupper eftersom deltagarna då delar varandras 

erfarenheter och upplevelser och därför känner sig trygga och kan föreställa sig 

varandras reaktioner.113 

Antalet deltagare i fokusgruppen var fyra. I litteratur om fokusgrupper är det 

rekommenderade antalet deltagare mycket varierat; det kan vara allt från tre till 

tolv. Mindre grupper är sårbara för avhopp och riskerar att producera för lite social 

interaktion men är å andra sidan lämpligare om man vill bearbeta materialet på 

djupet, exempelvis vad gäller språkliga uttryck och betydelsebildningar. Större 

grupper kan användas för att få så många olika perspektiv på samtalsämnet som 

möjligt men har nackdelen att de lätt splittras i undergrupper. I detta fall har 

svarsfrekvensen och möjlighet att avvara tid för deltagande varit helt avgörande 

för deltagarantalet. I större forskningsprojekt som löper över flera år är det vanligt 

med flera fokusgrupper, minst sex, men som studentprojekt är rekommendationen 

ett absolut minimum av fokusgrupper på grund av arbetsintensiteten. Fler 

fokusgrupper ger inte nödvändigtvis ett bättre empiriskt arbete.114 

De fyra fokusgruppdeltagarna jobbar alla mot barn- och ungdomar men har 

ändå relativt olika arbetsuppgifter. Bibliotekarie 1 (i transkriptionen B1) är barn- 

och ungdomsbibliotekarie i en av länets ytterkommuner. Hon ansvarar ensam för 

barn- och ungdomsverksamheten i hela kommunen vilket innebär att hon 

exempelvis pratar med föräldragrupper och arbetar med olika sorters projekt 

riktade mot målgruppen. Bibliotekarie 2 (B2) arbetar på ett stadsdelsbibliotek i 

länets centralort. Hon är en av två barn- och ungdomsbibliotekarier på biblioteket. 

Bibliotekarie 3 (B3) har en delad tjänst. Dels arbetar hon med programverksamhet 

för vuxna på centralortens stadsbibliotek, och dels har hon hand om 

skolbiblioteksverksamhet för den uppsökande verksamheten. Bibliotekarie 4 (B4) 

är platsansvarig på barn- och ungdomsavdelningen på centralortens stadsbibliotek. 

Hon är också samordnare för barnbiblioteksverksamheten i kommunen och har 

alltså en arbetsledande roll gentemot sina kollegor. 

Fokusgruppen genomfördes i ett sammanträdesrum i en universitetsbyggnad 

som ligger i nära anslutning till ett universitetsbibliotek. Platsen kan därför både 

sägas vara en neutral institutionell plats och en ämnesrelevant plats, kontextuellt 

välbekant för deltagarna. Fokusgruppintervjun tog en och en halv timme i anspråk. 

Inräknat är då introduktion av forskningsprojektet, deltagarpresentation, test av 

inspelningsutrustning, informella samtal innan själva fokusgruppen samt olika 

fikarelaterade bestyr. En deltagare var tvungen att gå efter cirka en timmes samtal 

medan de övriga fortsatte i ytterligare omkring fem minuter. 
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Genomförandet av fokusgruppen utfördes efter Halkiers rekommendationer 

och med den efterkommande diskursanalytiska bearbetningen i åtanke. 

Fokusgruppen var strukturerad efter en lös modell där bibliotekarierna sinsemellan 

fritt fick diskutera det övergripande temat ”biblioteket som en mötesplats” med 

utgångspunkt i ett antal öppna och mycket breda inledningsfrågor. Inlednings-

frågor ”ska inleda och understödja meningsutbyten, diskussioner och 

förhandlingar mellan deltagarna” och ”väcka många olika slags reaktioner”.115 

Frågeguiden konstruerades för att variationer i talet om bibliotekens mötesplats-

funktion skulle bli framträdande. Som moderator (M i transkriptionen) hade jag en 

tillbakadragen roll med låg grad av involvering eftersom strävandet var att få 

deltagarna att så mycket som möjligt själva föra diskussionen med varandra. 

Bibliotekarierna hade innan fokusgruppen blivit informerade om ämnet för 

uppsatsen, hur en fokusgrupp genomförs och hade dels i inbjudan och 

uppföljningsbrev och dels i den inledande introduktionen även blivit garanterade 

anonymitet i den färdiga uppsatsen. 

Det inspelade materialet resulterade i 22 sidor transkriberad text. I arbetet med 

att transkribera användes valda delar av Gail Jeffersons transkriberingssystem som 

finns introducerat i Discourse studies : a multidisciplinary introduction. Vol. 2. 

Discourse as social interaction (1997). Hänsyn togs till vissa karaktäristika i 

interaktionen som exempelvis överlappningar och ofullständigheter men detaljer i 

stil med inandningar eller stigande och sjunkande intonationer har inte redovisats 

eftersom transkriptionen inte är avsedd att vara grund för en utförlig samtals-

analys. Inte heller har alla instämmanden och understödjande yttranden som 

exempelvis hummanden, skratt, korta påhängsfrågor eller emotionella utrop 

medtagits då det i alltför hög grad skulle stycka framställningen och göra utdragen 

svårläsliga. 

I en systematisk analys av transkriberat tal spelar hummanden, upprepningar 

och ofullständigheter en viktig roll för förståelsen av interaktionen, och i en 

diskursanalys är de avförande för urskiljandet av diskurser. Därför har 

återgivningen av talspråket i enlighet med Halkiers rekommendationer varit 

mycket återhållsam i omgörningen till skriftspråk. Så långt det varit möjligt har de 

talade yttrandena skrivits ut precis som de låter på inspelningen med så stor 

detaljrikedom som möjligt för att undvika att talet ska framstå som prydligare och 

mer välordnat än vad det i verkligheten är.116 Det ska därför påpekas att talspråket 

på många sätt skiljer sig från skriftspråket, exempelvis vad gäller ordföljd och att 

påbörjade tankegångar ofta kan överges eller slutföras långt senare i talsekvensen. 

Transkriberingskonventionerna som använts finns beskrivna i bilaga 4. 

                                                 
115 Halkier, B. & Torhell, S.-E. (2010), Fokusgrupper, s. 40. 
116 Halkier, B. & Torhell, S.-E. (2010), Fokusgrupper, s. 69. 
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Metod 

Diskursanalys är både en lingvistiskt och filosofisk teori och en konkret 

forskningsmetod. Det innebär att diskursanalys är en sammanhållen teoretisk och 

metodologisk helhet. Som nämnts finns det flera diskursanalytiska perspektiv. 

Med hjälp av element från de olika angreppssättens verktygslådor går det att skapa 

ett eget teoretiskt ramverk som bättre passar den egna empiriska undersökningens 

objekt. Winter Jørgensen och Phillips betonar dock att mångperspektiviskt arbete 

måste bestå av en sammansatt och sammanhängande teoretisk ram. Faircloughs 

tredimensionella kritiska diskursanalysmodell förutsätter dessutom en 

kombination med kultur- eller sociologisk teori. Inte alla teorier är kompatibla 

med valt diskursanalytiskt angreppssätt eller metodologiska instrument varpå det 

då som regel krävs ett visst översättningsarbete så att premisser, teorier och 

metoder inte strider mot varandra.117 

Bland diskursanalytiska perspektiv är diskurspsykologin det bäst lämpade för 

att närma sig det vardagligt talade språket i konkret social interaktion. Jonathan 

Potter och Margaret Wetherell har i Discourse and social psychology : Beyond 

attitudes and behavior formulerat en tio-stegsmodell för hur en diskursanalys 

metodologiskt genomförs. Denna uppsats har utgått från dessa tio steg i det 

metodiska arbetet att formulera och analysera de diskurser folkbibliotekspersonal 

använder sig av i talet om biblioteket som en mötesplats. De tio stegen kommer att 

presenteras i enlighet med Potter och Wetherells redogörelse och i förekommande 

fall även kompletteras med Winter Jørgensen och Phillips kommentarer. I den 

praktiska tillämningen överlappar och smälter stegen ofta samman. Potter och 

Wetherells modell är därför inte en regelrätt karta som ska följas till punkt och 

pricka utan en modellerad processbeskrivning av hur diskursanalys ofta 

genomförs.118 Det fjärde steget ”collection of records and documents”, som 

behandlar insamlandet av arkivmaterial, har inte medtagits eftersom skriftliga 

källor inte har varit aktuella för denna uppsats undersökning.  

                                                 
117 Winther Jørgensen, M., Phillips, L. & Torhell, S.-E. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 10, 

141f. 
118 Om inte annat anges i notapparaten så är framställningen om diskursanalysens metodologiska 

genomförande i tio steg refererat från Potter, J. & Wetherell, M. (2007), Discourse and social psychology, s. 

160–176. 
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Problemformulering 

Diskursanalysens problemformulering prioriterar diskurser i olika former och 

ställer frågor om hur dessa konstrueras i relation till funktionen. Frågeställningar i 

detta perspektiv försöker alltså inte komma åt informanters ”egentliga” eller 

underliggande attityder om till exempelvis etniska minoriteter eller klarlägga om 

fotbollssupportrars beskrivningar av vad som händer i sportsliga evenemang är 

korrekta såsom andra socialpsykologiska undersökningar har försökt göra. Det är 

snarare frågan om att problemformuleringen ska uppmärksamma hur diskursiva 

konstruktioner skapas ”i sin egen rätt” och vad för vinster som ligger i 

användningen av dessa. 

Frågeställningarna kan variera enormt. Diskurspsykologin har som redan 

nämnts utvecklats som en kritik av kognitiv psykologi och intresserar sig därför 

för grupper och identiteter och ställer frågor om människors åsikter genom 

intervjuer, analyser av medieproduktioner och receptionsanalyser i både mikro- 

och makroperspektiv.119 

Val av sampel 

Diskursanalyser är till skillnad från kvantitativa undersökningsmetoder inte 

beroende av sampelstorlek. Ett fåtal intervjuer kan generera ett lika intressant 

material som ett större antal intervjuer. Det beror på att intresset ligger på 

språkanvändningen och inte på personerna som använder sig av språket. Det färre 

antalet intervjuer är i fråga om lingvistiska mönster generellt sett fullt tillräckligt, 

inte minst med tanke på diskursanalysens extremt arbetstunga tillvägagångssätt. 

Det mödosamma arbetet med att transkribera och koda, samt nödvändigheten i 

flera omläsningar av det insamlade materialet, kan lätt beröva omdömet från att i 

analysen låta detaljerna komma fram ur texterna. Fler intervjuer kan på så sätt 

innebära en större arbetsbörda utan att tillföra analysen något väsentligt. 

Problemformuleringen är avgörande för samplens karaktär. Val av sampel 

avgörs många gånger av vad som finns tillgängligt. Till exempel kan medias olika 

rapporteringar av ett upplopp vara en utgångspunkt. Men det finns oftast inga 

naturliga gränsdragningar för samplens tillräckliga storlek. Potter och Wetherell 

lyfter fram studier som bara analyserat en enda text. Det finns också exempel på 

den andra extremen där viktiga mönster inte i förväg kunnat uppdagas och där 

återkommande förbundna termer behövts klargöras genom en mer omfattande 

sampel. Det är helt enkelt frågan om klara detaljerade beskrivningar av materialets 

karaktär och ursprung samt en tydlig motivering av gjorda val. 

                                                 
119 Winther Jørgensen, M., Phillips, L. & Torhell, S.-E. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 97ff, 

116. 
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Intervjuer 

Diskurspsykologins metodologi positionerar sig i opposition mot den 

positivistiska epistemologi som är standard i de surveymetoder opinionsmätnings-

forskningen och olika sociologiska skolor använder sig av. Metodologin skiljer sig 

också från andra kvalitativa perspektiv. Det beror på den diskurspsykologiska 

synen på relationen mellan språk, betydelse och människors psykiska tillstånd.120 

Potter och Wetherell ser tre sätt som diskursanalysens intervjuer enligt deras 

uppfattning skiljer sig från konventionella forskningsintervjuer. För det första blir 

intervjuaren en aktiv del i den sociala interaktionen och betraktas i analysen som 

likvärdig med den intervjuade. Till exempel ses inte ledande frågor som 

problematiska utan som en naturlig del i interaktionen.121 Anledningen till det 

leder oss in på den andra punkten. Variation i intervjusvaren är lika viktiga som 

konsistens. Forskaren vill givetvis identifiera återkommande mönster i 

språkanvändningen men har inte, som den ortodoxa socialpsykologiska 

forskningen, som mål att få bevis för ”a consistet reality beyond”.122 Denna form 

av konsistens, uppfattad som en korrekt beskrivning av ett inre tillstånd, är mindre 

användbar i diskursanalysen eftersom den inte ger hela omfattningen av de 

resurser människor använder sig av när de konstruerar mening i och av den sociala 

världen. I enlighet med teorin om diskurser som tolkningsrepertoarer ska intervjun 

istället fånga variationerna i talet. 

Den tredje skiljelinjen är att de tekniker som tillåter mångfald i den diskursiva 

praktiken prioriteras i högre grad än de som utesluter eller begränsar den. Att 

intervjuerna är mer ingripande och konfronterande än brukligt innebär dock inte 

att intervjuerna ska vara konfliktorienterade. Variation kan bli framträdande 

genom att angripa samma sakfråga mer än en gång via olika ämnen i 

ostrukturerade och halvstrukturerade intervjuer. Om processen inte urartar till ett 

ständigt upprepande av statiska åsikter öppnar det upp för de intervjuade att 

utveckla sina åsikter i en i samanhanget relativt naturlig form av ordväxling. 

Uppföljningsfrågor till svar som orsakar alternativa eller problematiska synsätt är 

en annan teknik. Potter och Wetherell har själva tillämpat dessa intervjutekniker i 

sina studier av vita nya zeeländares tolkningar av ord som ”kultur”, ”ras” och 

”nation”. 

I en not som kommenterar detta fjärde steg i diskursanalysens 

utförandemetodologi påpekar Winter Jørgensen och Phillips att 

”[g]ruppintervjuer, inklusive fokusgrupper, är synnerligen lämpade för 

                                                 
120 Winther Jørgensen, M., Phillips, L. & Torhell, S.-E. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 118ff.  
121 Winther Jørgensen, M., Phillips, L. & Torhell, S.-E. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 120. 
122 Potter, J. & Wetherell, M. (2007), Discourse and social psychology, s. 163. 
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diskursanalys eftersom grupprocesser spelar en central roll för dynamiken i social 

interaktion”.123 

Transkription 

En väl utförd transkription är nödvändig för att kunna läsa utvald data många 

gånger. I processen att klargöra exakt vad som har sagts görs val över vilka ord 

som sedan ska representeras i ett ortografiskt system. Det gör transkriberingen till 

en tolkande och konstruerande aktivitet. Även om själva processen att transkribera 

kan vara en hjälp i närläsningen av materialet underskattas ofta vedermödorna i 

arbetet. Även de enklaste transkriberingarna är extremt tidskrävande. Potter och 

Wetherells uppskattning av en genomsnittlig tidsåtgång för högkvalitativa 

inspelningar anger en takt på en till tio, det vill säga att en timme inspelat material 

tar tio timmar att transkribera. De rekommenderar en enklare version av Gail 

Jeffersons transkriberingssystem. Den fullständiga versionen som används inom 

samtalsanalysen skulle enligt dem ta dubbelt så lång tid (ett till tjugo) att utföra 

som en enklare transkribering. Potter och Wetherell anser däremot inte att en 

otroligt utförlig och finkornig transkribering med detaljer som timing och 

intonation är nödvändig. En detaljerad transkribering kan tvärtom hindra 

läsbarheten i alltför hög grad. 

I arbetet med att transkribera den inspelade fokusgruppintervju som ligger till 

grund för denna uppsats undersökning har vissa av Jeffersonssystemets symboler 

använts, de som är viktiga för att kunna utskilja olika tolkningsrepertoarer. Det rör 

sig exempelvis om markeringar för överlappningar och avbrutna yttranden. 

Symboler för exempelvis timing, inandningar och intonationer har dock 

utelämnats vilket gör att utdragen som presenteras blir avsevärt lättare att läsa. 

Kodning 

Målet med kodningen är att strama åt en stor och svårhanterlig textmassa för att 

kunna förbereda inför en intensivare närläsning av mindre och mer hanterliga 

fragment. Kodningen ska givetvis vara relaterad till frågeställningen och bör av 

pragmatiska skäl vara så inkluderande som möjligt. På det sättet skiljer den sig 

från innehållsanalysens där kodningen och att räkna frekvensförekomster är 

detsamma som själva analysen. 

Rent praktisk innebär kodningen att olika kategorier skapas men utan några 

försök att göra avgränsningar görs. Alla vagheter och gränsfall bör ingå. Det kan 

                                                 
123 Winther Jørgensen, M., Phillips, L. & Torhell, S.-E. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 118. 
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vara en god idé att placera kategorierna i olika ämnesfiler som sedan utgör basen 

för den detaljerade analysen. Det är inte alla gånger kodningsprocessen är lika 

enkel. Ibland blir inte kategorierna tydliga förrän viss analys eller ett flertal försök 

att tolka samplens data redan har utförts. I andra fall är det mer av en cyklisk 

utvecklingsgång där man ständigt rör sig mellan kodning och analys. 

Winter Jørgensen och Phillips talar om ”teman”, ”krispunkter” och 

”pronomen” som en hjälp i processen att identifiera olika kategorier. ”Byte av 

pronomen (till exempel från ’jag’ till ’vi’) kan tyda på en förskjutning från en 

subjektposition inom en diskurs till en subjektposition i en annan.”124 Krispunkter 

kan vara tecken på konflikt mellan diskurser. Deltagarna kan försöka undvika 

friktion i interaktionen genom att tveka, upprepa sig eller ta tillbaka ett påstående 

för att försöka rädda situationen. Tystnad eller plötslig förändring i stilen är ett 

annat sådant tecken. 

I arbetet med att koda transkriptionen av fokusgruppintervjun har ett par olika 

versioner av materialet skapats. En version färgkodade olika tecken på 

krispunkter, en annan markerade och kommenterade olika teman och en tredje 

ringade in olika metaforer eller vanligt förekommande ord som sattes i samband 

med olika diskurser och tolkningsrepertoarer. Kodningen skedde både på 

utskrifter och i ordbehandlingsprogram. 

Analys 

Själva analysen är ingen mekanisk procedur som genomförs för att producera 

slutsatser. Det är en färdighet som utvecklas efterhand som man arbetar med 

utskriften. Potter och Wetherell understryker att analysen inte är en metod i den 

mening som metod förstås inom socialpsykologin. Analysmetoden är ett bredare 

teoretisk ramverk som fokuserar på den konstitutiva och funktionella dimensionen 

av diskursen parat med läsarens skicklighet att identifiera mönster. Det är inte 

huvuddragen utan detaljerna i vad som faktiskt har sagts eller skrivits som 

eftersöks. Detta innebär många timmar av noggrann läsning och otaliga 

omläsningar. Analysens första fas söker efter mönster i data, både i form av 

variation och konsistens. I den andra fasen formuleras hypoteser som ska förklara 

effekterna vars funktioner man söker lingvistiska bevis för. 

För att tydliggöra vad för sorts variation och konsistens som eftersöks behöver 

man förstå vad ”accounts” innebär i Potter och Wetherells metodologiska 

förklaringsmodell. Dels kan det förstås som en passage, vilken som helst, i tal 

eller skrift, och dels kan det vara en mer specifik form av utsaga i mer ovanliga 

situationer. Den mer specifika formen av accounts är av särskilt intresse för 

                                                 
124 Winther Jørgensen, M., Phillips, L. & Torhell, S.-E. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 122. 
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analysen. Den kan här liknas vid vad Winter Jørgensen och Phillips kallar för 

krispunkter. Socialpsykologin och samtalsanalysen har beskrivit denna form av 

korrigerande redogörelser på olika sätt. Potter och Wetherell förklarar fenomenet 

genom att återge exemplet med en person som ertappas med ett par underbyxor på 

huvudet. Denna individ kan försöka förklara eller rättfärdiga vad som för andra 

kan uppfattas som ett ovanligt och märkligt beteende. Skulle förklaringen lyckas, 

om personen till exempel hävdar att det är försök att utforska olika möjligheter 

inför helgens festutstyrsel, så förefaller beteendet kanske inte fullt lika bisarrt eller 

klandervärt. Dessa accounts, krispunkter eller redogörelser kan ses som 

restprodukter av sociala praktiker efter vilka individer organiserar sina liv, och de 

kan uppenbara sig på olika sätt och i olika situationer, till exempel i 

rättfärdigandet av rasism eller i fraser för att avsluta ett telefonsamtal.125 

Första steget i analysen innebär alltså ett sökande efter både likheter och 

olikheter i diskursernas olika ”accounts”. De eftersökta variationerna gäller 

skillnader antingen i skildringarnas form eller i deras innehåll, konsistens innebär 

identifieringen av funktioner som förenar redogörelserna. 

Genom ett flertal omläsningar av det kodade fokusgruppmaterialet har 

återkommande mönster och variationer identifierats. Hypoteser uppställdes varav 

ett fåtal ratades medan andra bekräftades och finns medtagna och kommenterade i 

analysen. En stor del av analyserandet har skett i samband med det rent praktiska 

uppsatsförfattandet. 

Framställande av validitet 

Diskursanalysens resultat kan inte verifieras efter samma kriterier som 

positivistiska undersökningsmetoder eller kvalitativa angreppssätt som undersöker 

attityder eller faktiska beteenden hos respondenterna. Analys av kvalitativ 

intervjudata, det så kallade ”specimen perspective” i Alasuutaris distinktion, 

analyseras som lingvistiska uttryck och inte som verifierbara fakta av hur 

människor tänker och beter sig. Data ur detta perspektiv beskriver inte 

verkligheten utan är prover av tolkningspraktiker vars reliabilitet och validitet inte 

är beroende av den empiriska nivån. Reliabiliteten beror istället på 

verifierbarheten av de tolkningar som forskaren gör vilka måste vara baserade på 

konsistenta och identifierbara forskningsdata.126 I redogörelsen över 

diskursanalysens tio metodologiska steg anger Potter och Wetherell fyra sätt att 

validera forskningsresultat för denna typ av undersökningar. De är ”koherens”, 

”fruktbarhet”, ”deltagarorientering” och ”nya problem”. 

                                                 
125 Potter, J. & Wetherell, M. (2007), Discourse and social psychology, s. 74, 122. 
126 Talja, S. (1999), ”Analyzing qualitative interview data”, s. 471f. 
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Koherens: Analytiska anspråk bör visa på diskursernas sammanhang och hur 

strukturerna producerar effekter och funktioner. För att betraktas som färdig 

och trovärdig bör förklaringen både täcka breda mönster och redogöra för 

mikrosekvenser. Uppenbara undantag från det förklarande schemat är av 

särskilt intresse eftersom dessa nästan alltid är mer informativa. Potter och 

Wetherell talar om ”confirmation through exeption”; principen om bekräftelse 

genom undantag.127 Om ett speciellt mönster upptäcks och hypotesen är att det 

är designat för ett speciellt ändamål, och om det finns något speciellt element 

som markerar dem som olik standardexemplen och därmed bestämmer dem 

som undantag, så är det förklarande schemat bekräftat. 

Fruktbarhet: Det mest kraftfulla kriteriet är det samma som för alla vetenskapliga 

förklaringsgrunder. Framställda orsakssammanhang bör klarlägga nya typer av 

diskurser och generera nya förklaringar. Om de kan användas som fräscha 

lösningar på problem i ett vetenskapligt fält förlänas de med mer respekt. 

Deltagarnorientering: Det viktigaste att visa i diskursanalysen är inte att den som 

analyserar ser hur vissa uttalanden är konsistenta och andra är dissonanta utan 

att deltagarna gör det. Potter och Wetherell ger ett exempel från 

samtalsanalysen. Om en person avger ett yttrande som har den grammatiska 

formen av en fråga men den som svarar behandlar det som en anklagelse, 

åsidosätter det teoretiska förslag om hur en fråga ser ut. 

Nya problem: Diskursanalysens mål med att klargöra resurserna individerna 

använder sig av löser inte bara problem, de skapar även nya. Samtalsanalysen 

får återigen bistå med exempel. Teorin om ett turtagningssystem är visserligen 

effektivt för att förstå sammanhang i diskurserna men skapar egna problem 

med hur samtal ska avslutas. Om systemet är för effektivt så skulle människor 

aldrig sluta tala. Det behövs därför ytterligare ett system som tillåter att samtal 

avslutas. Det andra systemet fungerar som en validitetskontroll av det primära 

systemet. 

I analysen har hänsyn tagits till alla fyra valideringskriterier. Extra vikt har lagts 

på principen om ”confirmation through exeption”. 

Forskningsrapport 

I forskningsrapporten ska resultaten presenteras på ett sätt som gör att läsaren kan 

följa med i och själv utvärdera forskarens tolkningar. Anledningen till det är dels 

att presentationen inte bara är en redogörelse för slutsatserna utan även en del av 

                                                 
127 Potter, J. & Wetherell, M. (2007), Discourse and social psychology, s. 69ff. 
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valideringsprocessen, och dels är det en konsekvens av socialkonstruktivismens 

premisser. Enligt dessa premisser ses diskursanalysen inte som en objektiv 

framställning av världen utan som en version bland andra versioner.128 Läsaren ska 

därför få möjlighet att bilda sig en egen uppfattning. 

Själva rapporten bör ha ett flertal exempel från transkriptionen och detaljerade 

tolkningar för dessa så att slutsatserna binds samman med textutdragen så att alla 

steg i analysen dokumenteras. I framställningsprocessen uppenbarar sig ofta 

problem och svårigheter som gör att forskaren måste gå tillbaka till 

transkriptionen och kodningen. Diskursanalysen blir då mer av en cirkelrörelse 

och mindre av en utvecklingsgång som utförs stegvis. 

I presentationen av min ”forskningsrapport” har ansträngningar gjorts för att 

tydligt redovisa tolkningarnas återkoppling i textmaterialet. I arbetet med att 

formulera resultaten har diskurspsykologins reflexiva förhållningssätt beaktats. 

Detta kommenteras vidare i den avslutande diskussionen. 

Användning av forskningsresultat 

Liksom Fairclogh menar Potter och Wetherell att det finns en etisk kritisk 

dimension i diskursanalysen. Forskningsresultaten bör spridas till allmänheten. Att 

det finns en välvillig publik som bara väntar på att läsa forskningstidskrifter och 

omsätta forskares slutsatser till praktik är föga realistiskt. Därför lovordar de 

populariserande utgivning och att dialog förs med dem som undersökningen 

berört. Uppsatsens resultat kommer att komma berörda parter till del. 

                                                 
128 Winther Jørgensen, M., Phillips, L. & Torhell, S.-E. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 111. 
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Analys 

Denna undersökning ämnar visa vilka diskurser fokusgruppdeltagarna använder 

sig av i talet om biblioteket som en mötesplats genom att i första hand se på 

variationer i talet. Dessförinnan ska några anmärkningar göras om karaktären på 

materialet och vilka svårigheter det ställer en tolkare inför. 

Utmärkande för dialogen i fokusgruppen var en hög grad av enighet och ett 

stort mått av samförstånd i interaktionen. Deltagarna delade i hög grad 

erfarenheter och var måna om att hjälpa varandra framåt i återgivningen av sina 

upplevelser. Detta manifesterade sig genom olika former av bekräftanden för att 

understödja varandras uttalanden, vilket är ett naturligt inslag i alla former av 

konversationer. I en dialog med enbart två deltagare är det sällan som yttrandena 

följer en strikt ordningsföljd där den ena parten först säger något, och när denne är 

klar tar den andre vid. Talaktens deltagare ger uttryck för en större aktivitet än att 

enbart hålla sig till sin turordning i samtalet. Den som lyssnar kan mer eller 

mindre medvetet ge bekräftanden genom nickningar, hummanden, skratt, korta 

påhängsfrågor eller emotionella utrop som till exempel ”nä, men vad säger du?”. 

På samma sätt kan den talande parten söka bekräftelse eller testa den lyssnande 

partens uppmärksamhet genom att göra korta pauser eller mer explicit ställa frågor 

om lyssnaren ”hänger med”. Ett mellanläge som involverar båda och där bägge är 

lika aktiva kan vara de fall då samtalsparterna avslutar varandras meningar. 

I inledningen av fokusgruppen fick deltagarna, i enighet med Halkiers 

rekommendation, i tur och ordning presentera sig själva och berätta om sina 

ansvarsuppgifter och var de arbetade. På det sättet kom alla snabbt igång med att 

säga något och slussades på ett smidigt sätt in i interaktionen.129 Samma turordning 

följde på den första inledningsfrågan men övergavs därefter snabbt. Det viktiga i 

den fortsatta diskussionen tycktes inte vara att ge sin version av det diskuterade 

fenomenet utan att utforska och förklara olika aspekter som inledningsfrågorna 

gav upphov till. Deltagarna arbetade då tillsammans för att på olika sätt utveckla 

tankegångar och ge exempel på orsakssammanhang och bakomliggande 

förklaringar till fenomenen. Orsakerna till detta förhållningssätt i interaktionen 

kan ses ur olika perspektiv. Två ska nämnas i all hast. 

                                                 
129 Halkier, B. & Torhell, S.-E. (2010), Fokusgrupper, s. 50. 
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Primärt var det ett utslag av hur deltagarna följde de instruktioner som getts i 

inbjudan, uppföljningsbrev samt i introduktionen. Där poängterades det att syftet 

med fokusgruppen var att ”undersöka vilka tankar om ’biblioteket som 

mötesplats’ som finns hos personal inom folkbiblioteken” och hur deltagarna 

”upplever utvecklingen på detta område”. Deltagarna uppmanades i uppföljnings-

brevet att betrakta fokusgruppen ”som att sitta hemma hos en av er och prata över 

kaffet eller teet. Alla upplevelser är lika viktiga – det finns inga riktiga eller 

felaktiga ’svar’”.130 I introduktionen underströks det också att ”det är ni som har 

kunskapen, jag är här för att lära av er” dels för att motivera moderatorns låga grad 

av involvering i interaktionen, och dels som ett sätt att undvika att konflikter 

skapades där deltagare efter fokusgruppen kunde komma att ställas till svars för 

sina åsikter.131 Ett i sammanhanget naturligt förhållningssätt blev då att samarbeta 

för att på bästa sätt infria de förväntningar som ställdes på att lösa uppgiften 

genom att tillsammans försöka redogöra för de olika betraktelsesätt som 

inledningsfrågorna var ämnade att ge upphov till. 

Ett annat perspektiv på deltagarnas interaktionsmönster är att ta 

gruppsammansättningen i beaktande. Denna var relativt homogen. Deltagarna var 

kvinnor, barn- och ungdomsbibliotekarier och de arbetade alla i samma län. Därtill 

ska nämnas att två av deltagarna vid vissa tillfällen arbetade på samma arbetsplats 

och tre av dem i samma stad. En av deltagarna arbetade inte i samma kommun 

som de övriga utan i en av länets ytterkommuner, men det påverkade inte 

gruppkonstellationens interaktionsform på något märkbart sätt. Man kan 

konstatera att rekryteringen av deltagare gav vid handen att fokusgruppen bestod 

av personer som både var intresserade och engagerade i ämnet och som därför valt 

att delta i undersökningen. De delade helt enkelt samma erfarenheter och i viss 

utsträckning även samma värderingar vilket underlättade den underliggande 

ansatsen att skapa en gemensam positiv plattform för interaktionen. 

Sett enbart utifrån gruppinteraktionen såsom den visar sig i transkriptionen är 

det påtagligt hur enigheten och samförståndet återspeglar sig i bekräftanden av 

varandras yttranden. Följande utdrag exemplifierar en av många tekniker som 

användes för att understödja varandras utsagor. 

Utdrag 1 
B4: Jag tycker det är jätteviktigt det där som du säger, att det är en mötesplats där man kan 
komma och vara själv men man är bland folk. Att man behöver inte komma för att man ska 
möta ((Bibliotekarie 3)) eller den eller träffa någon man inte känner utan det ska vara ett ställe 
där man är bland folk i något slags sammanhang men man kan ha en gemenskap fast man inte 
umgås på något sätt. 
B3: Och alltid känna sig välkommen. 
B4: Och alltid känna sig välkommen, ja, oavsett vad man vill göra (ohörbart). 

                                                 
130 Se inbjudan och uppföljningsbrev i bilaga 1 och bilaga 2. 
131 Halkier, B. & Torhell, S.-E. (2010), Fokusgrupper, s. 27ff. 
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I det första uttalandet i utdraget återkopplade Bibliotekarie 4 till vad föregående 

talare (Bibliotekarie 2) hade sagt genom att återge essensen av det sagda samt att 

ge vissa stycken av det avsevärt längre inlägget som föregick hennes en större 

emfas. Hon tyckte precis som hennes kollega att en viktig del i 

mötesplatsfunktionen är möjligheten av att kunna få vara för sig själv i en miljö 

där man ändå är tillsammans med andra människor, att ”vara själv men man är 

bland folk”. Därefter utvecklades resonemanget varvid Bibliotekarie 3 nämndes 

vid namn. Denna tog vid och kompletterade tankegången ytterligare, varpå 

Bibliotekarie 4 återigen bekräftade genom att exakt upprepa formuleringen ”och 

alltid känna sig välkommen” och tillade därefter ett kort ”ja”. Gail Jefferson har 

lagt märke till samma mönster där ”a standard format by which a recipient, 

repeating a prior uttarance, acknowledges a prior speaker’s authorship and marks 

accord with that utterance. The base format is [Repeat + Acknowledgment 

Token.]”.132 

En analys av materialet som inriktar sig på att undersöka deltagarnas attityder 

till biblioteksutvecklingen skulle med tanke på samstämmigheten i 

fokusgruppdeltagarnas redogörelser tämligen oproblematiskt kunna konstatera att 

bibliotekarierna i stort samtyckte till de mål som formulerats i olika styrdokument 

och därmed kunna bekräfta att en motsvarande användning av de bilder och det 

språkbruk som uppställts inom främst den nordiska biblioteks- och informations-

forskningen om ”biblioteket som mötesplats” återfinns hos bibliotekspersonalen. 

Attitydundersökningars angreppssätt skulle dock möta vissa svårigheter i den form 

av interaktionsmönster som var utmärkande för fokusgruppen. Inledningsfrågorna 

skulle visserligen i sin konstruktion kunna vara användbara för att komma åt 

deltagarnas attityder. Men ett återkommande mönster i svaren var att 

bibliotekarierna istället hänvisade till beslut som har bestämts från politiskt håll 

och som de var tvungna att förhålla sig till. De fortsatte därefter med att i full 

enighet beskriva det politiska upplägget istället för att ge uttryck för egna åsikter 

eller attityder. 

Utdrag 2a 
M: Varför anordnas det aktiviteter på biblioteken? 
B2: Varför? 
(#) 
B4: Det står i vårat uppdrag framför allt. 
B3: [Politiska dokument.] 
B2: [(ohörbart)               ] 
B4:                [Jaa.] Att det ska vara. Det står att det ska vara en mötesplats tror jag va? 
B2: [Ja det gör det.] 
B4: [Visst gör det. ] Och att man ska ta-. Det handlar inte bara om litteratur och kunskap utan 
att olika liksom [program] 
B3:         [Det står ] väl inte att vi ska fostra samhällsmedborgarna, men nästan. 
B2: [((skratt))] 

                                                 
132 Jefferson, G. (1985), ”An Exercise in the Transcription and Analysis of Laughter”, s. 31. 
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B4: [Nästan   ] 
B2: Men liksom för att försöka tänka bakom då. Varför ska vi-, varför har de bestämt det då? 
B4: Jo, jo men det handlar ju om att det ska finnas någonting för alla och att man vidgar ju det 
här begreppet, alltså vad bibliotek är för någonting. Tyvärr så betyder väl ”biblio” bok eller 
något sådant där. Vi lever ju med det begreppet på något sätt. Det är ju en kulturell mötesplats 
väldigt mycket som man har tryckt på, länge. 
B2: Och i kultur ingår? 
B4: Ja, och det här med eget skapande, egen kreativitet ska uppmuntras. Och det har, vi har ju 
en handlingsplan för barnbiblioteksverksamheten där det står uttalat att det ska ingå. 
B2: O ja. 
B4: Och det utgår ju från det stora uppdraget som man får från kulturnämnden. 

I passagen som föregick utdraget har fokusgruppdeltagarna talat om hur skolbarn 

på loven uppmanas använda sin kreativitet, skapa och vara aktiva i olika 

aktiviteter som anordnas på biblioteken. Men inledningsfrågans försök att närma 

sig deltagarnas attityder vad gäller olika arrangemang och aktiviteter på 

folkbiblioteken, resulterade i att bibliotekarierna åberopade politiska beslut fattade 

högre upp. Bibliotekarierna hjälptes åt att redovisa hur det förhöll sig med 

styrdokumenten och vad som faktiskt stod i dem. Även det välvilliga försöket att 

”försöka tänka bakom” utmynnade slutligen i en beskrivning av hur det i 

handlingsplanen uttalat står att det ska ingå. 

 I biblioteks- och informationsvetenskapens kognitiva perspektiv skulle 

attitydundersökningar inrikta sig på informationsbeteende och betrakta deltagarnas 

yttranden som ”autentiska” intentioner, meningar och erfarenheter som stämmer 

överens med individernas ”inre världar”. Som teoriavsnittet redan har nämnt 

kritiserar Potter och Wetherell attitydundersökningars metodologi. Den huvud-

sakliga invändningen är att lingvistiska produkter antas indikera varaktiga, 

underliggande och transparenta tankeobjekt. Både definitionen av attityder och 

attitydundersökningars metodologi medför problem i översättningen av 

deltagarnas diskurser till analytikerns uppställda kategorier.133 Då fungerar diskur-

sanalysens informations- eller diskursiva praktiker bättre som beskrivnings-

underlag på det sociala perspektiv som diskursanalysen koncentrerar sig på i 

analysen av de kunskapsformationer som organiserar institutionell och samhällelig 

verklighet i stor skala.134 

Men även en diskursanalytisk undersökning som inriktar sig på att belysa 

variationer i talet möter visst motstånd i materialet. Gruppens homogena 

sammansättning och deltagarnas strävan efter konsensus i interaktionen gör det 

svårt att identifiera de specifika former av ”accounts” som Potter och Wetherell 

talar om, även kallade för krispunkter i Winter Jørgensen och Phillips terminologi. 

Det visade sig emellertid inte vara nödvändigt med en mellan deltagarna öppen 

                                                 
133 Definitionen av attityder ges i W.J. McGuires översiktsartikel ”Attitudes and Attitude Change” från 1985 

och lyder: When people are expressing attitudes they are giving responses which "locate 'objects of thougth' 

on 'dimensions of judgements'", Potter, J. & Wetherell, M. (2007), Discourse and social psychology, s. 43, 

44f. 
134 Talja, S. (1999), ”Analyzing qualitative interview data”, s. 460. 
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konflikt, med ett från moderatorns sida mer aktivt deltagande i 

fokusgruppinteraktionen eller med användandet av en mer ifrågasättande 

intervjuteknik för att deltagarna skulle ge prov på olika tolkningsrepertoarer. 

Frågeguiden som användes som underlag i fokusgruppen hade konstruerats 

som ett medel att upptäcka variationer i talet om biblioteket som en mötesplats. 

Inledningssrågorna introducerade olika teman som gav deltagarna olika 

infallsvinklar att angripa ämnet ifrån. Att det på olika ställen i det transkriberade 

materialet finns en konsistens i hänvisandet till politikerbeslut indikerar att det rör 

sig om ett återkommande sätt att hantera dylika frågeställningar i den diskursiva 

praktiken inom den diskurs eller tolkningspraktik som deltagarna i det ovan 

angivna utdraget använde sig av. Korrigeringen som gjordes är också intressant. 

Som Winter Jørgensen och Phillips påminner så kan byte av pronomen ”tyda på 

en förskjutning från en subjektposition inom en diskurs till en subjektposition i en 

annan”.135 Frågan som Bibliotekarie 2 ställde, ”varför har de bestämt det då?”, 

började först i ett ”vi” men justerades till att övergå i ett ”de”. I det här utdraget 

finns det än så länge inte tillräckligt att gå på för att föreslå att ytterligare en 

diskurs gjorde en kvick entré och ett lika snabbt uttåg, men det finns anledning att 

återkomma till denna fråga längre fram i analysen. 

Variationer i talet 

Genom att fokusgruppdeltagarna angrep ämnet om biblioteket som en mötesplats 

från olika vinklar så visade sig olika aspekter och positioneringar som sinsemellan 

kan framstå som motsägelsefulla. Som Potter och Wetherell uppmärksammat är 

dessa variationer inte att betrakta som felaktigheter utan ses i användandet av 

diskursanalysens teori och metod istället som en tillgång. Attitydundersökningar 

kan ha svårt att hantera förekomsten av dessa fenomen men i diskurspsykologin 

ses de som ett sätt att identifiera de tolkningsrepertoarer som människor använder 

sig av när de rör sig mellan olika kontexter. Sanna Talja anmärker att ”[t]he 

variability of interpretations does not mean that there is no regularity at all in 

participant’s discourse; it only signifies that regularity cannot be pinned at the 

level of the individual speaker.”136 

I den genomförda fokusgruppen med de fyra bibliotekarierna skedde en 

observerbar anpassningarna efter samtalsämnets kontext när en av bibliotekarierna 

tog upp tråden om att folkbibliotek på landsbygden ofta används som studieplatser 

för distansstudenter. Även inne i städerna kommer det mycket studenter till 

                                                 
135 Winther Jørgensen, M., Phillips, L. & Torhell, S.-E. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 122. 
136 Talja, S. (1999), ”Analyzing qualitative interview data”, s. 465. 
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biblioteken för att läsa och arbeta med sina studieprojekt. Bibliotekarierna 

resonerade om saken i två nedan presenterade utdrag. 

Utdrag 3 
B1: Man behöver nästan det också. Bara att få vara någonstans. Jag tänkte, ni har ju inte lika 
mycket som i ((Stad)), vi har ju mycket det här med lärandet hos oss också. Därför att våra 
bibliotek fungerar ofta som en plats för dem som studerar på distans. Vi har väldigt mycket 
distansstuderande i våran kommun och det är många som dels använder oss till att få böcker 
som de inte får tag i någon annanstans men de sitter också och arbetar nere hos oss och gör 
sina-, för där får de vara ifred. Ofta kanske de har barn eller så hemma och då får de en stund 
att vara på biblioteket, de kan sitta där i lugn och ro och studera och få tag i material lätt och 
använda datorerna och ja, så det märker man ju att det har ökat väldigt mycket de senaste 
åren.  
B4: Att använda bibblan som studieplats över huvud taget för alla åldrar, både yngre och äldre 
är ju otroligt-. Vi har ju fullt överallt. 
B3: Det är alltid brist på [studieplatser.  ] 
B4:                        [Alltid brist på] platser. 
 
Utdrag 4 
B4: Men men man får lösa det från situation till situation. Ibland så struntar man i det därför 
att det är bara så att det är 
B2:   [Ja, ja] 
B4:   [mycket folk] på plats och man måste tillåta och-. Men sen i huset 
då, som är i stadsbiblioteket, där finns det ju vissa platser, det finns ett rum, det är inte många 
platser nuförtiden va som har de där [absolut tysta] 
B3:                         [Nej och] det är aldrig fullt i det rummet. [(ohörbart) 
((skratt))          ] 
B4: [Nej, och sedan studeras det] ju på helt annorlunda sätt nu, det är väldigt mycket mer 
grupparbeten där man ska samarbeta och göra saker tillsammans och diskutera. Och så, alltså 
det är ju de platserna som det blir fullt, först. 

När lärandet och studenternas plats på biblioteket introducerades som ett nytt tema 

i samtalet berättade Bibliotekarie 3 och Bibliotekarie 4 hur fullt det vanligtvis är 

på stadsbiblioteket. I deras framställning är biblioteket inte bara väldigt ofta i 

avsaknad av lediga studieplatser utan det är ”alltid brist på studieplatser”, en 

beskrivning som de två var helt överens om, vilket underströks av att Bibliotekarie 

4 upprepade Bibliotekarie 3:s ”alltid brist på” i form av en överlappning i 

turtagningen, det vill säga att de sade det samtidigt och i mun på varandra. Lite 

senare i diskussionen – cirka två minuter har förflutit mellan utdragen – så visade 

det sig att det inte längre alltid är brist på studieplatser. I rummet avsett för tysta 

läseplatser var det nu ”aldrig fullt”. Talarna använde sig av så kallade ”extreme 

case formulations”, en teknik för att övertyga genom att uppskatta till de extrema 

gränserna, i det här fallet ”alltid” eller ”aldrig”. En sådan positionering blir svår att 

upprätthålla när variationer i talet uppmärksammas.137 

Inkonsekvensen kan inte reduceras till fasta motstridiga attityder eller åsikter 

inom gruppen. Samma två bibliotekarier som tidigare hade en annan uppfattning 

om platsbristen uttryckte alltså två minuter senare en mening som är oförenlig 

                                                 
137 Potter, J. & Wetherell, M. (2007), Discourse and social psychology, s. 47ff. 
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med deras föregående yttrande. Någonting hade förändrats under de två minuterna 

som förflutit. En ny diskurs hade introducerats som problematiserade bilden 

varefter talarna var tvungna att anpassa sig i det retoriska upplägget genom att 

använda sig av en annan tolkningsrepertoar. Man kan argumentera för att 

Bibliotekarie 4 förmodligen upptäckte inkonsekvensen i det sista uttalandet i 

utdrag 4. I ett normalt samtal kan samtalsparterna vanligtvis bara hålla i minnet 

två eller tre av deras senaste turtagningar. Om två skilda perspektiv övervägs i 

samma talsekvens brukar talarna kunna uppmärksamma inkonsekvenserna och 

försöka lösa dem.138 När Bibliotekarie 4 sade ”det är ju de platserna som det blir 

fullt” kunde det vara ett sätt att försöka medla mellan diskurserna och lösa 

inkonsekventa variationer i talet. 

Ett ännu tydligare exempel på medling mellan diskurser är det sätt som 

Bibliotekarie 2 försökte lösa oförenligheter på. Tidigt i diskussionen har den mest 

markanta förändringen i biblioteksutvecklingen förts upp på agendan. 

Bibliotekarierna beskrev alla från sin synvinkel hur det tidigare tysta 

biblioteksrummet med tiden blivit mer ljudligt och attityden mer tillåtande. 

Bibliotekarie 1:s beskrivning nedan är samstämmig med den form av bilder som 

är vanliga i yrkespressens framställning av biblioteket som en mötesplats. 

Utdrag 5 
B1: Ja hos oss har det nog nästan alltid varit så att biblioteket har varit en mötesplats på 
mindre orter. Man har inte så många ställen att gå till och träffas. Hos oss är det väldigt 
mycket träff och prat och läsande runt tidningsbordet och de pratar väldigt mycket med 
varandra om allt möjligt. Så är det varje dag, kan jag säga. Och det har det nog varit länge 
men just precis som du säger, det här med att man är mer tillåtande med ljudvolymen, att man 
får prata på biblioteket, barnen får springa runt och fara omkring liksom. Det är ingenting 
liksom att något bläng på dem att de ska ta det lugnt. Jag har aldrig upplevt att det varit så 
tidigare heller men jag tycker att det mer och mer liksom har blivit lättare. Folk har ändå haft 
en-, man hör det när man är ute och pratar i föräldragrupper och de säger att jag kan ju inte gå 
med min lilla på biblioteket de kommer ju liksom, och det går ju inte och så. Det är lugnt, det 
går jättebra, kom när det passar och hör av er och så där. Så det är en helt annan attityd både 
från våran sida och de människor som är på biblioteket. 

Fokusgruppdeltagarna gav under samtalets gång många exempel på hur 

bibliotekspersonal vill uppmuntra till att det samtalas mer på biblioteken. 

Bibliotekarierna uttryckte hur de ägnar mycket tid och kraft åt att bekämpa bilden 

av det tysta biblioteket som fortfarande hänger kvar i folks medvetande. I utdraget 

ovan uttrycktes det i positiva ordalag hur barnen dessutom tillåts ”springa runt och 

fara omkring”. Bilden som frammanades ger uttryck åt en situation där både 

besökare och bibliotekspersonal på folkbibliotek oproblematiskt lever i fullt 

samförstånd med den nya tillåtande mötesplatsatmosfären. Denna idealbild av 

ömsesidig koncensus i mötesplatsfunktionen på folkbiblioteken blir emellertid 

svår att upprätthålla när de kontextuella omständigheterna i samtalssituationen 

                                                 
138 Talja, S. (1999), ”Analyzing qualitative interview data”, s. 466. 
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förändras. Bibliotekarie 2 hade på sin arbetsplats upplevt hur den tillåtande 

hållningen kunde stå i bjärt kontrast mot andra intressen. Arbetsmiljön för både 

bibliotekspersonal och besökare var en aspekt som i hög grad kunde påverkas på 

ett icke önskvärt sätt. Hennes arbetsplats hade då laborerat med olika lösningar. 

Utdrag 6 
B4: På barnavdelningen på stadsbiblioteket så byggde vi om för några år sedan och då hade vi 
ju ett, ett syfte med ombyggnationen var att det skulle vara en kulturell mötesplats för barn 
och unga i centrala ((Stad)), så att vi liksom utformade miljön så att man, istället för att man 
gick och hämtade material alltså böcker och tog med sig upplevde någon annanstans så skulle 
det bjuda in till att man stannar på biblioteket och liksom upplever och möts framför allt i mitt 
fall då de allra minsta barnen. Jag vet inte om ni tänkte så i ((Stadsdel)) också? 
B2: Mmm. 
B1: När ni byggde om? 
B2: Vi byggde också om 2009 lite grand, för vi blev då ett barn- och ungdomsbibliotek. Vi 
hade tidigare varit ett vanligt folkbibliotek men vi drog ner i timmar och så valde vi att 
profilera oss just för att vi befinner oss i ett bostadsområde som har-, och många barn kan gå 
från att de är ganska små, sex år gamla, kan gå direkt till biblioteket själva. Och då passar det 
ju bra. Sen har vi experimenterat lite grand med hur vi ska göra det här med att vid vissa tider 
kommer det många barn och det kan bli ganska högljutt och det kan bli ganska stökigt. Och ett 
tag provade vi ju att inte ha några regler alls eller ha vanliga normer liksom, här vi slår vi inte 
på varann typ ((skratt)) Men det var lite svårt när det var liksom bara barn och ungdomar och 
nästan inga vuxna i en-, för många vuxna flyttade på sig till ((Stadsdel))sbiblioteket och 
liksom ville inte riktigt vara hos oss. Så nu har vi lagt på några regler igen. Det här, vi har 
tagit bort fika, vi har tagit bort-, på förmiddagarna får man inte komma in hur som helst utan 
då är det bokade grupper som kommer på skolbibliotekstider och sådär. Men det funkar rätt 
bra. Våran chef pratar ganska mycket om det här med lågintensiv mötesplats, att bibliotek 
utifrån sina förutsättningar kan vara mötesplats på olika sätt. Och det här med lågintensiv 
mötesplats då menar hon att man kommer och att man är för sig själv tillsammans med andra, 
inte att man liksom kommer och bara träffar folk och jättepratar, för det-, ja man kan mötas på 
olika sätt. Sen tycker vi att det funkar bra när man träffas och liksom pratar som en mötesplats 
runt aktiviteter. Det funkar jättefint med barn och ungdomar tycker jag men även med vuxna 
till exempel när vi hade origami och vi hade pärlplattepyssel och sådär. Då kan man sätta sig 
och så pratar man samtidig som man gör någonting. Då blir det liksom mera organiserat möte, 
det tycker jag funkar bra på vårat bibliotek. 

Det var nu inte fullt lika enkelt att upprätthålla bilden av den motsättningslösa av 

koncensus inramade mötesplatsen. I skildringen uttrycktes det hur vuxna 

biblioteksbesökare uppenbarligen inte hade uppskattat stadsdelsbibliotekets 

ljudbild utan istället valt att uppsöka ett annat bibliotek. Även om Bibliotekarie 2 

formulerade sig försiktigt, ”ganska högljutt” och ”ganska stökigt”, så framkom 

det att även bibliotekspersonalen ansett att situationen varit ”svår” och hade från 

att ”inte ha några regler alls” blivit tvungna att återinföra ett regelsystem. 

Audunsons lågintensiva mötesplatsbegrepp hade uppenbarligen varit en hjälp i att 

få perspektiv på situationen på stadsdelsbiblioteket men Bibliotekarie 2 återkom 

till problemet när det talades om hur folk använder biblioteket som en plats att 

studera på. 
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Utdrag 7 
B2: Det är någonting som vi har svårt med när det kommer människor som vill studera i alla 
åldrar till oss i och med att på vårt bibliotek så har vi liksom, vi har inte någon möjlighet att 
skilja av någonting så att det, hela lokalen är ganska, det blir ljudligt när man, om man pratar 
och skrattar och skriker liksom och några försöker att studera. Så det är en utmaning när det är 
biblioteket som en mötesplats. Att då känns det lite sådär att man vill gärna vara den där 
((hyssjar)) och då får man försöka liksom, hm hur ska jag lösa detta. Och ja, nej vi gör nog 
olika i varje situation där kan jag tänka mig. Har ni det problemet någon gång? Eller ni har så 
många skilda platser? 
B4: Ja vi har ju-, det har vi i och för sig men jag brukar faktiskt gå fram och, om man ser 
ungar som babblar eller, inte babblar, om de springer och skriker och är liksom onödigt 
högljudda, man kan faktiskt prata i som du sa. 
B2: I samtalston. 

Det förefaller som att två diskurser är i konflikt med varandra och ställer olika 

krav på hur fokusgruppdeltagarna ska tala om och uppfatta tystnaden på 

biblioteket. Å ena sidan ska biblioteket fungera som en åtminstone i viss mån tyst 

arbetsplats för i främsta hand studerande som kräver en miljö präglad av goda 

koncentrationsmöjligheter. Å andra sidan ska samma lokal vara en mötesplats där 

ljudnivån kan tillåtas vara så pass hög att man kan prata, skratta och skrika. Till 

skillnad från utdrag 3 och utdrag 4 där variationen i förstone inte verkade ha 

observerats av deltagarna har oförenligheterna i utdrag 5, 6 och 7 kommit upp till 

ytan och uppmärksammades också av de inblandade samtalsparterna. Detta blir 

tydligt i Bibliotekarie 4:s svar. Dels ångrade hon sitt ordval, något som Winter 

Jørgensen och Phillips pekar på som ett tecken på konflikt mellan diskurser, och 

dels mildrade hon den diskursiva konflikten genom att använda ordet ”onödigt”. 

Det gjorde det möjligt att föra en förhandling mellan de förut oförenliga 

perspektiven. Bibliotekarie 2 sökte en lösning på problemet och ställde frågan till 

de övriga fokusgruppdeltagarna. Svaret som gavs (i utdrag 4) var att man fick 

försöka ”lösa det från situation till situation”. Bibliotekarie 2 utvecklade dock en 

egen lösning som har stora likheter med något som Nigel Gilbert och Michael 

Mulkay kallar för ”the truth will out device ” eller TWOD. 

I Discourse and social psychology : Beyond attitudes and behavior redogör 

Potter och Wetherell för hur Gilbert och Mulkay i en studie från 1984 har visat hur 

ett antal intervjuade naturvetenskapliga forskare, närmare bestämt biokemister, 

verkade konstruera diskurser så att deras handlingar och trosföreställningar kunde 

användas på ett för kontexten passande sätt. Gilbert och Mulkay fann att de 

intervjuade biokemisterna i de formella forskningsrapporterna beskrev hur 

genomförda experiment indikerade nya förklaringsmodeller, medan forskarna i de 

informella intervjuerna tvärtom hävdade att modellerna indikerade resultaten och 

att experimenten användes för att bekräfta dem. Idén till en ny förklaringsmodell 

uppkom enligt ett intervjuuttalande som en dramatisk uppenbarelse. Som en 

förklaring på de motsägelsefulla variationerna i förklaringarna föreslog Gilbert 

och Mulkay att biokemisterna använde sig av två olika tolkningsrepertoarer. I ”the 

empirist repertoire” gavs experimentell data prioritet samtidigt som den personliga 
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involveringen inte alls omnämndes. Empiriska fenomen tillkännagav sig utan att 

forskarens handlingar och trosföreställningar hade någon relevans i 

sammanhanget. Däremot spelade handlingar och trosföreställningar en 

betydelsefull roll i ”the contingent repertoire” där faktorer utanför den undersökta 

världen influerade den professionella handlingen och trosföreställningen vilka var 

beroende av övertygelse, insikter, sociala band och forskarens personliga 

karaktär.139  

Forskarna legitimerade enligt Gilbert och Mulkays studie sina forskningsrön 

genom att använda sig av ”the empirist repertoire” och förklarade andra forskares 

felaktiga slutsatser genom att använda ”the contingent repertoire”. Att andra 

forskare kom fram till falska forskningsresultat uppgavs alltså bero på att de hade 

ett för stort personligt engagemang.140 På det hela taget hölls 

tolkningsrepertoarerna åtskilda men i fall där de framträdde tillsammans orsakade 

de vissa problem som krävde diskursiva lösningar. I ett fall ställde intervjuaren 

frågan hur personliga element i forskningen kan elimineras. Frågan framtvingade 

de två tolkningsrepertoarerna att uppträda samtidigt i samma talsekvens. Potter 

och Wetherell refererar svaret: ”’In the fullness of time the position will become 

clear; the facts will become fully established; the experimental evidence will solve 

everything’”.141 Biokemisten använde sig i sitt svar av en retorisk anordning, 

TWOD, som temporalt separerade de motsägelsefulla elementen. Denna struktur 

var återkommande i intervjuerna och gjorde att hypotesen om de två 

tolkningsrepertoarerna kunde bekräftas. Tolkningsrepertoarer används för att lösa 

problem men de skapar även egna. Hade inte svårigheter uppkommit när 

tolkningsrepertoarerna användes samtidigt skulle Gilbert och Mulkays hypotes ha 

varit mindre övertygande och blivit betraktad som en ganska svag 

förklaringsmodell.142 

I den hittills enda fråga där det i fokusgruppens diskussioner föreföll vara en 

konflikt mellan diskurser har bibliotekarierna hittat en tillfällig modell för att få de 

olika motstridiga krav som ställs på biblioteket att gå ihop. I konfliktsituationer 

var man tvungen att för varje fall göra en individuell bedömning. 

Problemsituationer där biblioteket både ska fungera som en tyst arbetsplats och en 

ljudligt tillåtande mötesplats fick försöka lösas från gång till gång. På det sättet 

har deltagarna sökt sig fram och hittat en godtagbar lösning som bibliotekarierna 

kunde vara överens om. Men bibliotekarie 2 såg ytterligare en möjlig lösning när 

frågan ställdes på sin spets. Fokusgruppen har talat om folkbibliotekens roll i det 

demokratiska samhället och vem som egentligen bestämmer hur biblioteken ska 

fungera, det vill säga vilken roll biblioteken ska spela i samhället. 

                                                 
139 Potter, J. & Wetherell, M. (2007), Discourse and social psychology, s. 146ff. 
140 Potter, J. & Wetherell, M. (2007), Discourse and social psychology, s. 150ff. 
141 Potter, J. & Wetherell, M. (2007), Discourse and social psychology, s. 154. Kursivering i orginalet. 
142 Potter, J. & Wetherell, M. (2007), Discourse and social psychology, s. 153ff, 171. 
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Utdrag 8 
M: Är alla överens om att biblioteket som mötesplats är rätt väg att gå? 
(#) 
B4: Jag tycker det, absolut. 
B3: Jaa. Jag kan inte se att det inte se att det inte skulle-. 
B2: Jag tror det är rätt just nu. Jag tror att det kan komma säkert så småningom andra 
modeller, men jag tror att det funkar rätt bra nu. 

Lite längre fram i samtalen när deltagarna har resonerat om hur bibliotekets 

mötesplatsfunktion skiljer sig från andra mötesplatser i samhället så upprepade 

och vidareutvecklade Bibliotekarie 2 sitt resonemang. 

Utdrag 9 
M: Hur viktigt är bibliotekets roll som en mötesplats om man jämför med andra roller som 
biblioteket har? 
B2: Om vi går tillbaka på huvuduppdraget demokrati em jaa. 
B4: Jag tror att det blir allt viktigare. Mötesplats antingen virtuellt eller alltså på plats, jag tror 
det. 
B2: Jag tror att det är viktigt liksom oavsett vad man kallar det, man behöver ju inte kalla 
biblioteket för mötesplats, nu har det blivit liksom en sådan ”biblioteket som mötesplats”, yes! 
Men jag tror att det skulle kunna kallas något helt annat eller man kunde ha en annan ingångs-
punkt där, nu stoppade jag ihop orden, men jaa, men som sagt jag tror att just nu är det en 
jättebra väg att gå men jag tror det kommer att utvecklas och bli något helt annat så 
småningom. Men det kommer samtidigt, det kommer ju alltid att vara en mötesplats. 

Trots att diskursiva konflikter hade kommit upp till ytan så svarade alla 

fokusgruppdeltagare i utdrag 8 jakande på frågan om mötesplatsfunktionen som 

ett led i att medborgarna ska kunna fungera som demokratiska varelser i det 

demokratiska samhället var rätt verktyg att använda. Även Bibliotekarie 1 

argumenterade för mötesplatsen i ett längre inlägg som inte har medtagits i citatet. 

Flera tecken på diskursiv konflikt visar sig däremot i Bibliotekarie 2:s 

yttrande. Utdraget visar att hon använde mindre bestämda formuleringar, ”tror” 

och ”funkar rätt bra”, upprepade sig i formuleringen ”jag tror” och föreslog att det 

”så småningom” kan komma ”andra modeller” men att det ”funkar rätt bra nu”. 

Modellen kan med andra ord komma att omvärderas i framtiden. I utdrag 9 

ställdes biblioteksrollerna mot varandra. Bibliotekarie 4 initierade tanken om att 

biblioteket som mötesplats ”blir allt viktigare” och Bibliotekarie 2 fortsatte då på 

den inslagna vägen. Satserna ”det skulle kunna kallas något helt annat”, ”man 

kunde ha en annan ingångspunkt” och ”jag tror det kommer att utvecklas och bli 

något helt annat så småningom” uttrycker en temporal gränsdragning mellan 

diskurserna där mötesplatsfunktionens kontingenta element betonas och överförs 

till en tänkt framtid. Men ”samtidigt” kommer det ”ju alltid att vara en 

mötesplats”, eller som Gilbert och Mulkay formulerar det ”the truth will out”. 
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Tolkningsrepertoarer och subjektpositioner  

I inledningen av analysavsnittet konstaterades det att fokusgruppdeltagarna 

tenderade att undvika ge uttryck för egna åsikter och attityder. Där 

uppmärksammades det också hur Bibliotekarie 2 i utdrag 2a ändrade pronomen 

från ”vi” till ”de” när hon initierade ett försök till fördjupning om de 

bakomliggande orsakerna till bibliotekens praxis. Frågan är varför. Den enklaste 

förklaringen skulle vara en enkel felsägning men det finns en annan tänkbar orsak. 

I det fortsatta samtalet framkom det att den politiska processen inte ger 

bibliotekarierna makt att bestämma hur biblioteken som institution ska fungera. 

Ansvaret ligger på politiker som i nämnder beslutar om målbestämmelser som 

tjänstemännen sedan får i uppdrag att uppfylla och verkställa. När frågan ställdes 

om varför det anordnas aktiviteter på biblioteken föregick Bibliotekarie 2:s 

yttrande av det snabba konstaterandet att ”det står i vårat uppdrag” som är 

konklusionen eller snabbversionen av denna processbeskrivning. På det sättet var 

det inte läge att bibliotekariernas egna tankar och idétraditioner fördes fram som 

orsaksförklaring varför det inte heller blev gångbart med det personliga 

pronomenet ”vi”. Men det finns ytterligare något utöver justeringen av pronomen 

som initierade ett potentiellt byte av diskurs. Utdragets mellersta parti återges 

igen. 

Utdrag 2b 
B4: Det handlar inte bara om litteratur och kunskap utan att olika liksom [program.] 
B3:                         [Det står  ] väl inte 
att vi ska fostra samhällsmedborgarna, men nästan. 
B2: [((skratt))] 
B4: [Nästan   ] 
B2: Men liksom för att försöka tänka bakom då. Varför ska vi-, varför har de bestämt det då? 

Det är inte helt tydligt vad Bibliotekarie 3:s kommentar om att ”fostra 

samhällsmedborgarna” innebar i detta sammanhang. Ordet fostra är vanligtvis 

djupt förankrat i folkbildningstanken vilken under en lång tid var det rådande 

paradigmet i bibliotekshistorien, eller uttryckt med diskursanalysens termer, den 

dominerande diskursen. I denna diskurs har bibliotekarierna större befogenheter i 

beslut som rör biblioteken och deras förhållande till användarna. Men 

Bibliotekarie 2 ändrade sig och följde inte upp det påbörjade diskursbytet. 

Fokusgruppdeltagarnas svar på frågan återgick därför till förklaringsmodellen som 

hävdade att det har så beslutats från politikerhåll. Men när kontexten förändrades 

tillät den att även bibliotekarierna sammankopplades med beslutsprocessen. 

Utdrag 10 
M: Vi har talat lite grand runt om det, men om vi ska gå på kärnan, vad för ett ideologiskt 
uppdrag har biblioteket? 
B2: Vi borde ha tagit med oss det. 
B4: Nä men, alltså ja jag vet inte vad det står exakt ordagrant, vet inte om du har koll på vad 
det står i ditt uppdrag men det handlar ju om att- , alltså det, för att- , nu låter det väldigt 
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högtravande här måste jag säga men alltså för att ha-, det ska ju vara ett sätt att underlätta i en 
demokrati på något sätt. 
B2: Ja. 
B4: Att man ska kunna ta del av information, att man ska kunna få liksom, det man vill veta 
ska man kunna få veta, man ska kunna få uttrycka sig, det är också lite grand så att man, man 
får se, så det är ju ett led i att man ska kunna vara en demokratisk varelse på något sätt. Och 
det måste ju va-, jag har tänkt på det ibland, jag har fått den där frågan lite då och då varför, 
och då måste man ju tänka att när man jobbar på bibliotek så måste man ju tycka så att 
demokrati är, det är liksom grunden för hela våran verksamhet. Att man vill, att man tycker att 
alla människor ska ha rätt till information och åsiktsfrihet och ta del av saker och ting. Det är 
liksom grunden för allting som vi gör. Det vi som jobbar med barnverksamhet, att barn ska 
lära sig läsa och skriva, varför då, varför ska man kunna läsa och skriva? Varför ska man 
tycka det är kul att läsa? Det är för att man liksom ska kunna ta in det man behöver ta in när 
man behöver det på något sätt. Det är ju-. 
B1: Det är ju därför vi arbetar så. 
B2: Ja 
B1: Det där är ett övergripande     mål. 
B4:          Ja 
B1: Sen är det de här del-, vilka grupper prioriterar vi. 
B3: Ja 
B4: [Ja  ] 
B1: [Det] är ju hela tiden så och det kan ju vara politiska åsikter vilka grupper man ska 
prioritera. 

Först återkom samma hänvisningsförfarande som utdrag 2a visar på, men därefter 

gick Bibliotekarie 4 över till att delge sina funderingar över frågan. Det skedde 

dock efter en märkbar tvekan och ett flertal påbörjade och avbrutna satser: ”det 

handlar ju om att”, ”alltså det”, ”för att”, ”men alltså för att ha” och ”det måste ju 

va”. Hon reserverade sig också för att kommande anmärkningar kunde låta 

”väldigt högtravande”. Dessa procedurer är ett tydligt tecken på krispunkt. 

Ursäktandet är en förberedelse inför en form av regelbrott i språkspelet som kan 

ses som en antites till den formel Gail Jeffersons formulerade som Repeat + 

Acknowledgment Token. Samtalsanalysen har med härledning i Austins 

inflytelserika arbete om ursäktande i turtagningen identifierat ett interaktions-

mönster som Potter och Wetherell förklarar i termer av ”dispreferred seconds”: 

Preference structure is the idea that the second parts of adjacency pairs can be ranked into 
responses which are preferred and responses which are dispreferred. Thus the preferred 
response to questions is an expected answer while de dispreferred response is an non-answer 
or unexpected answer. The preferred response to an invitation is an acceptance and the 
despreferred a refusal.143 

In general, accounts are a recurrent and routine component of dispreferred seconds. The 
detailed content of dispreferred seconds may be extremely varied but their organization is 
highly regular.144 

Talare kan med sina utsagor försöka dementera, utmana, rättfärdiga eller lösa 

problem som kan uppkomma när det finns meningsskiljaktigheter mellan 

                                                 
143 Potter, J. & Wetherell, M. (2007), Discourse and social psychology, s. 83. 
144 Potter, J. & Wetherell, M. (2007), Discourse and social psychology, s. 84. 
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samtalsparterna i de förväntningar eller försanthållanden som medföljer yttranden 

och i implicit eller explicit ställda frågor. Förekomsten av olika tekniker, 

exempelvis ”blaming”, ”disclaimers”, ”apologies”, ”requests”, ”excuses” och 

”justifications”, vilka hanterar dylika situationer är väldokumenterad i 

samtalsanalysen.145 Mot den bakgrunden går det att förstå hur det omständliga 

ursäktande Bibliotekarie 4 gav uttryck för var ämnade att förvarna de övriga 

samtalsparterna att ha överseende med en eventuell överträdelse av de 

”förväntningar om hur man ska uppföra sig och vad man kan säga och inte säga”146 

som beskrevs i teoriavsnittet med termen subjektposition. 

Innan analysen fortsätter granska utdrag 10 blir det nödvändigt med en 

utvikning. Det är i sammanhanget relevant att relatera till Kimmo Touminens 

diskursanalytiska närläsning av Carol Kuhlthaus Seeking Meaning : A process 

approach to library and information services (1993).147 Touminen ser Kuhlthaus 

inflytelserika bok som ett exempel på forskning inom det kognitiva 

användarcentrerade perspektivet i biblioteks- och informationsvetenskapen och 

vill genom analysen uppdaga de outtalade antagandena om användare och 

bibliotekarier som den användarcentrerade diskursen implicerar. 

Målet med Kuhlthaus Seeking Meaning är att utveckla en teori som hjälper 

bibliotekspersonal att förstå biblioteksanvändare och utveckla tjänster som svarar 

mot klienternas behov i olika stadier i informationssökningsprocessen.148 Men 

Touminen anmärker att: 

Indeed, the subject position of the user in Seeking Meaning is not that of a self-reliant person 
but that of the “life-long learner” who understands the need for intervention and accepts that 
the expert-librarian knows better what she should do, think, and feel in the different stages of 
the information search process.149 

Enligt Kuhlthau bör bibliotekarierna kombinera sina färdigheter i att organisera 

och söka information med kunskapen om användarnas känslolägen i sökprocessen 

till den professionella rollen som ”counselors”. Istället för att fokusera på 

utvecklandet av användarvänliga bibliotekssystem menar Touminen att 

tyngdpunkten i det användarcentrerade perspektivet läggs på att framställa 

bibliotekarien som den nödvändiga instans som inte bara är mer kunnig om de 

tekniska systemen utan dessutom bättre kan förstå användares inre mentala 

processer än han eller hon själv gör. Bibliotekarierna förväntas därmed med hjälp 

                                                 
145 Potter, J. & Wetherell, M. (2007), Discourse and social psychology, s. 48, 54, 76ff, 89ff, 132, 137. 
146 Winther Jørgensen, M., Phillips, L. & Torhell, S.-E. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 48. 
147 Tuominen, K. (1997), ”User-centered discourse”. Kuhlthaus bok hädanefter omnämd som Seeking 

Meaning. 
148 Tuominen, K. (1997), ”User-centered discourse”, s. 355. 
149 Tuominen, K. (1997), ”User-centered discourse”, s. 367. 



 66 

av den ojämlika maktrelationen kunna förbättra sin status i samhället till att bli 

jämförlig med läkaren och advokatens sociala och ekonomiska positioner.150 

Touminen ställer den öppna (och förmodligen retoriska) frågan om man kan 

hindra makt från att inträda i diskurserna när man på bästa sätt försöker serva sina 

klienter. Han rekommenderar ett reflexivt förhållningssätt i hur forskare 

producerar identiteter av människorna de studerar men ser att det inom biblioteks- 

och informationsvetenskapen finns flera ansatser ”in favor of multiplicity of 

voices rater than a monologic master voice rigidly defining the identitys of 

librarians and users”.151 Nigel Edley fortsätter tankegången i sin argumentation för 

att införliva subjektpositionkonceptet i diskurspsykologin: 

By now it should be clear why the concept of subject positions is so central to discursive 
psychology. In a sense, it is this concept that connects the wider notions of discourses and 
interpretative repertoires to the social construction of particular selves. Subject positions can 
be defined quite simply as ‘locations’ within a conversation. They are the identities made 
relevant by specific ways of talking. And because those ways of talking can change both 
within and between conversations (i.e. as different discourses or interpretative repertoires are 
employed) then, in some sense at least, so too do the identities of the speakers. However this 
is not to imply (as did Althusser) that identity simply follows in the wake of discourse. We 
must remember that people are also the masters of language, the creators of texts.152  

Det diskurspsykologiska perspektivet uppmärksammar hur människor använder 

sig av flera olika ”röster” och/eller tolkningsrepertoarer i sin språkanvändning.153 

Med detta angreppssätt går det att visa hur fokusgruppdeltagarna, med hjälp av de 

tolkningsrepertoarer och subjektpositioner som diskurserna erbjuder, rör sig 

mellan olika diskurser snarare än ger uttryck för en fast övertygelse. 

Analysen återgår nu till utdrag 10. Liksom det inom en medicinsk diskurs 

finns förväntningar om hur en läkare ska bete sig mot patienter ställer 

subjektpositionen i den diskurs Bibliotekarie 4 lämnade krav på hur hon 

förväntades tala. När hon lämnade den förra diskursen och gick över till den nya 

gav övergången henne befogenheter att uttrycka en mening som är förenlig med 

den aktuella diskursens subjektposition men inte den förras. Det intressanta med 

Touminens slutsatser är att Kuhlthaus uttalade mål med Seeking Meaning är 

förenligt med den diskurs subjektposition jag kommer att kalla ”kunddiskursen”, 

men de outtalade antagandena inbegriper ett maktförhållande mellan 

bibliotekarien och användaren som ligger närmare den traditionella 

folkbildningstankens ideologi och denna diskurs subjektposition. Kunddiskursen 

Bibliotekarie 4 gick ifrån positionerar bibliotekarien till att på bästa sätt serva 

                                                 
150 Tuominen, K. (1997), ”User-centered discourse”, s. 361ff. 
151 Tuominen, K. (1997), ”User-centered discourse”, s. 367. 
152 Edley, N. (2001), “Analysing Masculinity: Interpretative Repertoires, Ideological Dilemmas and Subject 

Positions”, s. 210. 
153 Edley, N. (2001), “Analysing Masculinity: Interpretative Repertoires, Ideological Dilemmas and Subject 

Positions” s. 212f. 
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kunderna på biblioteket.154  Denna diskurs medger inte att värdeomdömen fälls 

utan placerar bibliotekarien som en förmedlande länk mellan kunderna och den 

eftersökta informationen. Den placerar också bibliotekarien som den verkställande 

instansen gentemot de beslutande politikerna. Det är inte bibliotekariens sak att 

besluta om verksamhetens mål. Men när Bibliotekarie 4 gick över till den diskurs 

jag kommer att kalla ”folkbildningsdiskursen” kunde hon både använda sig av en 

annan tolkningsrepertoar och den subjektposition som diskursen erbjöd. Det är 

talade att det var barnverksamheten, läsandet och skrivandet som fördes fram som 

exempel på nyttoaspekten. Fostran och upplysning är två nyckelord och 

grundpelare som denna diskurs stödjer sig på och visar på ett maktförhållande 

liknade det som Touminen beskrev. 

Som utdrag 10 visar följde de övriga fokusgruppdeltagarna med i bytet av 

diskursiv praktik. Bibliotekarie 1 kunde därför med sitt uttalande om ”vilka 

grupper prioriterar vi”, utan protester från de övriga deltagarna, med pronomenet 

”vi”, göra sig själv och de övriga bibliotekarierna delaktiga i beslutet om vilka 

delmål, det vill säga vilka prioriterade grupper, biblioteken i främsta led ska satsa 

på. I kunddiskursen var det politikerna allena som stod för besluten. 

På samma sätt som med övergången från kunddiskursens subjektposition till 

folkbildningsdiskursens subjektposition, kunde det omvända bytet fungera som en 

retorisk lösning på de svåra situationer som kunde uppstå när olika nya teman 

introducerades och uppenbarade att en diskursiv konflikt förelåg. I utdraget nedan 

räckte det däremot inte med att bara använda sig av en annan tolkningsrepertoar 

eller att förflytta sig från en subjektposition till en annan. Diskursernas 

subjektpositioner ligger i direkt konflikt med varandra varefter den dominerande 

diskursen uppenbarar sig i rättfärdigandet av en subjektposition framför en annan. 

Utdrag 11 
M: Vad anser personalen på biblioteken om den här biblioteket som en mötesplats? 
B2: Det är nog olika. Som jag sa på mitt bibliotek så har vi haft-, eller det kanske jag inte sa, 
men vi har känt sådär att först kände vi som ett krav den här ideologin liksom, bibliotek som 
mötesplats, bara för att vi hade det kämpigt och jobbigt. Vi hade mycket barn och ungdomar 
som var liksom stökiga och jobbiga som liksom krävde jättejättemycket av oss just då. Men 
då, då anpassade vi begreppet mötesplats till lågintensiv mötesplats och då funkade det bra för 
oss. Ja. Men jag tror att det funkar på andra sätt på andra bibliotek, det är nog olika beroende 
på förutsättningar. 
B3: Det kommer ju alltid att finnas, alltså folk som inte-, alltså man tycker ju alltid olika men 
men-. 
B4: Men det finns ändå ett krav tycker jag hos oss att det är liksom gilla läget eller så kanske 

                                                 
154 I artikeln ”Analyzing qualitative interview data: the discourse analytic method” beskriver Sanna Talja 

processen att urskilja tolkningsrepertoarer som ett förlopp uppdelat i tre faser. Slutpunkten innebär 

namngivningen av diskurserna. Denna uppsats använder sig av denna processbeskrivning som ett pedagogiskt 

upplägg för framställningen. För att kunna resonera om de olika diskursernas subjektpositioner blir det 

emellertid nödvändigt att tillfälligt frångå denna disposition och redan på detta stadium namnge två diskurser 

som ”kunddiskursen” och ”folkbildningsdiskursen”. Namnen grundar sig i deras underliggande antaganden 

så som de manifesterar sig i centrala begrepp och språkliga metaforer. Detta exemplifieras och förklaras 

vidare i kapitlet ”Diskurser och diskursordning”. 
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att du inte ska vara här, och arbeta här. 
B3: Nej, är du intresserad av att ha en tyst arbetsplats där du kan sitta och liksom grotta i din 
grej hur länge som helst då ska du inte jobba på folkbibliotek. 
B4: Nej. 
B2: Nä. 
B4: Det handlar jätte-, som du pratade om att det här mötet att man ska känna av folk, att man 
ska kunna vara liksom flexibel och anpassa sig. Det är ju jättejätteviktig egenskap och det 
finns ju många som har jobbat jättejättelänge och som har varit med på den, inom 
citationstecken, den gamla tiden men men om man kommer ny nu och anställs så pratas det 
mycket om den här sociala kompetensen, vad nu det är, men jag vet de som har suttit och 
anställt folk att när man tar referenser på folk och frågar liksom, det är ju, hur hur funkar den 
här personen bland andra människor. Det är liksom en ett kriterium för att få en tjänst idag, 
det är en jätteviktig del i det hela. 

Notabelt i denna passage är förekomsten av de många förstärkningsorden och 

deltagarnas frekventa användning av betoningar. Man kan dra slutsatsen att 

samtalsämnet var laddat. Trots att bibliotekarierna dittills i regel använt positiva 

värdeord i beskrivningarna av mötesplatsfunktionen framgår det av utdraget att det 

finns andra ståndpunkter som går på tvärs mot denna uppfattning. Men 

fokusgruppdeltagarna lyckades trots allt frammana bilden av mötesplatsen som ett 

välfungerande koncept genom att på olika sätt konstruera versioner för att klara 

sig ur de svårigheter som användandet av tolkningsrepertoarerna medförde. Dessa 

versioner var inte neutrala beskrivningar utan värderade också det omtalade 

fenomenet för att framställa det på ett önskvärt sätt.155 

Låt oss titta närmre på Bibliotekarie 2:s yttrande. Hon började med att återge 

sina erfarenheter. Redogörelsen gjordes i imperfektform och beskrev 

arbetsplatsens situation som komplicerad och konfliktfylld. Flera negativa 

värdeord som ”krav”, ”kämpigt” ”jobbigt” och ”stökigt” associerades med 

mötesplatsbegreppet. Men när skildringen närmade sig nutid kom berättelsen till 

en brytpunkt och det aktuella tillståndet bedömdes ”fungera bra”. Redogörelsen 

framställs här som en utvecklingsberättelse, ett narrativ från komplex och 

problemfull till en framtid fri från konflikt, men lämnar det ändå öppet för att det 

kan ”funka på andra sätt på andra bibliotek” ”beroende på förutsättningar”. 

Sensmoralen i historien är anpassning. Framställningen föregriper därigenom 

ifrågasättande ställningstaganden genom att positionera dessa versioner som tidiga 

stadier i utvecklingsgången. 

Bibliotekarie 4 beskrev å sin sida hur rekryterare lägger en stor vikt vid 

”social kompetens” och förmågan att kunna ”fungera bland andra människor”. 

Ordet ”anpassning” återupprepades från den föregående talarens redogörelse och 

sattes i samband med ordet ”flexibilitet” som en kontrast till Bibliotekarie 3:s 

rättframma slutsats. Bibliotekarie 4 var däremot inte lika direkt sitt yttrande. 

Hennes kommentar att det ”finns ett krav hos oss” på vilka egenskaper en 

                                                 
155 Potter, J. & Wetherell, M. (2007), Discourse and social psychology, s. 51; Talja, S. (1999), ”Analyzing 

qualitative interview data”, s. 464. 
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bibliotekarie måste besitta är dubbeltydig. Inkluderade hon sig själv som en aktiv 

samtyckande agent eller ställde hon sig med yttrandet utanför och refererade till 

arbetsplatsens betraktelsesätt som ett konstaterande av hur det faktiskt förhåller 

sig? I sammanhanget är svaret på den frågan mindre viktigt. Väsentligare är det 

sätt på vilket fokusgruppdeltagarnas resonemang har övergått från att svara på 

frågan om vad bibliotekspersonal anser om mötesplatsfunktionen till att både 

beskriva och aktivt konstruera subjektpositioner som rättfärdigar bibliotekens 

sociala verksamheter. Sättet att legitimera eller framställa mötesplatsfunktionen 

som en befogad verksamhet gjordes genom att simplifiera och betona vissa 

karaktärsdrag och exkludera andra. 

Den mest uppenbara diskursiva konflikten som tidigare kommit upp till ytan i 

fokusgruppdiskussionen var den där det aktualiserades hur biblioteksbesökare kan 

ha olika syften med sin vistelse på biblioteken. Kravet på tystnad stod i 

motsättning till den ljudligt tillåtande atmosfären. För att lösa situationen 

utvecklade deltagarna olika tekniker för att vidmakthålla de båda diskursernas 

giltighet och samtidigt undvika öppen diskursiv konflikt. I utdrag 11 associerades 

däremot den tysta arbetsplatsen till en subjektposition som fokusgruppdeltagarna 

gemensamt byggde upp och som de sedan avfärdade. Denna subjektposition 

kontrasterades mot en mer omhuldad subjektposition där olika sociala förmågor 

som ”flexibilitet”, ”anpassningsbarhet” och ”social kompetens” bedömdes som 

nödvändiga för att klara av den nya miljö bibliotekspersonal ska vistas och arbeta i 

när utvecklingen går mot att biblioteket ska fungera som en social mötesplats. 

Allteftersom samtalet fortsatte byggdes listan på med egenskaper som ”press- och 

stresstålig”, ”utåtriktad”, förmåga att ”ha full koll” och ”alla bollar i luften” 

medan den andra subjektpositionen likställdes med att man vill ha en ”tyst 

arbetsplats” och att ”man inte accepterar att biblioteket är ett ställe där folk kan 

mötas och man möter människor i alla åldrar, alla sorter och med alla humör”, 

vilket anförandena i utdrag 12 visar på. 

Utdrag 12 
B4: Och hur ofta får man inte samtal av någon som vill jobba i lugn [MILJÖ]? 
B1:                 [MILJÖ] 
B3:                 [MILJÖ], ja. 
B2:      (ohörbart) 
B1: Och då ringer de, och kommer de och tror att de-, och då kan väl hon arbeta hos er på 
biblioteket och då får vi tala om att det är väldigt mycket utåtriktat, att kunna va ta hand om 
de människor som kommer in på biblioteket. 
B3: Och du ska vara ganska stresstålig också. 
B1: Ja 
B2: Mycket stresstålig. 
B1: Mycket stresstålig, och det är mycket press, är det vissa tillfällen så är det ju full fart hela 
tiden. Och sen beror det ju lite olika, ni är-, om man har utlåningsstationer där låntagarna 
ordnar själva eller som vi har, vi har informationsdisk och utlåning och allting på ett ställe 
liksom, vi, så du kan ha en kö på tio femton stycken och så är det någon som kommer in och 
frågar var toaletten är och så ska man-, det gäller att ha alla bollar i luften såhär och full koll 
på allt som händer så att man snabbt kan rycka in och så får man ta dem i tur och ordning och 
det-. 
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B4: Jag tror inte att man skulle trivas med att jobba med det här om man nu inte accepterade 
det här att biblioteket är ett ställe där liksom folk kan mötas och man möter att man möter 
människor, [alla sorter, alla åldrar, alla humör.] 
B1:             [Men det gör man ju hela tiden, hela tiden] 

Det är svårt att se hur någon bibliotekspersonal skulle kunna instämma i sådan 

förenklad beskrivning om den hade presenterats under andra omständigheter, 

exempelvis som tryckt text. Att ogilla en ”stökig” arbetsmiljö behöver inte 

innebära en önskan om en ”tyst arbetsplats” och att inte samtycka är inte 

ekvivalent med att ”inte acceptera”. Att vara ”intresserad av att ha en tyst 

arbetsplats” sätts inte bara i relation till att vilja ”grotta i sin grej hur länge som 

helst” utan som en följd av det. Det finns också en hel del som impliceras även om 

det inte sägs rätt ut. Eftersom subjektpositionerna presenterades som att de står i 

ett motsatsförhållande, innebär det då att den som vill ha en ”tyst arbetsplats”, 

”grotta ner sig i sin grej” och ”inte accepterar biblioteket som en mötesplats” 

också är oflexibel, socialt inkompetent, inåtvänd, inte är anpassningsbar, är 

oförmögen att ha full koll och alla bollar i luften och varken kan klara av stress 

eller press? Den misskrediterade subjektpositionen användes visserligen som ett 

sätt att i förväg kunna avfärda negativ kritik mot mötesplatskonceptet men 

fungerade samtidigt som avstamp för den rivaliserande subjektpositionen som i 

jämförelsen framstod som utomordentligt kompetent. Listan på kompetenser gav 

dock utrymme för att införliva egenskaper som tidigare avfärdats. 

Utdrag 13 
B3: [Lite], lite självsanering har det väl varit nu liksom på-. 
B4: På personal? 
B3: Ja. 
B2: Jaa. 
B4: Det har det nog varit. Och så tycker jag också en medveten rekrytering på något sätt på ett 
helt annat sätt nu, precis som du säger det här med omplaceringar är inte så självklart längre 
och man rekryterar efter kompetens väldigt mycket. Det behöver inte bara vara social 
kompetens men att man kan språk eller man kan, man har ett specialintresse för någonting 
som är användbart inom-, det är mycket mycket mera tänkt bakom rekryteringen än tidigare. 

Att ”grotta i sin grej” som Bibliotekarie 3 uttryckte det i utdrag 11 var något som 

var förenligt med den förringade subjektpositionen. Här har egenskapen att ”ha ett 

specialintresse för någonting” med ens förändrats till att bli ett karaktärsdrag som 

gynnar bibliotekarien på arbetsmarknaden istället för att som tidigare hävdats 

missgynna henne eller honom. Införandet av rekryteringstemat möjliggjorde på så 

vis att en tidigare negativt ansedd egenskap omvärderades till att bli betraktad som 

en positivt laddad kvalitet. Variationer i talet uppstod som synes även då projektet 

med att legitimera mötesplatsfunktionen var i full görning. Det pekar på att spelet 

med tolkningsrepertoarer är överordnat konstruerandet av de båda 

subjektpositionerna. Användningen av tolkningsrepertoarer är därmed mer 

komplicerad än att bara kunna förklaras som en underordnad teknik inom ett 

argumentativt pro-contraförhållande som tar ställning för eller emot ett visst 
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fenomen. Allteftersom situationen krävde det och det tjänade talarnas syften 

använde fokusgruppdeltagarna sig av de tillgängliga tolkningsrepertoarerna 

samtidigt som de rörde sig tämligen fritt mellan subjektpositioner och diskurser.156 

Diskurser och diskursordning 

Sanna Talja beskriver arbetet med att på analytisk väg urskilja 

tolkningsrepertoarer som en process i tre faser. Den första fasen koncentrerar sig 

på interna självmotsägelser i en intervjudeltagares svar. I den andra fasen 

identifieras återkommande mönster och variationer i olika deltagares tal. De kan 

bestå av beskrivningar, förklaringar eller argument. Slutligen så identifieras 

underliggande elementära antaganden och ”startpunkter” som finns om det 

speciella sättet att tala om ett fenomen. Slutpunkten är att namnge 

tolkningsrepertoarerna.157 Analysen rör sig nu mot den tredje och avslutande fasen. 

Som teoriavsnittet redan redovisat används diskursbegreppet här för att 

representera mer statiska och avgränsade kunskapsformationer medan termen 

tolkningsrepertoar har använts för att beskriva flexibiliteten i språkanvändningen 

och de olika retoriska möjligheter som står talare till buds. 

Diskurser kan enligt diskurspsykologins metodologi identifieras med 

utgångspunkt i tolkningskonflikter och inkonsekvenser. Analysen har konstaterat 

att det finns sinsemellan oförenliga variationer i fokusgruppdeltagarnas tal om 

biblioteket som en mötesplats. Hypotesen är att bibliotekarierna använder sig av 

olika tolkningsrepertoarer. Vid ett par tillfällen när tolkningsrepertoarerna var på 

kollisionskurs med varandra uppmärksammade deltagarna inkonsekvenserna. 

Bibliotekarierna försökte då lösa oförenligheterna på olika sätt. Ett lösningsförslag 

inbegrep en TWOD-liknande anordning som temporalt separerade diskurserna 

från varandra.158 Tolkningsrepertoarer används för att lösa problem i interaktionen 

men de skapar även nya egna problem. Sker det specialfall av det förklarande 

regelverket som bestämmer deras status som undantag som möjliggör att båda 

tolkningsrepertoarerna kan vidmakthållas på annat sätt, så är diskurserna att 

betrakta som bekräftade.159 Det ovan angivna exemplet visar på två bekräftade 

diskurser. Ytterligare två diskurser återfanns i nyttjandet och konstruerandet av 

olika subjektpositioner. Genom att växla mellan subjektpositioner kunde 

                                                 
156 Talja, S. (1999), ”Analyzing qualitative interview data”, s. 470. 
157 Talja, S. (1999), ”Analyzing qualitative interview data”, s. 466f. 
158 Detta skedde när deltagarna lovordade användningen av folkbiblioteken som en ljudligt tillåtande 

mötesplats samtidigt som de även menade att lokalen skulle inrymma dem som vill kunna koncentrera sig i en 

tyst miljö. När de båda sätten att se på bibliotekets funktion ställdes mot varandra använde sig en av 

bibliotekarierna av TWOD-tekniken genom att uttrycka att mötesplatsen i framtiden säkert skulle vara 

annorlunda. 
159 Potter, J. & Wetherell, M. (2007), Discourse and social psychology, s. 69, 170. 
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bibliotekarierna frångå de förväntningar som fanns om hur de i talet borde 

behandla vissa frågor.160 En annan lösning blev att konstruera både legitimerande 

berättelser och subjektpositioner som framställde den ena diskursens subjekt-

position i bättre dager än den andras.161 

Det går alltså att identifiera fyra olika diskurser som på ett intrikat sätt hänger 

samman och korresponderar med varandra. Hur detta samband ser ut visas i figur 

1. Diskurserna har i analysen presenterats parvis. Det ena paret har ett fokus i 

relationen mellan bibliotek och användare medan den andra duon behandlar de 

funktioner som inryms i biblioteket. Eftersom ”biblioteksfunktionerna” kan 

innefattas i ”användardiskurserna” kan man tala om en diskursordning i två 

nivåer. Det är möjligt att identifiera en dominerande diskurs i fokusgrupp-

deltagarnas tal om användare. I diskurserna som relateras till biblioteksfunktioner 

är förhållandet mer likvärdigt men till syvende og sist står ändå mötesplats-

diskursen högst i rang. 

Figur 1. Modell över fokusgruppsamtalets fyra användar- och funktionsdiskursers logiska 
samhörighet och deras inbördes relationer. 

 

 

 

 

 

 

Källa: Transkription av fokugruppintervju med fyra bibliotekarier utförd 2012-02-27. 

I båda diskursparen är således den ena av de två hierarkiskt överordnad den andra 

samtidigt som de två överordnade och de två underordnade är fullt kompatibla 

med varandra. Hur det fungerar kan utdrag 1 belysa. Vilken den dominerande 

                                                 
160 Ett sådant byte ägde rum när biblioteksinstitutionens ideologiska uppdrag diskuterades. I den ena 

diskursens subjektposition var regeln att hänvisa till att det enbart är politiker som bestämmer om hur 

biblioteksinstitutionen ska fungera medan bibliotekarierna i den andras kunde tillåtas att bli inkluderade i det 

”vi” som är beslutsförfarandets aktörer. 
161 Vilket skedde när fokusgruppdeltagarna fick i uppdrag att utvärdera vad bibliotekspersonal generellt 

tycker om biblioteket som mötesplats. Den positivt formulerade subjektpositionen förknippades med 

kompetens och den negativa med tystnad och oförmåga att hantera den nya arbetsmiljön. 
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diskursen är visar sig exempelvis i förekomsten av de många förstärkningsorden. 

Att inneha rätt egenskaper är där ”jättejätteviktigt”. Formuleringar av ”extreme 

case”-karaktär gör sig också påminda i detta utdrag. Ur den dominerande 

diskursens perspektiv ställs ett ultimatum. Aningen så ställer man upp på de 

”krav” som ställs och ”gillar läget” eller så ska man ”kanske inte jobba här”. Att 

bestämma vilken underordnad diskurs som är artikulerad i utdraget är däremot 

svårare att avgöra. Den förfördelade subjektpositionen sätts i relation till bilden av 

en ”tyst arbetsplats” vilket är den skärningspunkt, eller med diskursteorins uttryck 

den flytande signifikant, om vilken diskurserna i utdrag 4-9 kämpar. Där är det 

lärandet som ställs mot mötet. Men det tysta biblioteket förknippas också med 

”den gamla tiden” som även den accentueras i utdrag 11. Tidigare har ett 

subjektpositionsbyte till en diskurs som framhåller bibliotekariens maktposition 

fungerat som en lösning på det retoriska dilemmat om hur bibliotekariernas 

”delaktighet” i fattade beslut ska omtalas. Vilken av de två diskurserna är det som 

är aktiv här? Ett tolkningsförslag är att mötesplatsdiskursen är den dominerande 

diskursen i utdraget medan både ”lärandediskursen” och folkbildningsdiskursen är 

sammankopplade i den konstruerade, grovt förenklade och avfärdade 

subjektpositionen som relateras till ”det tysta biblioteket”. Även de två 

överordnade diskurserna är tätt sammanflätade vilket kommer att visa sig längre 

fram i analysen. 

De startpunkter eller underliggande elementära antaganden som Talja 

beskriver som ett sätt att urskilja tolkningsrepertoarer, omnämner Foucault som 

”statements” och menar att de är outtalade teorier om saker och tings natur. I 

Taljas läsning av Foucault ska statements förstås som de nödvändiga och implicita 

startpunkterna bakom ett visst sätt att tala om ett ämne. Det bestämda perspektivet 

baseras på startpunkternas antagande och begränsar andra synsätt vilket leder till 

en frånvaro av andra potentiellt lika rimliga tolkningar och förklaringar vilka 

därmed inte kommer fram, anses legitimerade eller ens kan tänkas.162 

Diskurspsykologin uppmärksammar hur startpunkterna i talet uttrycks med hjälp 

av troper eller metaforer.163 I fokusgruppdeltagarnas tal är dessa vid ett flertal 

tillfällen det som kopplar samman olika diskurser. 

Jag ger kunddiskursen sitt namn på grund av att kund är ett nyckelord och ett 

koncept kring vilket vanligt förekommande begrepp i diskursen förstås och 

definieras.164 Detsamma gäller för mötesplatsdiskursens ord mötesplats. 

Kunddiskursen och mötesplatsdiskursen skiljer sig åt genom under vilka teman i 

fokusgruppdeltagarnas tal de framträder. Kunddiskursens tolkningsrepertoar 

används när relationen mellan bibliotekarie och användare är i fokus men som 

analysen visat inbegriper den även relationen till beslutsfattare och 

                                                 
162 Talja, S. (1999), ”Analyzing qualitative interview data”, s. 467ff. 
163 Potter, J. & Wetherell, M. (2007), Discourse and social psychology, s. 112, 138, 149. 
164 Talja, S. (1999), ”Analyzing qualitative interview data”, s. 467. 
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beslutsfattande. Mötesplatsdiskursen rör främst den sociala biblioteksfunktionen. 

Trots dessa skillnader samlar sig de två diskurserna i fokusgruppdiskussionen 

under metaforerna om utveckling och aktivitet. Kunddiskursens perspektiv finns 

uttalat i den större stadens styrdokument och förklarades av bibliotekarierna på 

följande sätt: 

Utdrag 14 
B4: Och så har det varit ett skifte i fokus. Alltså det här som, vi tjatar mycket i ((Stad)), 
kundfokus. Det är det som styr verksamheten mycket mer än någon annan någon sådan här 
som någon sa, lite toppstyrt. Det är kundfokus som styr på ett helt annat sätt. Man tar reda på 
mer vad brukarna och besökarna tycker och vill ha. Och så utformar man mycket verksamhet 
utifrån det. 
B2: Inte helt och hållet men [man använder den som-] 
B4:    [Men på ett helt annat    ] sätt. 
B2: O ja, o ja. 
B1: Det är en stor skillnad mot hur det var. 
B3: Verkligen. 
B4: För tio år sedan bara. 
B2: Det kan jag tänka mig. 
B1: Det är mera så. Förut var det mer den här folkbildningstanken, den var väldigt stark, den 
finns fortfarande men liksom man känner, precis som du säger att man ser efter vad vill folk 
runtomkring mycket mer och tar hänsyn till dem och försöker ge dem snabb service och bra 
service. 

Invändningen Bibliotekarie 2 gjorde vittnar om att det inte är det allenarådande 

synsättet i diskursordningen. Den positiva skildringen av kunddiskursen, hämtar 

sin kraft från konstruerandet av en mer negativ bild av det arbetssätt, som i 

utdraget sätts i relation till folkbildningstanken. Utdrag 10 visar hur den 

maktposition som impliceras i folkbildningstanken också utgör en möjlighet i 

språkanvändningen. Jag ger därför detta sätt att tala om användarna namnet 

folkbildningsdiskurs. Vanliga ord och metaforer som används i kunddiskursen 

respektive i folkbildningsdiskursen presenteras i tabell 1 och tabell 2. 
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Tabell 1. Vanligt förekommande ord i fokusgruppsamtalets kunddiskursdiskurs och metaforer som 
specificerar diskursens sätt att tala. 

Metaforer Vanligt förekommande ord och 

uttryck 

utveckling  

 

potential 

kreativitet 

blomma ut 

mål 

kompetens 

Aktivitet Service 

bemötande 

delta 

flexibel 

anpassa 

 ta hänsyn 

kund 

vill 

får 

 uppdrag 

kundenkäter 

målgrupp 

kundfokus 

Källa: Transkription av fokugruppintervju med fyra bibliotekarier utförd 2012-02-27. 

I kunddiskursen förutsätts det att användarna ”vill” något och på olika sätt ges 

bibliotekspersonal i uppgift att försöka upptäcka vad det är brukarna av biblioteket 

verkligen vill och de ska därefter serva dessa behov på bästa sätt. Men när 

folkbildningstankens kvalitetskriterium har upphört att gälla krävs det ett annat 

värderingsverktyg. Bibliotekens insatser värderas istället utifrån hur nöjda 

kunderna anses vara med bibliotekens service. I det sista yttrandet i utdrag 14 

binds ”snabb service” samman med ”bra service” och bildar två kriterier i en ny 

form av värdeskala, skapad för att uppskatta god service. Bemötande blir en viktig 

tumstock för att legitimera en verksamhet som inte längre är självskriven. 

I fokusgruppsamtalet har Bibliotekarie 1 berättat om den situation hennes 

kommun brottas med. Där finns det planer på att bygga ett nytt bibliotek på 

huvudorten men projektet har överklagats och bibliotekarierna befinner sig därför 

fortfarande i vad Bibliotekarie 1 omtalade som ”vårt gamla ganska dåligt-mot-

mottagande-bibliotek”. I citatet nedan skildras frustrationen med en metafor som 

återkommer i många gånger i många olika skepnader. 

Utdrag 15 
B1: Men liksom det är svårt att göra någonting mot det befintliga då när man är i det här 
vakuumet, ska vi vara kvar här och hur länge då? Men samtidigt kan man ju inte bara strunta i, 
man måste ju. 
B4: Har ni förberett någonting om det nu blir så att ni ska få flytta, har ni börjat tänka 
någonting på miljö och tanke och profil? 
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B1: Ja vi hade diskussioner om det innan då när vi trodde att det skulle gå lite snabbare. Men 
just nu ligger allting. Det är som att ingen vågar ta tag i det och vi har bara en vikarierande 
chef just nu och så det är nog mycket det också. 
B2: Jobbigt. 
B1: Det är lite jobbigt ja men alltså man får ju. 
B3: Man ser sin potential fastän det liksom får inte blomma ut riktigt. 
B1: Nej. Vi gör så gott vi kan i alla fall.  
B2: Ja det är det man måste göra. 
B1: Ja. Men alla är ju ganska nöjda med oss ändå. Vi har ju gjort den här, en, kundenkäter och 
så. De verkar tycka att vi gör ett bra jobb och att de trivs med våra bibliotek och att de får den 
service som de vill ha, för det mesta i alla fall. Mera plus än minus. 

Till att börja med kan man i det ovan angivna utdraget se hur de förväntningar 

subjektpositionen inbegriper förklarar den upplevda vanmakten. Det är 

underförstått att det hos bibliotekarier finns en vilja att ge biblioteksbesökare ett 

gott bemötande. Det är det som rättfärdigar biblioteksverksamheten i 

kunddiskursen. I sin konstruktion förväntar sig den slutna fråga Bibliotekarie 4 

ställer en bekräftelse av det underliggande antagandet. Man bör börja utvärdera 

”miljö och profil” och ”inte strunta i” det, som Bibliotekarie 1 uttryckte det för att 

föregripa ”dispreferred seconds”. Kunddiskursens subjekt bör helt enkelt sträva 

efter bästa möjliga bemötande. Nya lokaler skulle enligt utsagan underlätta 

möjligheterna att möta användarnas krav även om kundenkäter uppgavs visa hur 

”kunderna” trots allt upplever sig tillfreds med verksamhetens utförda arbete. 

Trots denna positiva bekräftelse uppfattades alltså situationen som ”jobbig” varpå 

Bibliotekarie 3 gav frustrationen ett bildligt uttryck i formuleringen ”man ser sin 

potential men den får inte blomma ut riktigt”. Här uppenbarar sig en variant av 

den metafor som Bibliotekarie 2 gav uttryck för i utdrag 11 när bibliotekarierna 

försökte hitta sätt att rättfärdiga mötesplatsfunktionen. Det är alltså fråga om olika 

variationer av metaforen om utveckling. Utdraget ovan visar på hur tanken om 

utveckling har ”naturaliserats”. Det finns en idé eller ett underförstått antagande 

om en inneboende potentialitet som ska ges frihet att komma fram, växa och 

”blomma ut”. 

Metaforen tar sig olika uttryck och används i olika situationer. Den återfanns 

både i redogörelsen av biblioteksorganisationens arbetssätt, och i beskrivningen av 

mötesplatsfunktionen på biblioteket. I det sista fallet fungerade metaforen 

likvärdigt för både besökare och personal. Under denna metafor kan både 

kunddiskursen och mötesplatsdiskursen samsas. Ett tydligt exempel på hur bilden 

om utveckling fungerar som ett slags universalprincip är när diskussionen i 

fokusgruppen styrdes in på programverksamheter. 

Utdrag 16 
B4: Vi har ju mycket aktiviteter för skolungdomar på loven och man kan göra ett möte med 
konstarter, alltså utöva en konstart. Det kan vara pärlpyssel det-, om man nu kallar det 
konstart men det är någonting kreativt i alla fall, 
B2: Javisst. 
B4: Att man skriver och tecknar [och sådana  ] saker. 
B3:           [Serietecknar] 
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B4: Att man möter ett nytt intresse eller upptäcker någonting nytt hos sig själv. Det kan ju 
vara, om man nu kan kalla det för ett möte. 
B2: Jaa det är klart att- 
B4: Man upptäcker något nytt, som ett nytt-, det här med en skrivarkurs till exempel. Att man 
upptäcker att fasiken vad kul det var och nu fick jag verkligen pröva och nu fick jag lite tips 
och råd och så. 
B3: Och det måste väl också vara en stor skillnad mot hur det var förut. Att då gick du till 
biblioteket och mottog saker, nu deltar du själv. [Det är ju liksom-] 
B4:      [Det är ju uttalat  ] i vårat uppdrag att skolbarn 
ska komma och agera, utöva någonting på lovaktiviteterna inte att de ska komma och titta på 
någonting eller lyssna på något, de ska vara med och agera. 
B3: Vilket gör att det är väldigt mycket roligare och engag- och fixa program tycker jag. 

Genom att möta och utöva olika konstarter ”upptäcker man något nytt hos sig 

själv”. Det förutsätts frambringa och väcka en immanent kreativitet i människor. 

En bärande tanke är att aktiviteterna ska underlätta att ta kontakt med andra 

människor med samma intressen men utan att ställa krav på att kontakterna 

faktiskt tas. De är potentiella möten. En annan aspekt är avsikten att uppmuntra 

till aktivitet, en aktivitet som ställs i opposition mot passivitet. Förut ”mottog du 

saker”, nu ”agerar” och ”deltar du själv”. I aktivitetens namn utvecklas såväl 

besökare som personal till skillnad mot folkbildningsdiskursen där alla i 

förhållande till sin inneboende potential förblir passiva. Denna starka metafor 

tillhörig kunddiskursen fungerar som en omgärdande förklaringsmodell andra 

diskurser anpassar sig till och kan mötas under. 

Tabell 2. Vanligt förekommande ord i fokusgruppsamtalets folkbildningsdiskurs och metaforer 
som specificerar diskursens sätt att tala. 

Metaforer  Vanligt förekommande ord och 

uttryck 

folkbildning  

 

folkbildningstanken 

lära 

fostra 

prioritera 

bra litteratur  

 förr 

tyst 

gammal 

lugn  

nå uppsökeriverksamhet  

nå 

stötta  

 

demokrati 

rättighet 

rätt till information 

åsiktsfrihet  

hjälpa ta del av information 

uttrycka sig 

Källa: Transkription av fokugruppintervju med fyra bibliotekarier utförd 2012-02-27. 
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Metaforer som kan relateras till folkbildningsdiskursen är till exempel de som 

Bibliotekarie 1 gav uttryck för i utdraget nedan. 

Utdrag 17 
B1: Ja vi har ju väldigt många just liksom att vi ska nå andra, och att vi ska stötta och hjälpa 
och-, men jag är ute väldigt mycket, precis som du är, väldigt mycket uppsökande. Då är ju 
jag mötesplatsen personligen för det är ju jag som tar mig till något annat ställe och berättar 
om verksamheten. Vad det finns för någonting och vad ni kan få på biblioteket till exempel, 
eller vad ni kan använda nätet-. Idag har jag suttit på möte på Folkhälsorådet och visat 
((webbplatssamarbete)) till exempel för dem, för de pratar väldigt mycket om-, Folkhälsorådet 
om hälsa och det, då sa jag det att ja vad gör kulturen här för hälsan? ja det är mycket det-, 
kanske mer den mentala biten av hälsan liksom. Och så visade jag ((webbplatssamarbete)) och 
berättade lite vad vi har, man kan få litteratur om hälsa men det kan också vara det, just bara 
det att man har den här mötesplatsen på nätet, man kan se vad som finns i andra kommuner, 
vad är det för verksamheter på gång över hela länet. Det är också en mötesplats. 

För att ge alla människor, även dem som inte kan ta sig till biblioteket, möjlighet 

att ta del av bibliotekets utbud bör bibliotekarierna försöka att ”nå”, ”stötta och 

hjälpa”. Dessa bilder förutsätter två agenter där de ena agerar medan den andre har 

ett behov av något och passivt tar mot. Vem det är som agerar råder det inga tvivel 

om. De metaforiska uttrycken ”stötta och hjälpa” uttrycker också ett 

beroendeförhållande och framställer bibliotekariernas gärningar som nödvändigt 

goda. Som framgick av utdrag 10 gjorde sig folkbildningsdiskursen påmind inte 

minst i betonandet av bibliotekens demokratiska funktion; att alla ska ha samma 

möjligheter, fri tillgång till information samt att alla är välkomna att nyttja 

biblioteket. Men det underliggande idékomplexet om en kulturpolitik som vill 

utbilda allmänheten i en hög- eller finkultur undanmanövrerades effektivt av de 

andra diskurserna. 

Utdrag 18 
B4: Det finns nåt för alla faktiskt. 
B1: Ja det tror jag. 
B3: Och hittar du inte själv så finns det någon som gör det åt dig, alltså. 
B2: Ja du kan be om hjälp, du kan be om tips och vi ger dig saker gratis. Det är rätt bra. 
B4: Biblioteken har inget behov av att ösa över dig någonting, alltså vi vill inte sälja något, vi 
vill inte att du ska göra det och det, alltså den här kravlösa platsen på något sätt fast fullt med 
möjligheter. 
B2: Men vi vill ju att du ska läsa, vi vill att du ska läsa bra litteratur. ((skratt)) 
B4: Jaa. 
B3: Jaa. 
B4: Men men [inte-,        ] du behöver ju inte göra det om du inte vill. 
B3:       [(ohörbart)] 
B2: Nej nej nej. 
B4: Nej, du kan ju komma och bara gå på författarbesök eller du kan ju kolla på film istället. 

Enbart valda delar av folkbildningsdiskursens startpunkt blev här giltiga i 

kombination med kund- och mötesplatsdiskursen. Kravet på att utvecklas i just 

folkbildningstankens riktning ogillades. Det potentiella i individerna uppfattas 

som latent vilande. Om inte kunden önskar läsa är det ett önskemål som även det 

ska tillfredsställas. Man kan läsa ”bra” litteratur men ”du behöver inte om du inte 
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vill”. Aktiviteten kan omvandlas till att ”bara gå på författarbesök” eller ”kolla på 

film istället”. Det finns således en bild av att biblioteket ska innefatta allt och 

möta alla krav – kravet att inga krav ska ställas likaså. Biblioteket är ”den här 

kravlösa platsen”, ”full av möjligheter” där ”det finns något för alla”. Bilden av 

individers inneboende potentialitet möjliggör att flera olika tolkningsrepertoarer 

kan operera samtidigt i samma talsekvens. Genom att modifiera de 

försanthållanden som medföljde yttranden kunde fokusgruppdeltagarna röra sig 

mellan olika subjektpositioner och tolkningsrepertoarer, och ges tillfälle att ”se sin 

potential” även om den inte alltid får ”blomma ut riktigt”. Metaforen demonstrerar 

på så sätt folkbildningsdiskursens underordnade respektive kunddiskursens 

dominerande ställning i diskursordningen. 

Tabell 3. Vanligt förekommande ord i fokusgruppsamtalets lärandediskurs och metaforer som 
specificerar diskursens sätt att tala. 

Metaforer Vanligt förekommande ord och 

uttryck 

koncentration lärande 

studera 

arbeta 

platser 

grupparbeten 

tillsammans 

tyst 
avskildhet i fred 

i lugn och ro 

Källa: Transkription av fokugruppintervju med fyra bibliotekarier utförd 2012-02-27. 

När det gäller lärande- och mötesplatsdiskursernas startpunkter är läget mer 

komplicerat. Lärandediskursen visar sig i de redan återgivna utdragen 3, 4 och 7. 

Den får sitt namn eftersom det är först när ”lärandet” omtalas som det skedde ett 

skifte i fokus i fokusgruppdeltagarnas sätt att tala. Lärandet är också ett 

företrädesvis utmärkande ord eftersom det inte är helt naturligt förekommande i 

vardagligt tal. Förekomsten kan rimligtvis härledas till Andersson och Skot-

Hansens Det lokale bibliotek: afvikling eller udvikling samt den nya analysmodell 

som Skot-Hansen, Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen sedermera utvecklat. I 

tabell 3 visas vanliga ord och metaforer som användes i fokusgruppsamtalets 

lärandediskurs. Noterbart i utdrag 3 är att närbesläktade ord som på olika sätt 

omgärdar eller associeras med lärandet är ”studera”, ”arbeta”, ”i fred” och ”i lugn 

och ro”. Vi ser också att det är när diskursen stöter ihop med med mötesplatsens 

”ljudlighet” som det uppstår en diskursiv konflikt. ”Koncentration” är då ett 

överordnat samlingsbegrepp och en rimlig och väl fungerande metafor för den 

centrala funktion diskursen fokuserar. Diskursen förekom sparsamt i det direkta 

talet men var däremot implicerad exempelvis i utdrag 6, 7 och 9. Med tanke på det 

begränsade undersökningsmaterialet blir den nödvändiga hypotesen därför att 
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ordet koncentration, en synonym eller annan likvärdig metafor förr eller senare 

skulle uppträda i en större sampel. Hypotesen får stöd i att en tillämpning av 

metaforen i utdrag 7 fungerar utmärkt för att även täcka in den ”avskildhet” som 

där är citatets centrala knäckfråga. 

Innan mötesplatsdiskursens olika statements blir undersökta kommer en 

modell över fokusgruppsamtalets alla påträffade diskurser att presenteras i figur 2 

nedan. Detta görs för att läsaren ska kunna följa med i de fortsatta resonemangen. 

Modellen är en analytisk uppställning som syftar till att åskådliggöra diskursernas 

inbördes logiska samhörighet. I den praktiska diskursiva språkanvändningen var 

diskurserna inte åtskilda utan flöt ihop, kombinerades och nyttjades om vartannat. 

Figur 2. Modell över fokusgruppsamtalets diskursordning uppdelad efter tre hierarkiska och 
inkluderande nivåer. Analytisk uppställning som ordnar de fokusgruppsamtalets diskurser i de tre 
storheterna användardiskurser, funktionsdiskurser och mötesplatsdiskurser. Upplevelsediskursen 
kan både kopplas ihop med funktionsdiskurser och mötesplatsdiskurser och har därför fått en 
position mellan dessa två. 

Källa: Transkription av fokugruppintervju med fyra bibliotekarier utförd 2012-02-27. 

Mötesplatsbegreppet är i sig ett underliggande antagande om att möten kan, 

kommer eller har ägt rum. Men mötesplatsdiskursen innehåller inte endast ett 

underliggande antagande utan flera. Jämför till exempel följande två versioner av 

hur biblioteksmötesplatsen skildras. 

Utdrag 19 
B4: En helt annan sak som vi har reflekterat över på barn- och ungdomsavdelningen, det är att 
det kommer väldigt mycket pappor, föräldralediga pappor. Och vi har frågat lite såhär, man 
hör ju när de pratar såhär att de tycker att det är ganska skönt att gå till ett ställe i samhället 
där man kan träffas utan att det är något krav på-, öppna förskolor är jättebra men det-, många 
tycker att det här är en plats, man kommer, man är som man är när man vill. Man hör vilka 
samtal farsorna har med varandra på något sätt, de pratar om blöjorna och försäkringarna och 
barnmaten och dålig sömn och såhär. På något sätt har det också blivit en plats där de här 
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farsorna får prata om de här sakerna på ett slags, vad ska jag säga, tillåtet sätt. Det är en 
markant skillnad sedan kanske fem sex sju år sedan. Jättemycket föräldralediga pappor har vi. 

Utdrag 20 
B4: Vi har en ny hemsida sedan ja två tre månader och den är ju tänkt att den ska vara en int-, 
att den ska uppmuntra till interaktivitet. Alltså att brukarna ska se det som en plats där man 
kan möta andra som har samma intressen. Man ska kunna lägga in tips och tycka och tänka. 
B2: Och koppla till sin Facebook också, det känns viktigt. 
B4: Ja Facebook är ju också något som är ganska nytt där, som är en mötesplats- om 
biblioteken och på biblioteket. 

I utdrag 19 talade bibliotekarie 4 om bibliotekets mötesplats som en fysisk lokal 

dit ”föräldralediga pappor” kan komma och prata om det som de har gemensamt 

utan att det ställs ”krav” på någon annan aktivitet. Som de efterkommande 

kommentarerna, ej medtagna i citatet, berättade om så gjorde den kravlösa platsen 

det möjligt för personer som inte tidigare kände varandra att ”möta andra som har 

samma intressen” och bidrog därmed till att skapa nya sociala kontakter på 

grundval av det som förenade dem. Denna beskrivning stämmer in på Audunsons 

framställning av högintensiva mötesplatser. I nästa utdrag, utdrag 20, kombinerade 

bibliotekarierna ytterligare två aspekter av mötesplatsbegreppet. Dels placerades 

mötesplatsen till det virtuella rummet och dels betonade bibliotekarierna den 

förmedlande verksamheten. Bibliotekets virtuella mötesplats blir då en 

metamötesplats. 

De outtalade teorierna om mötesplatsens natur varierar alltså inom 

mötesplatsdiskursen, och de olika sätten att tala om mötesplatsen är därför att 

betraktas som underkategorier i ”mötesplatsdiskursen”. De kan alltså sägas vara 

tolkningsrepertoarer som specificerar mötesplatsens betydelse och gör att 

begreppet får en annan mening, och, om de uppfattas som mer stabila 

avgränsningar, kan förstås som diskurser befinnande sig på en lägre nivå i 

diskursordningen.165 Jämfört med den så kallade mötesplatsdiskursen, som på den 

”högre” nivån i vissa situationer ligger i konflikt med andra diskurser i 

diskursordningen, uppträder dessa lägre och sidordnade förhållandevis 

okomplicerat sida vid sida med varandra och kan därför lyfta fram olika aspekter 

av mötesplatsfunktionen utan att den omgärdande mötesplatsdiskursen framstår 

som instabil. Att mer definitivt bestämma diskursordningens olika nivåer är dock 

ett vanskligt företag. Ett av Potter och Wetherells angivna valideringskriterier för 

diskursanalysen är ju ”deltagarorientering”, vilket i detta fall innebär att även om 

den som analyserar ser vissa bestämda diskursiva strukturer i materialet så är det 

fokusgruppdeltagarnas användning av de lingvistiska medlen som avgör hur 

diskursordningen ska utläsas.166 Liksom man på analytisk väg kan försätta 

”funktionsdiskurserna” till en lägre nivå än användardiskurserna kan alltså 

                                                 
165 Talja, S. (1999), ”Analyzing qualitative interview data”, s. 467. 
166 Potter, J. & Wetherell, M. (2007), Discourse and social psychology, s. 170f. 



 82 

detsamma också göras med de olika mötesplatsdiskurserna. I den språkliga 

användningen av dem gäller emellertid för dessa såväl som för de övriga 

diskurserna att de tenderar att smälta samman med andra diskurser och nyttjas 

närhelst det passar talarnas syften. 

Som ett exempel på sammansmältning kan utdrag 3 nämnas. Där 

introducerades lärandediskursen. Tillsammans med den uppträder också en 

tolkningsrepertoar tillhörig mötesplatsens underordnade diskurser. För dem som 

studerar på distans blir biblioteket en mötesplats där de kan sitta och studera 

tillsammans. Mötesplatsbegreppet får innebörd både genom den närvarande 

lärandediskursen och genom diskursen om distansstuderande. Även om 

studenterna inte arbetar ihop och interaktionen dem emellan är låg så sker det ett 

möte. Karaktären på mötet kan beskrivas med hjälp av Aabø och Audunsons 

distinktioner: hög instrumentalitet och låg grad av interaktion.167 Utdrag 2a och 6 

ger ett annat exempel på mötesplatsbegreppets varierande startpunkter. Här är det 

ordet ”kulturell” som förändrar betydelsen av mötesplatsen till att omfatta ”att 

uppleva”, ”eget skapande” och ”egen kreativitet”. Kulturell är ett ord som kan ha 

många innebörder. I fokusgruppsamtalet användes det närmast formelartat utan att 

specificera innebörden mer än att omfatta de redan nämnda att skapa, uppleva och 

kreativitet. En ny tolkningsrepertoar är funnen. Ett tredje exempel är när det längre 

ner i utdrag 6 talas om ”organiserade möten”; ytterligare en aspekt av 

mötesplatsen som redan har omnämnts i samband med utdrag 16. Här relateras 

mötesplatsen till ”utövandet” av ”konstarter” som är ”engagerande” och där 

individerna själva ”agerar”. På andra ställen talas det om ”program”, ”aktiviteter” 

och ”författarkvällar”. Ännu en tänkbar tolkningsrepertoar som används i 

fokusgruppdiskussionen är den där det talas om möten med världen via litteratur 

och tidskrifter. 

Utdrag 21 
B4: Det är sant. Apropå det här med möten, andra möten än det fysiska, jag tänker på vi har ju 
tidningsrum och tidskriftsrum men man kan ju faktiskt komma till bibblan och möta hela 
världen. Det är ju väldigt många som kommer och läser dagstidningar från andra delar av 
världen, också. Det var bara nåt jag kom på det mitt i alltihopa. Att det är ju möten på något 
sätt med världen. 

En viktig dimension av bibliotekens mötesplatser som kan kopplas till Oldenburgs 

tredjeplatsbegrepp nämns i utdrag 21 här nedan. Vistelsen på biblioteket beskrivs 

här som kravlös och ges ett egenvärde vilket därmed markerar förekomsten av en 

form av rationalitet olik den typ av performativa rationalitet som annars är mycket 

påtaglig hela fokusgruppdiskussionen igenom. Denna värderationalitet är dock 

bara explicit uttalad i utdraget nedan. 

                                                 
167 Aabø, S. & Audunson, R. (2012), ”Use of library space and the library as place”, s. 146, 148. 
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Utdrag 22 
B4: Men vi brukar ju när vi har våra visningar för nya grupper säga, men tänk på det här ett 
ställe, kom hit och träffas och sätt er och vila fötterna om ni är ute och går på stan, slappa 
liksom, ha bara det här som en plats också. Behöver inte komma hit för att hämta något eller 
göra något utan bara kom, värm er när ni väntar på bussen. 
B1: Att vara. 
B4: Att vara. Mmm. 
B1: Man behöver nästan det också. Bara att få vara någonstans. 

Sju olika tolkningsrepertoarer, möjliga att urskilja från fokusgruppens samtal och 

som där sätts i samband med mötesplatsbegreppet, har hittills nämnts. Som 

forskningsöversikten har visat finns det ett flertal möjligheter att kategorisera 

olika möten och mötesplatser: möten med olika kulturer; hög- och lågintensiva 

möten; möten inom ramen för den borgerliga offentligheten; virtuella- och 

metamöten; möten som en förlängning av hemmet och arbetsplatsen eller som 

”tredjeplatsmöten” alternativt möten som karaktäriseras av en artig tolerans 

främlingar emellan. Dessa olika aspekter att se på och tala om mötesplatser 

genererar också olika tolkningsrepertoarer. Fokusgruppdiskussionen varade i drygt 

en timma. På den tiden användes sju olika tolkningsrepertoarer som alla kan 

härledas till mötesplatsbegreppet. Hade fokusgruppen varat längre skulle kanske 

ännu fler ha visat sig. Jag betraktar de sju nämnda tolkningsrepertoarerna som 

tillräckligt stabila för att kunna bli omnämnda och behandlade som diskurser. 

Namngivningen av de sju mötesplatsdiskurserna samt vanligt förekommande ord i 

respektive diskurs visas i tabell 4. 
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Tabell 4. Vanligt förekommande ord i fokusgruppsamtalets sju olika mötesplatsdiskurser. 

Diskursnamn Vanligt förekommande ord och 

uttryck 

Distansstuderandediskursen 

 

mötesplats 

distans 

studera 

arbeta 

lugn och ro 

tyst 

 material 

datorer 

Virtuell mötesplatsdiskurs mötesplats 

virtuell 

interaktivitet 

Facebook 

Internet 

 träffa 

samma intresse 

Högintensiv mötesplatsdiskurs träffas 

samma intresse 

 tillåtet 

inga krav 

Kulturell mötesplatsdiskurs eget skapande 

egen kreativitet 

 uppleva 

utvecklas 

Möte med världen  

 

möte 

tidningar 

tidningsrum 

 litteratur 

författare 

Organiserad mötesplatsdiskurs 

 

organiserat möte 

program 

aktiviteter 

 författarbesök 

författarkvällar 

utöva 

Tredjeplatsdiskurs 

 

träffas 

bara vara 

kravlös 

ingen annanstans i samhället 

Källa: Transkription av fokugruppintervju med fyra bibliotekarier utförd 2012-02-27. 

En dimension snarlik den i utdrag 22 omnämnda som inte har uppmärksammats 

men som var framträdande i fokusgruppsamtalet, är hur det talades om den 

rumsliga upplevelsen av det fysiska biblioteket. Detta omnämns i början av utdrag 

6. Utifrån bibliotekariernas perspektiv sattes också upplevelsen i samband med 
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tankar om bibliotekets inredning. Sättet att tala om rummet kan ses som en 

variation på den beskrivning av kravlöshet som återges i utdrag 22. Frågan blir då 

hur tolkningsrepertoarer ska avgränsas, var en diskurs upphör och en annan börjar. 

Kan man behandla dessa två yttringarna som en enhetlig diskurs med logisk 

samhörighet i förekomsten av värderationalitet? Detta är ett teoretiskt problem 

som det inte finns något entydigt svar på.168 Med tanke på deltagarorienteringen 

väljer jag att se dem som två separata tolkningsrepertoarer där sättet att tala om 

mötesplatsen i utdrag 22 får namnet tredjeplatsdiskurs och sättet att tala om 

biblioteksrummet i utdrag 6 får namnet upplevelsediskurs. Även om mötesplatsen 

som omtalas i utdrag 6 kan vara ämne för ett potentiellt möte så sätts det i utdraget 

i samband med ”kulturell” och inte med ”upplevelse”. Ordet ”upplevelse” är ett 

lika centralt begrepp som mötesplatsbegreppet men länkar samman andra koncept 

och ordkedjor än den flytande signifikanten mötesplats.169 Eftersom upplevelse 

inte konkurrerar med andra diskursers element om att fixera mening kan diskursen 

stå för sig själv likafullt som den fungerar väl i kombination med andra diskurser. 

Upplevelsens stelnade metaforiska innebörd är den om en pågående händelse eller 

aktivitet om att uppfatta, förnimma och erfara, vilket i den diskursiva praktiken 

ges ett värde i sin egen rätt. Vanligt förekommande ord i denna diskurs visas i 

tabell 5. 

Tabell 5. Vanligt förekommande ord i fokusgruppsamtalets upplevelsediskurs och metaforer som 
specificerar diskursens sätt att tala. 

Metaforer Vanligt förekommande ord och 

uttryck 

upplevelse uppleva 

kravlös 

 miljö 

skilja av 

stanna 

Källa: Transkription av fokugruppintervju med fyra bibliotekarier utförd 2012-02-27. 

Diskurspsykologin trycker på tolkningsrepertoarernas frigörande möjligheter 

medan andra diskursanalytiska angreppssätt i högre grad betonar att diskursers 

främsta funktion är att begränsa vad som är möjligt att säga. För att relatera till 

den senare tankegången kan de forskningsbidrag som presenterats i 

forskningsöversikten och som för fram det civila samhällets roll i bibliotekssfären 

bidra till att exemplifiera diskursernas begränsande funktioner. En bärande tanke i 

Audunsons resonemang om hög- och lågintensiva möten på biblioteket är att de 

lågintensiva mötena skapar en grund för ökad tolerans i ett samhälle där olika 

grupperingar håller sig för sig själva. Det handlar om toleransen mellan 

                                                 
168 Winther Jørgensen, M., Phillips, L. & Torhell, S.-E. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 136f. 
169 Potter, J. & Wetherell, M. (2007), Discourse and social psychology, s. 149. 
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samhällsgrupper och individer som är olika varandra eller har olika intressen. Men 

i fokusgruppens tal framkom inte denna dimension när det talades om lågintensiva 

möten. Det verkar som att detta mellanliggande tankeled har fallit bort. Varken 

ordet tolerans eller några av dess synonymer nämndes och det framkom ingen 

motivering till varför det är viktigt att människor som normalt inte kommer till 

biblioteket bör göra det (och där träffa andra människor som är olik en själv). Det 

leder till misstanken att folkbildningsdiskursen och kunddiskursen var så starka att 

de inte tillät att denna tankefigur gjorde sig hörd. 

Utdrag 1 och 6 är de enda avsnitt i transkriptionen som på något sätt kan 

associeras med Audunsons tanke om tolerans. Den förmodade omskrivningen av 

ordet i utdrag 1 sätts dock i samband med miljön på biblioteken, inte med 

samhället i stort. I utdraget sägs det att biblioteket ska vara ”ett ställe där man är 

bland folk i något slags sammanhang” och där ”man kan ha en gemenskap fast 

man inte umgås”. Det är möjligt att det hos bibliotekarierna fanns en 

bakomliggande tanke om att denna miljö skapar en tolerans också i det större 

fattade samhället, men tankegången kom inte till uttryck i talet; den ingick inte i 

den diskursiva praktiken. Begreppet lågintensiv mötesplats gavs istället en annan 

form av instrumentellt värde som inte relaterades till det civila samhället utan till 

biblioteket i sig. Termen kunde på så sätt införlivas med de två diskursernas sätt 

att tala, förutsatt att den anpassades till deras underliggande antaganden om saker 

och tings natur; om varför det är viktigt att fler människor som vanligtvis inte 

uppsöker biblioteken bör går dit. I folkbildningsdiskusens perspektiv är det 

framgångsrikt om fler – helst alla – kan ta del av ”rätt” kultur så att de därigenom 

kan fungera som upplysta demokratiska varelser och delta i den politiska dialog 

som tjänar allmänhetens bästa. I kunddiskursen legitimeras bibliotekens existens 

om biblioteken kan visa på deras nytta i samhället, exempelvis genom statistik 

som understödjer deras argument i form av höga besöks- och utlåningssiffror 

alternativt höga värden i kundenkäter. 

Avsaknaden av motivering till varför olika människor ska träffas skulle 

givetvis lika gärna kunna tolkas åt det rakt motsatt hållet. Men att ett relativt nytt 

tankesätt så snabbt skulle ha absorberats och ”naturaliserats” är inte förenligt med 

diskursanalytisk teori: 

Established ways of conceptualizing and approaching phenomena do not, however, vanish as 
their validity begins to be questioned. Novel interpretations gradually become established, 
and alternative discourses exist side by side in the same field of knowledge. That is why 
discourses are internally relatively coherent, but mutually contradictory and alternative.170 

Diskursers fixering av mening från element till moment sker gradvis och tar tid. 

Förklaringsmodellerna håller sig därför till de starka diskursernas diskursiva 

                                                 
170 Talja, S. (1999), ”Analyzing qualitative interview data”, s. 468. Min kursivering. 
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praktik innan en ny stark diskurs som existerar sida vid sida med de äldre kan ge 

en bättre förklaring. Kopplingen Audunson gör till det civila samhället verkar 

således inte ha etablerats i de sätt att tala om folkbibliotekens lågintensiva 

mötesplatser som är tillgängliga i diskursordningen. 

Jämförelse av diskursanalytiska forskningsresultat 

I forskningsöversikten presenterades ett antal utförda diskursanalyser som gjorts 

inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet. Man kan konstatera att 

det finns gemensamma drag mellan flera av de olika diskurser som där har 

identifierats. Det är också möjligt att lyfta fram skiljaktigheter. Undersökningarna 

har olika fokus, frågeställningar och behandlar olika undersökningsobjekt vilket 

kan förklara olikheter i de diskursanalytiska forskningsresultaten. Bland annat går 

det att peka på skillnader i namngivning och beskrivningar av snarlika diskurser 

och hur dessa har avgränsats i de olika studierna. Ett exempel på detta är hur den 

diskurs som Åse Hedemark i sin avhandling kallar för ”den bokliga diskursen” 

återfinns i Hedemark, Hedman och Sundins undersökning i ”Speaking of users : 

On user discourses in the field of public libraries”, men där är omnämnd som 

”The General Education Discourse”. 

För att konkretisera resonemanget ytterligare har de två studierna inriktat sig 

på olika typer av material, omfånget på samplen är olika stora, den kronologiska 

avgränsningen ser inte likadan ut och urvalet speglar olika sammanhang. Detta i 

spelar en stor roll för hur diskurserna i materialet sedan beskrivs. Även om 

materialet till viss del är från samma tidsperiod är det inte samma saker som 

uppmärksammas. Inte desto mindre kan karaktäristik kännas igen i studiernas 

olika diskurser vilka på ett eller annat sätt har beröringspunkter med varandra. 

Den bokliga diskursen och The General Education Discourse har redan nämnts 

men också den ”informationsförmedlande diskursen” som Hedemarks avhandling 

redogör för har element som känns igen i de tre diskurserna ”The Pedagogical 

Discourse”, ”The Information Technology Discourse” och ”The Information 

Management Discourse” som Hedemark, Hedman och Sundin skriver om i sin 

forskningsartikel. Även om skillnader kan förklaras i termer av det undersökta 

materialets urval, stilistik och genre – den förra undersökningen berör 

argumenterande debattinlägg i massmedia, den senare artiklar i 

professionstidsskrifter utvalda på grundval av hur användare omtalas – får man 

inte glömma bort det som har uppmärksammats tidigare i uppsatsen, nämligen att 

diskursanalytisk teori hävdar att nyare diskurser bygger på och omtolkar äldre. 

Mot bakgrund av detta blir det tydligt att en jämförelse mellan diskursanalyser 

för med sig vissa risker om inte undersökningarnas premisser uppmärksammas 

tillräckligt. En ingång till en översiktlig jämförelse av forskningsresultat kan dock 

vara betraktandet av hur komplexiteten i diskursanvändningen har behandlats i de 
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olika diskursanalytiska studierna. Innan detta behandlas vidare ska bara några 

anmärkningar göras om de två ovan nämnda undersökningarna i relation till denna 

uppsats redovisade resultat. I fokusgruppdeltagarnas tal om biblioteket som en 

mötesplats har jag omnämnt det som de två ovan angivna diskursanalyserna kallar 

för den bokliga diskursen och The General Education Discourse, som 

folkbildningsdiskursen. Beskrivningarna av diskursen är i stort kompatibla med 

varandra. Det finns i fokusgrupptalet ansatser till de tre diskurserna The 

Pedagogical Discourse, The Information Technology Discourse och The 

Information Management Discourse, men dessa inslag är inte så starka att man 

kan tala om dem som diskurser i sin egen rätt. Kunddiskusens karaktärsdrag känns 

också igen i dessa tre diskurser, även om de tre har beskrivits som mer förbundna 

med den nya informationsteknologin än med de sociala dimensioner som denna 

uppsats undersöker. Jämförelsen blir svår att göra också med tanke på att de olika 

diskursernas karaktäristika går in i varandra. 

Diskursstudier som intresserat sig för det svenska folkbiblioteksfältet har i 

första hand inriktat sig på publicerade texter. Även om det i dessa diskursanalyser 

poängteras att diskurserna inte framträder helt åtskilda från varandra har det 

komplicerade spelet med tolkningsrepertoarer inte uppmärksammats. Hedemark et 

al. anmärker dock i deras studie att: 

No doubt, the results presented above may seem contradictory. This fact must be seen as an 
expression of both conspiring and conflicting discourses that rarely occur in isolation. Inter-
discursive contradictions are to be found in the whole material as well as in separate texts and 
even within the statements of individuals.171 

Något exempel för att illustrera denna slutsats ges inte. Resultatet i deras 

undersökning betonar hur tre av de fyra funna diskurserna uppvisar en åtskillnad i 

hur den praktiska verksamheten omtalas och hur de visionära framställningarna 

formuleras. Citatets slutsats i sätts alltså i samband med en konflikt mellan 

idealiserad beskrivning och upplevda erfarenheter samtidigt som man kan anta att 

artikelförfattarna också observerat motstridiga variationer så långt ner som på de 

individuella utsagorna. Hedemark har i sin avhandling också antytt att ”[i] en 

materiell praktik samspelar ofta diskurser vilket kan få som konsekvens att den 

diskursiva praktiken är underställd villkor som sätts av flera olika diskurser”.172 

Ska en jämförelse göras med den beskrivning av bibliotekshistorisk 

diskursutveckling som Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen redogör för i 

Folkebiblioteket under forandring. Modernitet, felt og diskurs, blir det av en 

anledning som kommer att beröras längre fram en ren tolkningsfråga. De beskriver 

institutionell diskursutveckling men det hindrar inte att deras karaktäristik av 

tidiga biblioteksdiskurser kan kännas igen i fokusgruppens tal. Som bekant bygger 

                                                 
171 Hedemark, Å., Hedman, J. & Sundin, O. (2005), ”Speaking of users”. 
172 Hedemark, Å. (2009), Det föreställda folkbiblioteket, s. 154. 
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ju senare kunskapsformationer på redan etablerade diskurser. Men att placera in 

fokusgruppens tal under de efterkommande diskurserna blir problematiskt. Den 

diskurs författarna formulerat med rubriken ”den dynamisk fokuserende og 

oplevelseorienterede diskurs” och som Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens 

anser vara den nu rådande, stämmer bara till vissa delar in på 

fokusgruppdeltagarnas diskursiva språkanvändning. Både den fysiska och den 

virtuella aspekten av biblioteksverksamheten är framträdande i 

fokusgruppdeltagarnas yttranden. Likaså är upplevelsedimensionen som inte sker 

på bekostnad av de övriga funktioner som kännetecknar folkbiblioteken. Men 

författarnas optimistiska bild av bibliotekens hävdande av värderationalitet och en 

pedagogiskt förklarande hållning, verkar inte göra sig gällande i särskilt hög 

utsträckning.173 I det avseende förklaringar förekommer tenderar de att begränsa 

sig till folkbildningsdiskursen och kunddiskursens synsätt. Enligt min mening är 

”rummelighedens diskurs” istället den som ligger närmast fokusgruppdeltagarnas 

tal. 

Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens karaktäristik av ”rummelighedens 

diskurs”, som många olika men ändå likvärdiga sätt att se på framtidens bibliotek 

på kollisionskurs med varandra, är värd att fundera över. De relaterar förvisso till 

den performativa rationaliteten och till Andersson och Skot-Hansens fyra 

biblioteksfunktioner, men komplexiteten i diskursanvändningen får ändå ett 

erkännande. 174 Den form av komplexitet som är uttryckt både i Jochumsen och 

Hvenegaard Rasmussens två diskurser ”den dynamisk fokuserende og 

oplevelseorienterede diskurs” och ”rummelighedens diskurs” samt den 

oregelbundenhet som Hedemark et al. har funnit i sin undersökning, kan ställas 

mot det komplexa bruk av tolkningsrepertoarer som finns beskrivet i Taljas Music, 

Culture and the library: an analysis of discourses och som likaledes blir 

framträdande i denna uppsats. Det blir då extra intressant att lyfta fram de formella 

skillnaderna mellan de olika studiernas undersökningsobjekt. Jochumsen och 

Hvenegaard Rasmussens diskursanalys och den som Hedemark, Hedman och 

Sundin utfört analyserar skriftligt textmaterial, Hedemarks avhandling undersöker 

både ”muntliga” och skriftliga källor medan denna uppsats enbart har inriktat sig 

på vardagligt tal. En brännande fråga i sammanhanget är då huruvida det i termer 

av diskursanvändning finns en skillnad mellan tal och text? 

En ingång till denna frågeställning är det resonemang som Joacim Hansson 

för i sin licentiatavhandling Om folkbibliotekens ideologiska identitet : en 

diskursstudie (1998). I den visar han att den svenska folkbiblioteksinstitutionen 

när den skapades i början av 1900-talet var tydligt präglad av en konservativ 

ideologi. Men denna slutsats är inte lika framträdande i den undersökning som 

                                                 
173 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2006), Folkebiblioteket under forandring, s. 203ff. 
174 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2006), Folkebiblioteket under forandring, ss. 179ff, 204. 



 90 

Magnus Torstensson har gjort av samma tidsperiod, trots att det är samma aktörer 

som står bakom textmaterialet som analyseras. Hansson tror att dessa skillnader i 

dragna slutsatser kan förklaras av ”diskrepansen mellan det skrivna och det 

gjorda”.175 Hans egen analys grundar sig på debattinlägg, ursprungligen polemiskt 

hållna tal som sammanfattats eller skrivits av och därefter publicerats, medan 

Torstensson både analyserat aktörerna och folkbibliotekens strukturer. Det som 

åskådliggörs är då en skillnad mellan institutionens praktik och dess idéinnehåll 

men också en mellan tal och text. I den avslutande diskussionen skriver Hansson:  

Detta väcker frågor och sätter fingret på problem som rör relationen mellan diskurs och 
handling och ideologi och handling. En analys av folkbiblioteken på en diskursnivå kan aldrig 
bli komplett utan att hänsyn tas till relationen till den praktiska verksamheten. Genom att sätta 
enskilda texter i fokus på det sätt som jag gjort här, så framträder en bild som delvis lösgörs 
från sitt sammanhang och öppnar upp en värld som kommer ur texten själv och inte helt 
efterliknar den kontext i vilken texten är avsedd att fungera.176  

Hansson skriver på annat ställe, angående jämförelsen mellan de publicerade talen 

och Valfrid Palmgrens biblioteksutredning från 1911, att ”[a]vståndet mellan en 

konkret språkhändelse och den fixerade diskursen är större, vilket möjligen kan 

innebära en större plats för den individuella prestation som författaren 

åstadkommer”.177 I jämförelsen med Palmgrens text, vilken hela tiden varit avsedd 

för publicering, hade talens tillspetsade formuleringar inte varit nödvändiga om de 

hade tagits upp ”inom ramen för en monografi eller en artikel”.178 Slutsatsen är att 

texternas kringgärdande kontext skiljer sig åt och gör att också det retoriska 

upplägget måste bli annorlunda. 

Beskrivningen av folkbiblioteksdiskursernas komplexitet som motsägelsefull 

och inkonsekvent, återfinns både i diskursanalyser som behandlar skriftligt 

material och i dem som analyserar muntligt. Skillnaderna dem emellan kan 

givetvis ges en metodologisk förklaring. Problemformuleringarna och 

undersökningarnas fokus avgör huruvida forskarna vill betona individers 

konstituerande och flexibla språkanvändning eller fokusera större institutionella 

kunskapsformationer. Som tidigare nämnts manifesterar sig detta val i 

diskursanalysens teori och metodologi genom användandet av de alternativa 

begreppen diskurs och tolkningsrepertoar.179 Men jag håller det också för troligt att 

det finns avgörande skillnader mellan hur den retoriskt diskursiva 

språkanvändningen i talad praktik skiljer sig från den skriftliga framställningen. 

Det är denna diskrepans som Hansson har observerat i sin avhandling. En sådan 

                                                 
175 Hansson, J. (1998), Om folkbibliotekens ideologiska identitet, s. 141. 
176 Hansson, J. (1998), Om folkbibliotekens ideologiska identitet, s. 141. 
177 Hansson, J. (1998), Om folkbibliotekens ideologiska identitet, s. 80. 
178 Hansson, J. (1998), Om folkbibliotekens ideologiska identitet, s. 79. 
179 Edley, N. (2001), “Analysing Masculinity: Interpretative Repertoires, Ideological Dilemmas and Subject 

Positions”, s. 202. 
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slutsats följer också av diskurpsykologins teori. Potter och Wetherell gör i 

Discourse and social psychology : Beyond attitudes and behavior konklusionen 

att “[t]he principal tenet of discourse analysis is that function involves 

construction of versions, and is demonstrated by language variation.”180 Som en 

följd av detta menar de att ”a person’s account will vary according to its 

function.”181 

                                                 
180 Potter, J. & Wetherell, M. (2007), Discourse and social psychology, s. 33. 
181 Potter, J. & Wetherell, M. (2007), Discourse and social psychology, s. 33. 
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Slutdiskussion 

Styrkan med diskurspsykologins angreppssätt är möjligheten att kunna förklara 

hur människors språkanvändning inte låser individer till en fast ståndpunkt; i 

språket finns det möjlighet att alternera mellan olika tillgängliga tolknings-

repertoarer. Diskurspsykologin ger därmed uttryck för en poststrukturalistisk 

identitetsuppfattning som betonar hur människor skapar och använder sig av olika 

”röster” eller identiteter. 

Som analysen av fokusgruppens samtal har visat består deltagarnas tal om 

biblioteket som en mötesplats av en diskursordning som innefattas av elva 

diskurser. Rent analytiskt kan man dela in diskursordningen i olika nivåer. Två 

användardiskurser refererar till relationen mellan biblioteken och användarna, och 

två funktionsdiskurser, jämförliga med Jochumsen, Hvenegaard Rasmussens och 

Skot-Hansens ”läringsrummet” och ”möderummet”, används för att tala om 

bibliotekens huvudfunktioner i dagens lokalsamhälle. De två senare kan ingå i 

användardiskurserna och kan därför bestämmas som diskurser befinnande sig på 

en lägre nivå i diskursordningen. Men i talet tenderade de två överordnade och de 

två underordnade i diskursparen att smälta samman; kunddiskursen med 

mötesplatsdiskursen och folkbildningsdiskursen med lärandediskursen. Mötes-

platsdiskursen visade sig också innehålla olika variationer i sina underliggande 

antaganden, de som Foucault kallar för ”statements”. Därför kan dessa förstås 

befinna sig på en lägre nivå i diskursordningen. I den nämnda summan av elva 

diskurser räknar jag inte mötesplatsdiskursen som en egen diskurs utan betraktar 

den i detta sammanhang som en analytisk storhet och ett paraplybegrepp de sex 

mötesplatsdiskurser faller under. Analytiskt sett skulle vi då ha en diskursordning 

i tre nivåer. Upplevelsediskursen befinner sig här i en fri position mellan 

funktionsdiskurserna och mötesplatsdiskurserna, och konkurrerar ej med de övriga 

diskurserna. 

Användandet av tolkningsrepertoarer visar sig emellertid vara ett komplicerat 

språkspel som bestäms av deltagarnas olika syften med talet. De olika nivåerna 

suddas ut och i vissa talsekvenser kan mer än två tolkningsrepertoarer användas 

samtidigt. Det blir då möjligt att frångå delar av diskursernas underliggande 

antaganden, alltså de teorier om sakers och tings natur som diskurserna baserar sitt 

sätt att tala om ett ämne på. Fokusgruppdeltagarna uppvisar också en 

konstruerande språkbehandling. De inordnar sig inte bara i befintliga 
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subjektpositioner utan skapar egna versioner som passar de syften som den 

omgivande kontexten ger vid handen. 

Det kan mot bakgrund av denna redogörelse tyckas som att uppsatsens analys 

ger en alltför positiv bild av diskursanvändningen, en som betonar den 

pragmatiska sidan och inte uppmärksammar hur maktförhållanden döljs och 

reproduceras av de diskursiva praktikerna. Det är en kritik som även har riktats 

mot diskurspsykologin som teori. Som ett svar på det skulle jag vilja hävda att det 

i termer av maktutövning också finns risker med de diskurser som redovisats i 

uppsatsen. Hur folkbildningsdiskursen och det kognitiva perspektivet inom 

biblioteks- och informationsvetenskapen utövar makt har framkommit men 

riskerna i synnerhet med kunddiskursen har enligt min mening inte upp-

märksammats tillräckligt, varken i min analys eller i den forskning som i 

bibliotek- och informationsvetenskapen rör biblioteket som mötesplats Jag vill 

därför göra några kritiska anmärkningar om implikationerna av diskursanalysens 

resultat. 

Flera biblioteks- och informationsvetenskapliga forskare har kritiserat det 

instrumentella perspektiv som medföljer när ett marknadsekonomiskt tänkande 

gör entré i folkbiblioteksinstitutionerna. De menar att det finns en väsentlig 

skillnad i att producera och konsumera en vara och att betrakta eller omnämna 

mänskligt handlande som en vara. I forskningsöversikten såg vi exempelvis hur 

Dorte Skot-Hansen i samband med Oldenburgs kritik av de avhumaniserade 

offentliga rummen uttryckte en oro över att samma anmärkning kan göras om 

relationen mellan användare och bibliotek.182 Bernd Frohmann har i sin kritik av 

det kognitiva perspektivet inom biblioteks- och informationsvetenskapen hävdat 

att disciplinen genom sitt språkbruk har en samhörighet med kapitalismen, och 

spelar därmed dess uppställda världsbild i händerna.183 Resonemanget är 

överförbart på folkbibliotekets kunddiskurs. Med strukturmarxismens uttryck blir 

bibliotekarier och biblioteksanvändare med kundbegreppet interpellerade som 

ideologiska subjekt i en konsumtionskultur som reproducerar konsumismens 

ideologi.184 Diskurspsykologins svar på en sådan uppfattning är att subjekten 

visserligen interpelleras av diskursen, de försätts i bestämda positioner, men är i 

sig fragmenterade, har många identiteter och har därmed också möjlighet att röra 

sig mellan olika tolkningsrepertoarer. Inte desto mindre har analysen av 

fokusgruppdiskussionen visat hur den diskursiva språkanvändningen hos 

folkbibliotekspersonal fortfarande är starkt präglad av ett instrumentellt tänkande. 

De olika tolkningsrepertoarer och subjektpositioner bibliotekarierna använder sig 

av tenderar dessutom att inordna sig i och smälta samman (dock inte bara) med 

den starka kunddiskurs som med sin betydelsefixering ger fritt spelrum åt 

                                                 
182 Skot-Hansen, D. (2001), ”Folkebiblioteket i civilsamfundet – civilsamfundet i folkebiblioteket”. 
183 Frohmann, B. (1992), ”The power of images”, s. 382ff. 
184 Winther Jørgensen, M., Phillips, L. & Torhell, S.-E. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 22. 
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marknadskrafternas ”bildekonomi” att bestämma dagordningen för både 

språkbruket och medieinköpen.185 

Av bibliotekariernas diskursiva språkanvändning kan man också sluta sig till 

att det inom kåren inte råder koncensus i frågan om folkbibliotekens roll som en 

offentlig mötesplats. Av de erfarenheter som har formulerats i 

fokusgruppsamtalen finns inte enbart bilden av en mötesplats präglad av det 

tillåtande samförståndet besökare och personal emellan, utan också den av en 

högljudd och stökig plats som för tankarna till fritidsgårdens atmosfär. Trots att 

alla i fokusgruppen lovordar folkbibliotekens mötesplatser, så finns det 

uppenbarligen behov av att bygga upp en ogillande negativt präglad subjekt-

position som kontrasteras mot en mer ”kompetent” subjektposition vilken värnar 

om mötesplatsfunktionen. Dessa retoriska tekniker användas när frågan ställs om 

vad bibliotekspersonal anser om biblioteket som en mötesplats. Fokusgrupp-

deltagarna agerar då som vore deras subjektposition ifrågasatt och skapar därför en 

defensiv försvarsargumentation för att föregripa förmodade dispreferred seconds. 

En rimlig slutsats om varför detta sker borde vara att mötesplatsfunktionen 

faktiskt är ifrågasatt av annan bibliotekspersonal. Agerandet skulle annars framstå 

som omotiverat och märkligt. 

Folkbiblioteken har av tradition verkat för att bidra till att lösa olika 

samhällsproblem. Det mest bekymmersamma med dagens postmoderna, 

individualiserade och, i den mening som Audunson lägger i begreppet, 

multikulturella samhälle anser jag vara bristen på tolerans människor och 

samhällsgrupper emellan. Därför ser jag det som angeläget att folkbiblioteken 

prioriterar mötesplatsfunktionen men tydliggör varför den är viktig. Liksom Skot-

Hansen menar jag att det är nödvändigt att det finns en institution i samhället som 

skapa ramarna för det civila samhället. Det är idag ingen brist på offentliga 

mötesplatser men däremot finns inga som är så mångfacetterade, öppna och 

tillåtande som folkbibliotekens. Folkbiblioteken måste därför tillåta sig att lyfta 

blicken till nya perspektiv och inte enbart ha den egna verksamhetens bästa för 

ögonen. Det räcker inte med att proklamera tillgänglighet åt alla och nöja sig med 

att mot politiker och lokalsamhälle uppvisa höga utlånings- och besökssiffror eller 

kundenkäternas goda vitsord. Om folkbiblioteken ska spela en lika väsentlig roll i 

dagens samhälle som de har gjort historiskt sett så bör tyngdpunkten ligga på att 

vara modellen för det toleranta samhälle där människor med olika intressen och 

bakgrunder möts över sina sociala och ekonomiska skillnader. För att detta 

ställningstagande ska bli synligt både utåt mot samhället och inåt i 

                                                 
185 Ordet ” bildekonomi” är en direktöversättning av Frohmans ”image economy” som används i följande 

sammanhang: ”Modern capitalism”s image economy, or ”consciousness industry”, depends upon 

constructing constantly shifting fantasies of image needs, and upon associated methodologies of identity 

analysis in order to create positions for users as image-consuming subjects. Users must be constructed as 

subjects who require images and representations." Frohmann, B. (1992), ”The power of images”, s. 383. 
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biblioteksorganisationen krävs det ett språkbruk som ger denna funktion ett 

erkännande och sammankopplar samhällsbehovet med folkbibliotekens 

ideologiska uppdrag. Bara när så sker kan folkbiblioteken bidra till att skapa de 

nödvändiga förutsättningarna för ett gott och demokratiskt samhälle. 

Denna uppsats ska inte ses som en definitiv redogörelse över bibliotekariers 

diskursanvändning, det ligger inte i den kvalitativa metodens syfte. Om det är 

önskvärt att generalisera kan diskursstudien snarare betraktas som ett första steg i 

att bestämma vilka diskurser som finns i folkbibliotekspersonals tal om biblioteket 

som mötesplats. Ytterligare forskning är nödvändig för att kunna generalisera och 

bekräfta de resultat som antytts här. Denna undersöknings slutsatser baseras på en 

utförd fokusgruppintervju. Det kan jämföras med Sanna Taljas undersökning av 

musikbiblioteksdiskurser som utöver ett omfattande textmaterial bestående av 

bland annat rapporter och debattartiklar dessutom baseras på 28 individuella 

intervjuer av biblioteksanvändare från två olika bibliotek.186 Viktigt att poängtera 

är också hur kommunerna som bibliotekariernas arbetsgivare formulerar styr-

dokument som i hög grad inverkar på bibliotekspersonalens språkanvändning.187 

Den diskursiva praktiken kan därför skilja sig åt beroende på organisationsmässig 

tillhörighet och uttalad policy. 

Uppsatsens undersökning har däremot inte haft som främsta mål att slutgiltigt 

bestämma vilka diskurser som är aktualiserade hos folkbibliotekspersonal utan vill 

snarare problematisera bilden av hur det talas om mötesplatsfunktionen ute bland 

folkbibliotekspersonal. Det förefaller som att bibliotekspersonals tal är rikare på 

variationer och diskurser än vad som tidigare har framkommit. Den komplexitet 

som präglar biblioteksbesökarnas observerade biblioteksanvändning kan kanske 

sägas bli återspeglad i bibliotekspersonalens språkanvändning. Ett embryo till en 

sådan slutsats finns i de två artiklarna ”How do public libraries function as 

meeting places?” och ”Use of library space and the library as place” där 

författarna mot bakgrund av olika sociologiska teorier identifierar att en mängd 

olika former av möten kan äga rum på folkbiblioteken. Denna 

biblioteksanvändning borde ha observerats av bibliotekspersonal och blir 

därigenom reflekteras i den språkliga diskursiva praktiken. I och med 

tillämpningen av olika teoretiska biblioteks- och informationsvetenskapliga 

synsätt, synliggjort exempelvis i användandet av begreppet lågintensiv mötesplats, 

tillförs det därutöver ytterligare en dimension. Teckningen som ges i denna 

uppsats är emellertid bara att betrakta som en tillfällig ögonblicksbild som inte 

bara kan förändras, utan faktiskt gör det hela tiden. 

Inom diskurspsykologin finns det en tradition av att betona den egna 

forskningspraktikens reflexivitet. Jag ansluter mig till denna tradition. I det 

                                                 
186 Talja, S. (2001), Music, culture, and the library, s. 19–27. 
187 Hedemark, Å. (2009), Det föreställda folkbiblioteket, s. 154. 
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diskursanalytiska arbetet med att analysera de diskurser folkbibliotekspersonal 

använder sig av i talet om biblioteket som en mötesplats, har det varit tydligt att 

det är just tolkningar som presenteras, och konstrueras. I presentationen av 

resultatet skapar jag en retorisk argumentativ berättelse som inte representerar en 

objektiv sanning utan är att betrakta som en av många lika giltiga redogörelser. 

Min version har dock täckning i diskursanalytisk teori. Som forskning betraktad 

verifieras diskursanalysens resultat utifrån de valideringskriterier som Potter och 

Wetherell har beskrivit. I ”forskningsrapporten” utgår tolkningarna som 

presenteras i uppsatsen från fokusgruppdeltagarnas egna utsagor och inte från på 

förhand bestämda kategorier. Principen om ”bekräftelse genom undantag” har 

beaktats och förklaringarna av diskursernas sammanhang har stävat efter att täcka 

både breda mönster och mikrosekvenser. Det komplicerade spelet med 

bibliotekspersonals olika tolkningsrepertoarer har ännu inte undersökts och 

uppmärksammats i disciplinens forskning om folkbibliotek som en mötesplats. 

Jag betraktar därför min version som trovärdig och verifierbar. 
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Sammanfattning 

Denna diskursanalys har med utgångspunkt i Jonathan Potter och Margaret 

Wetherells beskrivning av diskursanalys undersökt folkbibliotekspersonals diskus-

användning i talet om biblioteket som mötesplats. Uppsatsens frågeställningar har 

velat identifiera vilka diskurser och tolkningsrepertoarer som används, hur 

användandet av dessa ska kunna förklaras, samt hur muntligt diskursiva praktiker 

skiljer sig från skriftliga.Undersökningen har haft en utförd fokusgrupps 

transkriberade tal som sitt analysmaterial. Fokusgruppens deltagare rekryterades 

genom att en förfrågan skickades ut till alla bibliotekarier och biblioteksassistenter 

i ett utvalt län i Mellansverige. Fyra kvinnliga bibliotekarier hade möjlighet att 

delta. Den timslånga fokusgruppintervjun resulterade i 22 sidor text, transkriberat 

efter en modifierad version av Jeffersonsystemet. Insamlad data bearbetades 

därefter efter den tiostegsmodell som Potter och Wetherell beskriver som 

diskursanalysens genomförandemetodologi. 

Analysen har visat att fokusgruppdeltagarnas tal om biblioteket som en 

mötesplats bestod av en diskursordning som innefattas av elva diskurser. Rent 

analytiskt kan man dela in diskursordningen i tre skilda nivåer men i den praktiska 

diskursiva användningen tenderade de att smälta samman med varandra; kund-

diskursen med mötesplatsdiskursen och folkbildningsdiskursen med lärande-

diskursen som de tydligaste exemplen. Användandet av diskursernas tolknings-

repertoarer visade sig vara ett komplicerat språkspel som bestämdes av 

deltagarnas syfte med sitt tal. I vissa talsekvenser kunde mer än två tolknings-

repertoarer användas samtidigt och det blev då möjligt att frångå delar av 

diskursernas underliggande antaganden, det vill säga de teorier om ett fenomens 

natur som diskurserna baseras på. 

Fokusgruppdeltagarna gav också prov på en konstruerande diskursiv 

språkbehandling. De flöt inte bara med och inordnade sig i befintliga subjekt-

positioner utan skapade egna versioner som bättre passade de syften som den 

omgivande kontexten gav vid handen. Förhållandet mellan muntlig respektive 

skriftlig diskursiv praktik diskuterades. Uppsatsförfattaren föreslog att det, mot 

bakgrund av hur de omgivande kontexterna skiljer sig åt, finns en skillnad mellan 

hur de olika retoriska teknikerna används. En hypotes uppställdes om att talets 

komplexa användandet av diskurser och tolkningsrepertoarer är rikare på 

variationer och tolkningsrepertoarer än vad diskursanvändning i text är. 
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Bilaga 1: Inbjudan 

Hej! 

 

Jag heter Daniel Glimryd och skriver på en masteruppsats vid Uppsala universitet. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka tankar om ”biblioteket som en 

mötesplats” som finns hos personal inom folkbiblioteken. Handledare för 

uppsatsen är Sanna Talja, professor i Biblioteks och informationsvetenskap vid 

Institutionen för ABM, Uppsala universitet. 

 

Jag vill härmed bjuda in bibliotekarier och biblioteksassistenter i XXX och 

angränsande kommuner att dela i fokusgruppintervju där ni som deltagare 

sinsemellan får diskutera hur ni upplever utvecklingen på detta område. 

 

Fokusgruppintervjun varar i cirka en och en halv timme och spelas in på band. 

Alla deltagare kommer att avidentifieras i uppsatsen och ingen mer än jag får 

lyssna på inspelningen. Platsen för intervjun kommer vi överens om oss emellan. 

XXX-bibliotekets personalrum i XXX är en möjlighet. Kanske är någon av era 

arbetsplatser lämpligare. Tidpunkten kan förslagsvis vara en tidig kväll någon 

gång mot slutet av XXX månad, eller efter önskemål. 

 

Om du är intresserad av att delta så meddela mig inom en vecka, dvs. senast XXX, 

genom att svara detta mejl med dina kontaktuppgifter och på vilka tider du kan, så 

återkommer jag med mer information om när och hur fokusgruppen kommer att 

genomföras. Förslag på lokal uppskattas också. 

 

Din medverkan är viktig och jag hoppas att du vill bidra med att berätta om dina 

upplevelser. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Daniel Glimryd 

 

XXX@student.uu.se 

XXX@abm.uu.se 
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Bilaga 2: Uppföljningsbrev 

Hej! 

 

Vad roligt att du vill medverka i min undersökning som förhoppningsvis ska 

resultera i en masteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap. Innan jag går 

in på det praktiska ska jag bara först kort berätta vad en fokusgrupp är och hur 

fokusgruppintervjun kommer att genomföras. 

 

En fokusgrupp är en forskningsmetod där data produceras genom gruppinteraktion 

kring ett ämne som forskaren har bestämt. I litteratur som handlar om 

fokusgrupper ges rådet att deltagarna kan försöka föreställa sig att det är som att 

sitta hemma hos en av er och prata över kaffet eller teet. Alla upplevelser är lika 

viktiga – det finns inga riktiga eller felaktiga ”svar”. Detta forskningsprojekt 

handlar om att undersöka vilka tankar om ”biblioteket som en mötesplats” som 

finns hos personal inom folkbiblioteken. 

 

Nu till det praktiska. Fokusgruppen kommer att bestå av fem personer exklusive 

mig själv. Av vad jag har förstått så är XXX den kväll som passar alla bäst. Jag 

föreslår att vi träffas klockan XXX i XXX och går gemensamt upp till XXX-

bibliotekets personalrum där vi kommer att hålla till. Om tidpunkten är dåligt vald 

går den att ändra till en lämpligare. Bekräfta gärna att du kan genom att svara detta 

mejl. 

 

Vi börjar med en presentationsrunda där alla presenterar sig. Efter en kort 

introduktion inleder jag diskussionen med en inledningsfråga som ni samtalar 

kring. Fokusgruppintervjuer är annorlunda mot de intervjuer där intervjuaren 

ställer en massa frågor hela tiden. Min roll kommer att vara moderatorns medan 

det är ni som för själva diskussionen. Om den spårar ur, om ni inte hittar något att 

säga, eller om alla inte kommer till tals så griper jag in. Jag kommer under 

tidsperioden att ge er ett antal inledande frågor som ni samtalar kring.  

 

Intervjun varar i cirka en och en halv timme och spelas in med hjälp av en 

diktafon. Alla deltagare kommer att avidentifieras i uppsatsen och ingen mer än 

jag får lyssna på inspelningen. Materialet kommer sedan att transkriberas och 
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analyseras. Den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig i DiVA, Uppsala 

universitets databas för forskningspublikationer och studentuppsatser. 

 

Tack för att du vill medverka och väl mött den XXX. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Daniel Glimryd 
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Bilaga 3: Frågeguide 

Inledningsfrågor till fokusgruppintervju: 

 

Hur upplever ni att arbetsuppgifter och aktiviteter på biblioteken har för ändrats? 

 

Vad beror det på? 

 

Vad tänker ni på när ni hör frasen ”biblioteket som en mötesplats”? 

 

Upplever ni att folk träffas på biblioteket? 

 

Vad för slags andra möten kan det finnas än de rent fysiska mötena i rummet? 

 

Vad anser ni att ”biblioteket som en mötesplats” innebär? 

 

Varför anordnas det aktiviteter på/i samarbete med biblioteket? 

 

Hur uppskattat är det? 

 

Når man några nya grupper? 

 

Vad för ett ideologiskt uppdrag har biblioteket? Har man flera? 

 

Vad tycker användarna/besökarna/allmänheten om ”biblioteket som en 

mötesplats”? 

 

Hur känd är parollen ”biblioteket som en mötesplats” utanför biblioteksfältet? 

 

Vad tycker bibliotekspersonalen om ”biblioteket som en mötesplats”? 

 

Vilka attraheras av bibliotekens nya profil? 

 

Vem bestämmer hur biblioteken ska fungera, det vill säga vad för roll biblioteket 

ska ha? 
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Är alla på biblioteken överens om att mötesplatsrollen är rätt väg för biblioteken 

att gå? 

 

Skiljer sig bibliotekets mötesplats från andra mötesplatser i samhället? 

 

Ska den göra det? 

 

Vilka hot mot bibliotekens nya profiler och roller finns det? 

 

Hur viktigt är bibliotekens roll som en mötesplats jämfört med bibliotekens andra 

roller? 
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Bilaga 4: Använda transkriberingskonventioner 

De transkriberingssymboler som beskrivs här är baserade på Gail Jeffersons 

transkriberingssystem vilket har konstruerats i forskning som har skett i samarbete 

med samtalsanalytikern Harvey Sacks. Systemet är enligt Marianne Winter 

Jørgensen och Louise Phillips använt som standard inom diskurspsykologin. 

Symbolerna och exemplen som anges här finns också beskrivna i antologin 

Discourse studies : a multidisciplinary introduction. Vol. 2. Discourse av social 

interaction som har redigerats av Teun A. van Dijk. Där föreslås att de tekniker 

och symboler som presenterats kan användas eller avstås från att begagnas i den 

mån de anses vara användbara för undersökningen. Enbart de symboler som valts 

att appliceras i fokusgrupptranskriptionen finns nedtecknade i denna redogörelse. I 

van Dijks antologi rekommenderas det att transkriberingssymbolerna lämpligen 

används i samband med och som en komplettering till inspelat material. 

Hakparenteser markerar att delar av yttranden sker simultant. Vänster hakparentes 

visar början av överlappningen och höger dess avslutning. I antologin redigerad av 

van Dijk går parenteserna över två rader men detta är svårt att åstadkomma i det 

ordbehandlingsprogram som har använts för denna uppsats. Därför har 

hakparenteserna markerats för varje rad och placerats direkt under varandra. 

Jag [vet ] inte.  

[Vet] du inte?  

Bindestreck synliggör avbrutna yttranden. I van Dijks antologi är den precisa 

förklaringen en avhuggning av den omedelbart föregående stavelsen. 

Men- 

Versaler representerar en ökad ljudstyrka i yttranden och markeras: 

VERSALER 

Kursiv stil och understrykningar används för att representera betoningar eller 

eftertryck som talare använder när de vill poängtera vissa saker i sina inlägg. I 
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uppsatsens olika utdrag används understrykningar för att visa hur talarna velat 

betona vissa ord eller partier i sina yttranden medan kursiv stil har reserverats till 

uppsatsförfattarens egna betoningar i uppsatsens brödtext. 

Kursiv stil understrykning 

Poängställningstecken inom parentes indikerar en paus på ungefär en sekund, vars 

exakta tidsåtgång inte varit möjlig att urskilja exakt. Längre pauser visas i 

Jeffersonsystemet oftast med en exakt tidsangivelse inom parentes men i 

fokusgrupptranskriptionen har alla längre pauser angivits med detta tecken utan att 

precisera pausernas exakta tidsåtgång. 

(#) 

Dubbla parenteser. Här återges beskrivningar till exempel ”skratt”, som inte är en 

del av inspelade yttranden. Vanligtvis skrivs skratt i Jeffersonsystemet ut så som 

det låter – de engelska exemplen i antologin är ”hunh-heh”, ”eh-heh” och ”hengh” 

– men har här för enkelhetens skull satts som en beskrivning inom de dubbla 

parenteserna. Detta tecken har i fokusgrupptranskriptionen även nyttjats som ett 

sätt att dölja namn på deltagare, städer eller stadsdelsnamn för att garantera 

deltagarnas anonymitet. 

((skratt)) 

Enkla parenteser som innesluter ord visar att något har hörts men att den som 

transkriberat inte exakt har uppfattat vad som har sagts. 

(ohörbart) 


