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Inledning  

Det finns ett berömt citat av författaren Rudyard Kipling som lyder ”Öst är öst och 

väst är väst och aldrig mötas de två”.1 Denna uppsats har därför, med utgångs-

punkt i Kiplings citat, som ambition att undersöka detta påstående i relation till 

bibliotekssektorn. Att det råder en dikotomi, åtminstone kulturellt sett, mellan väst 

och öst är tydligt, men hur tydligt är detta inom bibliotekssektorn?2 Västerländska 

länder har alltid sett sig själva som norm och emellanåt har även öst tvingats eller 

själva försökt anpassa sig till denna västerländska mall. Frågan jag då ställer mig 

är om även bibliotek kan tänkas upprätthålla denna norm medvetet eller omed-

vetet? 

       Bibliotek och patriotism är kanske inte heller två ord man förväntar sig att 

höra i samma mening i dagens samhälle. Det har förts och förs fortfarande många 

diskussioner inom bibliotekssektorn om huruvida bibliotek, i alla dess former, ska 

förhålla sig för att uppnå största möjliga neutralitet gentemot sina besö-

kare/användare, samt om detta verkligen upprätthålls. Oavsett nationalitet eller 

vilket land man tillhör så förväntas bibliotek vara neutrala organisationer, utom 

möjligen i diktaturer i den mån de överhuvudtaget finns representerade där.3 Där-

för kan det vara intressant att studera om patriotiska yttringar finns på bibliotek i 

frågor som hur det kan tolkas, i relation till dikotomin och om bibliotek verkligen 

är så tillmötesgående som de säger sig vara.     

Som förtydligande borde nämnas att jag med väst avser nord- och sydameri-

kanska samt europeiska länder och med öst avses arabiska, asiatiska och afri-

kanska länder. Jag gör alltså ingen politisk uppdelning, utan snarare den geogra-

fiska indelningen av öst och väst som brukar tillämpas, och som också är det som 

jag vill undersöka utifrån dikotomin.4 

                                                 
1 Said, E. W. (1978, 2013), Orientalism, (sv. upplaga), baksidestext.  
2 Enligt webbversionen av Nationalencyklopedin betyder dikotomi en ”variabel eller egenskap som är delad i 

två varandra ömsesidigt uteslutande kategorier” och öst och väst kan då ses som exempel på detta; Nat-

ionalencyklopedin webbversionen > sökord: dikotomi [2015-03-27].  
3 I Oliver Stones dokumentärfilm Looking for Fidel (2003) pratade den kubanske ledaren och Stone om 

bibliotekarier som fängslats på Kuba för att de haft ”fel” åsikter eller för att ha haft ”fel” material på skyltning 

i biblioteket. Med andra ord så var bibliotek tillåtna, men de hade däremot inte tillåtelse att visa vad de ville. 
4 Det kan nämnas att Australien, trots sitt geografiska läge, ändå i de flesta sammanhang brukar räknas som 

ett västland, kanske på grund av det engelska språket, men då det inte är huvudfokus för denna uppsats så 

väljer jag att lämna frågan öppen om huruvida det är en korrekt tolkning eller inte. 
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Jag har valt dessa ämnen för att de dels är underrepresenterade inom biblio-

tekssektorn och biblioteksforskningen och dels för att det kan vara av intresse för 

bibliotek överlag att reflektera kring normer och värderingar och där då även 

patriotism ingår. 

 

 

Syfte och frågeställningar  

Fokus för denna uppsats kommer alltså att vara dikotomin öst och väst och om 

detta upprätthålls på bibliotek, samt patriotiska yttringar och huruvida detta åter-

speglas på bibliotek internationellt sett. Den internationella aspekten valdes då ett 

svenskt perspektiv kan verka för snävt i sammanhanget öst och väst. Intresset för 

detta ämne väcktes med Joseph Deodatos artikel ”Deconstructing the Library with 

Jacques Derrida: Creating Space for the ’Other’ in Bibliographic Description and 

Classification”.5 Den gjorde mig uppmärksam på det dominerande västperspekti-

vet inom bibliotekssektorn och bidrog till min vilja att försöka bryta detta. 

      Studieobjekten kommer att vara två internationellt erkända bibliotek, som här 

kommer att få representera väst respektive öst, nämligen Library of Congress (här-

efter förkortat som LC enligt biblioteket självt) i USA och Bibliotheca Alexan-

drina (härefter, i enlighet med biblioteket självt, förkortat som BA) i Egypten, och 

det som ska granskas är deras webbsidor. LC kanske kan verka som ett extremt 

exempel att använda sig av i dikotomin öst och väst, men då väst som begrepp till 

stor del påverkas av USA:s närvaro anser jag det ändå rimligt att använda LC som 

representant för väst. 

      Syftet med denna uppsats är således tvådelad, nämligen att undersöka dikoto-

min väst och öst samt patriotiska yttringar på bibliotek genom att undersöka LC:s 

och BA:s webbsidor. Det kan vara värdefullt och intressant att ställa väst, LC, och 

öst, BA, mot varandra i en jämförande analys för att på så sätt tydligare visa på 

framställningar av dikotomin öst och väst samt eventuella patriotiska drag. 

     Det som ska undersökas är dikotomin utifrån följande tre huvudfrågor: 

1) Hur framställer biblioteken sig själva på sina webbsidor? Stämmer detta med 

vad dikotomin uppvisar?  

2) Hur förhåller biblioteken sig till patriotism? Hur framställs i så fall detta på 

deras webbsidor?  

3) Kan man se om biblioteken säger något om varandra och hur detta i så fall för-

håller sig till bilden av dikotomin öst och väst som brukar målas upp? 

     Detta ger även upphov till underfrågor som är till hjälp i analysarbetet:  

Vad använder biblioteken för ordval, bildval, språk etc. på sina webbsidor? Vilka 

är bibliotekens mål enligt dem själva och hur stämmer dessa överens med dikoto-

                                                 
5 Deodato, J. (2010), ”Deconstructing the Library with Jacques Derrida: Creating Space for the ’Other’ in 

Bibliographic Description and Classification”, s. 75-88. 
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min? Hur tillgängliga är biblioteken och deras medier och vilken typ av utbud rör 

det sig om?  

      Dessa perspektiv är något som borde kunna gynna bibliotekssektorn inom flera 

avseenden och länder genom att ge en ökad medvetenhet om hur ordval och bild-

val kan tolkas på olika sätt, hur normer eventuellt upprätthålls och används och 

om de verkligen stämmer överens med gängse bild, främst här utifrån dikotomin 

öst och väst, och även lyfta fram ett öst perspektiv som kontrast till, som det ver-

kar, ett evigt västerländskt perspektiv som tycks dominera inom bibliotekssektorn 

världen över.  

      

 

Avgränsning 

Det är möjligt att fler studieobjekt än BA och LC, som att till exempel haft med 

ett svenskt bibliotek, hade gett ett bredare perspektiv på uppsatsen, och detta togs 

också i noga beaktande i uppsatsens inledande fas. Men för att möjliggöra en för-

djupad kvalitativ studie, istället för en kvantitativ som hade kunnat innebära sämre 

och ytligare resultat, valdes till slut endast LC och BA ut som tillräckligt represen-

tativa för väst respektive öst, då båda dessa är internationellt erkända och att det 

arbete de utför påverkar många utanför landets gränser. LC är ett av världens nu-

varande största bibliotek och deras eget klassifikationssystem, Library of Congress 

Subject Headings (LCSH), används även av många andra bibliotek utanför USA:s 

gränser. Med detta i åtanke valdes LC som representant för väst. BA, i sin tur, är 

ett välkänt och respekterat bibliotek och lärosäte, trots att de i skrivande stund inte 

har funnits i så många år ännu, med rötter i det antika biblioteket i Alexandria och 

valdes som representant för öst. (Se utförligare diskussion under Metod och 

material om hur dessa val successivt växte fram.) Om båda dessa bibliotek upp-

rätthåller normer borde det därför rimligtvis kunna påverka många fler än bara de 

själva i synen på andra.   

      Dessa bibliotek och därmed också länderna USA och Egypten kommer att 

vara i fokus för denna uppsats och få verka som exempel på de motsättningar som 

finns i dikotomin öst och väst. Jag kommer inte att kunna redogöra för hela väst 

eller hela öst, men jag kan ge exempel utifrån två representativa studieobjekt, LC 

och BA. Att försöka sig på en heltäckande studie skulle ge ett nästan oöverskåd-

ligt material och skulle inte rymmas inom ramarna för denna uppsats.    

 

 
Uppsatsens disposition 

Innan jag går in mer detaljerat på dispositionen så vill jag påpeka att bakgrunder 

om LC och BA återfinns i analysen. Nedan följer nu först en översikt av tidigare 

forskning på området i relation till mitt syfte. Sedan följer teoretiska utgångspunk-

ter där mina centrala begrepp normkritik och patriotism och nationalism kommer 

att diskuteras mer ingående och hur det ska hjälpa mig i uppsatsen. Efter det pre-
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senteras metod och material där jag redogör för tillvägagångssätt och empiri följt 

av själva analysdelen som kommer att vara uppdelad i och begränsad till sex 

stycken huvudrubriker, nämligen Bakgrund, Bibliotekens startsidor, Bibliotekens 

webbsidor för barn och ungdom, Om patriotism, World Digital Library och 

Webbsidorna: övriga intryck med sammanfattningar efter varje del. Och efter det 

följer en slutdiskussion där resultaten och mina slutsatser presenteras och diskute-

ras mer ingående. Uppsatsen avrundas med en sammanfattning och källförteck-

ning.  
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Tidigare forskning 

Inledande ord 

 

Som nämndes inledningsvis så saknas det idag mycket forskning inom biblioteks-

sektorn med ett öst perspektiv. Det är en övervägande västerländsk forskning 

(med amerikanskt perspektiv i huvudfokus) som finns att tillgå på området. Ytterst 

lite verkar finnas med ett öst perspektiv. Överlag har det varit svårt att hitta rele-

vanta biblioteks- och informationsforskare överhuvudtaget inom detta område.  

      Det har även varit svårt att hitta forskning skriven av forskare i öst med rele-

vant fokus för denna uppsats. Med relevant fokus avses biblioteks- och informat-

ionsvetenskapsforskning om de valda bibliotekens verksamhet i relation till mitt 

syfte, biblioteksforskning med ett öst perspektiv överlag och forskning som kom-

binerar bibliotek och patriotism. 

      Om man återknyter till Kiplings citat som inledde denna uppsats så verkar 

hans påstående om öst och väst vara sant i relation till biblioteks- och informat-

ionsvetenskapsforskning. I väst saknas det konsekvent forskning med ett öst per-

spektiv, inte ens komparativa studier verkar finnas representerat. I öst, i den mån 

jag lyckats utröna, ser det ungefär likadant ut med mest fokus på väst även där, 

främst i form av komparativa studier.  

Däremot i specifika sökningar om dikotomin öst och väst så har visst material 

erhållits, som kommer att nämnas nedan, dock har ingen av dessa någon biblio-

teksfokus. 

      När det gäller forskning inom närbesläktade biblioteks- och informationsve-

tenskapsdiscipliner, som arkiv- och museiinriktningar, är forskningsläget något 

liknande. Emelie Larsson (2015) skriver i sin masteruppsats Orientalisk institution 

eller institutionaliserad orientalism? om att arkivvetenskap i stort, både svenskt 

och internationellt sett, länge negligerat detta forskningsfält, dock ska nämnas att 

hennes främsta fokus är på kollektivt minne.6 Inom museiinriktningen är det också 

främst fokus på kollektivt minne och kulturarv, visserligen i termer av national-

ism, som finns, exempelvis Flora Kaplans bok Museums and the Making of 

Ourselves: the Role of Objects in National Identity (1994), men mycket av denna 

                                                 
6 Larsson, E. (2015), Orientalisk institution eller institutionaliserad orientalism?, s. 15-16. 
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forskning låg tydligt på just föremålens betydelse för nationalism och var inte rik-

tigt relevant för mitt syfte.  

     Jag vill dock passa på att betona att det inte är forskningsområdet, eller bristen 

på forskning, i sig som är huvudfokus för denna uppsats, även om det däremot är 

en ambition och ett önskvärt mål att utvidga forskningsområdet genom ett bidrag 

med öst perspektiv inom biblioteks- och informationsvetenskap. Huvudfokus är 

att undersöka dikotomin öst och väst samt eventuella patriotiska yttringar på 

bibliotek. 

Nedan följer nu en översikt av den relevanta forskning som har hittats i ett 

svenskt och internationellt perspektiv.  

 

 

Inledande ord: det svenska forskningsområdet 

Den svenska forskning som har bedömts som någorlunda relevant för denna upp-

sats, i avseende med LC och BA och patriotism, har erhållits via Uppsala universi-

tetsbiblioteks sökmotor Summon och Uppsatser.se och är framför allt en avhand-

ling, en magisteruppsats och en kandidatuppsats. Vad gäller specifikt fokus på 

dikotomin öst och väst, så har en masteruppsats och ett examensarbete bedömts 

som mest relevanta för denna uppsats.7 De arbeten som bedömdes som mest rele-

vanta här har båda fokus på hur dikotomin framställs i historieböcker i ett svenskt 

perspektiv. Den första Mellanöstern i svenska historieböcker för gymnasiet: En 

jämförande studie av orientalism i historieböcker under tiden 1980-2012, skriven 

inom pedagogik och utbildningsstudier, av Svante Bergström och Eric Jansson 

(2014), visar på hur dikotomin upprätthålls inom historieböckerna med väst som 

det moderna och öst som det slutna, destruktiva samhället.8  

     Den andra Väst om öst: Om andrafierande praktiker och postkoloniala struk-

turer i historieböcker av Olle Nolgård (2014), skriven inom historia, visar även 

den hur väst reproduceras som överordnat öst i ”ett vi och ett dem” genom att vär-

dera västerländska ideal högst.9 

     Även fast ingen av dem handlade om bibliotek eller hur väst respektive öst 

reproduceras där, så var de ändå inspirerande för min egen studie. Det blev så tyd-

ligt genom dessa att väst verkligen framhålls som norm, inte bara inom biblioteks-

forskningen utan även inom andra discipliner. Det gjorde mig ännu mer intresse-

rad av att studera hur dikotomin skulle se ut i relation till bibliotek. 

      

                                                 
7 Det fanns även en doktorsavhandling inom etnologi av Sofi Gerber (2011), Öst är Väst men Väst är bäst: 

Östtysk identitetsformering i det förenade Tyskland, skriven vid Stockholms universitet, men dess främsta 

fokus låg just på Öst och Västtyskland och var därför inte användbar för mig i denna uppsats.  
8 Bergström, S. & Jansson, E. (2014), Mellanöstern i svenska historieböcker för gymnasiet: En jämförande 

studie av orientalism i historieböcker under tiden 1980-2012, s. 2. 
9 Nolgård, O. (2014), Väst om öst: Om andrafierande praktiker och postkoloniala strukturer i historieböcker, 

s. 1. 
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Svensk forskning om LC och BA  

Kristoffer Gren har skrivit magisteruppsatsen Bilden av kvinnan i Library of Con-

gress Classification. En genusstudie av Library of Congress Classifications första 

och senaste upplaga i biblioteks- och informationsvetenskap, utgiven i Borås 

2002. Den kommer inte att användas i denna uppsats, då den i huvudsak handlar 

om stelnade stereotyper i form av genusaspekter, vilket inte är direkt fokus för 

denna uppsats, men valdes ändå för att visa att det finns svensk forskning på om-

rådet.  

      Om BA har jag inte lyckats hitta någon svensk forskning överhuvudtaget, end-

ast det äldre alexandrinska biblioteket finns representerat. Undantaget är den web-

baserade versionen av Nationalencyklopedin, som var en bra källa till svensk in-

formation om bakgrunder till både LC och det nya BA. Det kan nämnas att en 

trolig anledning till att det inte finns så mycket skrivet om det nya BA i dagsläget 

kan bero på att det inte har funnits i så många år ännu vid denna uppsats tillkomst. 

 

 

Svensk forskning om patriotism 

I avseendet patriotism är det de övriga två av de som nämndes inledningsvis som 

är relevanta. Först ut kan nämnas Anna Piaseckas kandidatuppsats Skapandet av 

en föreställd gemenskap – det ”nya Europa” från 2003 skriven vid sociologiska 

institutionen på Lunds universitet. Den var egentligen främst användbar på så sätt 

att den ledde mig vidare till andra källor som kom till användning i uppsatsarbetet 

(se mer om detta under rubriken Metod). Det var mycket svårt att i övrigt hitta 

någon riktig svensk forskning om detta och därför är Piaseckas uppsats ändå vär-

defull att nämna. 

Den andra var Karl Gustafssons avhandling Is Patriotism Distinct from Nat-

ionalism? The Meaning of ”Patriotism” in China in the 2000s från 2014 skriven 

vid Lunds universitets avdelning Centre for East and South-East Asian Studies. 

Den valdes främst för att visa att den här typen av forskning finns i Sverige. Dock 

var den inte användbar i övrigt då den inte behandlade bibliotek eller Egypten i 

någon större utsträckning. 

 

 

Inledande ord: det internationella forskningsområdet 

Forskningen som nämns här är funnen via Uppsala universitetsbiblioteks specifika 

elektroniska ämnesguide för Arkiv- biblioteks- och museivetenskap (ABM) i 

framför allt de uttryckliga, internationella, biblioteksdatabaserna Library and In-

formation Science Abstracts (LISA) och Library, Information Science & Techno-
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logy Abstracts (LISTA).10 Även databasen JSTOR, som har ett bredare ämnessor-

timent, konsulterades med förvånansvärt mediokra resultat; nästan ingen nyare 

forskning fanns på området, tidsspannet låg på 1930- 1980 tal och hade inget utta-

lat fokus för biblioteks- och informationsvetenskap, utom två artiklar, men dessa 

sammanföll inte med mitt syfte och kommer inte att användas.11  

     När det gäller dikotomin öst och väst så erhölls en bok och en artikel som mest 

relevanta. Den bok jag hittade på detta område var Robbert Wolterings bok Occi-

dentalism in the Arab World: Ideology and Images of the West in the Egyptian 

Media (2011). Som titeln anger har Woltering här vänt på konceptet, istället för att 

som så många andra titta på hur öst framställs i väst, så undersöker Woltering hur 

väst framställs i öst, i ett, enligt honom själv, mycket underrepresenterat forsk-

ningsämne, nämligen att även väst kan ses som Det Andra. Denna bok var an-

vändbar för mig så till vida att den gav ett egyptiskt, alltså öst, perspektiv på något 

som nästan alltid lagts fram ur ett västperspektiv och hjälpte till att bredda diko-

tomi begreppet ytterligare. Det faktum att den även var skriven ur ett rent egyp-

tiskt perspektiv var också användbart i förhållande till mitt studieobjekt BA och 

att kunna få en bättre förståelse ur deras synvinkel.   

     Artikeln som bedömdes som relevant här ska dock användas mer försiktigt, då 

den hade ett uttalat politiskt syfte. Den hette ”An East-West Dichotomy: Isla-

mophobia” publicerad i Palestine-Israel Journal of Politics, Economics & Culture 

skriven av Eugenio Chahuan (2005) verksam inom arabiska studier. Författaren 

var mycket kritisk till västvärldens behandling av främst muslimer efter elfte sep-

tember attackerna, men artikeln berörde också punkter om det som brukar ses som 

typiskt väst respektive öst ideal och var därför användbar som inspiration. 

     Vad gäller internationell forskning om patriotism och nationalism i relation till 

bibliotek har inget relevant kunnat erhållas.  

 

 

Internationell forskning om LC 

Det finns mycket skrivet om LC, främst med perspektivet på deras eget klassifi-

kationssystem, Library of Congress Subject Headings (LCSH), och hur gammal-

dags det anses vara i fråga om kvinnor, minoriteter och världen utöver USA.  

     Några exempel på detta är böckerna Organizing Knowledge av Jennifer Row-

ley & Richard Hartley (2012) och Sorting Things Out av Geoffrey C. Bowker & 

Susan Leigh Star (2000) som var användbara ur just historieperspektivet angående 

LCSH, för att förstå detta och dess betydelse för LC och övriga länder som använ-

                                                 
10 Uppsala universitetsbiblioteks webbsida > Start > Ämnesguider > Arkiv- biblioteks- och museivetenskap 

[2015-03-11].  
11 Dessa artiklar var av Green, A. H. (1988), ”The History of Libraries in the Arab World: A Diffusionist 

Model”, s. 454-473 ; Cole, J. Y. (2005), ”The Library of Congress Becomes a World Library 1815-2005”, s. 

385-398. 
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der det och även för att göra en uppmärksam på normer och stereotyper inom 

LCSH, vilket även Hope Olson (2000), verksam inom informationsvetenskap, 

gjorde i artikeln ”Difference, Culture and Change: The Untapped Potential of 

LCSH” i tidskriften Cataloging & Classification Quarterly. Det finns mycket mer 

skrivet om LCSH och dessa är endast exempel på befintlig forskning, men då hu-

vudfokus för denna uppsats är LC som bibliotek och deras webbsida, så väljer jag 

att inte gå närmare in på klassifikationssystemet. All forskning om LCSH försvå-

rade dock urvalet och att verkligen kunna se vad som var relevant för min typ av 

studie, vilket inte var mycket som det senare visade sig. 

      När det gäller litteratur om bakgrund kring själva LC så var framför allt Fred 

Lerners bok The Story of Libraries: From the Invention of Writing to the Compu-

ter Age (2009, 2011) användbar. Den hjälpte till att öka förståelsen kring hur LC 

bildades och dess framväxt efter hand och den valdes också då något liknande 

verk på svenska inte fanns att tillgå.   

 

 

Internationell forskning om BA 

Om BA rör den största andelen forskning bibliotekets moderna design och är 

framför allt skriven på franska eller publicerade i franska sammanhang. Även en 

artikel om BA som en del av kulturturism erhölls, men var inte heller relevant då 

dess fokus låg på ekonomiska grunder. Liksom för LC gjorde denna mängd det 

svårt att på ett tidigt stadium urskilja vad som faktiskt var relevant för min studie, 

i slutändan visade det sig detta inte vara relevant alls. Inte heller den uttalade de-

len av BA som hör ihop med en informationsvetenskapsutbildning på plats i 

biblioteket skriver något om BA:s verksamhet i större utsträckning. 

      Däremot under BA:s egna publikationer återfanns en artikel som knöt ihop öst 

med väst. Den bar namnet ”The Veil and 9/11: The Orientalist Discourse re-

visited” (2014) och den handlade om västvärldens fördomar mot den kvinnliga 

muslimska slöjan.12 Artikeln valdes utifrån att den visar på de motsättningar som 

existerar, främst mellan USA och arabvärlden efter elfte september, men inte hel-

ler den kommer att användas i analysen då den inte handlade om bibliotek i någon 

utsträckning. Den behandlade däremot dikotomin öst och väst, men var främst 

koncentrerad till just konflikten mellan amerikaner och araber och hade därmed ett 

för snävt underlag för min uppsats. Jag ville se de stora dragen av dikotomin öst 

och väst, vilket artikeln inte gick in på, och jag har därför valt att inte använda 

den, men jag vill ändå nämna den som exempel på vad det finns för forskning.  

                                                 
12 Den ingår i en skriftserie som heter Marased och var nr 4 i ordningen. Vem som författat artikeln var dock 

lite oklart. I ett sammanhang verkade författaren heta Taleb Billal, men vid ett annat tillfälle stod det som 

namnet på förlaget; www.bibalex.org/en/publication/index ny uppdaterad länk [2015-09-10]. 

http://www.bibalex.org/en/publication/index
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      När det gäller bakgrundsinformation om det nya BA fanns inte mycket att 

tillgå utöver uppslagsverket Britannica online, men Fred Lerners bok The Story of 

Libraries: From the Invention of Writing to the Computer Age var ändå användbar 

här även om det nya BA inte fanns representerat i den. BA förknippar mycket sig 

själva med det antika alexandrinska biblioteket och Lerners bok var då användbar 

i det avseendet.  

       Och även här var böckerna Organizing Knowledge av Rowley & Hartley 

(2012) och Sorting Things Out av Bowker & Star (2000) användbara just ur histo-

rieperspektivet då BA använder sig av det amerikanskbaserade klassifikationssy-

stemet Dewey Decimal Classification (DDC) och hur detta skapades. 

      Även Hope Olsons artikel ”Mapping Beyond Dewey’s Boundaries: Con-

structing Classificatory Space for Marginalized Knowledge Domains” (1998) i 

tidskriften Library Trends var användbar då den gick igenom DDC:s begränsning-

ar, i form av ett tydligt västperspektiv, och möjliga förslag på förbättringar. Men 

liksom fallet med LCSH så är inte heller DDC huvudfokus för denna uppsats, men 

nämns ändå som exempel på vad som i dagsläget finns att tillgå på forskningsom-

rådet. 

 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis då för denna del är att inte mycket relevant forskning har 

kunnat erhållas för mitt syfte med denna uppsats. Det som främst är användbart 

och som kommer att användas är Lerners bok om bakgrunder för biblioteken, 

Nolgårds uppsats om hur öst uppfattas i väst, Wolterings bok om väst ur ett egyp-

tiskt (öst) perspektiv och de nätbaserade uppslagsverken Britannica och Nat-

ionalencyklopedin. Rowley & Hartleys bok kommer att användas sparsamt. Öv-

riga verk nämnda under denna del kommer inte att användas utan är mer som ex-

empel på det som faktiskt finns på forskningsområdet i dagsläget. Det blir med 

andra ord tydligt här att det finns en lucka inom biblioteks- och informationsve-

tenskapsforskningen som behöver fyllas och utökas.  

     Det är också värt att anmärka att nästan all forskning inom detta område som 

finns med ett öst perspektiv sätts i relation till ett väst, antingen i form av ett land, 

sedvänja eller, som i min studie, ett bibliotek. LC går att läsa om i sig självt i da-

gens forskning, men öst, BA, blir i relation till väst. Detta kan bero på att när 

forskningen om österländska bibliotek verkar så pass mager, så blir det mer, per 

automatik, rimligt att göra en komparativ studie för att visa på olikheter etc., men 

jag ska inte spekulera mer i detta då det inte är mitt huvudsyfte med uppsatsen.  

     Det ska emellertid också nämnas att jag främst använt mig av västerländska 

hjälpmedel för att försöka hitta relevant österländsk forskning. Detta är givetvis 

problematiskt, men visar även på hur svårt det är att komma runt det västerländska 

idealet - det är svårt att hitta någon ”österländsk” sökmotor att använda sig av och 
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också svårt om man inte kan till exempel arabiska. Google är inte tillförlitligt i 

sammanhanget, då den som Hanna Jansson nämner (se närmare presentation av 

henne under rubriken Metod), bygger på att en ”digital elit”, som till exempel LC 

har fördel av att vara (det räcker med att skriva Library som sökord för att LC ska 

visas som förslag), har företräde vid sökningar och att man då måste veta hur man 

söker i ”internets ödemarker” för att inte gå miste om relevant material.13 Jag kan 

därför inte med hundra procents säkerhet säga att ingen forskning med öst per-

spektiv finns, men däremot kan jag åtminstone säga att denna forskning inte ver-

kar synas här i västvärlden.   

    För att för närvarande fylla den här luckan i denna uppsats kommer jag att till 

stor del förlita mig på mina teoretiska utgångspunkter och perspektiv, vilket ska 

redovisas nu nedan. 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Jansson, H. (2010), ”Digitala texter och analoga fältarbetare. Internetetnografins metodologiska dilem-

man”, s. 30. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Jag har använt mig av det normkritiska perspektivet både som val av teori (se ne-

dan) och som en metod. Det blev även som en metod för att se normer, då det un-

der uppsatsarbetets gång blev tydligt för mig själv att jag inte bara använde norm-

kritik för att se normer gällande LC och BA, utan även gällande mig själv i min 

forskarroll (se mer om detta under rubriken Metod). Det normkritiska perspektivet 

kommer alltså att genomsyra hela uppsatsen, framför allt i fråga om dikotomin öst 

och väst, men även i relation till nationalism och patriotism då jag vill analysera 

hur BA och LC använder sig av dessa begrepp. Det finns fler begrepp än bara 

patriotism och nationalism som man skulle kunna använda sig av och jag kommer 

att ställa alla dessa begrepp mot varandra, vilket följer nedan, och sedan motivera 

varför jag ändå främst avser använda patriotism och nationalism, men först en 

presentation av det normkritiska perspektivet. 

 

 

Normkritiska perspektiv 

 

Jag har valt att anlägga ett normkritiskt analyssätt för denna uppsats, detta då jag 

vill studera dikotomin öst och väst, analysera dessa normer och det som tas för 

givna mönster och hur detta eventuellt upprätthålls av LC och BA. Det kan därför 

vara värdefullt att i en kort mening nämna något om normkritikens bakgrund: Oft-

ast talar man om det normkritiska som en pedagogik, normkritisk pedagogik, och 

detta är ett ganska nytt begrepp för svensk del som tar sin avstamp i bland annat 

kritisk pedagogik och queerpedagogik.14 

     Då jag inte avser att använda det normkritiska perspektivet här i den köns- och 

genusdiskussion som den i första hand förknippas med, utan snarare i form av 

etnicitet och nationalitet, och använda framför allt tankeprocesserna bakom be-

greppet, nämligen att tänka bortom givna ramar, så lämnar jag nu bakgrunden och 

går direkt in på hur jag ska använda mig av det normkritiska i tankebanor som: 

Hur ser dikotomin öst och väst ut via LC och BA:s webbsidor? Om den upprätt-

                                                 
14 Kalonaityté, V. (2014), Normkritisk pedagogik för den högre utbildningen, s. 8, den som vill veta mer om 

den normkritiska pedagogikens framväxt kan med fördel läsa Kalonaityté, V. (2014), Normkritisk pedagogik 

för den högre utbildningen, s. 7-9. 
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hålls, hur upprätthålls den och är det i så fall till fördel eller nackdel för LC och 

BA? Ansluter LC och BA sig till dikotomin eller bryter de mot den? Vilka normer 

och värderingar förmedlar LC och BA, medvetet eller omedvetet? I dessa avseen-

den kan normkritiken bli ett hjälpmedel för mig att kritiskt granska vilka förmed-

lingsstrategier som LC och BA kan tänkas använda sig av.   

      Viktorija Kalonaityté, verksam inom organisation och entreprenörskap, be-

handlar det normkritiska i boken Normkritisk pedagogik för den högre utbildning-

en (2014) och skriver ”Genom att ge röst åt marginaliserade berättelser och mot-

sägelser hos samt motstånd mot dominerande föreställningssystem utgör dessa 

teoribildningar en kritik av den etablerade kunskapskanonen”.15 Med teoribild-

ningar avser Kalonaityté här bland annat queerteori och feministisk teori. Jag 

kommer inte att använda dessa själv, utan snarare har jag tolkat citatet utifrån mitt 

syfte om att försöka motverka det dominerande västperspektivet som för närva-

rande råder inom bibliotekssektorn, alltså att använda det normkritiska tankesättet 

i första hand. Detta hjälper mig i det avseendet att jag ämnar granska ideal och 

tillämpningar på två faktiska bibliotek, varav båda dessa kan ses som ytterlighets-

uttryck för normer och föreställningar kring uppfattningar om öst och väst och 

patriotism och nationalism.  

     Vidare var det via normkritiken och Deodatos artikel, som nämndes tidigare, 

som jag blev uppmärksam på det dominerande västperspektivet inom biblioteks-

sektorn världen över och hur tydligt väst förmedlas som norm. Kalonaityté skriver 

att ”akademisk utbildning gör det möjligt att förstå och påverka samhället. Det i 

sin tur kräver tillfällen till, och metoder för, att kritiskt granska relationen mellan 

makt, kunskap och identitet”.16 Sett till det kan man säga att jag nu tar tillfället i 

akt och använder min akademiska utbildning till att normkritiskt granska väst som 

ideal. 

      Boken Normkritisk pedagogik (2010) av Janne Bromseth och Frida Darj (red.) 

var även den till stor användning. Boken handlar i stor utsträckning om queerteori 

och pedagogiska synsätt förknippat med detta, men jag såg den ändå, liksom Ka-

lonaitytés bok, som användbar utifrån den undersökning jag vill genomföra, vilket 

är att studera normer via BA och LC och förstå hur dessa används. Bromseth skri-

ver bland annat i boken ”att alla får en plats efter ett givet mönster”.17 Detta kan 

ses utifrån dikotomin, att tillhöra väst eller öst ger olika associationer och placerar 

den berörda parten i ett fack, med tillhörande värderingar om vad det innebär att 

vara västerländsk eller österländsk. Bromseths artikel handlar egentligen om sko-

lan och hon skriver att det i skolans värld ”(åter)skapas normer”.18 Detta är ett på-

                                                 
15 Kalonaityté, V. (2014), Normkritisk pedagogik för den högre utbildningen, s. 7. 
16 Kalonaityté, V. (2014), Normkritisk pedagogik för den högre utbildningen, s. 8. 
17 Bromseth, J. (2010), ”Förändringsstrategier och problemförståelser: Från utbildning om den Andra till 

queer pedagogik”, s. 27. 
18 Bromseth, J. (2010), ”Förändringsstrategier och problemförståelser: Från utbildning om den Andra till 

queer pedagogik”, s. 29. 
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stående som även jag kommer att granska fast i relation till LC och BA, kan nor-

mer tänkas återskapas på samma sätt även där? 

     Jag har nu skrivit att jag inte ämnar använda den normkritiska pedagogiken för 

min uppsats utan istället de normkritiska tankesätten. Det kan därför vara bra att 

motivera varför jag trots det valt att använda två böcker med så tydlig pedagogisk 

fokus. Den främsta anledningen var att det var svårt att hitta normkritiskt material 

som inte hade någon form av pedagogiskt fokus i sig. Jag valde därför dessa två 

böcker för att de så tydligt redogjorde för tankesätten att det blev lättare att tänka 

bort den pedagogiska aspekten av det hela. För det borde nämnas att den stora 

skillnaden mellan normkritisk pedagogik och normkritiskt perspektiv är att i peda-

gogiken är man mer låst vid exempelvis genusstereotyper i till exempel skolsam-

manhang, medan perspektivet är lite friare och kan appliceras på fler områden, 

som till exempel mitt i form av stereotyper öst och väst på bibliotek. Tankesätten 

inom normkritik är fortfarande de samma oavsett om man är pedagog eller fors-

kare.  

     Det ska också nämnas att båda böckerna redogör för normkritik ur ett svenskt 

perspektiv, men kan ändå appliceras på en internationell studie i form av att tanke-

sätten är de samma. 

     Sammanfattningsvis kan man säga att jag vill använda det normkritiska per-

spektivet för att undersöka grundläggande normer, i form av etnicitet och nat-

ionalitet, inom öst och väst och hur dessa upprätthålls. Normkritiken hjälper mig 

då att se på dikotomin med granskande ögon gällande om, vad och hur upprätt-

hålls normer på LC och BA?  

     Normkritik är dock närvarande i hela uppsatsen då jag ifrågasätter väst som 

norm. Detta kan även med fördel användas i min analys av BA:s och LC:s webb-

sidor och begreppen nationalism/patriotism, som jag ska redogöra för härnäst.  

 

 

Begreppen nation, nationalism, nationalstat och patriotism  

Som rubriken för detta avsnitt antyder så finns det många namn för något som för 

många kan verka snarlikt och detta kan givetvis vara förvirrande. Enligt webbvers-

ionen av Nationalencyklopedin är definitionen av patriotism en ”kärlek till det 

egna landet som yttrar sig i beredvillighet att osjälviskt arbeta för dess välgång” 

och nationalism en ”åskådning som hävdar den egna nationens värde och intressen 

ofta framför andra nationers”.19 Som citaten då precis visade finns det skillnader 

mellan dessa och nedan ska nu detta redovisas i form av de tre viktigaste teo-

retikerna för denna uppsats. Jag har delat in dessa i tre rubriker Nationalismens 

former, Öst vs. Väst och Nationalstaten. 

 

                                                 
19 Nationalencyklopedin webbversionen > sökord: patriotism och nationalism [2015-01-26]. 
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Nationalismens former 

En stor del av denna uppsats kommer att utgå från antropologen Benedict Ander-

sons etablerade verk Imagined Communities: Reflections on the Origin and 

Spread of Nationalism (1983, 2006) där han redogör för begreppen nation, nation-

alism och i viss mån även patriotism och deras framväxt. Anderson inleder boken 

med att visa på nationalismens slagkraft runtom i världen, men också genom att 

redogöra för problemen med definitionen som återföljer en nation och national-

ism: 

       
       The reality is quite plain: the ’end of the era of nationalism,’ so long prophesied, 

       is not remotely in sight. Indeed, nation-ness is the most universally legitimate value 

       in the political life of our time. But if the facts are clear, their explanation remains 

       a matter of long-standing dispute. Nation, nationality, nationalism – all have proved 

       notoriously difficult to define, let alone analyse. In contrast to the immense influence 

       that nationalism has exerted on the modern world, plausible theory about it is 

       conspicuously meagre.20  

 

Efter att ha konstaterat hur svårt det är att definiera en nation eller nationalism går 

Anderson in på varför det har varit så svårt för forskare och teoretiker att komma 

med bra definitioner, enligt Anderson beror detta på tre paradoxer som ofta irrite-

rat teoretiker, nämligen; 1. för historiker är nationalism något objektivt, medan det 

för nationalisterna (Andersons uttryck) själva är något högst subjektivt, 2. ett soci-

okulturellt koncept i form av att idag har alla en nationell identitet, men det finns 

även dem med dubbla nationaliteter (mina kursiveringar), till exempel kan man 

vara född i Grekland men har flyttat till USA och har amerikanskt medborgarskap 

(jag vill betona att detta är min tolkning av det som Anderson skriver), och slutli-

gen, 3. nationalism är både en form av politisk makt, men också en typ av filoso-

fisk fattigdom och obegriplighet, nationalism är den enda ism, enligt Anderson, 

som aldrig fått några egna ”grand thinkers” á la Marx eller Weber.21 Likaså skriver 

Anderson att okända, stupade soldater bara fungerar i relation till nationalitet, att 

tala om ”den stupade liberalen” eller om ”den okände marxistens grav” skulle 

enligt Anderson bara låta absurt.22 

     Anderson ger sig sedan, efter att ha redogjort för paradoxerna, i kast med att 

ändå försöka ge sig på en definition om vad en nation innebär: 

 
      In an anthropological spirit, then, I propose the following definition of the nation: 

      it is an imagined political community - and imagined as both inherently limited  

      and sovereign. It is imagined  because the members of even the smallest nation 

                                                 
20 Anderson, B. (1983, 2006), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 

s. 3. 
21 Anderson, B. (1983, 2006), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 

s. 5. 
22 Anderson, B. (1983, 2006), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 

s. 9-10. 
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      will never know most of their fellow-members, meet them, or even hear of them, 

      yet in the minds of each lives the image of their communion.[…] The nation is 

      imagined as limited because even the largest of them[…] has finite, if elastic, 

      boundaries, beyond which lie other nations.[…] Finally, it is imagined as a community, 

      because, regardless of the actual inequality and exploitation that may prevail in each, 

      the nation is always conceived as a deep, horizontal comradeship.23  

 

Andersons bok är alltså en redogörelse för hur han menar att nationer växer fram 

på basis av en föreställd gemenskap. Inget land har idag möjlighet att samla alla 

landets invånare på en plats så att alla i befolkningen får se och höra varandra 

samtidigt, men ändå känner människor en stark samhörighet med varandra inom 

nationens gränser, alltså enligt Anderson den föreställda gemenskapen. Är detta 

något som LC och BA också kan tänkas använda sig av frågar jag då mig själv. 

Varken BA eller LC kan rimligtvis någonsin se alla sina besökare, speciellt inte 

via webben, men de måste ändå locka besökarna till sig på något sätt och sedan 

behålla dem. 

      Anderson menar även därför att språket är en stor väsentlig del av det hela. 

Det är genom språket som patriotism i form av ”political love” och ”self-

sacrificing love” kan uttryckas och ord som markerar släktskap med nationen i 

form av ”motherland” etc.24 Han menar vidare att det är via språket som släktsa-

gor, nationella hjältar och hjältedåd, propaganda etc. sprids från människa till 

människa. Här kan man tänka sig att LC och BA har en viktig funktion att fylla 

genom att bevara språk och minnen i biblioteket för sina besökare eller att bevara 

minnen genom språk. Utan språket kan människor inte sjunga till exempel nation-

alsången gemensamt vilket ofta kan räknas som en storslagen, nationell, gemen-

sam upplevelse som stärker nationella band oavsett vilket land man befinner sig i 

när nationaldagen äger rum. En av Andersons huvudpoänger är trots allt att nat-

ionell identitet endast är en föreställd (imagined) upplevelse hos människor; att 

sjunga nationalsången på nationaldagen kan vara en ensam upplevelse hemma, 

men bara blotta tanken på att andra sjunger samtidigt som du själv (även om du 

inte kan höra dem) på andra platser i landet (eller världen, exempelvis emigranter 

utomlands) hjälper ändå, enligt Anderson, till att stärka den föreställda gemen-

skapen avsevärt.25 

     Anderson redogör även för när i historien som det blev möjligt att ”to ’think’ 

the nation”.26 Han skriver ”I have been arguing that the very possibility of imagi-

ning the nation only arose historically when, and where, three fundamental cul-

                                                 
23 Anderson, B. (1983, 2006), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 

s. 5-7. 
24 Anderson, B. (1983, 2006), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 

s. 141-143. 
25 Anderson, B. (1983, 2006), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 

s. 144-145. 
26 Anderson, B. (1983, 2006), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 

s. 22. 
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tural conceptions, all of great antiquity, lost their axiomatic grip on men’s mind” 

och dessa tre var 1. när religionen tappade mark som världsledande, 2. när regen-

ter slutades ses som gudomliga och suveräna, och 3. genom förändrad syn på 

historia och kosmos (till exempel evolutionen och ett oändligt universum).27 Något 

var tvunget att fylla detta tomrum och  

 
      No surprise then that the search was on, so to speak, for a new way of linking 

      fraternity, power and time meaningfully together. Nothing perhaps more 

      precipitated this search, nor made it more fruitful, than print-capitalism, which 

      made it possible for rapidly growing numbers of people to think about themselves, 

      and to relate themselves to others, in profoundly new ways.28  

   

Den ’print-capitalism’ som Anderson avser här är revolutionen av tryckta medier 

och att allt fler fick råd och utbildning att del av detta utbud. Via detta utbud 

spreds sedan idéer och tankar som bidrog till den föreställda gemenskapen, vilket 

kan kopplas till språkets makt som Anderson förespråkar som väsentligt för nat-

ionen och nationalismen, som nämndes tidigare. Här kan man fundera på vad LC 

och BA kan tänkas ha för roll i relation till att tillhandahålla detta utbud? 

      Vidare nämner Anderson ytterligare ett kännetecken för en nation, nämligen 

att ”Nations, however, have no clearly identifiable births, and their deaths, if they 

ever happen, are never natural […] Yet the deaths that structure the nation’s bio-

graphy are of a special kind”.29 Anderson menar att oftast kan man inte peka ut ett 

specifikt datum för en nations födelse, även om man kan peka på en specifik hän-

delse som bidrog till födelsen, likaså menar han att en nation egentligen inte heller 

har en specifik tidsram även om man vid dödsfall, som vid de båda världskrigen, 

kan peka på tidpunkter i en nation, till exempel (tolkar jag det som) kan man säga 

att i första världskriget dog x antal tyskar, alltså måste Tyskland som nation ha 

funnits då.30 

     Sammanfattningsvis kommer Anderson att användas utifrån sin språkliga 

aspekt av patriotism och nationalism som en föreställd gemenskap. Denna gemen-

skap upprätthålls via olika kriterier som språkets betydelse för (bevarande) av nat-

ionalism och patriotism och kultur knutet till detta. Detta kan hjälpa mig att be-

svara dikotomin utifrån frågorna om BA och LC:s förhållningssätt till patriotism 

och nationalism, sig själva, varandra samt vad de har för medieutbud och tillgäng-

                                                 
27 Anderson, B. (1983, 2006), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 

s. 36. 
28 Anderson, B. (1983, 2006), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 

s. 36. 
29 Anderson, B. (1983, 2006), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 

s. 205. 
30 Se diskussionen i sin helhet i Anderson, B. (1983, 2006), Imagined Communities: Reflections on the Orig-

in and Spread of Nationalism, s. 204-206. 
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lighet gentemot sina besökare och hur detta kan tolkas utifrån den föreställda ge-

menskapen. 

     Anderson är etablerad på detta område och Imagined Communities är internat-

ionellt erkänd, men han har också kritiserats av bland annat Edward W. Said. 

 

 

Öst vs. Väst 

En av Västerlandets främste kritiker och Österländsk försvarare var litteraturveta-

ren Edward W. Said. Han skrev de båda välkända verken Orientalism (1978, 

2013) och Culture & Imperialism (1993, 1994). I denna uppsats kommer dessa 

böcker att användas för att ge öst en röst i myllret av dominerande västerländska 

röster.  

     Said behandlar egentligen inte nationalism eller nationen, utan visar istället på 

missvisande patriotism och stereotypa västerländska antaganden, en västerländsk 

konstruktion av öst kan man säga, om att öst anses som, bland annat, strikt kon-

ventionellt och fyllt av opålitliga människor i vad som kallats en ”orientalisk ef-

terblivenhet”.31 Han visar även att väst haft stereotypa föreställningar om ett öst 

som ”sedan urminnes tider varit ett område för romantik, exotiska gestalter, bedå-

rande minnen och landskap och mäktiga upplevelser”.32 Det som har spelat roll i 

fråga om öst, enligt Said, har varit att väst velat få sina fördomar bekräftade sna-

rare än att försöka ta reda på hur befolkningen i dessa länder faktiskt har haft det.33 

Detta är användbart för mig i min studie då det ger mig en bättre förståelse för vad 

dikotomin öst och väst bottnar i. Jag får med andra ord öst och väst markörer att 

förhålla mig till när jag använder det normkritiska angreppsättet. 

     I sin kritik mot Anderson angriper Said i första hand Andersons tonvikt på 

språket och lyfter istället fram att: 

 
        The concept of the national language is central, but without the practice of a national 

        culture - from slogans to pamphlets and newspapers, from folk tales and heroes to epic   

        poetry, novels, and drama - the language is inert; national culture organizes and sustains  

        communal memory […]34  

 

Enligt Said är det alltså kulturen som spelar den avgörande rollen för patriotism, 

inte språket som Anderson hävdar, som skapar patriotiska band och gemenskap. 

Värt att notera dock är att både Said och Anderson använder sig av samma argu-

ment om exempelvis hjältesagor, men på helt olika sätt; Anderson menar att det är 

just sagan som visar på den språkliga styrkan eftersom den förts vidare muntligt, 

                                                 
31 Said, E. W. (1978, 2013), Orientalism, s. 71.  
32 Said, E. W. (1978, 2013), Orientalism, s. 63. 
33 Said, E. W. (1978, 2013), Orientalism, s. 63. 
34 Said, E. W. (1993, 1994), Culture & Imperialism, s. 260. 
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medan Said säger att det är den kulturella aspekten av att berätta sagor som är det 

väsentliga. 

      Said för också en svidande kritik av USA:s behandling av framför allt arab-

världen och hur detta framställts i olika mediesammanhang i amerikansk teve; 

Said menar att det amerikanska folket lurats till att tro på USA:s rätt till krig mot 

terrorism (underförstått araber), då han anser att de som talade till arabvärldens 

fördel inte fick samma utrymme i media som de som talade emot.35  

     Det kan också vara värt att nämna, även fast Said själv inte gör det, att det i 

bland annat Afrika finns ganska stora fördomar gentemot européer.36 Det finns 

alltså fördomar åt båda hållen, men det är främst den västerländska kritiken mot 

öst som hörs, vilket kan verka paradoxalt att även i en ömsesidig kritik så drar öst 

det korta strået gentemot väst. 

     Den föreställda gemenskapen, som är central hos Anderson, nämner Said 

egentligen inget om. Likaså skriver Said väsentligen om patriotism, medan Ander-

son skriver om både patriotism och nationalism. Intrycket jag får av Said är att han 

menar att patriotism egentligen är något aggressivt eller något missvisande i form 

av att man faktiskt kan dränka ett land i för mycket kärlek.37 Att denna dränkning 

på sikt kan föda agg mot andra. Anderson i sin tur hävdar att patriotism aldrig 

föder agg, bara kärlek, om det är något som kan väcka fientlighet så är det snarare 

nationalismen som gör detta.38 Man kan därför se det som att patrioter som älskar 

sitt land (nationen) har lättare för att respektera andra nationaliteter än vad nation-

alister har. 

      Sammanfattningsvis hjälper detta mig att nyansera patriotism begreppet och 

ger mig två teoretiker som skriver om samma sak, patriotism och kultur, men ur 

helt olika synvinklar. Detta ger mig alltså fördelen av att få fler förhållningssätt 

och tolkningar till samma aspekt. Said hjälper mig också i och med att han räknar 

upp markörer som brukar räknas som typiskt öst och väst. Dessa markörer ger mig 

något att förhålla mig till när jag granskar dikotomin i relation till BA och LC.    

     Said och Anderson kan verka oförenliga i sina synsätt, men en filosof skulle 

komma att föra samman deras åsikter till en ny helhet. 

 

 

Nationalstaten 

Den tyske filosofen Jürgen Habermas, av många ansedd som en av vår samtids 

störste intellektuelle tänkare, redogör tydligt för det sista av mina begrepp, nämli-

                                                 
35 Said, E. W. (1993, 1994), Culture & Imperialism, s. 353-367. 
36 Dokumentär På motorcykel genom Afrika del 1, (2012), visad i SVT:s Kunskapskanalen [2015-07-26]. 
37 Se Nationalencyklopedin webbversionen > sökord: patriotism [2015-01-26] som menar att patriotism 

enbart betyder kärlek till det egna landet och inte hat mot andra. 
38 Anderson, B. (1983, 2006), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 

s. 141-143. 
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gen nationalstaten i sin bok Den postnationella konstellationen (1998, 2000). En-

ligt Habermas uppstod nationalstaten som idé framför allt i 1800-talets Europa 

och är organiserad  

       
     enligt principerna för en sammanslutning av fria och jämlika medborgare som regerar sig 

      själva. Var demokratier av västlig modell än har uppstått har de antagit nationalstatens form. 

      Nationalstaten uppfyller uppenbarligen viktiga villkor för ett framgångsrikt demokratiskt 

      självstyre av det samhälle som konstitueras inom dess gränser.39  
 

Återigen finns här betoning på västligt ideal. Hur ser de västliga idealen ut i för-

hållande till LC och BA? 

      Han skriver även om ”massan” bland annat i form av massaktioner som en 

”anonym, övermäktig gestalt” med många på en plats, men också om massmedia 

som idag är en symbolisk inklusion av människor.40 Denna symboliska inklusion 

kan bestå av nätverk, idag ser vi antagligen på det som datorer som länkar sam-

man människor över gränser, och på ett sätt kan detta anspela på Andersons tes 

om den föreställda gemenskapen (se ovan), att man inte alltid ser vem det är man 

samverkar med på nätet. Detta är intressant då jag ska undersöka just webbsidor. 

Hur integrerar LC och BA via internet och hur framställer de sig gentemot sina 

föreställda besökare som de aldrig ser, men förmodligen vill väcka ett intresse 

hos? Detta nätverk har även, enligt Habermas, givit upphov till en ny form av 

rums- och tidsmedvetande där dagens teknik minskar avstånd mellan människor 

som vill kommunicera med varandra på nya sätt i och med att ”Fler kan på kortare 

tid skaffa sig en större mängd information, bearbeta denna och utbyta den simul-

tant oberoende av avstånd”.41 Enligt min tolkning borde även detta påverka nat-

ionalkänslor, kanske i den anda som Andersons idé om hur ’print-capitalism’ en 

gång i tiden påverkade den tidens människor i form av tänkande kring en nation 

och sin egen roll inom denna. Var placerar då sig LC och BA i förhållande till 

detta? 

      Vidare skriver Habermas att man borde inrätta tidsflöden inte efter händelser 

utan efter skeenden då ”Ett sekels fysionomi präglas av de stora skeendenas bryt-

punkter”.42 Detta kan ses tvärtemot det som Anderson skrev om att det är händel-

serna, dödsfallen, som markerar tidpunkter. Det ska dock poängteras att Habermas 

främst avser tiden här när han skriver om ’skeendenas brytpunkter’, men jag anser 

att även stora skeenden rimligen borde påverka en nation. 

       I boken förenar även Habermas Andersons och Saids synsätt och menar att 

nationalism och patriotism är beroende av både språket och kulturen och kan inte 

existera utan en samverkan av båda dessa, det är via språket som kulturen befästs 

                                                 
39 Habermas, J. (1998, 2000), Den postnationella konstellationen, s. 25 och 35. 
40 Habermas, J. (1998, 2000), Den postnationella konstellationen, s. 12. 
41 Habermas, J. (1998, 2000), Den postnationella konstellationen, s. 15. 
42 Habermas, J. (1998, 2000), Den postnationella konstellationen, s. 15. 
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och kulturen ger språket något att berätta om.43 Enligt Per Månson är detta typiskt 

och lite av ett kännetecken för Habermas, nämligen dennes förmåga att samman-

föra till synes helt olika motsättningar och göra om dem till en egen helhet utifrån 

sin egen ståndpunkt.44 Även detta ger då ytterligare en nyans av hur patriotism och 

nationalism kan uppfattas och möjligen användas av BA och LC. 

       Det kan också vara värt att nämna att Habermas även är känd för sina teser 

om så kallad författningspatriotism som går ut på att få ”alla medborgare att se 

varandra som medlemmar av samma politiska gemenskap” och att ”Författnings-

patriotism innebär inte bara en förnuftig överenskommelse om en uppsättning 

abstrakta principer: den kräver också en emotionell identifiering med det spektrum 

av konkurrerande tolkningar av författningsprinciperna som utgår från den tjocka 

kontext som utgörs av den egna nationens historia”.45 Denna politiska gemenskap 

som alla kan bli en del av kan, anser jag, med fördel, trots att detta begrepp nästan 

bara existerar i Tyskland, knytas an till det välkända konceptet om ’the American 

Dream’ det är ett utmärkt exempel här - tanken att alla kan lyckas i USA och är 

lika mycket värda och har lika mycket rättigheter bara man jobbar hårt och an-

stränger sig till sitt yttersta. Människorna behöver inte dela blodsband eller ens 

ursprunglig nationalitet för detta ändamål.  

 

       

Sammanfattning  

Jag ska nu sammanfatta denna del i korta ordalag och hur jag har tänkt använda 

ovanstående i relation till mitt syfte. Normkritiken kommer att vara närvarande i 

den mesta analysen eftersom jag ifrågasätter väst som ideal. Said ger mig hjälp i 

form av tydliga öst och väst definitioner och vad detta innebär samt hans mörkare 

syn på hur patriotism använts inom amerikansk kultur. Anderson används utifrån 

sin syn om föreställd gemenskap genom språk och kultur och hur detta även byg-

ger upp patriotism. Anderson och Said är också bra utifrån att de går i dialog med 

varandra vilket nyanserar och breddar begrepp ytterligare. Habermas används uti-

från att han förenar Anderson och Saids synsätt till en helhet och även hans patri-

otism begrepp är användbart. I undersökningen kommer jag alltså främst att an-

vända mig av begreppen patriotism, nationalism och nation då dessa torde vara 

mest gångbara och tydligare att identifiera via webbsidorna. 

      Alla teorier fungerar således inte på alla undersökningsfrågor, men helheten 

hjälper mig ändå att besvara mitt syfte, vilket är att undersöka normkonstruktioner 

inom BA och LC. 

                                                 
43 Habermas, J. (1998, 2000), Den postnationella konstellationen, s. 37. 
44 Månson, P. (2007, 2013), ”Habermas som modern samhällsteoretiker”, s. 308. 
45 Habermas, J. (1998, 2000), Den postnationella konstellationen, s. 113-114. 
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     Ingen av de ovannämnda teorierna eller teoretikerna nämner egentligen biblio-

tek, men de kan ändå användas i det avseendet; hur bibliotek som offentliga in-

stitutioner förhåller sig till patriotism, nationalism, normer, stereotyper etc. 

    Nedan ska jag nu redogöra för Metod och material innan analysdelen följer. 
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Metod och material 

Nedan ska jag nu redovisa mina tillvägagångssätt och hur dessa metoder ledde 

fram till det material som jag ska undersöka. Det främsta tillvägagångssättet var 

nätetnografi och jag börjar också med att redovisa vad detta går ut på, sedan följer 

mina metoder för text- och bildanalyserna och slutligen presenteras själva materi-

alet. 

 

 

Metod 
 

 

Nätetnografi 

Jag valde nätetnografi som mitt främsta tillvägagångssätt för uppsatsen då jag på 

ett tidigt stadium visste att jag skulle komma att undersöka webbsidor och webb-

miljöer som mitt huvudsakliga material. Nätetnografin erbjöd då bra hållpunkter 

för mig att förhålla mig till, råd och visade på eventuella fallgropar som man 

kunde råka hamna eller fastna i. Då jag heller aldrig gjort den här typen av studie i 

ett forskningssammanhang tidigare, så visade sig nätetnografin ovärderlig för min 

del. 

      Med nätetnografiska hållpunkter avses, här har jag anpassat det efter mina 

frågeställningar, till exempel: vad för slags bilder och färger använder biblioteken 

på sina webbsidor, vilket språk förmedlas det på, vad för ordval/textligt innehåll 

använder de sig av, vilka länkar tillhandahåller de sina användare, hur är webbsi-

dorna strukturerade, finns det ljud eller filmer etc.? Svaret på dessa hållpunkter 

hjälpte mig att förstå hur allt detta egentligen kan tolkas i relation till bibliotekens 

syn på sig själva och hur de förhöll sig till olika uttryck av nationalism och patri-

otism. Jag använde även nätetnografin i frågor som: hur hittar man representativa 

webbsidor (i mitt fall representativa internationella bibliotek), hur avgränsar man 

och vilka problem kan man ställas inför när det man granskar (webbsidor) är ett 

interaktivt, föränderligt medium? Jag tog också i beaktande det som räknas som 

offentligt, men som inte nödvändigtvis är offentliggjort för den skull, oftast är 

detta främst ett problem för de forskare som vill undersöka privatpersoners webb-
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sidor i olika sammanhang, men då bibliotek lever på sin offentlighet såg jag inte 

detta som ett egentligt problem för min uppsats.46 

      Det var från den etnologiska tidskriften Nätverket (2010: 17) som jag erhöll 

min huvudsakliga hjälp i uppsatsarbetet, framför allt från två artiklar. Den första 

var Hanna Janssons ”Digitala texter och analoga fältarbetare. Internetetnografins 

metodologiska dilemman” och den andra var av Sverker Hyltén-Cavallius ”Tro-

värdiga färger? Om att beskriva webbmiljöer”.47 Båda dessa var användbara på 

olika sätt och kompletterade även varandra i mångt och mycket.  

      Janssons artikel gick ut på en beskrivning av hennes egen analysprocess av 

olika webbmiljöer, till en avhandling, och de problem hon stött på och vilka fun-

deringar som hade rests under arbetets gång. Hon beskrev också noggrant vilka 

metoder hon använt sig av och vilka som fungerat bra och vilka som fungerat 

mindre bra.48 Allt detta var värdefullt i min egen analysprocess och vid fundering-

ar om urval och vilka metoder som skulle fungera bäst för min egen uppsats. Jag 

kom i slutändan att skilja mig en del från hur Jansson hade gjort i sitt arbete (se 

nedan i Material), även om en del fortfarande stämde överens med hur hon hade 

gjort, men utan Janssons artikel hade mitt arbete blivit mycket svårare att genom-

föra på helt egen hand. 

      Hyltén-Cavallius, å sin sida, beskrev i sin artikel arbetet med att lotsa studen-

ter, både äldre och yngre, genom studier av webbmiljöer då han själv varit verk-

sam som lärare på området. Han redogjorde tydligt för de problem man kan ställas 

inför när man studerar webbsidor, oavsett om man är uppväxt med internet eller 

har fått lära sig det först på ålderns höst, och vilka olika åsikter som har rests be-

roende på hur vana studenterna varit vid att använda sig av internet. Vissa vana 

internetanvändare har tagit mediet som något så självklart att de ibland förbisett 

vikten, av för dem, uppenbara saker, medan mer ovana användare har sett fler de-

taljer, de har i klassrummet diskuterat bland annat intentioner med färgval, bildval 

etc. på olika webbsidor och försökt tolka tillsammans vad helhetsintrycket så 

småningom landar i.49 Allt detta var sådant som jag hade användning av när jag 

själv analyserade mitt material. Hyltén-Cavallius påminde mig med sin artikel 

också om att verkligen vara observant på allt jag ser på mina studieobjekts webb-

sidor. Internet slog igenom stort i världen när jag var barn och jag är därför upp-

växt med det och van att använda det i olika sammanhang, men som Hyltén-

Cavallius påpekade i sin artikel så är det lätt att missa viktiga aspekter i en kontext 

om man är van att se dem på regelbunden basis. 

                                                 
46 Fjell, T. I. (2010), ”Offentliggjort men inte offentligt? Några tankar om bruket av internetkällor”, s. 77-82. 
47 Jansson, H. (2010), ”Digitala texter och analoga fältarbetare. Internetetnografins metodologiska dilem-

man”, s. 29-33; Hyltén-Cavallius, S. (2010), ”Trovärdiga färger? Om att beskriva webbmiljöer”, s. 52-56. 
48 Jansson, H. (2010), ”Digitala texter och analoga fältarbetare. Internetetnografins metodologiska dilem-

man”, s. 29-33.  
49 Hyltén-Cavallius, S. (2010), ”Trovärdiga färger? Om att beskriva webbmiljöer”, s. 52-56. 
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       Här hade jag även till stor del det normkritiska perspektivet i bakhuvudet. 

Den största fördelen med den nätetnografiska metoden var att jag på ett tidigt sta-

dium fick hjälp med att formulera avgränsningar i materialet, hitta ett relevant 

material, bearbeta detta och slutligen vägledning till att analysera detta. Men jag 

fick hela tiden väga in om jag själv upprätthöll någon struktur när jag granskade 

och valde material. Varför behöll jag x men valde bort y och på vilka kriterier 

skedde detta? Här tog jag till mig det som normkritiken också till stor del går ut 

på, nämligen att normkritiskt granska sin egen (forskar)roll i olika situationer: Vad 

kan man själv tänkas upprätthålla för strukturer när man granskar något? Till ex-

empel; är jag själv ansluten till bilden av dikotomin eller låst i någon fördom om 

LC eller BA som kommer att få ge vika när uppsatsen är klar? Påverkar denna 

eventuella fördom mitt analysarbete och hur kan jag i så fall bli uppmärksam på 

det och ändra mitt sätt? En fördom som jag snabbt fick slå hål på var att öst, som 

jag trodde, bara skulle vara asiatiska länder. Begreppet var betydligt mer nyanserat 

än så och inkluderar även afrikanska och arabiska länder, kanske även till viss del 

östeuropeiska länder. Detta är ett exempel på något som jag fick brottas med un-

der uppsatsens gång och som gjorde mig uppmärksam på hur närvarande stereo-

typa normer faktiskt är. 

       Öst och väst är i dagsläget en så pass laddad dikotomi att det i det avseendet 

därför är bra att anlägga ett normkritiskt perspektiv som ett tillvägagångssätt för 

att i största möjliga mån upptäcka och undkomma fördomarna, som mitt exempel 

ovan, och då också på sikt erhålla en mer objektiv och kritiskt granskande uppsats 

på området.       

     Jag går nu över till att redovisa text- och bildanalyserna. 

       

 

Text och bildanalys 

Metoden för uppsatsen var alltså komparativ text- och bildanalys bestående av 

nätetnografiska och normkritiska hållpunkter (vilket precis presenterades). Jag 

utgick till stor del från att analysera text och bilder i form av skärmdumpar (se mer 

om detta under Material). Enligt Hyltén-Cavallius är det fullt acceptabelt att an-

vända ”vetenskapligt surfande” som metod så länge man har ”en medvetenhet och 

reflektion kring vägen till kunskap” och att man inte bara anlägger ett ”beskri-

vande av webbmiljöer utan att man också behövde reflektera över varför man 

gjorde olika vägval i sitt navigerande”.50 Detta var bland annat användbart för mig 

när jag valde BA och LC som studieobjekt (se ovan under Avgränsning) och även 

i flera andra sammanhang som nu ska redovisas. Först följer dock en kort beskriv-

ning av LC:s och BA:s webbsidor. 

                                                 
50 Hyltén-Cavallius, S. (2010), ”Trovärdiga färger? Om att beskriva webbmiljöer”, s. 52-56. 
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      LC:s webbsida går endast att läsa på engelska. BA:s webbsida finns däremot i 

tre alternativ: engelska, franska och arabiska. Då jag inte behärskar arabiska val-

des den engelskspråkiga versionen av webbsidan, men för att säkerställa nå-

gorlunda säkerhet i sidornas uppvisning jämfördes inledningsvis även den franska 

versionen delvis, då jag däremot behärskar franska på en läsbart accepterad nivå. 

Då både den engelska och den franska versionen verkade identiska så drogs slut-

satsen att även den arabiska versionen därmed inte borde skilja sig alltför mycket 

åt och att det var säkert att använda den engelskspråkiga versionen som studieun-

derlag. Därför valde jag till slut att endast använda och begränsa mig till den eng-

elskspråkiga versionen av BA:s webbsida och endast spara skärmdumpar på eng-

elska, så härefter i uppsatsen är det den engelska versionen som jag refererar till 

och har använt mig av. Min ministudie på franska var därför endast en slags paral-

lell förstudie för att säkerställa materialets likhet. Detta var även en del av det som 

Hyltén-Cavallius kallade ”navigerande i sitt vägval”.51 Jag navigerade mellan den 

franska och den engelska versionen och när dessa visade sig vara identiska så 

gjorde jag sedan valet att endast ta med den engelska.  

      Det ska dock nämnas att bristerna i språk kan ses som en nackdel. Jag vill an-

lägga ett öst perspektiv i denna uppsats för att motverka västdominansen, men jag 

gör det genom det engelska språket. Jag har emellertid resonerat som så att hellre 

göra studien genom ett västligt språk än att inte genomföra den alls. Jag resone-

rade att det ändå måste vara bättre än att låta tystnaden om ett öst perspektiv fort-

sätta råda inom bibliotekssektorn. Men jag är medveten om det engelska språkets 

brister i sammanhanget. 

     När jag sökte efter mitt material, innan jag valt mina studieobjekt slutgiltigt, 

använde jag mig av ett antal sökmotorer till exempel Google, Uppsala universi-

tetsbiblioteks Summon, LIBRIS, DiVA (via Uppsala universitetsbibliotek), 

Bibliotek Uppsalas Book-It, uppsatser.se och ett antal databaser till exempel 

Wikipedia och JSTOR (som även nämndes under Tidigare forskning). Enligt 

Jansson ska man vara försiktig vid användning av sökmotorer då man helt enkelt 

inte vet hur urvalet går till, jämför med ”internets ödemarker” som nämndes tidi-

gare, och om man verkligen får det mest relevanta sökresultaten.52 Jag försökte 

därför i största möjliga mån använda mig av betrodda sökmotorer via bland annat 

Uppsala universitetsbibliotek. Det var först när jag inte hittade så många alternativ 

och inspirationen på att söka började tryta som jag vände mig till mer informella 

motorer som Google och Wikipedia. Jag använde även Uppsala universitetsbiblio-

teks specifika ämnesguider för ABM- utbildningen (LISA och LISTA) och det var 

också där jag erhöll flest resultat, främst på engelska och franska, men dock utan 

riktig relevans för min uppsats (som nämndes under Tidigare forskning). Däremot 

                                                 
51 Hyltén-Cavallius, S. (2010), ”Trovärdiga färger? Om att beskriva webbmiljöer”, s. 52-56. 
52 Jansson, H. (2010), ”Digitala texter och analoga fältarbetare. Internetetnografins metodologiska dilem-

man”, s. 29-33. 
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i specifika sökningar om dikotomin öst och väst så erhölls en del användbart 

material, främst via Summon. Jag använde då sökord som dikotomi (dichotomy) 

kombinerat med öst (east) och väst (west). Jag använde även det engelska ordet 

arab och hittade då visst material som sedan uteslöts på grund av bristande rele-

vans. 

       Inledningsvis var det svårt att söka i dessa innan jag riktigt hade valt studieob-

jekt och frågeställningar. Dock hade jag på ett tidigt stadium bestämt mig för att 

göra en internationell studie om dikotomin öst och väst via webbsidor med fokus 

på patriotiska inslag. Den internationella aspekten uteslöt åtminstone svenska 

bibliotek och även till viss del nordiska bibliotek överlag. I dessa inledande sök-

ningar använde jag mig då till stor del av allmänna sökord som patriotism, i både 

svensk och engelsk bemärkning bara för att försöka komma igång och hitta källor 

att utgå ifrån, nationalism, Jacques Derrida, eftersom Deodatos artikel som inspi-

rerade till denna uppsats handlade om honom, och även ord som österländsk (eas-

tern) och västerländsk (western) i bemärkelsen forskning (science) och bibliotek 

(libraries) användes, dock utan större resultat. Det var först när jag slutligen be-

stämde mig för att jag (helst) ville ha två eller tre erkända bibliotek från vardera 

håll (öst och väst) som det blev lättare att fokusera och ringa in begrepp. Piaseckas 

uppsats (som nämndes under Tidigare forskning) erhölls genom en sökning om 

patriotism och via den hittade jag sedan exempelvis Habermas.  

      Även urvalsprocessen var intressant och hur jag slutligen valde mina studieob-

jekt, BA och LC. Jag gjorde en informell sökning på Wikipedia bara för att få in-

spiration och något att ta avstamp från och för att jag var nyfiken på att få se vad 

för resultat som skulle dyka upp. Den engelskspråkiga versionen av Wikipedia 

användes och i sökfönstret uppe till höger i bild skrev jag in sökorden Library of. 

Jag använde den engelska versionen då jag trodde att mest relevant material skulle 

kunna finnas på engelska (efter mina mediokra resultat på svenska) och för att jag 

ville göra en internationell studie (men som jag nämnde tidigare så var jag med-

veten om problematiken med det engelska språket och kanske hade en sökning på 

arabiska gett andra resultat). Genast kom några automatiska förslag upp i en rull-

gardin, närmare bestämt tio stycken. Av dessa tio var fyra träffar, 1-3 och nr 8 i 

listan, förslag på sökningar för LC. På femte plats kom BA upp som alternativ 

under namnet Library of Alexandria, vilket visade sig vara det antika alexan-

drinska biblioteket, men med en länk som tog en vidare till det moderna BA och 

dess officiella webbsida. Övriga fem träffar i listan var förslag på andra väster-

ländska bibliotek: Kanada, Birmingham, ytterligare två i USA och ett fritt till-

gängligt e- bibliotek med fokus på ekonomi (endast västerländska namn i ekono-

miutbudet var representerade).53 

                                                 
53 Denna sökning genomfördes en dag i november 2014. I april 2015 genomfördes samma undersökning en 

gång till och det visade sig då att vissa resultat hade stuvats om sedan sist. Undersökningen genomfördes 

sedan ytterligare en gång i september 2015 och då var resultaten helt ändrade, fortfarande med ett övervä-
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      Sökningarna blev enklare när jag så hade valt studieobjekt, i form av att jag då 

kunde söka direkt på bibliotekens namn, men som jag skrev under Tidigare forsk-

ning så var det ändå svårt att för uppsatsen hitta relevant forskning att förhålla sig 

till.  

     Ursprungligen ville jag inte använda LC i min undersökning. Jag tyckte att de 

var för stora och för nationalistiskt inriktade på USA för att kunna vara relevanta 

för mig. Jag hade ett annat, New York baserat bibliotek, som hade fokus på att 

göra arabisk litteratur tillgänglig för en amerikansk publik, men jag insåg att det 

materialet var alldeles för litet och snävt för att riktigt passa som studieunderlag. 

Valet av LC blev snarare något som växte fram efter samtal med min handledare 

och jag började inse att vart jag än sökte efter material och inspiration så fanns LC 

alltid närvarande, i form av den ”digitala elit” som nämndes under Tidigare forsk-

ning.54 BA valde jag dock på ett tidigt stadium att använda mig av, redan efter 

Wikipedia- sökningen, som nämndes ovan, mycket beroende på att det var det 

enda icke-västerländska bibliotek som dök upp i sökningen och som gjorde mig 

nyfiken på varför.  

      Efter att ha beskrivit mina tillvägagångssätt är det nu hög tid att gå in på 

materialet. 

 

 

Material  

Mitt material för uppsatsen består, som nämnts, i huvudsak av internetbaserat så-

dant i form av webbsidor. För BA och LC:s del så har jag använt mig av deras 

officiella webbsidor och båda dessa rymmer mycket information rörande biblio-

teken och deras verksamhet.55 Jag har även använt mig av flera olika nätbaserade 

uppslagsverk, främst Nationalencyklopedin och Britannica för att få fördjupad och 

extern kunskap på både svenska och engelska om BA och LC:s verksamhet (detta 

nämndes även under Tidigare forskning).   

     Jag valde att använda webbsidor som underlag för att få direkt och enkel till-

gång till information och då bibliotekens webbsidor var så informationsrika ansåg 

jag det räcka med detta som studieunderlag, snarare var jag tvungen att begränsa 

vad jag skulle använda för att inte få för mycket material. Detta var därför också 

ett sätt för mig att avgränsa det material som jag ville undersöka. Det fanns inte 

heller tid att skicka efter dokument eller dylikt från biblioteken själva, men biblio-

teken verkade noga med att ha merparten utlagt på webben i form av en god an-

 
gande USA perspektiv, dock var ännu LC (högt upp) och BA det äldre (långt ned) kvar, men på andra place-

ringar. Förmodligen är Wikipedia för dynamisk och det blir då svårt att ge en helt uppdaterad bild av läget i 

uppsatsen. Jag låter därför den ursprungliga sökningen stå kvar med reservation för att resultaten har ändrats 

sedan dess.  
54 Jansson, H. (2010), ”Digitala texter och analoga fältarbetare. Internetetnografins metodologiska dilem-

man”, s. 30. 
55 Library of Congress - www.loc.gov ; Bibliotheca Alexandrina - www.bibalex.org/en/default  

http://www.loc.gov/
http://www.bibalex.org/en/default
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vändarservice. Jag valde också att begränsa mig till endast webbsidorna och inte 

genomföra kompletterande intervjuer, som Jansson skrev att hon gjort i sitt arbete. 

Jag tror säkert att en bibliotekarie från både BA och LC säkerligen hade ställt upp 

om jag hört av mig och frågat, men det kändes osäkert om detta verkligen var 

hållbart sett till uppsatsens tidsramar och även till bibliotekariernas eventuella 

snäva tidsschema. Dessutom var det främst webbsidorna jag ville undersöka och 

jag ville se det som användarna och besökarna runtom i världen ser när de använ-

der webbsidorna, och vad detta kan tänkas säga om bilden av biblioteken. Vid 

intervjuer kan det kanske också vara svårt att få tillräckliga svar, medan det på en 

webbsida står svart på vitt vad som gäller (även om också det givetvis kan vara 

vagt formulerat emellanåt).  

      Jag valde däremot att följa Janssons råd, då internet är ett så pass interaktivt 

och föränderligt medium, att ”stoppa” tiden för webbsidorna och göra dem sta-

tiska.56 Jansson gjorde detta genom att klistra in text från webbsidorna i ett Word-

dokument. Jag valde att ta skärmdumpar och klistra in dessa i Paint av den anled-

ningen att det är lättare att förstora upp bilderna där om det är svårt att se, samt för 

att kunna klippa i bilderna och föra över detta till min uppsats. Jag undersöker 

trots allt både text och ”icke-text” för att använda Janssons term om bilder.57 Ge-

nom att spara dessa i Paint hade jag sedan tillgång till mitt material när helst jag 

ville utan att behöva tänka på eventuella problem med internetuppkopplingar eller 

om webbsidorna någon gång skulle råka vara otillgängliga (det hände dock aldrig 

under uppsatsarbetets gång att jag inte kom in på BA eller LC:s webbsidor, de var 

alltid tillgängliga om än långsamma emellanåt i prestandan). Det säkerställde 

också att informationen skulle finnas kvar i min ägo även om förändringar genom-

fördes på webbsidorna, och även för att säkerställa att läsarna skulle kunna se det 

som jag sett vid specifika tillfällen. Mitt huvudmaterial utgörs således främst av 

sparade skärmdumpar av text och bilder från BA och LC, men också i form av 

sparat material från vissa av de nätbaserade uppslagsverken. 

     Mitt sparade material från BA visade sig sedan bli ovärderligt. Min studie av 

webbsidorna löpte under perioden december 2014 till och med maj 2015. I slutet 

av juni var jag återigen in på BA:s webbsida för att ta en kompletterande 

skärmdump då jag upptäckte att webbsidan var helt omgjord.58 Efter en hastig 

överblick kunde jag snabbt konstatera att BA:s nya webbsida erbjöd möjlighet för 

mig att dra fler och nya slutsatser om materialet. Dock kände jag mig en aning 

missmodig då jag insåg att en helt ny studie av webbsidan helt enkelt inte var möj-

lig att genomföra. Jag började fundera på om jag skulle välja bort det nya och vad 

                                                 
56 Jansson, H. 2010, ”Digitala texter och analoga fältarbetare. Internetetnografins metodologiska dilemman”, 

s. 29-33.  
57 Jansson, H. 2010, ”Digitala texter och analoga fältarbetare. Internetetnografins metodologiska dilemman”, 

s. 29-33.  
58 Eftersom studien egentligen avslutades i mitten av maj och jag upptäckte detta i slutet i av juni, så har jag 

inget exakt datum på när förändringen ägde rum, bara att det var någon gång där emellan. 



 36 

det i så fall skulle innebära för uppsatsen del. Min ambition var trots allt att under-

söka webbsidorna som de såg ut nu. Att då välja bort det nya och bara fokusera på 

det äldre materialet skulle då resultera i en ofullständig insamling av material och 

till slut också en ofullständig uppsats som inte uppfyllde den ambition som satts 

upp att genomföra. Trots detta bestämde jag mig inledningsvis ändå för att endast 

fokusera på det äldre materialet. Men efter att ha lagt ifrån mig uppsatsen under en 

period och funderat lite, så bestämde jag mig slutligen ändå för att väva in det nya 

materialet. Jag genomförde en snabb ministudie och insåg sedan att det inte var så 

mycket rent textligt som ändrats, det var mest bilder och ny layout som påverkats. 

Jag har därför valt att använda både det nya materialet och det äldre materialet i 

uppsatsen i en jämförande analys; vad blev kvar och vad blev ändrat med fokus på 

mina frågeställningar. Materialet har jag valt kalla för just det nya och det äldre 

för att skilja dem åt. 

     Enligt Jansson kunde man också med fördel vid internetstudier föra en ”fält-

dagbok”.59 Detta gick då ut på att man vid ett antal tillfällen skulle följa webbsidor 

i realtid och anteckna ändringar och dylikt som skedde under den tiden. Jansson 

skrev dock om bloggar och dessa är ofta dynamiska och uppdateras kanske varje 

dag ibland. Jag provade denna metod på BA och LC:s webbsidor, men, bortsett 

från BA:s förändring av hela sin webbsida, var det ytterst lite i övrigt som ändra-

des under uppsatsarbetets gång. Det kunde gå veckor innan jag noterade någon 

förändring. På LC:s webbsida ändrades lite då och då de videoklipp som ligger på 

deras startsida, ibland någon nyhet och mot slutet av arbetet denna uppsats även en 

liten bild på startsidan, men det var också allt. I övrigt var webbsidan ganska sta-

tisk och oföränderlig. Innan BA gjorde om sin webbsida var det främst nyheter 

rörande biblioteket, olika evenemang på biblioteket och bilder på deras startsida 

som ändrades. Utöver det var även BA ganska statiska. Sedan de ändrat sin webb-

sida har jag inte haft samma möjlighet att regelbundet gå in titta efter någon för-

ändring (eftersom tidsperioden behöver ligga på någon månad eller två som innan 

för att följa min tidigare studie), men som det verkar är de ganska statiska även nu. 

Jag valde därför bort användandet av en fältdagbok, eftersom de noteringar som 

fördes var så få och inte heller relevant för mitt material, utom BA:s nya utseende 

självklart och den lilla ändring av bild som LC gjorde på sin startsida, vilket återi-

gen visade på hur värdefulla skärmdumparna faktiskt var.  

      Nedan ska jag nu gå in på analysdelen. 

 

                                                 
59 Jansson, H. (2010), ”Digitala texter och analoga fältarbetare. Internetetnografins metodologiska dilem-

man”, s. 29-33. 
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Analys  

Här följer nu själva analysen. Den kommer att vara uppdelad i och begränsad till 

sex stycken olika rubriker; Bakgrund, Bibliotekens startsidor, Bibliotekens webb-

sidor för barn och ungdom, Om patriotism, World Digital Library - BA och LC:s 

samarbete och Webbsidorna: övriga intryck. Samtliga kommer att vara uppdelade 

i två omgångar, en för BA och en för LC så att jag analyserar dem var för sig, för 

att göra det hela mer överskådligt, utom under rubriken World Digital Library där 

det kan vara svårt att skilja biblioteken åt i analysen. 

     Innan jag fortsätter så upprepar jag att undersökningen kommer att inramas av 

ett normkritiskt angreppssätt och ifrågasättanden av dikotomin öst och väst i form 

av mina tre huvudfrågor:  

1) Hur framställer biblioteken sig själva på sina webbsidor? Stämmer detta med 

vad dikotomin uppvisar?  

2) Hur förhåller biblioteken sig till patriotism? Hur framställs i så fall detta på 

deras webbsidor?  

3) Kan man se om biblioteken säger något om varandra och hur detta i så fall för-

håller sig till bilden av dikotomin öst och väst som brukar målas upp? 

      Jag börjar med en bakgrundsöversikt över bibliotekens uppkomst, framväxt 

och förutsättningar som kan ha haft inverkan på dem i hur de framställer sig 

själva, samt att detta även borde kunna antyda något om deras förhållning till 

patriotism. Mycket av denna information återfinns också på bibliotekens egna 

webbsidor och borde därför kunna säga något om dikotomin redan i det avseendet. 

Först ut är LC. 

 
 
Bakgrund: LC:s framväxt 

USA:s moderna historieskrivning brukar räknas från år 1788 när deras grundlag 

(konstitutionen) undertecknades, men den tidiga historien med indianurbefolk-

ningen går mycket längre tillbaka än så.60 Detta ignorerades dock länge, men har 

under senare tid varit mycket uppmärksammat och forskning på det området har 

börjat visa sig i större utsträckning. 

                                                 
60 http://academic.eb.com/EBchecked/topic/132563/Library-of-Congress - [2015-01-26], Encyclopaedia 

Britannica Online Academic Edition  
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       Att LC då grundas år 1800 är alltså ingen slump, det kan ses som en marke-

ring för USA:s moderna historia, viljan att bygga en ny nation och starta om på 

nytt och att vara demokratins vagga. Det kan dock verka lite paradoxalt att USA 

ville spegla ett modernt väst, med sökta rötter i det antika Grekland, av många 

ansedda som demokratins födelseplats. Det är nämligen viktigt att komma ihåg att 

denna demokratins födelse inte var öppen för alla, enbart fria män fick delta, och 

inte heller USA:s ambition var öppen för alla då landets urinvånare, indianerna, 

paradoxalt nog inte fick utrymme i denna nya västerländska historieskrivnings 

början. Paradoxalt så till vida att LC som har som uppdrag att bevara inte bara 

USA:s utan också hela världens minne i form av en, lång mening från 1800-talet, 

här återgiven av Lerner: 

          
       Public documents, newspapers, serials, pamphlets, manuscripts, broadsides, chapbooks, 

        ballads, records of original research, publications illustrative of the manners, customs, 

        resources and traditions of communities to which our foreign representatives are accredited, 

        the proceedings of learned, scientific or religious bodies, the reports of corporations such 

        as railways, canals, or industrial companies, legislative records and debates, public decrees, 

        church registers, genealogy, family and local histories, chronicles of county and parish life, 

        folklore, fashions, domestic annals, documents illustrative of the history of those various 

        nationalities now coming to our shores, to blend into our national life, and which as a part  

        of our library archives would be inestimable to their descendants – whatever, in a word,  

        would add to the sum of human knowledge, would be gratefully received and have due 

        and permanent acknowledgement.61  

 

Detta citat är anmärkningsvärt så till vida att landets immigranter alla uppenbarli-

gen har rätt till sin historia, men inte indianerna som är landets ursprungsbefolk-

ning. Detta kan ses som en del av det nya nationsbygget där all kunskap som hjäl-

per nationen att gå framåt, i form av tekniker och uppfinningar, som indianerna då 

indirekt inte sägs ha, tacksamt tas emot. I det här fallet vill man samla in allt som 

har betydelse för landet nu när biblioteket ska byggas upp och för framtiden be-

vara minnet av den nya nationen. USA kan sägas vilja markera rötter i det antika 

Europas väst ideal som modern demokrati och då fanns ingen plats för de ur-

sprungliga indianerna i landets historia.  

      Denna del stämmer överens med bilden i dikotomin där väst framställs som 

den nya, demokratiska och drivande innovativa delen av världen. Citatet ovan kan 

också tyda på Andersons idé om ”print-capitalism” och betydelsen av att allt fler 

människor lärde sig att läsa och kunde ta del av det stora utbud av böcker, tidning-

ar, pamfletter etc. som trycktes upp.62 Allt insamlat material till LC hjälper då till i 

nationsbygget och bidrar till synen på nationen som viktig, som något nytt och ger 

en föreställd gemenskap om att också vara något nytt. Folket får någonting att 

                                                 
61 Lerner, F. (2009, 2011), The Story of Libraries: From the Invention of Writing to the Computer Age, s. 

105. 
62 Anderson, B. (1983, 2006), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 

s. 36. 
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samlas kring och något konkret, samlingar, som visar att de verkligen är en del av 

något helt nytt. I Andersons anda kan man säga att det gjorde inget att LC inled-

ningsvis bara var till för kongressen innan det öppnades för allmänheten och res-

ten av världen, blotta tanken på vad LC symboliserade för nationen, vilket var en 

ny nation, var tillräcklig. Men det kan också ses i ljuset av Saids tankar om kultu-

rell patriotism, då han bland annat kritiserat USA:s sätt att använda kultur till att 

sprida en sorts felaktig patriotism.63 Said menade främst detta i termer av medie-

bevakningar, men det skulle också kunna gälla för exempelvis LC:s sätt att samla 

in, jämför med citatet ovan, denna information, att insamlandet i första hand sätts i 

relation till USA. I Habermas anda går det emellertid att se det som både och.64 

Kulturen och insamlandet av material bidrar till en föreställd gemenskap hos fol-

ket om att vara en del av en ny nation byggd på antika, demokratiska, väster-

ländska ideal. Dessa ideal, uppställt enligt Nolgård i en tabell, består av ord som 

beskriver väst som ”modern, demokrati (i form av rättvisa), civilisation, vetenskap 

och I-land”.65 

     Oavsett så krävde detta ändamål ett bibliotek som kunde leva upp till förvänt-

ningarna och upprätthålla en föreställd gemenskap genom att bevara en nations 

minne. Allt detta, med det långa citatet ovan som ambition, har lett till att LC idag 

är ett av världens största bibliotek. 

 

 

Bakgrund: LC idag 

LC är beläget i Washington D.C. och är USA:s kongress- och nationalbibliotek. 

Ursprungligen kallades det endast för kongressbibliotek, även om det nationella 

inslaget var synligt redan då, men efterhand genom åren växte rollen som nation-

albibliotek fram allt tydligare. Enligt LC:s mål idag är biblioteket till för USA:s 

kongress, amerikanska folket och resten av världen.66 Biblioteket är även unikt då 

de använder sig av ett alldeles eget klassifikationssystem, som nämnts tidigare, 

Library of Congress Classification (LCC) eller Library of Congress Subject He-

adings (LCSH) som också har anammats av flera andra, främst västerländska, 

bibliotek.67 År 1814 brann biblioteket ned men återuppfördes igen, då på dess nu-

varande plats i Washington.68 

                                                 
63 Said, E. W. (1993, 1994), Culture & Imperialism, s. 353-367. 
64 Se diskussionen om Habermas sätt att förena Anderson och Said under rubriken Nationalstaten i Teoride-

len i denna uppsats, s. 25. 
65 Nolgård, O. (2014), Väst om öst: Om andrafierande praktiker och postkoloniala strukturer i historieböck-

er, s. 32.  
66 Library of Congress webbsida > More Than a Library > Presentation Transcript [2015-09-18].    
67 Lerner, F. (2009, 2011), The Story of Libraries: From the Invention of Writing to the Computer Age, s. 

107; Den som vill se en mer djupgående introduktion av LCC och LCSH, se Rowley, J. & Hartley, R. (2008), 

Organizing Knowledge, s. 199-206 samt s. 211-214. 
68 Nationalencyklopedin webbversionen > sökord: Library of Congress [2015-01-26]. 
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     Biblioteket är idag samlat under en högste ansvarig chef, helt enkelt kallad för 

”the Librarian”, dagens Librarian har haft posten sedan 1987 och har en bakgrund 

inom historia med bland annat ett stort intresse för samarbete över nationsgränser 

med bland annat Ryssland.69 

      Biblioteket är hemvist för cirka 470 språk i olika medieformer, bland annat en 

stor samling av arabisk litteratur.70 Enligt LC själva uppgår deras totala samling av 

material till cirka 158 miljoner olika typer av medieformer, bland annat böcker, 

manuskript, filmer, fotografier m.m.71 Liksom BA (se nedan) har LC ambitionen 

att vara mycket för alla, även om LC:s huvudsakliga fokus är sin roll som nation-

albibliotek för USA. Man kan säga att LC fortsätter upprätthålla bilden av något 

modernt med en föreställd gemenskap. 

       

 
Bakgrund: BA:s framväxt  

Dagens BA förstås enklast i relation till det antika alexandrinska biblioteket och 

landets historia och därför börjar jag med att ge en kort återgivning om detta innan 

jag går in på själva BA. 

      Egypten har en lång tidig historia som de är mycket stolta över.72 Landets ti-

diga historia med den avancerade kulturen av faraoner, pyramider och vidsträckta 

riken kommer dock inte att beskrivas ingående eller närmare i denna uppsats.73  

       Men Egypten har också en lång historia som koloni under olika perioder 

bakom sig, allra först av grekerna och romarna, sedan av bland annat Frankrike 

och Storbritannien som alla har lämnat sina spår på olika sätt i den egyptiska kul-

turen, men kanske framför allt språkmässigt.74 Många som hör namnet Bibliotheca 

Alexandrina förknippar det kanske också med det sedan länge förlorade antika 

biblioteket i Alexandria. Alexandrias bibliotek räknades som dåtidens största 

bibliotek med rötter i det antika Grekland och hade som ambition att samla in all 

världens skrifter under ett och samma tak, som mest tror man att biblioteket kan 

ha hyst över 600 000 papyrusrullar vilket var en ofantlig mängd på sin tid.75 Allt 

detta gick sedan förlorat under ett stort tidsspann av flera hundra år och som in-

kluderade både brand, försummelse och medvetet förstörande av material.76  

                                                 
69 Library of Congress webbsida > About the Librarian [2015-09-18]. 
70 Library of Congress webbsida > About the Library > Fascinating Facts [2015-01-26].  
71 Library of Congress webbsida > About the Library > Fascinating Facts [2015-01-26]. 
72 BA framhäver detta på sin webbplats www.bibalex.org/libraries/presentation/static/15310.aspx [2015-01-

18]. 
73 Den som dock vill läsa och veta mer kan alltid vända sig till bland annat Nationalencyklopedin webbvers-

ionen > sökord: Egypten [2015-03-06].   
74 Said, E. W. (1993, 1994), Culture & Imperialism, s. 39 samt 368-370; Nationalencyklopedin webbversion-

en > sökord: Egypten [2015-03-06].    
75 Lerner, F. (2009, 2011), The Story of Libraries: From the Invention of Writing to the Computer Age, s. 14-

17. 
76 Lerner, F. (2009, 2011), The Story of Libraries: From the Invention of Writing to the Computer Age, s. 17-

18. 
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      Det är också värt att nämna att även fast staden Alexandria, som namnet anty-

der, är grundat av den grekiske fältherren Alexander den Store, så var det inte han 

som grundade det Alexandrinska biblioteket, något som det är lätt att anta, utan 

biblioteket grundades av hellenistiska efterträdare bosatta i Egypten.77 

     Först 1922 återfick Egypten sitt självstyre från det dåvarande brittiska styret 

och landets moderna historieskrivning kunde ta sin början.78 Efter det har en turbu-

lent tid följt Egypten med bland annat dödsskjutningen av president Sadat 1981 

och den arabiska våren 2011, då president Mubarak avsattes, som ett par av det 

nyaste exemplen.79  

       Egypten har på senare tid varit mycket måna om att visa upp en västvänlig 

attityd, som BA är en del av och landet har stora inkomster tack vare till exempel 

turismen till de gamla pyramiderna, men detta har dock hotats av upprepade kid-

nappningar och attacker mot utländska turister.80 Det gick så långt att Egypten, 

under förre presidenten Mubaraks ledning, införde obligatoriska eskorter, som 

gäller än idag, av turister och utlänningar för att värna om deras säkerhet.81 At-

tackerna kan, med andra ord, ses som att inte alla är intresserade av att ha samröre 

med väst efter de långa koloniåren, man vill kunna stå på egna ben. Med sina flera 

år som koloni bakom sig har det egyptiska folket påbörjat processen med att leta 

efter och stärka en nationell identitet som undertrycktes av kolonistyret. 

       BA försöker emellertid göra en försoning. På sin nya webbsida återknyter de 

till Alexandrias grundare, Alexander, men också till Cleopatra, faraon omtalad för 

sin skönhet, som är två välkända historiska personligheter förknippade med Egyp-

ten, en från väst och en från öst.82 Egypten har faktiska rötter i det antika Europa, 

som brukar räknas som ideal för demokratins födelse, och är stolta att vara del av 

båda världar. Alexandria är skapat av väst, men anammat av Egypten idag och 

spelar på den skönhet som Cleopatra ska ha skänkt landet med sin blotta närvaro. 

Detta kan också ses som en föreställd gemenskap grundad i ett nytt nationsbygge. 

Koloniåren är över och Egypten behöver något att samlas kring så man vänder 

blickarna bakåt till att försöka återuppliva något storslaget. 

       

 

 

 

                                                 
77 Nationalencyklopedin webbversionen > sökord: Alexandrinska biblioteket [2015-10-09]. 
78 Nationalencyklopedin webbversionen > sökord: Egypten [2015-03-06]; Woltering, R. (2011), Occidental-

ism in the Arab World: Ideology and Images of the West in the Egyptian Media hävdar dock att Egyptens 

moderna historieskrivning börjar redan 1798 när Frankrike invaderar landet, s. 40. Jag vill emellertid inte ta 

ställning till vilket påstående som är rätt då det inte är avgörande för uppsatsen.    
79 Britannica webbversionen > sökord: Sadat respektive Mubarak [2015-09-18]. 
80 Nationalencyklopedin webbversionen > sökord: Egypten [2015-03-06].    
81 Dokumentär På motorcykel genom Afrika del 4, visad i SVT:s Kunskapskanalen [2015-08-16]. 
82 Bibliotheca Alexandrinas webbsida > Home > About the BA > Director’s Message [2015-09-18]. 
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Bakgrund: BA idag 

År 1972 kom då idén att försöka bygga upp ett liknande bibliotek igen. Även 

detta, liksom LC, är ingen slump att det sker just då i historien. Kolonistyret är 

slut och landet behöver någon form av stabilitet att bygga på och känna att de står 

på egna ben. Idén sponsrades av Egyptens regering och av UNESCO och invigdes 

officiellt i oktober 2002 nära den plats vid medelhavet där det äldre 

”mytomspunna” Alexandrinska bibliotek hade legat.83 På BA:s äldre startsida 

kunde man också läsa att biblioteket kallade sig själva för ”The New Library of 

Alexandria”.84 BA beskriver det själva som ett försök att ”reclaim the mantle”, 

alltså att återuppliva dess forna glans som det äldre biblioteket hade fast i moder-

nare tappning - det nya BA har till exempel blivit lovordad världen över för sin 

moderna design.85 Bland annat har bibliotekets utsida 6400 granitplattor som 

täckts med ”bearing characters from all the known alphabets” som ett led i ”dedi-

cated to the promotion of tolerance, dialogue and learning”.86 Biblioteket är, med 

andra ord, tänkt att vara ”en bro mellan den arabiska och den västliga världen”.87 

Ett tecken på detta är bland annat att BA använder sig av västerländska hjälpme-

del, såsom det amerikansk baserade klassifikationssystemet Dewey Decimal Clas-

sification (DDC).88  

      Detta är en bild som inte riktigt stämmer överens med den tabell som Nolgård 

visar i sin uppsats, där öst, med västerländska ögon sett, brukar beskrivas i ord 

som ”traditionella, diktatur (förtryck), barbari, okunskap, u-land och hemsökt av 

krig”.89 BA bryter här mot bilden där öst ses som stillastående och slutet genom att 

istället visa sig som öppna och moderna. 

      BA har ambitionen att vara mycket för alla och är på många sätt likt det äldre 

förlorade Alexandrinska biblioteket.90 Det äldre biblioteket var både ett bibliotek 

och ett museum, vilket det även är idag då byggnaden är uppdelad i flera avdel-

ningar och hyser, utöver åtta miljoner böcker och medier, bland annat ett museum, 

ett planetarium, ett konferenscenter, flera permanenta utställningar och en skola 

                                                 
83 http://academic.eb.com/EBchecked/topic/749152/Bibliotheca-Alexandrina - [2015-01-26], Encyclopaedia 

Britannica Online Academic Edition. 
84 Bibliotheca Alexandrinas webbsida > Start - ej längre kvar sedan BA uppdaterade sin webbsida. Sparad 

skärmdump finns i uppsatsförfattarens ägo. 
85 Bibliotheca Alexandrinas webbplats www.bibalex.org/libraries/presentation/static/15310.aspx [2015-01-

18]; Nationalencyklopedin webbversionen > sökord: Bibliotheca Alexandrina/Alexandrinska biblioteket 

[2015-01-26].  
86 http://academic.eb.com/EBchecked/topic/749152/Bibliotheca-Alexandrina - [2015-01-26], Encyclopaedia 

Britannica Online Academic Edition; www.bibalex.org/libraries/presentation/static/15310.aspx [2015-01-18].   
87 Nationalencyklopedin webbversionen > sökord: Bibliotheca Alexandrina/Alexandrinska biblioteket [2015-

01-26]. 
88 För en mer djupgående introduktion av DDC, se Rowley, J. & Hartley, R. (2008), Organizing Knowledge, 

s. 207-211. 
89 Nolgård, O. (2014), Väst om öst: Om andrafierande praktiker och postkoloniala strukturer i historieböck-

er, s. 32.  
90 BA säger sig till exempel precis som det äldre Alexandrinska biblioteket ha ambitionen att samla in all 

världens kunskap - precis som LC gör för den delen också. 
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för informationsvetenskap (International School of Information Science eller för-

kortat som ISIS).91 BA leds av fyra mål som är att vara ”The world’s window on 

Egypt, Egypt’s window on the world, A leading institution of the digital age” och 

”A center for learning, tolerance, dialogue and understanding”.92 

      I dagsläget är BA ledda av sin högsta chef, kallad ”Director”, som har sin bak-

grund inom bland annat naturvetenskap och samhällsfrågor.93 

      BA är visserligen inget uttalat nationalbibliotek som LC är, men vill ändå 

spegla något för Egypten att vara stolta över. Detta kan ses som en föreställd ge-

menskap som dock inkluderar hela världen. BA spelar på sitt antika arv som re-

spekterat lärosäte och lockar med att vara en gammal, stolt institution i ny för-

packning som är öppen för människor i alla länder, precis som det äldre alexan-

drinska biblioteket också var. 

 

 

Sammanfattning 

Man kan säga att LC och BA båda varit med om ett nytt nationsbygge som har 

tagit sig olika uttryck men i slutändan lett till liknande slutresultat: LC vänder 

blickarna bakåt till ett antikt väst ideal för att skapa en ny demokrati att samla fol-

ket kring och behöver något nytt för att kunna samla och ena ett etniskt utspritt 

folk sett till alla immigranter, medan BA vänder blickarna bakåt för att samla och 

ena ett folk under ett stolt förflutet som varit splittrat i olika koloni omgångar. 

Båda länderna behöver något att bygga upp en nationskänsla kring och stärka bil-

den av egen, ny nation. Man behöver skapa sig en ny gemenskap. För immigran-

terna i USA gällde det att inlemmas i denna nation sedan de lämnat sina hemlän-

der och kommit till något nytt. För Egypten gällde det att lämna koloni åren 

bakom sig och skapa något nytt. 

      Sammanfattningsvis för denna bakgrundsöversikt kan man säga att LC:s del 

av ett framväxande USA med en bild om sig som det nya moderna väst med rötter 

i demokratins vagga har gett en god självbild för biblioteket att arbeta kring. Man 

vill samla in all världens kunskap, men glömde eller uteslöt sin urbefolkning, in-

dianerna, ur den nya gemenskapen. Den nationella självbilden som ett nytt väst 

hade inte plats för dessa urinvånare då de inte kunde hjälpa till att spegla den nya 

västbilden, vilket dock alla immigranter, från främst Europa kunde när de anlände 

till landet med sin kunskap och sina seder och bruk. Detta kan också i förläng-

ningen ha bidragit till en patriotisk anda om att arbeta för landets välgång.94 Det 

                                                 
91 Nationalencyklopedin webbversionen > sökord: Bibliotheca Alexandrina/Alexandrinska biblioteket [2015-

01-26]; Bibliotheca Alexandrinas webbplats www.bibalex.org/libraries/presentation/static/15310.aspx [2015-

01-18]; http://academic.eb.com/EBchecked/topic/749152/Bibliotheca-Alexandrina - [2015-01-26], Encyclo-

paedia Britannica Online Academic Edition.    
92 Bibliotheca Alexandrinas webbsida > Home > About the BA > Mission and Objectives [2015-09-18]. 
93 Bibliotheca Alexandrinas webbsida > Home > About the BA > BA Director [2015-09-18]. 
94 Nationalencyklopedin webbversionen > sökord: patriotism [2015-01-26].  
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kan också tolkas i Andersons termer av en patriotism som vuxit fram genom språ-

ket, nämligen att det är via det sparade, insamlade materialet från bland annat alla 

immigranter som hjälpt till att verkligen förstärka bilden av LC som national-

bibliotek, men också som bärare av universell kunskap.95 

      Egypten har å sin sida en stolt, antik historia att luta sig emot, en historia som 

har sin början innan landet blev koloni för olika länder ända fram till 1900- talet. 

När kolonistyret upphörde vände Egypten åter bakåt till sitt stolta förflutna och 

försökte återuppliva detta i en modern tappning med det nya BA, med anspelning-

ar från forna tiders glansdagar med det antika biblioteket i Alexandria. BA kan 

sägas vara ett hjälpmedel för att nu stärka en nationell identitet, som under många 

hundra år legat nedtryckt och nu fått chansen att komma upp till ytan igen när man 

står på egna ben. Detta kan ses som en typ av kulturell patriotism i den anda som 

Said beskrev det, nämligen patriotism genom kulturella symboler/markörer som 

förts vidare i generationer och nu samlas inom BA:s väggar.96 Både LC och BA 

spelar på en föreställd gemenskap för att ena sina folk, men på olika sätt. För LC 

handlar gemenskapen om ett föreställt arv från det antika Grekland som demokra-

tins vagga. Man vill vara ett nytt land byggt på demokrati och antika väst ideal. 

För BA handlar det om en föreställd gemenskap att nu när koloni åren är slut så 

vänder man bakåt för att återuppliva något som många egyptier varit stolta över att 

ha sin i kultur. Både LC och BA kan här sägas både passa och inte passa i dikoto-

min. LC har bilden av sig om att vara moderna, fast i ett antikt ideal som inte 

längre passar idag. BA har bilden av sig om ett antikt arv, men i modernare for-

mat. 

     Efter att nu ha redogjort för bibliotekens framväxt fram till idag, så går jag nu 

över till att analysera hur deras startsidor ter sig. Jag resonerade att dessa rimligen 

borde vara intressanta att studera då det är där som biblioteken möter besökaren 

för första gången, presenterar sig själva och sitt utbud samt leder en vidare till att 

navigera på övriga webbsidan. Startsidan är, med andra ord, väsentlig för vilket 

första intryck besökaren kommer att få av biblioteket och kommer att prägla alla 

andra intryck efter det mötet.97  

     Eftersom BA nu har ändrat sin webbsida genomförs även en kort analys av den 

nya sidan och jag inleder också med BA.  

 

 
Bibliotekens startsidor: BA 

Bland det första som genomfördes för den webbaserade undersökningen var en 

jämförande analys av LC:s och BA:s startsidor en dag i slutet av december 2014. 

                                                 
95 Anderson, B. (1983, 2006), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 

s. 141-143. 
96 Said, E. W. (1993, 1994), Culture & Imperialism, s. 353-367. 
97 Hyltén-Cavallius, S. (2010), ”Trovärdiga färger? Om att beskriva webbmiljöer”, s. 52-55. 
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Det som var intressant och det som jag ville undersöka var, vad det första man 

som besökare skulle mötas av när man gick in på webbsidorna den här dagen.98 

Just den här valda dagen visade sig vara mycket speciell för BA:s del, för vid det 

här specifika tillfället sörjde BA en nyligen bortgången före detta egyptisk mi-

nister, Abd-El-Aziz Hegazy, som hade varit mycket involverad i BA:s arbete, och 

han hedrades i ett minnesord på BA:s startsida (se bild 1).99 Bilden och minnesor-

den lades förmodligen upp på BA:s startsida i slutet av december, då Hegazy dog 

den 22 december, och fanns kvar i en dryg månad innan de togs bort från webbsi-

dan. 

 

 

Bild 1: Minnesord. Skärmdump från BA:s startsida (2015-01-18)  

 

Orden som används för att hylla Hegazys livsgärningar är delvis militäriska med 

uttryck som ”serving his country” (se bild 1). Även strukturen är intressant.100 Det 

man kan utläsa av bilden är att den är mycket formell, förmodligen för att visa på 

Hegazys höga position, men troligen också för att visa på en respektfull hållning 

gentemot honom. Bilden och minnesorden hade också en framträdande plats på 

startsidan, de var placerade i mitten av sidan och det absolut första som man som 

besökare lade märke till. Enligt Hyltén-Cavallius kan detta tyda på att BA ville att 

bilden skulle synas.101 

      Minnesorden kan också knytas an till Andersons diskussion om språkets bety-

delse för ett stolt förflutet.102 BA är fortfarande förhållandevis unga (i skrivande 

stund snart 13 år) som organisation, men de har ett desto större arv att leva upp till 

och bära på sina axlar. Minnesorden blir här då som ett slags redskap för BA att 

markera och befästa sin position som betydelsefull, då det via språket i första hand 

                                                 
98 Hyltén-Cavallius, S. (2010), ”Trovärdiga färger? Om att beskriva webbmiljöer”, skriver om just denna typ 

av tillvägagångssätt, s. 52. 
99 Skärmdump från BA:s startsida sparad i uppsatsförfattarens ägo, bilden lades upp i slutet av december, men 

jag sparade den som skärmdump först i januari på grund av oförutsedda datorproblem. 
100 Hyltén-Cavallius, S. (2010), ”Trovärdiga färger? Om att beskriva webbmiljöer”, s. 52-55. 
101 Hyltén-Cavallius, S. (2010), ”Trovärdiga färger? Om att beskriva webbmiljöer”, s. 52-55. 
102 Anderson, B. (1983, 2006), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 

s. 141-143. 
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berättas om Hegazys framstående gärningar för BA. Det kan också enligt Said vara 

mer av en kulturell betoning att använda minnesord för att bygga upp och bevara 

minnet, i det här fallet av en person som varit viktig för BA på många sätt.103 

     Ur ett besökarperspektiv verkade denna bild även en aning märklig, åtminstone 

när man inte själv är egyptier. BA framställer sig till stor del, från startsidan, som 

ett bibliotek och lärosäte öppet för hela världen med presentationer om detta, både 

på den gamla och nu även på den nya webbsidan. Sett till det verkade bilden lite 

malplacerad. Men om man tänker på det som ett sätt att befästa en föreställd ge-

menskap så kan det verka mera logiskt. Alla är kanske inte medvetna om vilken 

roll Hegazy spelade för BA, särskilt inte icke-egyptier, så att då lyfta fram dessa 

gärningar kan tjäna till att spela på den föreställda kollektiva gemenskapen som 

BA vill vara, inte bara för Egypten, men också för hela världen. Det ska dock no-

teras att minnesorden bara var en ögonblicksbild och inte något stående inslag på 

startsidan, utom just under den månad som den låg uppe. 

      Med BA:s förändring av sin webbsida finns det numera inte riktigt samma 

utrymme för att skriva eller lägga upp något liknande som genast hamnar i besöka-

rens blickfång på samma sätt som var fallet med bild 1. Det tidigare formatet av 

startsidan hade en mer klassisk uppbyggnad i form av bland annat; små bokstäver 

och ikoner, ett par bilder på startsidan av BA:s moderna byggnads design, en me-

nyrad till vänster i bild med olika alternativ om biblioteket, och även en menyrad 

till höger i bild med bland annat ett fotogalleri av bilder av biblioteket och sökal-

ternativ i BA:s kataloger, nyheter om vad som var på gång på biblioteket, öppetti-

der och en flik om lediga jobb.104 Hela startsidan rymdes också, om min webblä-

sare var i helbildsläge, i min skärm, man behövde inte scrolla för att kunna se all 

information. Denna sida skulle på många sätt uppfylla det som Hyltén-Cavallius 

kallade för ”tråkiga” webbsidor, då sidan var ganska stram, statisk, sparsam med 

färg och enkelt uppbyggd med klassiska menyrader.105 Detta skulle också i så fall 

stämma överens med dikotomin om öst som traditionella och statiska.106 

      BA:s nya webbsida är däremot så olik den kan bli från det gamla originalet. 

Nu måste man scrolla i flera omgångar för att få se hela sidan och den är uppdelad 

i sektioner efter Home, Visitors, Children & Young People, Book Lovers och Aca-

demic Community. Dessa sektioner till vänster i bild på startsidan och en menyrad 

högst upp på sidan följer med oavsett hur långt ned man scrollar på startsidan. BA 

har alltså gjort en mer interaktiv sida med bland annat bilder som byts ut efter ett 

givet mönster, stora ikoner och bokstäver och mycket bilder. Oförändrat från den 

gamla sidan är emellertid språkalternativen, man kan fortfarande välja om man 

                                                 
103 Said, E. W. (1993, 1994), Culture & Imperialism, s. 353-367. 
104 Skärmdump sparad i uppsatsförfattarens ägo. 
105 Hyltén-Cavallius, S. (2010), ”Trovärdiga färger? Om att beskriva webbmiljöer”, s. 53. 
106 Nolgård, O. (2014), Väst om öst: Om andrafierande praktiker och postkoloniala strukturer i historieböck-

er, s. 32.  
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vill läsa sidan på engelska, franska eller arabiska. Den nya startsidan går nu i ny-

anser av vitt, ljusblått och ljusrött, där den äldre versionen hade mörkblått, vitt och 

gulbruna nyanser. Paradoxalt kan detta nu, enligt Hyltén-Cavallius, istället upp-

fattas som en plottrighet som kan sänka en webbsidas trovärdighet.107 Sett till diko-

tomin stämmer nu inte längre bilden här av BA, öst, i så fall. Enligt den bilden ska 

öst vara statisk och tekniskt okunnig. BA har dock gått från en traditionell och 

stram (tråkig) startsida till en mycket interaktiv och visuell sådan. 

     Hur ser då LC:s startsida ut i förhållande till detta? 

 

 

Bibliotekens startsidor: LC 

LC hade å sin sida denna aktuella decemberdag bland annat förslag uppe om olika 

samlingar som fanns tillgängliga att beskåda på webbsidan. Detta visade de genom 

ett fotomontage högst upp och i mitten av startsidan och där varje bild hade en 

samlingsrubrik som var en klickbar länk och som sedan förde besökaren till den 

aktuella samling som valts att beskåda (se bild 2).108 Detta fotomontage var oför-

änderligt fram till någon gång i augusti/september 2015 (jag saknar exakt datum 

för denna ändring) då bilden uppe i vänstra hörnet byttes ut och istället för Ameri-

can Memory ändrades länken till Digital Collections (se bild 3).  

     I mitten av detta fotomontage, och det som först drog blickarna åt sig, var en 

svartvit bild föreställandes en ung soldat (förmodligen från andra världskriget) 

med titeln Veterans History (se bild 2).109  

                                                 
107 Hyltén-Cavallius, S. (2010), ”Trovärdiga färger? Om att beskriva webbmiljöer”, s. 53. 
108 Detta fotomontage fanns kvar på LC:s startsida under hela uppsatsarbetets gång och är antagligen ett 

stående inslag om deras samlingar. 
109 Skärmdump från LC:s startsida sparad i uppsatsförfattarens ägo. 
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Bild 2: Fotomontage. Skärmdump från LC:s startsida (2015-01-18)     Bild 3. Del av fo-

tomontage. Skärmdump från LC:s startsida (2015-09-15)       

 

Att denna bild så uppenbart placerats för att dra blickarna åt sig tyder, liksom an-

gående BA och Hegazy, enligt Hyltén-Cavallius, på att det måste finnas en 

bakomliggande tanke med det hela.110 Enligt mig är det mest uppenbara att LC 

tagit sin roll som nationalbibliotek att bevara minnen på allvar. (Vad som finns 

om man klickar på länken, som tar en till en ny sida, men som tillhandhålls av LC, 

redogörs lite längre fram under rubriken Om patriotism: LC.) Under en stor del av 

USA:s moderna historia har landet länge befunnit sig i krig i bland annat Afgha-

nistan, Irak och Vietnam, de var indragna i de båda världskrigen, och även sitt eget 

inbördeskrig mellan nord- och sydstaterna och allt detta lämnade förmodligen sina 

spår i den amerikanska nationen och kulturen. Att hylla krigsveteraner är därför 

något som nästan blivit synonymt med USA och landet är känt för detta. Sett ur 

Andersons perspektiv så finns det inget mera patriotiskt än minnet av okända sol-

dater (se mer av denna diskussion nedan under rubriken Om patriotism: LC).111 

(Det ska däremot förtydligas att jag inte vet med säkerhet om denna soldat verkli-

gen är okänd, men hans namn framgår åtminstone inte.) Det är kanske därför inte 

så konstigt att LC ger en framträdande bild åt detta, även om man då som besökare 

får en stark, amerikansk känsla av det hela när man besöker startsidan. Liksom BA 

säger sig LC vara öppna för alla i världen, trots sin roll som kongress- och nation-

albibliotek, men fotomontaget på startsidan kan verka en aning missvisande. Se-

                                                 
110 Hyltén-Cavallius, S. (2010), ”Trovärdiga färger? Om att beskriva webbmiljöer”, s. 52-55. 
111 Anderson, B. (1983, 2006), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 

s. 9-10. 
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dan American Memory länken bytts ut mot Digital Collections så är det egentligen 

bara Veterans History som fortfarande direkt är ganska uppenbart amerikansk be-

tonad.112 Övriga länkar ser neutrala ut, men om man klickar på dem så leder alla 

vidare till främst amerikanska alternativ. Den amerikanska prägeln är därmed svår 

att bortse från. 

      LC:s sida har inte genomgått några drastiska förändringar som den som BA 

genomförde. Startsidan är, som redan nämnts, starkt präglad av fotomontaget med 

klickbara länkar. Sidan går i vitt, ljusblått och svart och man måste scrolla två 

gånger i helbildsläge för att kunna se all information. Det finns menyrader både 

till vänster (mest om biblioteket), till höger (bland annat sökkataloger och juridisk 

information) och längst upp på sidan (bland annat vilken service som erbjuds). 

Texten och ikonerna är förhållandevis små och sidan ger överlag ett stilrent ut-

tryck, även om man, enligt Hyltén-Cavallius kriterier, skulle kunna kalla också 

denna sida för ”tråkig”, trots att LC själva säger att deras webbsida är en ”award-

winning web site”, dock lite oklart exakt vad detta pris gick ut på som de fått mot-

taga.113 Det enda som egentligen bryter en aning mot denna stilrena (tråkiga) layout 

är bilden som lades till i augusti/september 2015 (se bild 3) som har en gräll, röd 

bakgrundsfärg. Enligt Hyltén-Cavallius kan färger väcka en hel rad olika associat-

ioner.114 I detta fall anser jag att bilden (bild 3) då den har den klickbara länken 

Digital Collections som namn vill anspela på något nytt, modernt. Alla övriga 

bilder i fotomontaget (se bild 2) går i bruna och svart-vita nyanser och allihop ver-

kar symbolisera något gammalt, något som hänt för länge sedan och där allting 

stelnat. Den röda färgfläcken säger då något annat och ger en hint om något som 

fortfarande är pågående. Om man ser till dikotomin här så stämmer den återigen 

inte. LC, som en del av väst, borde ha varit mer framåt här, men har faktiskt något 

som skulle kunna uppfattas som stelt och tråkigt.  

 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis då för denna del om BA och LC:s startsidor är att man redan 

där får en vink om vad biblioteken säger om sig själva i form av deras bilder och 

layout och som går att relatera till dikotomin. BA hade ursprungligen en liknande 

sida och stilren layout som LC, men har nu frångått detta till ett mer visuellt, in-

teraktivt och modernare utseende som visserligen inte uppfattas som något tråkigt, 

men som istället balanserar lite på gränsen till att verka oseriöst. Tvärtemot enligt 

dikotomin och genom normkritiska ögon skulle man här kunna säga att LC verkar, 

visserligen stilrena och klassiska, men också försiktiga till att prova något nytt på 

                                                 
112 Library of Congress webbsida > Start [2015-09-15] samt skärmdump sparad i uppsatsförfattarens ägo. 
113 Hyltén-Cavallius, S. (2010), ”Trovärdiga färger? Om att beskriva webbmiljöer”, s. 53; Library of Congress 

webbsida > More Than a Library > Presentation Transcript [2015-09-18]. 
114 Hyltén-Cavallius, S. (2010), ”Trovärdiga färger? Om att beskriva webbmiljöer”, s. 53. 
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webbsidan. De har vunnit pris för sin nuvarande sida (dock lite otydligt för vad) 

och vill kanske inte experimentera med ett vinnande (men tråkigt) koncept. Den 

röda färgbilden verkar vara så långt de är beredda att sträcka sig just nu.  

     BA verkar däremot då i detta avseende mer framåt och beredda att prova något 

nytt, även om lite plottrighet riskerar att dra ned deras trovärdighet en del, så ger 

de ändå ett intryck av vara mer framåt och vilja ta plats i dagens allt mer visuella 

samhälle. Vilket är tvärtemot det som brukar målas upp i bilden av dikotomin, där 

det är öst som brukar ses som stillastående och försiktiga, medan väst är framåt 

och vågar tänka nytt.  

       Det fanns även patriotiska inslag på startsidorna allra tydligast via LC:s stå-

ende inslag om Veteran’s History. LC har en framträdande bild av amerikanska 

krigsveteraner som man som besökare bara inte kan ignorera. Detta skulle kunna 

ses ur Saids tankar om mörkare form av patriotism, att redan från startsidan möts 

man av en hint om krig. Det kan också ses ur Andersons mer positiva bild av att 

bilden kan representera kärlek till ett land. Oavsett vilket bidrar bilden till en före-

ställd gemenskap av att tillhöra en nation (land). 

     BA hade också en patriotisk bild uppe, bara i cirka en månad dock under studi-

ens gång. Men BA har annars mer subtila uttryck i form av ett stolt antikt förflutet 

som egyptierna är en del av, men som man också som besökare bjuds in att ta del 

av. Enligt dikotomin kan man säga att LC har en sluten form av patriotism, medan 

BA har en mer öppen attityd. BA verkar här mer välkomnande och öppna mot 

alla, medan LC förefaller mer inriktade på amerikaner. Man skulle kunna säga att 

BA verkar föreställa sig att deras besökare är globala, medan LC verkar utgå från 

att besökarna antingen är inhemska eller intresserade av ett amerikanskt perspek-

tiv. 

      Efter att ha gjort denna analys av startsidorna var jag sedan intresserad av att 

undersöka hur BA och LC riktade sig mot målgruppen barn och ungdom via sina 

webbsidor, detta då båda biblioteken hade ett tydligt fokus på dem. Jag inleder 

med BA. 

 

 

Bibliotekens webbsidor för barn och unga: BA 

BA hälsar via sin webbsida, där man kan välja om man, som redan nämnts, vill 

läsa sidan på engelska, franska eller arabiska, alla människor som vill i hela värl-

den välkomna att besöka dem, men kanske framför allt forskare, studenter och 

barn.115 Forskare och studenter då BA hyser en skola på plats och har nära samar-

bete med universitet och uppmuntrar till studier på plats i biblioteket. Barn för att 

BA har en egen klubb som är öppen för barn mellan 6-11 år över hela världen mot 

                                                 
115 Bibliotheca Alexandrinas webbsida > Start [2015-06-24] samt skärmdump sparad i uppsatsförfattarens 

ägo. 
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en medlemskostnad, medlemskostnaden är dyrare om man inte är egyptier men 

även egyptiska barn måste betala för medlemskapet.116 

      BA:s gamla webbsida var ganska diskret när det gällde att hitta fram till barn-

sidan, som dock var väl utvecklad och anpassad för barn när man hittade den.117 

När så webbsidan gjordes om blev det tydligt att BA ville lägga ett synligt huvud-

fokus på barn och unga genom att markera en sektion tydligt redan på startsidan 

för dessa målgrupper.118 

      Barnsidan som jag undersökte på den gamla webbsidan är fortfarande den 

samma efter BA:s ändring, det är bara mer uppenbart hur man hittar den.119 Intres-

sant är att även om man har valt att läsa sidan på franska eller arabiska, när man 

klickar på länken Website så kommer man automatiskt till en presentation av 

barnbiblioteket på engelska.120 Förmodligen eftersom den ska vara öppen för med-

lemmar i hela världen, men man kan också fråga sig om barn i sex- årsåldern, och 

deras föräldrar, verkligen förstår engelska, beroende på vilket land de befinner sig 

i. Det står tydligt att presentationen är statisk, men sett till att BA i övrigt verkar 

måna om att vara tillgängliga, så kan det verka märkligt att de franska och ara-

biska alternativen inte finns kvar här.121 Detta kan ses som en paradox i förhål-

lande till dikotomin; BA är både öppna och slutna på samma gång. Öppna så till 

vida att engelska idag i princip anses som ett universalspråk, men slutna sett till 

sitt eget land där arabiska är det framträdande. Det kan också vara en del av det 

som Woltering skriver om att väst vunnit genomslagskraft i Egypten.122 Engelskan 

kanske här betraktas som just ett universalspråk i den utsträckning som latin en 

gång i tiden var det universella språket. Själva nivån på engelskan på sidan är 

emellertid ganska enkel i form av korta meningar. 

      Själva barnsidan kan ge ett lite plottrigt intryck, med tecknade bilder, ljusa 

färger och snirklig stil på bokstäverna (se bild 4 och bild 5), dock är detta nog mer 

accepterat när det är anpassat för barn.123 Barnsidan har en menyrad till vänster 

med ikoner i form av stängda böcker, men när man klickar på en länk öppnar sig 

boken och oftast dyker även fler menyalternativ upp när man gör detta. Länken 

Games verkar ha spel anpassade för både lek och lärande, eller snarare lekar som 

har ett lärande ändamål, vilket man förmodligen kan förvänta sig av ett bibliotek 

att de ska ha. Det finns klickbara flikar för till exempel aktiviteter och en sida kal-

                                                 
116 Bibliotheca Alexandrinas webbsida > For Children & Young People > Website > Our Library > Can I be a 

member? May I borrow Books? [2015-09-18]. 
117 Skärmdump sparad i uppsatsförfattarens ägo. 
118 Bibliotheca Alexandrinas webbsida > Start [2015-09-10]. 
119 Bibliotheca Alexandrinas webbsida > Startsida > For Children & Young People > Children’s Library > 

Website [2015-09-10].  
120 Bibliotheca Alexandrinas webbsida > For Children & Young People > Website [2015-09-10].   
121 www.bibalex.org/Libraries/Presentation/Static/13580.aspx [2015-09-10]. 
122 Woltering, R. (2011), Occidentalism in the Arab World: Ideology and Images of the West in the Egyptian 

Media, s. 39-40.   
123 Hyltén-Cavallius, S. (2010), ”Trovärdiga färger? Om att beskriva webbmiljöer”, s. 53. 

http://www.bibalex.org/Libraries/Presentation/Static/13580.aspx
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lad Kids Web, en sida speciellt anpassad för och till viss del gjord av barn själva. 

Denna sida har ett brett internationellt fokus, bland annat två länkar där den ena 

heter Explore Egypt och den andra heter Explore the World där båda är ambitiösa 

försök till heltäckande läromedel över hela världen.124 Med normkritiska ögon kan 

man säga här att BA som, enligt bilden av öst i dikotomin, skulle vara trångsynta 

och slutna inte alls stämmer. BA verkar snarare ytterst globala. Länkarna i övrigt 

på Kids Web är ganska lättsamma och ofta internationellt lagda med hänvisningar 

till antingen engelska sidor eller sidor som erbjuds på flera språk. 

       BA verkar emellertid spela på att biblioteket, liksom det antika, ligger vid 

medelhavet i form av krabbor, sköldpaddor och fiskar (se bild 4 och bild 5). I An-

dersons anda kan detta tolkas som antydningar till en föreställd gemenskap av ett 

storslaget förflutet. 

 

 

 

Bild 4. Fisk som läser. Skärmdump från BA:s barnsida (2015-04-21) 

 

 

 

Bild 5. Sköldpadda med böcker. Skärmdump från BA:s barnsida (2015-04-21) 

 

Båda dessa vattenbilder är laddade med symboler. Fisken, krabborna, sköldpaddan 

och bubblorna anspelar tydligt på vatten, förmodligen havet eftersom BA ligger 

vid Medelhavet precis som dess antika föregångare gjorde. Färgerna är ljusblå och 

                                                 
124 www.bibalex.org/Libraries/Presentation/Static/13510.aspx?d=0 [2015-09-18]. 

http://www.bibalex.org/Libraries/Presentation/Static/13510.aspx?d=0
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mörkblå och leder också tankarna till havet.125 Både krabborna och den glade 

sköldpaddan kommer med böcker och fisken har redan börjat läsa, kanske antyd-

ningar till vad själva BA står för, nämligen bärare och spridare av kunskap. Vill 

man dra det ytterligare lite längre så kan man se det så här; krabborna och sköld-

paddan befinner sig vid en ljusare nyans av blått och deras böcker är fortfarande 

stängda. De kan alltså ses som nybörjare, att de ännu befinner sig vid ytan av att 

läsa, medan fisken som redan läser är vid en mörkare nyans av blått, alltså är han 

mer van vid att läsa och har redan dykt ned i läsningen och ser ut att gilla det han 

läser.  

      Det är också värt att notera papyrusrullen som en av krabborna håller i. Det 

antika alexandrinska biblioteket var fullt av papyrusrullar samlad med den tidens 

kunskap.126 BA kan här sägas locka med att ha kunskap och läsäventyr anpassad 

för alla läsåldrar och samlad ända sedan antiken. Symbolerna till havet kan också 

tolkas som att kunskapen kom via havet förr i tiden till Alexandria via sjöfart och 

att alla fartyg som lade till var tvungna att låta sina ”böcker” kopieras för hand i 

biblioteket innan de fick tillbaka dem.127 Sett till dikotomin har BA här tydliga 

anspelningar på sitt traditionella, antika förflutna, men man bryter också av mot 

det genom att hänvisa till dagens moderna samhälle i form av sköldpaddan (bild 

5). Sköldpaddan håller ett gult snöre i munnen som egentligen leder till en stor 

ballong i vilken alla BA:s länkar till bland annat interaktiva spel på internet finns 

samlade för barnen på ett ställe. Sköldpaddan blir då som en länk mellan böckerna 

(det gamla) som han bär på sitt skal och länkarna (det moderna) som finns i bal-

longen.128 

     Ytterligare en intressant aspekt med barnsidan är att alla alternativ på webbsi-

dan som heter Fun Stuff under rubriken Fun Sites bara är externa länkar i form av 

västerländska barnserier med fokus på superhjältar som Spiderman och Power 

Rangers.129 Det skulle kunna tolkas som att BA vill ha fokus på något som många 

barn känner igen och underhållning som passar för alla och som inte behöver nå-

gon förförståelse (man vet redan att, till exempel, Spiderman är god och att han 

jagar onda personer), men det finns muslimska superhjältar också som inte 

nämns.130 Ännu en intressant aspekt här är även länken, bland alla superhjältar, 

som leder till den välkända dockan Barbie med hänvisningen ”What kind of Bar-

bie are you?”131 Tankarna man får av dessa länkar är att västerländska ideal, i Bar-

                                                 
125 Hyltén-Cavallius, S. (2010), ”Trovärdiga färger? Om att beskriva webbmiljöer”, s. 53 skriver just om 

färgernas symbolik. 
126 Lerner, F. (2009, 2011), The Story of Libraries: From the Invention of Writing to the Computer Age, s. 

14-15. 
127 Lerner, F. (2009, 2011), The Story of Libraries: From the Invention of Writing to the Computer Age, s 14. 
128 Hyltén-Cavallius, S. (2010), ”Trovärdiga färger? Om att beskriva webbmiljöer”, s. 52-55.  
129 Bibliotheca Alexandrinas webbsida > For Children & Young People > Website > Kids Web [2015-09-18]. 
130 Se bland annat dokumentären Islam och jämställdheten visad i SVT:s Kunskapskanalen [2015-09-18] där 

det berättades om 99 muslimska superhjältar där var och en var baserad på Allahs 99 namn. 
131 Bibliotheca Alexandrinas webbsida > For Children & Young People > Website > Kids Web [2015-09-18].  
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bies fall ett vitt, blont och smalt sådant, och i superhjältarnas fall att man måste 

vara västerländsk för att kunna påverka världen, upprätthålls och reproduceras av 

BA. Sett till att BA i övrigt ser ut att försöka vara så allsidiga som möjligt så är 

det märkligt att varken muslimska superhjältar eller ideal verkar finnas represente-

rat.   

      På BA:s nya webbsida fanns även denna bild (bild 6 och bild 7 var egentligen 

en bild men jag var tvungen att dela den för att få plats i uppsatsformatet) att be-

skåda under sommaren 2015 och även en bit inpå hösten.132 Återigen dyker moti-

vet av glada sköldpaddor upp, men utan den tydliga vattenkopplingen den här 

gången, även om böcker förekommer på bilden. Att använda sig av tecknade djur 

istället för människor kan tyda på att BA inte tar ställning till, exempelvis hudfärg 

(som de sedan gör i bild 8). Genus är dock tydligt i form av rosetter och klänning-

ar (bild 6). Men det mest intressanta är en av sköldpaddorna (bild 7) som har en 

huvudbonad som man ibland kan se kvinnliga egyptiska faraoner bära på avbild-

ningar. Detta är intressant i relation till dikotomin. Enligt den ska öst bestå av ett 

traditionellt, ofta muslimskt mansdominerat samhälle. Bild 7 kan då ses som ett 

försök att motverka denna syn, åtminstone ur ett barnperspektiv. BA nämner ett 

par gånger referenser till Cleopatra, som nämndes tidigare. Kanske är denna bild 

en hyllning till henne. Överlag om man tittar i de fotogallerier som BA erbjuder 

via sin webb, bland annat på barnsidan, så är det främst kvinnor i fokus, snarare är 

det männen som här blir i minoritet. BA försöker kanske motverka bilden av den 

traditionella bilden av ett mansdominerat samhälle genom dessa. Åtminstone är 

det så det upplevs när man normkritiskt granskar deras webbsida. 

 

 

Bild 6. Glada sköldpaddor. Skärmdump från BA:s nya startsida (2015-09-10) 

 

                                                 
132 Skärmdump sparad i uppsatsförfattarens ägo 
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Bild 7. Glada sköldpaddor. Skärmdump från BA:s nya startsida (2015-09-10) 

 
 

Efter att BA ändrat sin webbsida så fanns däremot som sagt denna bild (se bild 8) 

att beskåda under en kort period när BA annonserade sina sommaraktiviteter för 

2015, men den är numera inte kvar längre.133  

 

 

Bild 8. Barn som utför ett experiment. Skärmdump från BA:s nya startsida (2015-09-10) 

 

Bilden är intressant så till vida att det är två vita barn som visas upp, iförda labb-

rockar och tydligen utförandes något slags experiment. Även om det inte framgår 

vilket språk barnen talar, de kan mycket väl tala arabiska, men ur normkritisk syn-

vinkel verkar själva bilden säga en sak; att vit är norm enligt ett västerländskt ide-

al, och att detta återspeglas på ett österländskt bibliotek. Att de vita barnen också 

utför ett experiment kan tolkas i termer av att väst ofta ser sig själva som innova-

tiva och ledande i att skapa gångbara produkter. BA kan här sägas varva både vit 

norm med neutrala tecknade figurer. Om BA verkligen vill spegla en representativ 

bild för hela världen och bjuda in hela världen så är bild 8 kanske lite märklig i det 

avseendet. Endast i de fotogallerier på webbsidan med bilder tagna på plats i 

biblioteket, ser man mörkhyade barn.  

                                                 
133 Skärmdump finns sparad i uppsatsförfattarens ägo. 
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     BA har även en sida för ungdomar, Young People’s Library, i åldern 12-16 år, 

men den är betydligt mera nedtonad än barnsidan. Den har heller ingen klubb knu-

ten till sig och dess fokus ligger tydligt på skola och lärande och att förbereda 

ungdomarna för fortsatta studier. Enligt bild 9 ska Young People’s Library tydlig-

en ha en klubb knuten till sig, men såvitt jag kunnat se så stämmer inte detta, så 

det är antagligen bara för syns skull. Sidan är oförändrad och finns fortfarande via 

BA:s nya webbsida och är ganska anonym, med minimalt med text och endast två 

bilder i djupblått, vitt och rött (se exempel i bild 9), ungefär så som Hyltén-

Cavallius skriver att webbsidor som uppfattas som tråkiga ser ut.134 Man kan tänka 

sig att om man har med ungdomar att göra så behövs kanske mer än det här för att 

locka dem vidare på sidan. 

 

 

Bild 9. Siluett av ung man. Skärmdump från BA:s ungdomssida (2015-09-10) 

 

Boken som siluetten av den unge mannen håller i är dock mycket framträdande, 

förmodligen för att visa på bibliotekets resurser. Några tydliga anspelningar på ett 

antikt förflutet finns dock inte här som det gjorde på barnsidan. 

     När så BA gjorde om sin webbsida så blev ungdomssidan uppdelad i två styck-

en, dels den ovannämnda och dels en nyare modernare för ungdomar att ta del av, 

men utbudet är fortfarande magert även på den nya sidan. Överlag har ungdomssi-

dan emellertid ett mycket tydligare inhemskt fokus och erbjuder heller inte lika 

mycket resurser som för de mindre barnen, kanske för att man använde sig av 

mycket internationella hjälpmedel till barnen. Dock (som bild 10 visar) så är det 

återigen ett västperspektiv som upprätthålls då boktitlarna närmast i bild, de längre 

bort går inte att läsa, är på engelska, trots att BA inte har något internationellt fo-

kus för ungdomarna på samma sätt som de till exempel har med barnklubben. 

Dock skriver Said om synen på det engelska språket i öst att det av många invå-

nare där betraktas som ett nödvändigt ont för att ta sig vidare i arbetslivet, det är 

                                                 
134 Hyltén-Cavallius, S. (2010), ”Trovärdiga färger? Om att beskriva webbmiljöer”, s. 53; samt ny, uppdate-

rad länk till Young People’s Library www.bibalex.org/libraries/Presentation/Static/16110.aspx [2015-09-10].   

http://www.bibalex.org/libraries/Presentation/Static/16110.aspx
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alltså något som studeras men utan entusiasm.135 Woltering däremot menar att det 

är en del av en västvänlig inställning som finns Egypten.136 

 

 

 

Bild 10. Böcker. Skärmdump från BA:s nya ungdomssida (2015-09-10) 

 

              

Bibliotekens webbsidor för barn och unga: LC 

LC:s webbsida går endast att läsa på engelska från startsidan. Det finns språkalter-

nativ när man kommer till sidor som handlar om mer än bara USA, men kan man 

inte engelska kan det vara svårt att hitta dit. Det kan ses som ett tydligt upplägg till 

att vara ett nationalbibliotek, man måste kunna det inhemska språket för att förstå 

och ha nytta av webbsidan och materialet som erbjuds. 

     Även LC har en speciell sida för barn med en länk direkt från startsidan under 

namnet Especially for Kids and Families, men ingen klubb som BA har.137 LC:s 

sida skiljer sig också mycket åt från BA:s eftersom deras sida även har tillägget 

Families. Det ger intrycket av barn helst ska besöka och utforska sidan med 

kanske en vuxen bredvid sig. Länkarna som finns är inte heller helt uppenbart 

barnvänliga eller anpassade för barn trots namnet, därför tänker jag mig att en 

vuxen borde vara med. Språket är också ganska avancerat på sina håll. LC:s sida 

ger därmed inte direkt intrycket av att vara anpassad för barn, utan den verkar 

uppbyggd med tydligt fokus på en lärande, nästan en fostrande aspekt: litteraturen 

som det tipsas om är klassiker, med en bild av figuren Humpty Dumpty som är en 

välkänd engelsk barnramsa, under rubriken America’s Library finns en bild på 

Abraham Lincoln (en bild många amerikaner antagligen känner igen, se bild 11), 

flera länkar till historiska händelser och återigen en återkoppling till Veteran’s 

History. Nästan alla länkar på denna sida är med anknytning till USA. Även om 

det inte står tydligt att det är ett amerikanskt perspektiv på alla länkar så visar det 

                                                 
135 Said, E. W. (1993, 1994), Culture & Imperialism, s. 368-370. 
136 Woltering, R. (2011), Occidentalism in the Arab World: Ideology and Images of the West in the Egyptian 

Media, s. 39-40. 
137 Library of Congress webbsida > Start > Especially for Kids and Families [2015-01-18]. 
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sig nästan alltid vara så när man klickar på dem. Ett undantag är länken Everyday 

Mysteries som är mer allmänt inriktad på naturfenomen i hela världen.138 
 

 

Bild 11. Humpty Dumpty, Abraham Lincoln. Skärmdump från LC:s barnsida (2015-04-

21) 

 

LC gör därmed ingen hemlighet av att historia, framför allt amerikansk historia, är 

något viktigt för (amerikanska) barn att lära sig. Det är förmodligen vad man kan 

förvänta sig av ett nationalbibliotek, men då LC verkligen trycker på att vara en 

”unparalleled world resource” och att de ska vara öppna för hela världen så verkar 

bilden en aning skev.139 Enligt dikotomin framstår här väst, LC, som slutet, tradit-

ionellt och inriktat på sig själva. Utbudet är i relation till det egna landet och bar-

nen uppmuntras inte att utforska världen som helhet, som BA gör på sin barnsida.        

LC har även en speciell länk direkt från startsidan till en sida som heter read.gov 

och är anpassad både för barn, ungdomar, vuxna och lärare/föräldrar, men framför 

allt kanske till barn och ungdomar.140 Även dessa sidor har ett utpräglat ameri-

kanskt fokus med betoning på amerikansk historia och ursprung. Här ges emeller-

tid även urbefolkningen, indianerna, en plats. Fokus ligger även på amerikansk 

poesi och klassiska barnböcker i form av ytterligare en bild av Humpty Dumpty 

(se bild 12). 

      

 

Bild 12. Humpty Dumpty m.fl. Skärmdump från LC:s sida read.gov (2015-09-15) 

 

Ungdomssidan under read.gov spelar dock på den layout (se bild 13) som många 

unga förmodligen lärde sig att förknippa med, till exempel, Sagan om ringen och 

Harry Potter filmerna. Kanske försöker LC locka med att läsa bibliotekets böcker 

ger en liknande magisk upplevelse? Det kan också vara ett väst perspektiv i fokus 

igen då det främst är vita, starka män som det berättas om i dessa filmer. 

                                                 
138 Library of Congress webbsida > Start > Especially for Kids and Families > Resources for Kids and Fami-

lies [2015-01-18].  
139 Library of Congress webbsida > Start > About the Library > General Information [2015-01-18].  
140 Library of Congress webbsida > Start > Read.gov [2015-01-18].  
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Bild 13. Magisk text. Skärmdump från LC:s read.gov (2015-09-15) 

 

Webbsidan read.gov skiljer sig dock inte särskilt mycket åt från LC:s Kids and 

Families sida i upplägget. Den är, som nämndes ovan, starkt präglad av ett ameri-

kanskt fokus. 

 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis för BA och LC:s webbsidor för barn och unga kan man alltså 

säga att dikotomin bryts väldigt tydligt här. Man får ett tydligt intryck här av att 

LC fortfarande spelar på den föreställda gemenskapen från 1800-talet när biblio-

teket grundades, vilket var rätt i tiden då, men inte nu längre. Då var bilden av 

USA som något nytt och modernt som behövde omsättas i relation till dem själva 

för att kunna skapa denna bild. När nu LC har öppnat upp för hela världen att ta 

del av deras utbud så verkar Amerika perspektivet stelt och missvisande till vad 

biblioteket faktiskt säger sig erbjuda, vilket är material på 470 olika språk som 

inte är lätt att hitta. 

      BA verkar då i det här sammanhanget mer öppna och globalt lagda. De spelar 

på sitt antika förflutna, men välkomnar också världen att ta del av detta. Samtidigt 

skyms ändå deras förflutna en aning i form av att de använder sig av västerländska 

ideal i form av amerikanska superhjältar och Barbie som för tankarna åt ett vitt 

och blont ideal samhälle. Men det skulle också kunna tolkas åt det håll som Wol-

tering påstår, nämligen att Egypten tagit åt sig västerländsk kultur. Jag tolkar även 

dessa länkar till superhjältar och Barbie som en bild som BA kan ha av hur de tror 

att väst ser ut baserat på hur väst ofta framställer sig själva globalt genom exem-

pelvis påkostade Hollywoodfilmer. Barnsidorna kan också kopplas till det som jag 

skrev tidigare om att BA föreställer sig att deras besökare är globala, medan LC, 

fortfarande, utgår från att de är inhemska trots sina internationella förhoppningar. 

Det inhemska är speciellt tydligt i och med den fostrande aspekten på barnsidan 

och att nästan allt sätts i relation till amerikaner. 

      Och där BA har tecknade amerikanska superhjältar, så har LC verkliga hjältar, 

åtminstone ses de så ur ett amerikanskt perspektiv, som Lincoln och krigsvetera-

ner. De kan därför också sägas spela på patriotiska drag i Saids anda om kultur. 
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Superhjältar ses som de som värnar om kollektivet och är osjälviskheten personi-

fierad, medan Lincoln var den som enade ett splittrat USA. Tack vare honom 

kunde USA sedan bygga sin nya nation. 

      Efter att ha fått lite försmaker på hur BA och LC verkar förhålla sig till patri-

otism, så går jag nu över till att se vad de visar mer specifikt. 

 

 

Om patriotism: BA  

Som redan nämnts några gånger tidigare så skriver BA flera gånger på sin webb-

sida att egyptierna är ett mycket stolt folk som är stolta över sitt tidiga ursprung då 

exempelvis pyramiderna byggdes.  

      BA har även en stående utställning om den mördade presidenten Anwar Sadat. 

På BA:s nuvarande startsida finns en bild (se bild 14) som visar president Sadat 

när han gör honnör i militäruniform strax innan han dog. Sadat som man tror mör-

dades för att han var för västvänligt inställd har nu en framträdande plats på BA:s 

startsida. Detta skulle kunna stämma med Wolterings syn om att Egypten anam-

mat väst och vill försöka stå på god fot med dem.141 

 

 

Bild 14. Anwar Sadat. Skärmdump från BA:s nya startsida (2015-06-24) 

 

BA:s patriotism skulle kunna sägas vara i form av döda, framstående personer 

(som Hegazy, bild 1, som nämndes inledningsvis och den mördade premiärmi-

nistern Sadat i bild 14) som varit viktiga för landet och för BA själva. Enligt Said 

är detta en kulturell konstruktion som bygger på nationella minnen om exempelvis 

hjältesagor.142 Detta skulle också kunna ses ur Andersons perspektiv om en före-

ställd gemenskap, att BA använder framstående personer för att visa på den nat-

ionella gemenskap som finns i Egypten genom ett gemensamt, stolt förflutet. 

                                                 
141 Woltering, R. (2011), Occidentalism in the Arab World: Ideology and Images of the West in the Egyptian 

Media, s. 39-40. 
142 Said, E. W. (1993, 1994), Culture & Imperialism, s. 260. 
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Om patriotism: LC  

Som redan antytts några gånger så verkar det för LC:s del däremot gälla patriotism 

i form av krigsveteraner och, som skrevs inledningsvis, så har USA befunnit sig i 

krig ganska konstant under sin moderna historieskrivning. Enligt Anderson finns 

egentligen inget mer patriotiskt än minnen av (okända) soldater (se bild 2).143 Om 

man klickar på länken för Veteran’s History så får man upp många berättelser och 

bilder från både manliga och kvinnliga soldater, vissa namngivna, vissa anonyma. 

Dessa anonyma skulle enligt Anderson vara tyngda med ”ghostly national imagi-

nings” då okända soldater bara fungerar i relation till sin nationalitet.144 Man vet att 

de är amerikaner och att de har stridit eller dött för landet, men man vet inte vilka 

de är. En bild (se bild 15) spelar delvis på detta anonyma. En mörkhyad kvinna är 

i fokus och läser man om bilden så får man veta hennes namn och att det är från 

andra världskriget. Bakom henne på bilden ses dock ett antal vita kvinnor göra 

stram honnör och som inte är namngivna. Granskar man bilden normkritiskt så 

kan den ge en liten tankeställare, som antingen var medveten eller omedveten från 

LC:s sida, då man kan se det som så att eftersom den mörkhyade kvinnan är 

namngiven så skulle hon inte ha samma tyngd trots sitt deltagande i kriget som de 

vita kvinnorna bakom henne som inte är namngivna. Det skulle alltså ge större 

tyngd åt det hela att ingen vet vilka de är (att de blir som ihågkomna men ändå 

inte) fast de kämpat för nationens skull. Det bidrar då till att skapa en föreställd 

gemenskap om att dessa okända stred för att nationen (landet) skulle kunna fort-

sätta existera. 

      

 

Bild 15. Kvinnor i uniform. Skärmdump från LC:s sida Veteran’s History Project (2015-

03-12) 

 

Men tittar man närmare på bilden (bild 15) så ser man att mitt på bilden finns 

märket ”U.S. Air Mail” och läser man vidare genom att klicka på bilden, så ser 

man att det mycket riktigt handlade om en post-division. Härmed sägs det dock att 

inte bara männen vid fronten ska räknas som hjältemodiga patrioter utan även de 

                                                 
143 Anderson, B. (1983, 2006), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 

s. 9-10. 
144 Anderson, B. (1983, 2006), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 

s. 9-10. 
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kvinnor som stred för landet på hemmaplan för att få allt att fungera som vanligt. 

Emellertid kan det också ses som en traditionell bild, att trots hyllningen, så gör 

kvinnor sig bäst hemma. 

     En annan bild (se bild 16) spelar också på detta anonyma. Det är själva titeln 

för Veteran’s History som är en bild av ID- brickor, som soldater bär runt halsen 

med personuppgifter, mot bakgrund av den amerikanska flaggan. Detta enkla är 

något som förmodligen för många amerikaner symboliserar hjältemod då många 

familjer kanske bara får hem dessa brickor när en soldat dör. 

 

 

Bild 16. ID- brickor. Skärmdump från LC:s Veteran’s History Project (2015-03-12) 

 

Enligt Habermas brukar 1900-talet kallas för ”det amerikanska århundradet” där-

för att USA som enda land ”gick ekonomiskt, politiskt och kulturellt starkare ur de 

två världskrigen och som enda supermakt överlevde det kalla kriget”.145 Detta 

måste rimligen ha gett landet en positiv självbild att trots att så många dog, så gick 

landet starkt ur det hela, kanske också detta som gett upphov till de citat som finns 

på Veteran’s History sidan och lyder ”It is not unseemly for a man to die fighting 

in defense of his country” och ”Patriotism is not short, frenzied outbursts of emot-

ion, but the tranquil and steady dedication of a lifetime”.146 Det första citatet kan 

kopplas tillbaka mot de antika västerländska idealen som landet vill anspela på då 

det är den välkände grekiske skalden Homeros som citeras. Detta hjältemod om att 

offra sig för landet som LC här lyfter som viktigt skriver även Anderson om i 

”Dying for one’s country, which usually one does not choose, assumes a moral 

geandeur which dying for the Labour Party, the American Medical Association, or 

perhaps even Amnesty International can not rival, for these are all bodies one can 

join or leave at easy will”.147 Man kan med andra ord inte överge sin nationalitet på 

samma sätt som man kan lämna ett parti eller en organisation. 

 

 

Sammanfattning 

LC har en mycket större del av sin webbsida ägnad åt patriotiska uttryck i form av 

en hel sektion ägnad åt krigsveteraner och soldater. BA å sin sida har patriotism 

                                                 
145 Habermas, J. (1998, 2000), Den postnationella konstellationen, s. 16. 
146 www.loc.gov/vets/stories/patriotism.html [2015-01-18]. 
147 Anderson, B. (1983, 2006), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 

s. 144-145. 

http://www.loc.gov/vets/stories/patriotism.html
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mer i form av enskilda uttryck och enstaka bilder som dock ger en helhetsbild av 

att patriotiska uttryck finns även där. Återigen stämmer inte riktigt detta i relation 

till dikotomin. BA:s mer försiktiga uttryck av patriotism kan återigen spegla att de 

tänker sig en global skara besökare på sin webbsida, som inte har något egentligt 

intresse av hur BA ser på sin patriotism. Medan LC verkar tänka sig inhemska 

besökare som kan bli berörda och vilja se mer om detta under Veteran’s History. 

     Efter denna del går jag nu vidare till att undersöka LC och BA:s samarbete, 

World Digital Library. 

 

 

World Digital Library - BA och LC:s samarbete  

World Digital Library (förkortat som WDL) är ett globalt samarbete skapat på 

initiativ av LC:s Librarian år 2005. Den är tänkt att fungera som både ett digitalt 

bibliotek och som ett arkiv, men ska vara mer dynamisk och inte så statisk som ett 

fysiskt arkiv ofta är. 

     Det är alltså LC som håller i detta projekt och bjuder in andra bibliotek att 

delta. Tanken är dock att det främst ska vara andra bibliotek utanför USA som 

bidrar med material, då LC vill anlägga ett globalt fokus eftersom material om 

USA redan finns samlat på LC:s webbsida. Trots namnet World Digital Library 

betyder det alltså egentligen, indirekt, världen utöver USA. Detta är något man 

kan reagera på om man tänker i normkritiska banor. Om LC är en sådan pass 

världsresurs som de själva påstår, varför ska de då behöva skapa ett externt projekt 

för detta? Varför inte använda sitt eget material?  

      Endast under detta projekt kan man se att LC och BA nämner varandra på sina 

webbsidor, men det är inte uppenbart att hitta detta. För att hitta dessa kommenta-

rer och artiklar måste man söka specifikt på respektive webbsida efter LC och BA. 

Trots att BA egentligen bara är en av många samarbetspartners i detta projekt, så 

omtalades det i båda länder när samarbetet inleddes. En artikel på LC:s webbsida 

omnämner samarbetet som mötet mellan det ”antika” och det ”moderna”, men 

märk väl att det inte sägs uttalat vem som är det antika och vem som är det mo-

derna i rubriken.148 Läser man artikeln framgår det dock att ”BA är en återupplivad 

organisation efter det antika biblioteket” (min översättning).149 Den mest anmärk-

ningsvärda artikeln var dock den som hette ”Reviving the Biliotheca Alexandrina 

- LC To Partner with Revived Library of Antiquity”.150 Ur en normkritisk synpunkt 

kan man undra vilken relevans ordet återupplivade hade med saken att göra, arti-

kelförfattaren får det att låta som om det vore LC som, genom samarbetet, åter-

                                                 
148 Library of Congress webbsida - sökord: Bibliotheca Alexandrina [2015-09-18], skärmdump sparad i 

uppsatsförfattarens ägo. 
149 Library of Congress webbsida - sökord: Bibliotheca Alexandrina [2015-09-18], skärmdump sparad i 

uppsatsförfattarens ägo. 
150 Library of Congress webbsida - sökord: Bibliotheca Alexandrina [2015-09-18], skärmdump sparad i 

uppsatsförfattarens ägo. 
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upplivat BA. På BA:s webbsida har jag inte hittat några liknande uttryck som det 

som finns på LC:s webbsida.151  

     Initiativet till WDL var som nämndes via LC:s Librarian, men det är ganska 

anonymt undangömt på LC:s webbsida. WDL kan lätt misstas för Archived Web-

sites som är något helt annat. Medan BA har en tydlig länk redan på sin nya start-

sida som leder till WDL. 

 

 

Sammanfattning 

Ur normkritisk och dikotomisynpunkt finns det en del att anmärka på angående 

språkbruket i denna del. LC kallar BA för det antika, återupplivade biblioteket och 

sig själva för det moderna. Som min analys hittills visat stämmer däremot inte 

denna bild. Det är också intressant att BA är noga med att visa på att WDL finns 

som en av de första länkar man ser på startsidan som besökare, medan LC, som 

var initiativtagare till detta, gömmer undan den på sin webbsida, kanske för att 

WDL:s fokus ligger på annat utöver USA? Det är åtminstone det intrycket som 

ges när länken är så anonym på LC:s sida jämfört med deras andra länkar och med 

hur BA visar sin länk. 

     För analysens del återstår nu bara att redovisa övriga intryck från BA och LC:s 

webbsidor. 

 

 

Bibliotekens webbsidor övriga intryck: BA  

Som redan har nämnts tidigare går BA:s webbsida att läsa på tre språk: franska, 

arabiska och engelska (deras egen ordningsföljd av språken). Förmodligen sträck-

er sig detta tillbaka från tiden när Egypten var fransk respektive brittisk koloni. 

Men man kan förmodligen tänka sig att det även är för att nå ut till en vidare krets 

av människor, då BA har en ambition om att vara tillgängliga för alla i ett globalt 

sammanhang. 

    Ytterligare en intressant aspekt är att BA har en liten bild av EU:s flagga längst 

ned på startsidan (både på den nya och den äldre webbsidan) där det står ”Support 

to Cultural Diversity & Creativity in Egypt Program - A program co-funded by the 

European Union”.152 En liten markering att landet ändå fortfarande har svårt att 

klara sig helt utan västerländsk hjälp?  

    BA ger också tydliga direktiv om hur man som utlänning ska bete sig när man 

kommer till Egypten. BA låter hälsa att Egypten är ett stolt, konservativt, men 

vänligt folk och listar olika sätt på hur utlänningar kan visa sin respekt gentemot 

det egyptiska folket, genom exempelvis tips på hur man bör klä sig. BA framhäver 

                                                 
151 Bibliotheca Alexandrinas webbsida - sökord: Library of Congress [2015-09-18]. 
152 Bibliotheca Alexandrinas webbsida > Start [2015-06-24] samt skärmdump sparad i uppsatsförfattarens 

ägo. 



 65 

även att kvinnor åtnjuter vissa förmåner som exempelvis separata köer gentemot 

män.153 Detta sista påstående om kvinnor är något som ofta väckt debatt i väster-

ländska länder. Med ett västerländskt synsätt är detta något diskriminerande, me-

dan det enligt BA, öst, är något positivt för kvinnor. Allt detta är intressant ur 

normkritisk och dikotomi synpunkt. Här lyser det mansdominerande igenom, men 

framställs som något positivt. Med väst ögon verkar det som ett förtryck, men i 

Saids anda så är det just det det är, ett västerländskt ideal som kränks, vi ska inte 

se på det så utan se det med deras, öst, ögon och att det då för dem kan verka som 

något positivt.154 

      

 

Bibliotekens webbsidor övriga intryck: LC  

LC har inga motsvarande tips som BA har ovan, men har andra intressanta 

aspekter som jag vill lyfta fram här. LC har ett par specifika länkar under sam-

lingsrubriken International Studies som dock inte är uppenbar att hitta.155 Den ena 

heter Global Gateway: World Culture & Resources och räknar in allt utom USA 

här. Ur normkritisk synpunkt kan detta tolkas som att LC indirekt alienerar allt 

som inte har med dem själva att göra, då övriga världen lyfts fram som något udda 

utöver USA.   

      Den andra länken heter Country Studies. Anmärkningsvärt är att bara cirka 

100 länder finns representerade där, trots att LC säger sig ha ett medieutbud på 

över 470 språk. Detta får sägas ge en skev bild av världen att inte kunna visa alla 

länder. Detta var något som BA lyckades göra på sin barnsida genom ett antal in-

ternationella alternativ, alltså inte utifrån sina egna resurser utan utifrån hjälp av 

ett antal globala länkar. Det som fått en framträdande plats på denna sida, Country 

Studies, är Kuba, Indien, Iran och Ryssland, vilket förmodligen inte är någon 

slump att det är dessa länder; Kuba och Ryssland är i konflikt med USA och här 

kan man studera varför. Trots att LC då kallar sig en ”unparalleled world re-

source” så märks inte detta riktigt på deras webbsida.156 

 

 

Sammanfattning 

Denna sista del visar återigen på dikotomin. BA verkar här ansluta sig mer till den 

traditionella bilden av hur öst brukar uppfattas som konservativt. Som Said däre-

mot visar så ska vi inte se på det med väst ögon, utan med öst ögon. LC motsäger 

dock igen bilden av sig själva som moderna, då de inte kan täcka in världens län-

                                                 
153 www.bibalex.org/libraries/presentation/static/15310.aspx [2015-01-18]. 
154 Said, E. W. (1978, 2013), Orientalism, s. 63. 
155 Library of Congress webbsida > More Than a Library > Presentation Transcript och länk längst ned på 

sidan [2015-09-18]. 
156 Library of Congress webbsida > About the Library > General Information [2015-01-18]. 

http://www.bibalex.org/libraries/presentation/static/15310.aspx
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der under länken Country Studies trots att de har en samling av material på över 

470 språk. 
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Slutdiskussion  

Jag har i analysen undersökt följande frågor utifrån dikotomin öst och väst i ett 

normkritiskt perspektiv: 

1) Hur framställer biblioteken sig själva på sina webbsidor? Stämmer detta med 

vad dikotomin uppvisar?  

2) Hur förhåller biblioteken sig till patriotism? Hur framställs i så fall detta på 

deras webbsidor?  

3) Kan man se om biblioteken säger något om varandra och hur detta i så fall för-

håller sig till bilden av dikotomin öst och väst som brukar målas upp? 

      Jag har även undersökt underfrågorna:  

Vad använder de för ordval, bildval, språk etc. på sina webbsidor? Vilka är biblio-

tekens mål, enligt dem själva och enligt vad webbsidorna uppvisar? Hur tillgäng-

liga är biblioteken och deras medier och vilken typ av utbud rör det sig om?  

     Analysen visar främst på tre huvudresultat, varav den största är att dikotomin 

inte stämmer. Enligt dikotomin ska öst vara slutna, traditionella och stillastående, 

medan väst ska vara moderna, öppna och innovativa. Undersökningen har gett en 

bild av att dikotomin egentligen är tvärtom och emellanåt mycket missvisande i 

hur öst och väst ofta ses. BA framställer sig själva som ett lärocentrum med ett 

stolt antikt arv, men med moderna inslag. Den traditionella bilden av ett mansdo-

minerat samhälle motverkas av ett antal bilder som visar upp kvinnor och sätter 

män i minoritet. De är öppna och har ett uttalat internationellt fokus för sina besö-

kare. De erbjuder sin webbsida på tre olika språk, engelska, franska och arabiska, 

och de erbjuder en barnklubb öppen för hela världens barn att gå med i. Däremot 

har de inslag av att upprätthålla ett västerländskt ideal i form av bland annat dock-

an Barbie och amerikanska tecknade superhjältar. 

      LC å sin sida framhäver sig som moderna och kallar BA för det antika, men 

enligt webbsidan framstår de som mycket traditionella och slutna genom ett tyd-

ligt inhemskt fokus. De är visserligen ett kongress- och nationalbibliotek, men de 

trycker själva på att ha resurser på 470 olika språk och att vara en världsresurs 

utan motstycke, men detta är svårt att se på deras webbsida. LC blir då i det här 

fallet slutna och stillastående, tvärtemot dikotomin som påstår att väst ska vara 

öppna och framåt. 

    Det andra resultatet är att patriotism är närvarande på både BA och LC:s webb-

sidor, men kanske allra tydligast hos LC. BA har en stolt, men subtil förhållning 
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till sin patriotism, förmodligen för att inte påverka deras internationella fokus. LC 

har en hel sektion och drar sig inte för att hylla sina krigsveteraner. 

      Båda biblioteken kan sägas använda sig av en föreställd gemenskap i den anda 

som Anderson förespråkar. Det skulle kunna sammanfattas i den största skillnaden 

mellan BA och LC som denna analys visat på, nämligen att BA verkar vilja sprida 

kunskap, medan LC verkar vilja samla kunskap. BA vill sprida denna kunskap 

genom att vara ett internationellt lärcentrum och riktar sig därmed redan från start-

sidan till en föreställd besökare av internationellt slag. LC vill samla kunskap och 

omsätta den i relation till USA och föreställer sig därför en besökare av främst 

inhemsk karaktär. 

      Det tredje resultatet är att enligt LC själva så är dem de moderna medan BA är 

det antika, fast min undersökning visar tvärtom. Det är dock svårt att svara på 

huruvida LC:s tolkning är ett medvetet sätt att upprätthålla normen, eller om det är 

ett omedvetet språkbruk eller kanske rent utav en komplimang, att BA har antik 

visdom?  

      Jag har även nämnt i denna uppsats att forskningen på detta område, dikoto-

min öst och väst i relation till bibliotek, ett öst perspektiv överlag samt patriotiska 

uttryck på bibliotek verkar vara underrepresenterat inom biblioteks- och informat-

ionsvetenskap i dagsläget. Denna lucka var märkbar i denna uppsats då jag inte 

hittade mycket att förhålla mig till. En förhoppning då med min uppsats är att jag 

lyckats ge ett bidrag för att täppa till denna lucka, men mer forskning behövs. Min 

studie kom att bestå av två bibliotek som fick representera öst respektive väst, 

men man kan med fördel tänka sig att en studie med fler objekt också vore gång-

bart och att även anlägga ett svenskt perspektiv på ämnet. Jag hoppas att jag har 

bidragit med relevant och intressant forskning som fler vill sätta sig in i - det be-

hövs mer på detta område för att synliggöra och bryta normer som på sikt bara kan 

gynna bibliotekssektorn. Denna uppsats får ses som mitt bidrag till att motverka 

västdominansen och som Kalonaityté skriver om att ge röst åt marginaliserade 

grupper, så hoppas jag att jag har gett en röst åt öst och förhoppningsvis bidragit 

med en mer korrekt bild av hur dikotomin öst och väst bör uppfattas. 

    Jag avslutar uppsatsen så som jag inledde den med Kiplings berömda citat i 

form av det inte lika berömda slutet på dikten som är att väst och öst visst kan 

mötas, inte geografiskt, men likväl ansikte mot ansikte, vi är alla jämlikar oavsett 

om vi är öst eller väst.157 Jag vill avsluta med dessa ord att Kiplings citat ofta an-

vänds missvisande, även av Said själv som var den österländska delens största 

förespråkare, då det hoppfulla slutet ofta utelämnas. För att detta slut ska bli verk-

ligt behövs mer forskning och mer debatt angående dikotomin öst och väst, och 

                                                 
157 Läs Kiplings dikt The Ballad of East and West i helhet via URL: www.gutenberg.org/ebooks/323. 
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vilken plats kan vara bättre att inleda på än just bibliotek, som ska vara neutrala 

och fördomsfria institutioner. 
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Sammanfattning 

Fokus för denna uppsats var att undersöka dikotomin väst och öst och huruvida 

detta återspeglades på bibliotek, samt patriotiska yttringar på bibliotek. Angrepps-

sättet var en normkritisk analys med nätetnografiska hållpunkter och studieobjek-

ten två internationellt erkända biblioteks webbsidor, nämligen Library of Congress 

(LC) och Bibliotheca Alexandrina (BA). 

Jag valde dessa ämnen för att de dels är underrepresenterade inom biblioteks-

sektorn, dels för att det kan vara av intresse för bibliotek överlag att reflektera 

kring normer och värderingar och varför väst alltid ses som det idealiska.  

       Huvudfrågorna som undersöktes var: Hur framställer biblioteken sig själva på 

sina webbsidor? Stämmer detta med vad dikotomin uppvisar? Hur förhåller 

biblioteken sig till patriotism? Hur framställs i så fall detta på deras webbsidor? 

Kan man se om biblioteken säger något om varandra och hur detta i så fall förhål-

ler sig till bilden av dikotomin öst och väst som brukar målas upp? 

      Normkritiken hjälpte mig att se hur skev dikotomin faktiskt var. Said och Nol-

gård bidrog med definitioner av öst och väst. Anderson bidrog med sina teorier 

om nationen som en föreställd gemenskap och hans beskrivningar av patriotism 

som uppbyggd på språkliga grunder. Hans motpol Said användes för att nyansera 

patriotism begreppet och Habermas använde utifrån att han förenade dessa två 

samt utifrån hans tankar om patriotism. 

      Metoden nätetnografi bidrog till att jag kunde undersöka webbsidorna utifrån 

vissa kriterier och se hur och om dessa överenstämde. 

      Analysen kunde visa på att dikotomin öst och väst egentligen är tvärtom; BA, 

öst, är de öppna och globala medan LC, väst, är de slutna och traditionella. BA 

använder sig av en föreställd gemenskap i form av att deras besökare på webbsi-

dan är globala och har anpassat webbsidan efter detta, med flera språkalternativ 

och västerländska ideal. Men de har även en subtil patriotisk prägel i form av hän-

visningar till ett stolt förflutet med det äldre alexandrinska biblioteket i fokus. 

      LC använder sig av en föreställd gemenskap att deras webbsida uteslutande 

besöks av inhemska personer. Deras referenser är främst amerikanska alternativ 

och en uttalad patriotisk anda på webbsidan i form av en hel sektion tillägnad 

amerikanska krigsveteraner.   
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