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Abstract 

In this paper we describe UX and design thinking as a method for library 

development, and we describe the library as a democratic arena and its democratic 

mission. These ideas and methods are becoming more of common use among 

libraries. Since public libraries have a democratic mission we find it relevant to 

examine what view is presented within these new methods of libraries, users and 

democracy. Design thinking and UX have developed within the private sector, and 

since libraries in Sweden are financed by the public sector conflicts may arise 

between the two. The purpose of this paper is to perform an ideology analysis of the 

document Design thinking for libraries – Toolkit (the Swedish version). This with 

the purpose to shed light on these aspects, and to find out how they relate to Paulo 

Freire’s and Henry Giroux’s theories of critical pedagogy and radical democracy 

with the concepts empowerment and marginalisation. From the analysis, an 

ideological view emerges that promotes neoliberal values, instead of a more radical 

democratic view that we would expect to find since the Toolkit is created as a 

method for library development. Users appear as providers of information, which is 

then used as a design-tool for this development. Compared to Freire and Giroux, 

this is not equal to empowerment since focus is not on strengthening users. In 

addition to this, we have found that problems are not allowed to exist in the Toolkit 

since they are invariably supposed to be seen as opportunities instead, which gives 

the impression that marginalisation is a person’s own fault. Furthermore, the Toolkit 

emphasises the librarian instead of the user, and also requires that the practitioner is 

open minded, positive and trusts the process. In other words, there is not much room 

for reflection or critical thinking, either among staff or users, hence, democracy is 

not promoted. 
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1 Inledning 

I dag förändras samhället i snabb takt, teknikutvecklingen står aldrig still, och de 

sätt på vilka vi interagerar med varandra och samhället förändras i och med detta. 

De krav vi har på tekniska hjälpmedel förändras även de. Vi har i dag stora 

förväntningar på att erbjudas samhällsservice när det passar oss, att ha möjlighet att 

uttrycka våra åsikter, samt att dessa ska lyssnas på. Självklart ska tjänsterna även 

vara enkla och smidiga att använda. Att lyssna till biblioteksanvändaren och försöka 

sätta sig in i dennes perspektiv blir en naturlig följd av samhällsutvecklingen, då 

förväntningarna och kraven på bibliotek, och även hur dessa arbetar, också 

förändras. User eXperience (UX) kan ses som ett arbetssätt eller en metod för att 

utveckla verksamheter i denna anda.  

 

UX kan översättas till användarupplevelse som handlar om att utgå från 

användarnas upplevelser ”innan, under och efter användning” av exempelvis en 

tjänst (ne.se). UX kan ses som ett paraplybegrepp för en flerstegsprocess där 

etnografiska metoder används för att förstå användarna och sedan designa 

förändringar utifrån denna förståelse (Ned Potter, 2016). UX kan därmed sägas 

handla om att utgå från användarnas upplevelser för utveckling av verksamheten. 

 

Att UX är en uppåtgående trend inom bibliotek kan vi se utifrån alla konferenser, 

regionala möten, informella nätverk och nya projekt som enligt Priestner och Borg 

(2016, s. 190) startas dagligen. Även i Sverige syns denna trend, främst bland 

akademiska bibliotek, där både Uppsala Universitet, Linköpings Universitet och 

Linnéuniversitetet har anställda UX-bibliotekarier. Men det finns även flera 

exempel på att UX är på väg in i folkbiblioteken. Under 2018 deltog 32 kommuner i 

utvecklingsprogrammet ”Mer för fler”, som arrangeras av Statens Kommuner och 

Landsting, Kulturskolerådet och Svensk biblioteksförening 

(biblioteksforeningen.se). Projektet går ut på att nå fler användare av bibliotek och 

kulturskola genom användarcentrerade metoder och arbetssätt (ibid.). Det 

förekommer också inspirationsdagar och workshops för bibliotek kring UX-

metoder. I Dalarna bjöd Länsbibliotek Dalarna och Högskolan Dalarnas bibliotek in 

till en dag med introduktion i Design Thinking och UX, där tanken var att visa hur 

dessa metoder kan vara bra verktyg för att utveckla det digitala såväl som det 

fysiska biblioteket. 

 

Vi kommer att analysera Design thinking för bibliotek – Verktygslådan för att vi 

uppfattar att denna text är något som kommer att förespråkas inom 

biblioteksutveckling i Sverige. Detta eftersom den nu översatts till svenska, och 

översättningen dessutom finansierats av några länsbibliotek och regioner. I denna 

text har vi både en normativ och deskriptiv ansats. Vi kommer att beskriva hur 

förespråkare för UX och design thinking ser på användare, demokrati och bibliotek 

utifrån texten Design thinking för bibliotek – Verktygslådan, vilket ger en 

deskriptiv, beskrivande ansats. Det normativa i vår text tar sig uttryck främst i våra 

definitioner av begrepp där vi ger vår syn på bland annat bibliotekets uppdrag samt 

begrepp kopplade till demokrati. Det normativa handlar enligt Esaiasson et al. 
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(2012, s. 29, 42) om att författaren reder ut och argumenterar för hur saker bör vara. 

I vårt fall handlar det om en metod för biblioteksutveckling (UX med design 

thinking) i förhållande till bibliotekens användare och demokratiska uppdrag genom 

en ideologianalys. 

 

Vi tror att det kan vara av intresse att studera UX och dess metoder ur ett kritiskt 

perspektiv, då dessa ökar i popularitet. Eftersom metoderna nu används bland 
folkbiblioteken och är något professionen måste förhålla sig till så är det relevant för 

både bibliotek och profession att studera dessa närmare. UX har sitt ursprung inom 

den privata marknaden (Datig, 2015, s. 235) och då biblioteken i Sverige finansieras 

med offentliga medel och har ett uppdrag som grundar sig i demokrati så skulle en 
eventuell konflikt kunna uppstå dem emellan på grund av dessa bakgrunder, vilket 

gör undersökningen relevant även för samhället. Då vi inte funnit så mycket tidigare 

forskning gällande folkbibliotek och UX, eller några direkt kritiska undersökningar, 
så är detta också en intressant undersökning för biblioteks- och 

informationsvetenskapen (B & I). Vår förhoppning är att få fram ny kunskap kring 

fenomenet och metoden UX inom bibliotek som kan bidra till att förstå helheten 
kring ett fenomen som verkar användas mer och mer. 

 Bakgrund  
Denna uppsats kommer att handla om UX och främst metoden design thinking. Vi 

ställer oss frågan hur UX ursprung från affärsvärlden går ihop med biblioteken och 

dess demokratiska uppdrag. Därför beskrivs här UX och design thinking, och vi 

försöker också att sätta in dessa i ett bibliotekssammanhang eftersom metoden 
nyligen anpassats till bibliotek. Då vi väljer att göra en ideologianalys och även har 

en normativ ansats behöver vi skriva fram vad bibliotek och demokrati innebär i 

denna text. Detta görs genom delarna Samhällsutveckling med marknadsorientering 
i fokus, B & I, Demokrati, Bibliotek (med Bibliotekens demokratiska uppdrag, 

Biblioteksutvecklingens drivkrafter, Utvärdering inom bibliotek, samt Metoder för 

praktisk biblioteksutveckling), Användare, samt UX och design thinking. 

1.1.1 Samhällsutveckling med marknadsorientering i fokus  

Sättet att driva offentliga verksamheter förändrades under 1980-talet och framåt, 

och har flera benämningar – bland annat NPM och new public philosophy 

(Buschman, 2003, s. 15; Hansson, 2012, s. 92). Dessa kan ses som utvecklade 

parallellt med den nyliberalism som blev vanligare och fick fäste under samma tid. 

Buschman (2003, s. 15) skriver att new public philosophy bland annat innebar ett 

förändrat språk och förändrade riktlinjer inom den offentliga sektorn, där den 

ekonomiska filosofin blev det som skulle utveckla samhället. 

 

Lindgren (2014, s. 32-33, 85) skriver att NPM innebar att det blev vanligare att vilja 

driva offentliga verksamheter som privata vinstdrivande företag, vilket resulterade i 

att resultatstyrning och utvärdering blev vanligare. Hansson (2012, s. 47) tar också 

upp denna förändring i samhället, vilken enligt honom även förändrade synen på 

folkbibliotekets roll. Han menar att när det marknadsorienterade synsättet flyttade in 

i bibliotekssektorn så blev det vanligare att tala om bibliotek som exempelvis en 

bokhandel (ibid., s. 47). Det handlar också om nya förutsättningar i det digitala 

samhället (Rivano-Eckerdal, 2014, s. 93-94).  
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1.1.2 Biblioteks- och informationsvetenskap 

Forskning kring användare inom B & I ändrade fokus från en systemorienterad 

inriktning till ett intresse för personen runt 1970-talet (Case & Given, 2016, s. 8). 

Sellbjer (2007, s. 125) tar upp utvecklingen inom den pedagogiska disciplinen och 

om synen på vilken kunskap vetenskap kan åstadkomma. Utifrån texten kan sägas 

att det från 1970-talet började skifta från en positivistisk syn på vetenskaplig 

kunskap till en mer tolkande syn, som innebär att vi kan förstå världen utifrån olika 

perspektiv (ibid., s. 125). 

 

Även biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning har följt denna utveckling 

(Sellbjer, 2007, s. 125). Forskare som utgår från socialkonstruktivistiska tankar 

fokuserar då på att analysera språk, kommunikation och text med hjälp av 

exempelvis textanalys och ideologianalys (ibid., s. 125). Sellbjer (2007, s. 125) 

menar att detta i längden bör innebära ett ökat intresse för olika samhällsteorier och 

frågor om demokrati. 

 

För att göra detta kan kritisk teori användas för att som Leckie och Buschman 

(2010, s. x) skriver, kritisk teori handlar om att ifrågasätta grunderna till olika 

påståenden, vilka aldrig är helt neutrala. Detta är dock något som enligt författarna 

inte är så vanligt inom B & I (ibid., s. xi). Leckie och Buschman (2010, s. xii) menar 

dock att kritisk teori behövs inom praktiknära forskning dels för att förbättra och 

stärka forskningen men också för själva verksamheten. 

1.1.3 Demokrati 

Demokrati handlar om att alla ska ha rätt till och makt att påverka, vilket Stensmo 

(2007, s. 65) beskriver som demokratins grundtanke. Nationalencyklopedin skriver 

att vissa anser att ekonomisk demokrati är en förutsättning för demokrati, alltså att 

pengar är jämnt fördelade, medan andra menar att det är en livsstil där vi är fria, 

jämlika, hjälpsamma och respektfulla (ne.se). Stensmo (2007, s. 64) skriver att för 

att kunna tala om jämlikhet måste det förtydligas vilken typ av jämlikhet som avses. 

Vi delar här tanken om alla personers lika värde och rättigheter (ibid., s. 64).  

 

Enligt Nationalencyklopedin innebär jämlikhet inom liberalismen rätten till egen 

och fri utveckling, medan jämlikhet inom socialismen innebär ”lika möjligheter och 

rätt till att ta del av materiella och kulturella värden” (ne.se). Det sistnämnda 

stämmer överens med Stensmos (2007, s. 65) beskrivning av att ha jämlikhet som 

mål; att alla ska ha lika möjlighet att uppnå samma resultat, och för detta kan krävas 

olika resurser för olika personer beroende på våra olika förutsättningar. När det 

gäller biblioteket innebär detta att ha resurser anpassade efter användarnas olika 

behov och förutsättningar, så att alla ska kunna ta del av biblioteket, och i det långa 

loppet även samhället och därmed också demokratin. 

 

Rivano-Eckerdal (2017, s. 1012-13) skriver om en radikal demokratisyn vilken 

hänger ihop med den senare synen på jämlikhet. Där arbetar biblioteket som 

demokratisk institution för ett jämlikt samhälle, med engagerade medborgare som 

deltar för att uppnå detta. Vi anser utifrån detta att demokrati handlar mer om att 

arbeta i kollektiv anda, än som i den liberala synen främst se efter ens egna 



 

4(57) 

 

intressen. Till den radikala synen på demokrati och kritisk pedagogik hör också 

begrepp som empowerment (emancipation, stärkande) och marginalisering 

(utelämnande, förminskande), vilka hör samman med vår syn på demokrati. Dessa 

begrepp förklaras närmare i 1.4.1. 

 

Demokratiska utmaningar finns dock för biblioteken. Som Rivano-Eckerdal (2014, 

s. 94) är inne på så tar också Fichtelius, Persson och Enarson (2018, s. 3) i Kungliga 

bibliotekets utkast till nationell biblioteksstrategi upp digitaliseringen som ett hot 

mot demokratin och som en utmaning för biblioteken. Där ses källgranskning av 

information, samt tillgänglighet och bevarandeuppdrag som stora utmaningar vilka 

är viktiga för vår demokratiska utveckling (Fichtelius et al., 2018, s. 3). Här kommer 

också jämlikhetsbegreppet in igen, och vi ser biblioteket som en viktig del i ett 

demokratiskt samhälle, där alla människor utifrån sina egna förutsättningar får de 

hjälpmedel som behövs för att kunna ha samma möjlighet att ta del av olika 

information och kunskap. Biblioteket är också en av få platser dit vi kan gå utan att 

behöva konsumera något vilket i dagens konsumtionssamhälle också skulle kunna 

uppfattas som befriande. 

1.1.4 Bibliotek 

Här beskrivs olika aspekter av bibliotek med relevans för resten av uppsatsen. 

1.1.4.1 Bibliotekets demokratiska uppdrag 

Fri kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, som biblioteken ska bidra till, hör 

nära samman med tanken att kunskap är makt (Stensmo, 2007, s. 63). Till makt hör 

även frihet, och Stensmo (2007, s. 63) tar upp två olika syner på frihet: frihet till (att 

kunna välja, ställa krav) och frihet från (avsaknad av restriktioner, tvång). I det 

senare handlar det bland annat om att ge samma möjligheter till grupper i samhället 

som inte har likartade förutsättningar, vilket bibliotekslagen (SFS 2013:801) visar i 

4 § där biblioteken utifrån personers ”olika behov och förutsättningar [ska] erbjuda 

litteratur och tekniska hjälpmedel för att [alla ska] kunna ta del av information”. Att 

biblioteksverksamhet enligt bibliotekslagens (SFS 2013:801) 2 § ska ”finnas 

tillgänglig för alla” gör att biblioteken har som uppdrag att alla ska ha samma 

möjlighet och på så sätt stärka oss och vårt samhälle.  

 

Sellbjer (2007, s. 125-26) skriver att biblioteket också kan förstås som en ”arena där 

demokratiska värderingar försvaras och fördjupas, där läsning av skönlitteratur blir 

en del av emancipation för att överbrygga socioekonomiska och inte minst 

kulturella klyftor”. Biblioteket har därmed en viktig roll i det demokratiska 

samhället, att vara en plats fritt tillgänglig för alla där man kan utforska, inspireras 

till och hitta redskap för att skapa kunskap, samt en plats för diskussion. 

1.1.4.2 Biblioteksutvecklingens drivkrafter 

Buschman (2017, s. 218) skriver att biblioteket och professionen alltid utvecklats 

och anpassats efter samhällets förändringar, besökares önskemål och behov, samt 

framtidens krav och behov, och att detta kan liknas vid John Deweys pragmatism. 

New public managements intåg kan utifrån Lindgren (2014, s. 33) sägas ha bidragit 

till ett konkurrenstänkande inom offentliga verksamheter som innebär att det blir 
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viktigare att kunna mäta och jämföra verksamheter, vilket nu också syns inom 

biblioteken. I en tidigare text skriver Buschman (2003, s. 6) att en kriskultur kan 

urskiljas inom bibliotekssektorn, där framstående personer ständigt utlyser nya och 

motsägelsefulla kommande kriser för biblioteken och professionen. Författaren drar 

slutsatsen att detta sker på grund av att endast ytliga analyser av händelser som kan 

påverka professionen gjorts (ibid., s. 6). 

 

Denna kriskultur påverkar i sin tur bibliotekariers syn på sig själva och biblioteket, 

och detta ständiga ifrågasättande av bägges framtid är något Lindgren (2014, s. 21, 

34) också är inne på när hon tar upp negativa bieffekter av kvalitetsmätning och 

granskningssamhället. Dessa bör kunna vara anledningar till den rädsla att inte 

platsa inom den kommunala förvaltningen som Hansson (2012, s. 49) tar upp. Där 

han tar upp skiftet till kommunalt drivna folkbibliotek, och uttrycker det som att 

denna rädsla ”sedan mitten av 1980-talet kunnat ses som en central drivkraft i såväl 

den lokala som nationella biblioteksutvecklingen” (ibid., s. 49). Författaren 

fortsätter med att bibliotekssektorn är så angelägna om att följa med i utvecklingen 

att de tror sig behöva följa efter varje nyhet och att risken då finns att de glömmer 

bort det politiska ansvar som biblioteket har (ibid., s. 84). Vidare menar Hansson 

(2012, s. 145) att biblioteken i sin iver att förändras inte ifrågasätter utvecklingen, 

som exempelvis digitaliseringen, vilken han menar tas emot helt okritiskt. Hansson 

(2012, s. 145) tar upp digitala paketlösningar som exempel, vilka påverkar 

samlingarna där biblioteket inte kan påverka utbudet. 

 

Denna beskrivna rädsla kan kanske resultera i en ökad benägenhet att hoppa på nya 

metoder och låta användare vara med att utforma biblioteket, men när det gäller 

exempelvis beståndsutveckling ställer sig Hansson (2012, s. 44) frågan ”om 

biblioteken ska ge folket det folket vill ha eller om de ska ge folket det folket inte 

visste att de ville ha”. Författaren fortsätter med att biblioteken är del i att 

”motverka kommersialismens negativa verkningar” genom att vara en plats där 

olika alternativ samlas (ibid., s. 44). I denna rädsla kan urskiljas en motsättning 

mellan viljan att utvecklas med sin tid och det uppdrag som också styr bibliotekets 

utveckling. 

1.1.4.3 Utvärdering inom bibliotek 

Lindgren (2014, s. 25, 31-32) skriver att utvärdering ökar ordentligt och blir något 

normalt inom den offentliga sektorn i Sverige under 1980-1990-talet och framåt, där 

en övergång till resultatstyrning skett. Denna förändring sker samtidigt som 

nyliberalismen med det marknadsorienterade synsättet blir vanligare. Vidare skriver 

författaren att detta innebär att när det kommer till utveckling av offentliga 

verksamheter så ses utvärdering som ett effektivt och självklart inslag (ibid., s. 25). 

 

Vi kan genom att läsa olika texter kring biblioteksutveckling se en självkritik där 

bland annat Persson (2006, s. 10) skriver att verksamheten oftast är mer praktiskt 

inriktad och att utvärdering sällan sker – arbetet går på rutin. Persson (2006, s. 9-10) 

menar att detta kan grunda sig i bristande kunskap vad gäller metoder för analys och 

reflektion.  
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I Kungliga bibliotekets rapport (2015, s. 20) kring utvärdering och 

kvalitetsutveckling för folkbibliotek finns en utvärderingshjälp som är tänkt som ett 

verktyg för att hitta arbetssätt och arbetsformer för att förbättra verksamheten. De 

vill helt enkelt uppmuntra biblioteken till att testa metoder och utvärdera sin 

verksamhet, då de menar att kvalitetsarbete handlar om att hela tiden pröva och 

ompröva i ett ständigt förnyelsearbete, där uppföljning och utvärdering bör vara en 

naturlig del (ibid., s. 11-12). De menar att biblioteken ska ha en verksamhet som 

både behåller gamla användare såväl som bjuder in nya (ibid., s. 4). 

1.1.4.4 Metoder för praktisk biblioteksutveckling 

Det underlag som bibliotek vanligtvis har att utgå från för biblioteksutveckling 

består bland annat av statistik. Ögland, Lundgren och Wockatz (2012, s. 8) skriver 

att biblioteksstatistik har olika syften, där den på nationell nivå ofta används i 

politiskt syfte, för att utreda politiska åtgärder. På lokal nivå används nationella 

nyckeltal för att kunna jämföra kommuner med liknande förutsättningar, dessa 

används bland annat för att se hur mål uppfylls (ibid., s. 8). Internt används statistik 

också för utveckling av den egna verksamheten (ibid., s. 8). Författarna skriver 

också att även om bibliotekens verksamhet inte har för avsikt att gå med ekonomisk 

vinst, så finns ändå ett krav på att skattepengar används effektivt (ibid., s. 31). 

 

Det har dock riktats kritik kring att använda statistik som underlag för att utvärdera 

folkbibliotekets verksamhet, och Priestner och Borg (2016, s. 2) tar bland annat upp 

att siffror i sig inte säger så mycket i sammanhanget. Det kan också finnas områden 

som inte mäts alls och ibland kan det vara oklart vad som definieras. Här kan man 

säga att det bland annat handlar om hårda mätbara värden och mjuka svårmätbara 

värden, och att det inom folkbibliotek ofta handlar om mjuka värden gör det svårare 

att enbart gå på biblioteksstatistik. 

 

Om vi lämnar statistiken och tittar på andra metoder för biblioteksutveckling, ser vi 

att dessa kan se ut på många olika vis och ofta sker i projektform. Ett exempel på 

detta är tvinning, där man jämför sin verksamhet med en liknande verksamhet. 

Denna modell har använts av bibliotek, men också inom skolvärlden och även inom 

företagsvärlden, med så kallad benchmarking (Axelsson, 2009b, s. 8). Metoderna 

handlar om att diskutera med andra medarbetare och att titta på hur andra bibliotek 

arbetar med ett valt problemområde, samt metoder som fokusgrupper och 

observation (Axelsson, 2009a, s. 7). En praktiskt inriktad metod som använts inom 

skolans värld är aktionsforskning. Persson (2006, s. 11-12) beskriver metoden som 

att problem utreds genom reflektion, med hjälp av handledare, och att titta på 

praktiken. Ett annat redskap är taxonomier, vilka är hierarkiska nivågrupperingar av 

mål inom olika områden som sedan kan användas som diskussionsunderlag i 

biblioteksutveckling (Ögland, 2013, s. 9-10). 

1.1.5 Användare 

Gabriel Naudé var enligt Hansson (2012, s. 17) först med och bidrog till att sätta 

”användarnas behov [...] i centrum”. Detta var redan på 1600-talet, och i dag har 

användaren en än mer central roll inom biblioteken. I Kungliga bibliotekets utkast 

till nationell biblioteksstrategi från 2018 kan vi se exempel på den 
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användarcentrerade trenden, där bibliotek ska arbeta utifrån användarens perspektiv 

(Fichtelius et al., 2018, s. 4). Enligt Kann-Christensen och Andersen (2009, s. 212) 

är det bland folkbiblioteken i dag aldrig någon som inte försöker tillgodose 

användarnas preferenser och behov, och denna diskurs, eller institutionaliserade 

norm, benämns användarorienterad. Författarna menar att det i dag handlar om att 

nå användare på deras villkor (ibid., s. 212). 

 

Kann-Christensen och Andersen (2009, s. 212) frågar sig dock om inriktningen 

användarorienterad är samma sak som ”customer satisfaction view”, som kan 

översättas till kundnöjdhet, inom bibliotek. Som Hansson (2012, s. 8) uttrycker det 

när han skriver om ett ”spänningsfält mellan två ytterligheter” när det kommer till 

synen på användare, och tar upp att det finns de som ser bibliotekets verksamhet 

som ett stöd för medborgares ”möjlighet till demokratisk delaktighet” samt de som 

ser användare som ”föremål för bibliotekets utbud av tjänster och ’produkter’”, där 

det senare kan stämma bättre överens med kundnöjdhet. 

 

Det finns enligt Hansson (2012, s. 47) ingen bestämd benämning av de som besöker 

biblioteket och tar upp olika exempel som låntagare, avnämare, brukare och 

användare. Hansson (2012, s. 47) skriver att användare började kallas för kunder 

under 1980-talet och framåt, men att detta är missvisande när det kommer till 

bibliotek då kund är ”en part i en ekonomisk relation”. 

1.1.6 UX och design thinking 

För att utveckla verksamheten finns det en rad olika metoder som alla utgår från 

användaren, det vill säga metoder som ingår i begreppet UX. Det handlar bland 

annat om user experience design, user-centred design, human centred design, 

usability, design thinking och service design (Lundberg, 2017, s. 13). Datig (2015, 

s. 235) skriver att user-centred design kan ses som föregångare för UX, där 

användaren sätts främst i designprocessen. Det finns alltså många olika begrepp för 

användarcentrerad design och därtill en mängd olika metoder som alla fokuserar på 

att arbeta för användarna och tillsammans med användarna. Gemensamt har de dock 

att de alla utgår från användarna när de utvecklar en tjänst, vara eller ett program, 

samt att de använder etnografiska metoder (Datig, 2015, s. 238). 

 

I Biblioteksbladet nummer 10 från 2014 finns en artikel där fenomenet UX beskrivs 

som ett förhållningssätt att arbeta med när det handlar om att utveckla 

användarvänliga digitala tjänster (Carlsson, 2014, s. 34). UX-begreppet är i dag 

bredare och handlar om mer än bara teknik och Bowler et al. (2011, s. 724) skriver 

att user-centred design handlar om att tänka utifrån användaren genom hela 

planeringen och utvecklandet av en tjänst eller produkt. 

 

En metod inom UX är design thinking. Design Thinking for Libraries – Toolkit 

(IDEO, 2015) är en text som är tänkt att användas för att arbeta med design thinking 

som metod för verksamhetsutveckling i bibliotek. Design thinking använder en rad 

metoder, verktyg och tekniker som etnografiska metoder och olika 

kartläggningstekniker (Culén et al., 2016, s. 3). Verktygslådan har tagits fram av 

IDEO tillsammans med folkbiblioteken i Aarhus och Chicago, med finansiering från 



 

8(57) 

 

Bill och Melinda Gates stiftelse (Bill & Melinda Gates Foundation) (IDEO, 2018, s. 

4). IDEO är en global konsulttjänst för design och innovation, som bland annat 

skapat Apples första mus och den första bärbara datorn (ibid., s. 5). 

 

Design thinking för bibliotek – Verktygslådan (IDEO, 2018) är den svenska 

översättningen, som enligt hemsidan är finansierad av läns- och regionbiblioteken i 

Örebro, Uppsala, Skåne och Dalarna (designthinkingförbibliotek.se) och det är 

denna text vi kommer att analysera i detta arbete. I och med den svenska 

översättningen så kan vi anta att fler bibliotek kommer att börja arbeta med dessa 

metoder, och att det är flera länsbibliotek som finansierat densamma stärker också 

detta antagande. 

 

Design thinking börjar med att utvärdera människors behov och handlar därmed om 

”människocentrerad design” (IDEO, 2018, s. 6). de Jong (2014, s. 145) menar att 

design thinking placerar användaren främst i designprocessen med målet att göra 

utformandet av en tjänst lika värdefull för användaren som själva tjänsten – det vill 

säga hela upplevelsen. Det handlar om att lösa ett definierat problem med hjälp av 

faserna som Fosmire (2016) beskriver som tre i:n i design thinking: inspiration, 

idéfas och iteration – ett tänkande som vi kan se genomsyrar UX. Inspiration 

handlar om olika metoder för att fördjupa förståelsen för användaren, och idéfas är 

fasen där idéerna utvecklas och skapas (ibid.). Iteration betyder upprepning och 

innebär att processen inte blir klar, utan att utvärdering, justering och att testa är en 

ständigt pågående cykel (ibid.), tills det att tjänsten upphör (de Jong, 2014, s. 142). 

 

Att användarcentrerade metoder är en uppåtgående trend är något vi redan tagit upp 

inledningsvis. Begreppet UX i sig beskrivs som ”trendigt” och Johanna Olander 

intervjuas i Carlssons (2014, s. 34, 36) artikel och menar att ”UX är varken 

krångligt eller magiskt utan nödvändigt om biblioteken ska kunna ta fram värdefulla 

tjänster som står sig i konkurrensen med andra aktörer”. Lundberg (2017, s. 63) tar 

också upp vikten av att sprida goda exempel och märkbara fördelar med metoden 

för att få fler att arbeta på detta sätt, vilket bland annat görs genom workshops. 

Vidare skriver Lundberg (2017, s. 65) också att UX kan vara ett sätt att möta dagens 

kunskapssamhälle och nya behov av effektivitet. 

 Problemformulering 
Digital teknik och marknadsorientering har förändrat samhället och synen på 

biblioteket, men också synen på användare och demokrati. Inom biblioteks- och 

informationsvetenskapen (B & I) kan vi inte hitta någon forskning kring vad UX-

konceptet för med sig, men vi kan ändå se att dessa idéer och metoder blir mer 

vanliga bland bibliotek. Vi kan i bibliotekslagens (SFS 2013:801) 2 § se att 

biblioteken ”i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 

samhällets utveckling”. Därför framstår det som angeläget att undersöka vad dessa 

nya metoder enligt förespråkare har för syn på biblioteket, användare och 

demokrati. 
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 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår text är att studera fenomenet UX och metoden design thinking inom 

folkbibliotek ur ett kritiskt perspektiv. Vi kommer att göra en ideologianalys av 

dokumentet Design thinking för bibliotek – Verktygslådan i vilken vi undersöker 

huruvida dolda värderingar, talande tystnader och antaganden finns. Vi försöker 

således se spår av den ideologi som uttrycks inom UX och metoden design thinking, 

vilken ses i förhållande till demokrati och empowerment.  

 

Frågeställningar: 

• Hur beskrivs användaren i termer av empowerment i texten Design thinking 

för bibliotek – Verktygslådan? 

• Vilken syn på demokrati uttrycks inom UX, utifrån texten Design thinking 

för bibliotek – Verktygslådan?  

• Hur relaterar UX ideologiska syn på demokrati och empowerment utifrån 
texten Design thinking för bibliotek – Verktygslådan till teorier kring 

demokrati från Paulo Freire och Henry Giroux? 

 Definitioner 

Här presenterar vi vår syn på de begrepp som är betydelsefulla för förståelsen av 

denna undersökning kring UX. 

1.4.1 Radikal demokrati 

Vi tar vår utgångspunkt i Paulo Freires kritiska pedagogik med fokus på 

medvetandegörande, samt radikal demokrati från Henry Giroux, vilket utgör det 

ramverk som vi kommer använda oss av i vår textanalys genom att jämföra detta 

mot våra resultat. Denna syn på demokrati stämmer överens med vår egen och blir 

därför det vi utgår från. 

 

För att ett demokratiskt samhälle ska vara möjligt, krävs det enligt Giroux att 

medborgarna ser sig som delaktiga aktörer som ingår och medverkar till demokrati 

(Eryaman, 2010, s. 132). Det handlar om en kollektiv process, där alla i samhället 

ska ha samma möjlighet att delta, och för att uppnå detta behöver vissa grupper 

stärkas (ibid., s. 132) med hjälp av kritisk pedagogik och olika strategier för 

empowerment. 

 

Enligt Riedler och Eryaman (2010, s. 90) arbetade Freire för att förbättra 

möjligheterna för fattiga och marginaliserade grupper att bli medvetna om deras 

kollektiva makt i samhället, och Giroux har enligt Eryaman (2010, s. 131) skrivit 

flera verk om utvecklandet av en kritisk pedagogik för radikal demokrati. För de 

båda teoretikerna handlar det om att stärka marginaliserade grupper – att få dem att 

bli medvetna för att kunna vara aktiva deltagare i samhället; vägen mot ett 

demokratiskt samhälle går via empowerment. 

 

Många ser Freire som en föregångare för empowerment, medan han själv talade om 

”conscientização”, som handlar om att få upp ögonen för sociala, politiska och 

ekonomiska motsättningar och handla mot dessa (Freire, 1972, s. 37), vilket skulle 

kunna översättas till att medvetandegöra. En viktig del i detta är att hjälpa till att 
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formulera problem som personen kan relatera till sin värld, så att denne kan se sig 

själv i ett sammanhang och därmed också bli engagerad (ibid., s. 81). Empowerment 

handlar alltså om att stärka människor genom att få dem medvetna om sin situation. 

Detta kräver ett kritiskt tänkande och att kunna begripa sin värld, en värld som 

personen är delaktig i och som går att förändra (ibid., s. 83). På så sätt kan 

människor bli engagerade och aktivt delta i det demokratiska samhället. 

 

Enligt Eryaman (2010, s. 132) så menar Giroux att väsentligt i en demokrati är att 

individen ser sig som en aktiv deltagare i det demokratiska samhället och då är 

marginalisering de begränsningar som medborgare har för att kunna delta som 

engagerade aktörer. Denna marginalisering är knuten till förtryck, vilket Paulo 

Freire definierade som förnekandet av en individ eller en grupps förmåga (ibid., s. 

132). För att vi ska ha en fungerande deltagande demokrati måste vi få bort sociala, 

kulturella och institutionella barriärer för att på så sätt stärka individer och 

underrepresenterade grupper så att de ser sig som deltagare i det demokratiska 

samhället (ibid., s. 132). 

 

Begreppen empowerment och marginalisering kopplas i teoriavsnittet ihop med 

biblioteksverksamhet (se 3.2). 

1.4.2 UX 

Som vi tidigare nämnt så är UX både en metod för verksamhetsutveckling och ett 

förhållningssätt (Priestner & Borg, 2016, s. 3). Lundberg (2017, s. 13) skriver att 

detta gör att begreppet UX kan vara förvirrande, men båda utgår från att placera 

användaren och dennes behov i centrum. Det finns en rad olika användarcentrerade 

metoder som Lundberg (2017, s. 13) menar ingår i UX, och att UX kan ses som ett 

paraplybegrepp. Vi tolkar begreppet UX som Carlssons (2014, s. 34) bredare 

definition antyder – som innefattandes alla kontaktytor en person har med ett företag 

eller en organisation. 

 

Lundberg (2017, s. 13) skapar sitt eget begrepp ”biblioteks-UX”, för att förtydliga 

att det endast innefattar biblioteksanvändare och deras totala upplevelse av 

biblioteket, och all service och alla tjänster kopplade till det. Biblioteks-UX är en 

term som inte återfinns i tidigare forskning. Vi väljer i stället att benämna UX som 

UX, då detta är ett begrepp som används inom flertalet områden, däribland 

biblioteket. Vi ser därför ingen anledning att behöva specificera att det handlar om 

bibliotek, då tanken med det iterativa – att utgå från en idé, testa och utvärdera – är 

densamma oavsett var UX används. 

 Avgränsningar 
Akademiska bibliotek beskrivs i litteraturen som instrumentella, där mer hårda 

värden har företräde i och med att deras främsta uppgifter är att förmedla 

information och bidra till kunskapsutveckling (Hansson, 2012, s. 49, 59, 155). 

Beskrivningen av folkbibliotek gör däremot att det är mer mjuka värden som 

framkommer, där exempelvis bibliotekets hyllor och rum ska vara platser där 

information som belyser olika vinklar av fenomen, och som ger en grund för 

diskussion och debatt ska finnas, eftersom detta är en grund i ett demokratiskt 
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samhälle (Buschman, 2003, s. 42, 48, 112). En demokratisk aspekt är något vi är 

intresserade av att undersöka med UX och design thinking, och därför är en 

inriktning mot folkbibliotek mer lämplig för oss här, även om utbildningsbibliotek 

också finns med bland litteraturen vi läst. 

 

För material till detta arbete har vi utgått från referenslistor till litteratur vi tidigare 

läst, men också sökt i databaserna LISA och LISTA. Att endast använda dessa 

databaser ser vi inte som ett direkt problem i detta arbete, med tanke på uppsatsens 

omfång och ämne. Texter som endast fokuserade på (utvecklandet av) digitala 

tjänster valdes bort eftersom vi är intresserade av användares fysiska 

biblioteksupplevelse. 

 Disposition 
Här följer en presentation av uppsatsens fortsatta upplägg. Då vi tittar på UX inom 

folkbibliotek, och denna metod och förhållningssätt sägs komma från en new public 

management-inriktning samt utgå från användare, så inleder vi kapitel 2, Tidigare 

forskning, med Biblioteksanvändare, och fortsätter med Demokrati, 

Biblioteksutveckling och New Public Management samt UX och design thinking. 

 

Vidare följer Teori i kapitel 3, där begreppet ideologi beskrivs, samt teorier om 

demokrati och utbildning från Paulo Freire, utifrån Riedler och Eryaman (2010) och 

Henry Giroux utifrån Eryaman (2010). 

 

I kapitel 4 behandlar vi Metoden textanalys, och då ideologianalys, vilken vi 

kommer att använda oss av i vår analys. Det empiriska materialet Design thinking 

för bibliotek – Verktygslådan (IDEO, 2018) presenteras också. 

 

Vi kommer att använda oss av två analyser i denna text, och kapitel 5, Resultat och 

en första analys, är den första där vi tittar på det empiriska materialet och försöker 

uttolka vad förespråkare säger och inte säger om metoden, användaren och 

biblioteksutveckling. I den andra analysen, i kapitel 6, kopplar vi teorin till det 

empiriska materialet för att försöka se vilken ideologisk syn på demokrati och 

empowerment som framkommer. 

 

Diskussionen i kapitel 7 behandlar frågor gällande UX och design thinking utifrån 

våra analyser, exempelvis användare och NPM. Dessutom förs diskussioner kring 

val av metod och teori, samt möjliga vägar för vidare forskning. 

 

Slutligen ges en Sammanfattning av uppsatsen, och efter det följer den litteratur vi 

använt oss av i Referenslistan. 

2 Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning relevant för vår undersökning om de olika 

områdena användare, demokrati, biblioteksutveckling och UX. 
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 Biblioteksanvändare 
Som redan nämnts så skriver Case och Given (2016, s. 8) att forskning kring 

användare och deras informationsbeteende inom B & I ändrade sitt fokus runt 1970-

talet, från en systemorienterad inriktning med fokus på system och klassificering, 

till ett konstruktivistiskt tänkande med intresse för personen. Begreppet user-centred 

har haft stort genomslag inom biblioteks- och informationsvetenskapen enligt 

Dalrymple (2001, s. 156). En sådan inriktning har också påverkat utvecklingen mot 

att använda mer etnografiska och kvalitativa metoder (ibid., s. 160). 

 

Bowler et al. (2011, s. 725) frågar sig vems röst som ska höras när biblioteket 

utformar tjänster och service, där man kan utgå från olika typer av användargrupper. 

En annan lösning kan enligt författarna vara att designa för bredast möjliga 

användare, en slags universell design (ibid., s. 725). Universell design kan sägas 

likna den användare UX vill designa för, vilket enligt Datig (2015, s. 236) handlar 

om att se alla de olika användare som kan finnas för varje produkt eller service.  

 

I Hedemark, Hedman och Sundins (2005) diskursanalys kring folkbibliotekens syn 

på användare identifieras olika diskurser. En av dessa kommer från en demokratisk 

syn på folkbiblioteket som stärkande, där användarna benämns i plural, som 

exempelvis medborgarna (ibid.). En annan är den pedagogiska och lärande synen, 

där användaren är någon som behöver guidning (ibid.). 

 

Lanclos (2016, s. 22) beskriver den historiska utvecklingen av akademiska 

bibliotek, där bibliotekens samlingar ofta varit svårtillgängliga och där professionell 

hjälp behövts för att få fram medier som förvaras bakom diskar och stängda dörrar. 

Lanclos (2016, s. 22-23) menar att de som besöker biblioteket i dag blir besvikna då 

samhället i övrigt är uppbyggt utifrån användaren. Kann-Christensen och Andersen 

(2009, s. 212) menar i stället att det bland folkbiblioteken i dag aldrig är någon som 

inte försöker tillgodose användarnas preferenser och behov. Författarna menar att 

det i dag handlar om att nå användare på deras villkor (ibid., s. 212). 

 

Hedemark et al. (2005) menar att synen på användare förändrades i och med den 

digitala teknikens intåg under 1990-talet. Författarna menar att användare nu 

benämns som en individ med rätt att ha krav på biblioteksservice (ibid.). Denna 

diskurs har enligt författarna fört med sig ett ekonomiskt språkbruk som handlar om 

efterfrågan, vinst och maximering, där användare ses som kunder eller klienter 

(ibid.). Att använda termen kund för att beskriva de som använder biblioteket leder 

tankarna till en mer affärsmässig relation mellan bibliotekspersonal och användare 

(Quinn & Bates, 2017, s. 323). Om bibliotekets användare ses som kunder är enligt 

Engström och Rivano-Eckerdal (2017, s. 157) bibliotekets demokratiska roll i fara.  

 

Alvite och Barrionuevo (2011, s. 31) menar att när studenter nu ser sig mer som 

kunder av bibliotek medför det större krav på allt som erbjuds där i form av 

faciliteter, resurser och service som de behöver. Detta är en utveckling som även 

Priestner och Borg (2016, s. 3) tar upp. De menar att ny teknologi har förändrat 

användarnas syn på hur mycket de kan påverka och interagera med den service de 

erbjuds vilket gör att användarna tycker att de kan kräva att få påverka och göra sin 
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röst hörd även inom biblioteken (ibid., s. 3). Hedemark et al. (2005) skriver att den 

starka tron på att användarna själva kan hantera teknik och hitta det de söker, gör att 

risken finns att marginaliserade grupper försummas. 

 

Att undersöka användarnas faktiska behov, snarare än att anta vilka behov som finns 

är alltså något som vi kan se att förespråkare för UX ser som en naturlig del i 

utvecklingen av biblioteket. Kann-Christensen och Andersen (2009, s. 214-15) 

menar dock att biblioteken ska fokusera på att utveckla ny kunskap och 

förväntningar kring vad som menas med att vara och använda ett bibliotek. 

Författarna skriver att biblioteket inte bör sätta sitt värde i termer av hur specifika 

användare och användargrupper använder biblioteket, utan snarare hur bibliotek kan 

göra kvalitativ skillnad för olika användare och användargrupper (ibid., s. 214-15). 

 Demokrati 
I detta avsnitt tas forskning kring demokrati och bibliotek upp. 

 

Rivano-Eckerdal (2017, s. 1010, 1016) har tittat på kopplingen mellan bibliotek och 

demokrati samt medborgarskap och informationskunnighet. Författaren tar upp två 

förståelser av begreppet demokrati: ett liberalt synsätt och ett radikalt synsätt, till 

vilka hon menar att en speciell syn på medborgarskap hör (ibid., s. 1012). Hon 

skriver att det liberala synsättet centralt handlar om individuell frihet, att lagen anses 

vara till för att maximera denna frihet, samt att medborgare gör rationella val för att 

se till sina egna intressen (ibid., s. 1013). Inom den radikala synen så ser man mer 

till kollektivet, och lagen bidrar här till att sätta gränser för allas bästa (ibid., s. 

1013). Här blir medborgarskap också en av flera möjliga identiteter att ha och 

demokrati är ett konfliktfyllt pågående arbete där medborgare kan påverka och bidra 

till ett demokratiskt samhälle (ibid., s. 1013).  

 

Rivano-Eckerdals (2017, s. 1020) resultat visar att beroende på vilken demokratisyn 

som hålls så varierar graden av huruvida informationskunnighet kan bidra till 

samhällsdeltagande. Det är kanske inte helt orimligt att fundera över om 

demokratisynen också påverkar andra områden än informationskunnighet som 

medel att nå samhällsdeltagande med. Detta gör definitioner av demokrati än 

viktigare då dessa kan påverka resultatet. 

2.2.1 Bibliotek och demokrati 

Enligt Buschman (2017, s. 218) så ansåg Dewey att biblioteken bidrog till att 

minska isolering och uppmuntrade gemenskap, kunskapsutveckling och demokrati, 

och som Sellbjer (2007, s. 125-26) skriver så kan biblioteket vara en plats just för att 

stärka demokratiska värderingar och individer, samt motverka socioekonomiska och 

kulturella skillnader. Rivano-Eckerdal (2014, s. 94) skriver att digitaliseringen 

verkligen ändrat hur vi i dag ”nås av, når och kan delta i” ett omfattande utbud av 

information. Hon tar också upp att det inte bara handlar om att ha tillgång till 

information i ett demokratiskt samhälle, utan att vi också måste ha kunskap om hur 

vi använder information (ibid., s. 93). Detta kräver även kunskap om hur man 

använder verktyg för att ta del av information. 
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Fri kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning hör nära samman med tanken att 

kunskap är makt. Lärande i bibliotek kan se ut på många olika sätt, där det lärande 

som anses gynna demokratin kan sägas vara reflektion och kritiskt tänkande. Att 

biblioteket ses som ett offentligt rum (public sphere – knyter samman staten på ena 

sidan och tanken om lärande och medborgarskap på den andra) gör detta till en plats 

där argumentation och kritik kan äga rum mellan människor (Buschman, 2003, s. 

37, 42; Kann-Christensen & Andersen, 2009, s. 219). Bibliotek är dessutom relativt 

ensamma om att samla och bevara sådant utanför den dominanta (mainstream) 

kulturen, vilket annars riskerar att försvinna (Buschman, 2003, s. 48). Bibliotek 

vidhåller enligt Buschman (2003, s. 48) rätten till fri information och bistår relativt 

maktlösa grupper. Allt detta hör samman med det lärande vi just tagit upp samt det 

offentliga rummet, och det handlar om att medvetandegöra och att stärka – om 

empowerment. 

 

Kann-Christensen och Andersen (2009, s. 208) har undersökt den dominerande new 

public management-filosofin inom biblioteksutveckling (en aspekt vi går mer in på i 

2.3). De har tittat på den danska bibliotekslagen från år 2000 samt 

biblioteksriktlinjer från folkbiblioteket i Aarhus för att bland annat visa hur dessa 

visar spår av hur sådant som hindrar erkännande ska hanteras (exempelvis 

exkludering och sociala skillnader, det vill säga marginalisering) (ibid., s. 208). 

Kann-Christensen och Andersen (2009, s. 216) använder Axel Honneths begrepp 

kring erkännande för att visa hur marginaliserade grupper kan ha olika typer av 

problem, men att de verkliga problemen kommer när dessa grupper inte känner sig 

förstådda, uppskattade eller hörda (erkända). Författarna menar att detta innebär ett 

hot mot demokratin och att biblioteket har ett viktigt uppdrag i att stötta dessa 

grupper (ibid., s. 216). Det handlar om att inte bara representera de grupper som 

redan ser sig som medborgare utan att få med alla (ibid., s. 216). 

 

Om bibliotek utgör en grundsten i demokratin kan vi förvänta oss att de bidrar till 

att utveckla social och politisk medvetenhet (Kann-Christensen & Andersen, 2009, 

s. 218), med andra ord empowerment. Kann-Christensen och Andersen (2009, s. 

208) menar att bibliotek aktivt bör arbeta med att alla ska inkluderas i 

verksamheten. Författarna tar upp ett exempel där bibliotekslagen säger att 

biblioteken är en naturlig plats för människor på flykt och immigranter för att lära 

känna det danska språket och kulturen (ibid., s. 219). De menar dock att så inte alls 

behöver vara fallet i och med att just det nya språket och den nya kulturen kan vara 

orsak till en upplevelse av utanförskap (ibid., s. 219). Resultaten visar att det 

studerade bibliotekets riktlinjer är tänkta att motverka marginalisering, och indirekt 

arbeta med att främja erkännande, men att biblioteket i praktiken gör det motsatta 

(ibid., s. 208, 219). Biblioteken måste därför vara medvetna om hur de ser på och 

beskriver sina aktiviteter och praktiker när det kommer till att arbeta med att 

motverka marginalisering, då man annars kan riskera att uppnå motsatt effekt (ibid., 

s. 219). 

 Biblioteksutveckling och New Public Management 
Här kommer vi ta upp tidigare forskning kring biblioteksutveckling kopplat till 

NPM. 
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Utifrån författare som bland annat Quinn och Bates (2017), Buschman (2003) och 

Hansson (2012) kan sägas att NPM och new public philosophy som ökat i 

popularitet sedan nyliberalismens intåg, innebär en anpassning till ett ekonomiskt 

och marknadsorienterat synsätt att driva offentliga verksamheter. Quinn och Bates 

(2017, s. 319) skriver också att begreppet nyliberalism är både ifrågasatt och 

kontroversiellt. Nu finns mål- och resultatstyrning på alla nivåer inom hela vår 

offentliga sektor enligt Lindgren (2014, s. 31-33), vilket innebär att ”offentliga 

verksamheter [ska kunna] redovisa att deras verksamhet har förväntad kvalitet, att 

de åstadkommit avsedda resultat på ett effektivt sätt till en rimlig kostnad”, och för 

detta behövs uppföljning och utvärdering. Författaren skriver att NPM innehåller 

koncept och idéer som till exempel konkurrenssättning, tydliga mål- och 

resultatkrav kopplade till mätsystem, utvecklat ledarskap, kundorientering och 

kundval (ibid., s. 33). 

 

Som vi nämnt i föregående del så har Kann-Christensen och Andersen (2009, s. 

208) undersökt den dominerande new public management-filosofin inom 

biblioteksutveckling genom att titta på den danska bibliotekslagen från år 2000 samt 

biblioteksriktlinjer från folkbiblioteket i Aarhus. Resultaten visar att båda visar spår 

av NPM, och författarna menar att denna ekonomiska diskurs som reflekteras i 

bibliotekslagen försvårar utvecklandet av en normativ handlingsplan för biblioteket 

(ibid., s. 208, 210). Det vill säga att det marknadsorienterade synsättet står i vägen 

för det biblioteksutveckling bör syfta till: uppdraget – att forma ett inkluderande och 

demokratifrämjande arbete. Buschman (2003, s. 37) är inne på samma ämne och 

skriver om Giroux, och hur denne anser att man måste placera offentliga 

institutioner i det offentliga rummet för att undvika att se dem endast i ekonomiska 

termer. 

 

Bibliotek existerar alltid inom en politisk kontext enligt Quinn och Bates (2017, s. 

317), och dessa kommunicerar värderingar i hur de föreställs, konstrueras och 

används. Författarna har undersökt de nyliberala värderingar som finns inom 

engelsk högre utbildning, och menar, likt Kann-Christensen och Andersen (2009) 

och Buschman (2003), att dessa har en negativ och begränsande påverkan på vår 

förståelse av bibliotekens roll och funktion inom den (Quinn & Bates, 2017, s. 318). 

De menar att sådant som konkurrenssättning bidrar till detta och att en 

marknadsorienterad strategi då ses som nödvändig för bibliotekens överlevnad 

(ibid., s. 318, 320). Till detta kan kopplas det som Buschman (2003, s. 24) tar upp 

att Michael Apple funnit, nämligen att utbildningsriktlinjer som hör till new public 

philosophy visar att fokus i dessa skiftat från studenters behov till studenters 

prestationer, samt från vad skolan gör för studenten till vad studenten gör för skolan. 

Författaren menar att en sådan syn på utbildning reducerar studenter till mänskligt 

kapital (”human capital”) (ibid., s. 24). 

 

Vi har nämnt en ökad konkurrens, och Alvite och Barrionuevo (2011) beskriver hur 

universiteten tävlar med varandra och att man mäter kvaliteten i hur nöjda 

användarna är med universitetets service, där biblioteket är betydande.  
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Användare ges då en större roll, där de blir ansvariga för att avgöra bibliotekets 

kvalitet. Denna utveckling menar Kann-Christensen och Andersen (2009, s. 212) 

har att göra med att bibliotek försöker svara på utvecklingen mot ett samhälle som 

domineras av detta ekonomiska och elitistiska sätt att mäta kvalitet. 

 

Priestner och Borg (2016, s. 1) skriver att vi lever i en tid där relevans, värde och 

syfte ständigt prövas och att den snabba tekniska utvecklingen gjort att de flesta 

bara försökt hänga med de senaste 10 åren. Den utmaning bibliotek har i dag menar 

Alvite och Barrionuevo (2011, s. 15) måste ses som en chans att sätta upp en 

ambitiös plan för att förstärka biblioteksservice kreativt och innovativt. Detta 

handlar enligt författarna om att anta UX-metoder i biblioteken. 

 

Att tänka kommersiellt och med kunden i fokus är nu enligt de Jong (2014, s. 137) 

också normen och vi kan se detta tänk i ideella och icke-vinstdrivande 

organisationer som bibliotek. Buschman (2003, s. vii) skriver att han analyserar 

bibliotekarieprofessionen mot de stora ekonomiska, teknologiska och intellektuella 

trender som skapar de omständigheter bibliotekarier utför sitt arbete kring och hur 

bibliotekarier försöker leva upp till de värderingar biblioteken och professionen står 

för. Hansson (2012, s. 49) skriver i sina samlade texter om bibliotekariens nya roll, 

från en mjukare kulturorienterad syn, mot en hård och informationsorienterad 

inriktning och författaren menar att inställningen till den nya teknologin då blev en 

skiljelinje mellan bakåtsträvare och framåtsträvare. 

 

Buschman (2003, s. 112) menar att kvalitetsmätning endast är en reaktion på 

kriskulturen vi tidigare beskrivit, och att det som mäts är kvalitet från en särskild 

ideologisk synvinkel vilket omformar biblioteken i en new public philosophy-form. 

Detta innebär att det som klassas som kvalitet i detta fall är sådant som lönar sig och 

där brist på kvalitet är den del av bibliotekarieprofessionen som inte ger något eller 

inte lönar sig tillräckligt snabbt (ibid., s. 112). Buschman (2003, s. 112) avslutar 

stycket med att detta forskningsfokus på kvalitet åsidosätter anledningen till varför 

bibliotek är offentliga institutioner och att dessa mått, som ingår i biblioteket som 

offentligt rum är svårmätbara.  

 UX och design thinking 
Här tar vi upp tidigare forskning om UX och design thinking. 

 

UX är enligt Datig (2015, s. 235) ett växande område som kombinerar olika 

discipliner, som dataprogrammering, grafisk design och användarforskning. Som vi 

tog upp i bakgrunden så finns många namn på dessa användarcentrerade koncept 

som exempelvis human-centred design, service design och user-centred design. Alla 

dessa har gemensamt med UX att de använder metoderna för att designa och 

förbättra med samt gör detta utifrån användarna. 

 

Giacomin (2014, s. 608) skriver att human-centred design har rötter inom områden 

som ergonomi, datavetenskap och artificiell intelligens. Enligt de Jong (2014, s. 

139) började service studeras på affärsskolor under 1970-talet. UX-forskning och -

design uppstod i affärsvärlden enligt Datig (2015, s. 235), som ett försök att lösa 
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problem för organisationer med minskad försäljning och missnöjda kunder. Datig 

(2015, s. 235) tar också upp Donald Normans The Design of Everyday Things 

(2002) som gjorde termen user-centred design mer populär och vilken kan ses som 

en föregångare för UX. Norman hade ett nytt sätt att tänka kring design där 

användaren sattes främst i designprocessen, vilket skulle leda till mer försäljning 

(ibid., s. 235). I dag kan vi se att många pratar om UX som ett sätt för biblioteken att 

lösa olika problem. Datig (2015, s. 235) menar att UX-forskning och -design kan 

användas i bibliotek för att hantera konkurrensen mot exempelvis kommersiella 

databaser som Google. 

 

Datig (2015, s. 236) nämner flera sätt som UX utvecklas och integreras i existerande 

företagspraktik och nämner lean UX som innebär att företag måste arbeta snabbt 

och effektivt när de lanserar nya produkter. Vi kopplar här samman lean UX med 

lean management som Düren, Landoy och Saarti (2017) skriver om. De menar att 

begreppet handlar om att ha en modern, flexibel och lean ledning (ibid., s. 478). I 

och med NPM:s förändrade syn på ledning så har också nya verktyg implementerats 

i offentliga bibliotek (ibid., s. 478). 

 

För att arbeta med UX finns bland annat design thinking, som vi kommer att 

analysera närmare. Culén et al. (2016, s. 3) skriver att design thinking studerats 

inom flera olika fält som design, service design, management, interaktionsdesign 

och human computer interaction. Författarna menar att forskning inom psykologi 

kring kreativitet och olika former av tänkande också är viktigt för design thinking 

(ibid., s. 3-4). 

 

Design thinking, som från början är utvecklad av IDEO, beskrivs av Bell (2014, s. 

371) som en användarcentrerad process för att upptäcka de verkliga problem som 

behöver lösas. Denna sanna lösning kommer endast när det verkliga problemet har 

identifierats och processen involverar en rad steg som börjar med en empatisk 

förståelse för användaren och dess frustration med produkter eller service (ibid., s. 

371). de Jong (2014, s. 145) skriver att design thinking kan ses som en enkel metod 

för att arbeta med allt som ingår i service science och service design. Bland de åtta 

kärnvärden som nämns för att bäst arbeta med service design finns ”high speed over 

high quality” (ibid., s. 149). Det är alltså viktigare att arbeta snabbt än att tänka på 

kvalitet. 

 

UX, och design thinking, är metoder för biblioteksutveckling där man ofta använder 

etnografiska metoder. Detta är något författarna i User experience in libraries 

(Priestner & Borg, 2016) också förespråkar. Datig (2015, s. 238) skriver att 

etnografiska metoder är vanliga inom UX-forskning och tar upp att dessa metoder 

också används av antropologer för att försöka förstå en grupp människor eller en 

kultur. Vidare skriver Datig (2015, s. 238) att de etnografiska metoderna i UX dock 

skiljer sig markant från dess rötter i antropologi där utövare spenderar år, eller 

årtionden för att förstå människors världssyn snarare än produkter, service eller 

beteende. Etnografiska undersökningar i bibliotek inkluderar vanligen det 

antropologer kallar ”fältarbete”, det vill säga intervjuer och observationer (ibid., s. 

238). 
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Ramsden (2016, s. 9) skriver att användandet av etnografiska metoder är nytt inom 

bibliotek, vilket hon menar kan bero på att de är tidsödande och komplexa. Utifrån 

resultaten menar Ramsden (2016, s. 18) att det är viktigt att reflektera och inte bara 

göra reflexmässiga ändringar. Författaren poängterar att alla ändringar kräver mer 

återkoppling innan stora beslut och kostsamma förändringar verkställs (ibid., s. 18). 

 

Enligt Borg och Reidsma (2016, s. 48) ser magin bakom UX bara ut som magi om 

man inte deltar i allt arbete som ligger bakom. Detta arbete består av nätverkande 

och möten där samma mantra repeteras om och om igen, år efter år (ibid., s. 48). 

Författarna menar vidare att metoden tar tid (ibid., s. 48). Tid till all data och för att 

dela information med kollegor, samt att metoden kräver att du lyssnar till mer än din 

professionella intuition (ibid., s. 48). Enligt Borg och Reidsma (2016, s. 48) ger allt 

detta arbete tid till slut utdelning. 

 

Som vi nämnt tidigare så ser många UX som svaret på många av de problem de 

menar att biblioteken har. de Jong (2014, s. 149) skriver på liknande vis att om 

bibliotek inte arbetar med användarcentrerade metoder så kommer användarna att 

vända sig någon annanstans där de får den service de förväntar sig. 

2.4.1 Studier om UX och bibliotek 

Bell (2014, s. 372) skriver att det mesta skrivet kring design och utvecklingen av 

den totala användarupplevelsen i akademiska bibliotek finns på bloggar. Han menar 

att det finns en brist i forskning som utforskar hur UX design appliceras i bibliotek 

och om den uppfyller förväntningarna (ibid., s. 372). Vi upplever likt flera andra att 

det är svårt att finna forskning kring UX och att det mesta som finns är väldigt 

praktiknära. Datig (2015, s. 237) skriver att många studier gjorts som skulle kunna 

sägas falla under paraplybegreppet UX men där de kallas något annat. Det handlar 

om etnografiska studier med användare, där man bland annat gjort 

observationsstudier (ibid., s. 237). 

 

I MacDonalds (2015) studie intervjuas bibliotekarier som har UX i sin titel eller 

arbetsbeskrivning. Då det är ett område på frammarsch menar MacDonald (2015, s. 

2) att det inte finns mycket kunskap om UX-bibliotekariers roll och 

ansvarsområden. Författaren skriver att en ändrad inriktning för UX inom bibliotek 

kom 2007 när samtal började föras om att även förbättra upplevelser utanför den 

digitala sfären (med hjälp av UX) (ibid., s. 1). Vidare skriver han att de flesta av 

deltagarna verkar mer intresserade av den mänskliga aspekten av UX än av den 

tekniska (ibid., s. 9). Studien visade att UX-bibliotekarier har en användarcentrerad 

inställning och delar vissa arbetsuppgifter, men att alla också har sitt eget sätt att 

närma sig och beskriva sitt arbete (ibid., s. 1). 

 

Pandey (2016, s. 129) gör en fallstudie i ett akademiskt bibliotek där design thinking 

introduceras. Författaren menar att design thinking ofta möts av motstånd i 

organisationer med väl förankrad och etablerad praktik (ibid., s. 129). Pandey (2016, 

s. 130) skriver att de verktyg som presenteras för organisationer i design thinking 

fungerar bra i uppstarten för ett projekt, men att de är för abstrakta för att 
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implementeras fullt ut. Vidare menar författaren att när designmetoder ska 

implementeras i en organisation bör dessa införlivas så att deltagarna arbetar med 

deras egna problem inom den organisationen där praktiken sker, detta kallar Pandey 

(2016, s. 135) ”proto design practice”. Proto design practice ska hjälpa till att 

översätta design thinking till praktik för att den bättre ska fungera i olika 

organisationer (ibid., s. 129). Studien visade att proto design practice kan hjälpa 

organisationer att komma över det initiala motståndet till förändring, samt intresse 

för design-metoder och resultera i reflekterande diskussioner kring arbetspraktik 

(ibid., s. 154). 

 

Vi utgår här från kritisk teori, och som vi tidigare nämnt har vi inte hittat många 

kritiska studier kring UX och bibliotek. Följande artikel handlar dock inte om 

bibliotek utan utförs inom human computer studies, och fokuserar på de mått som 

UX ger och frågar sig om dessa verkligen går att mäta. Law, van Schaik och Roto 

(2014, s. 526) gör här en intervjustudie med UX-forskare. I intervjuerna 

framkommer en skepticism och ambivalens kring UX-måtten (ibid., s. 526). 

Författarna skriver att en del av kritiken mot UX-mått handlar om att känslomässiga 

svar kan vara svåra att förstå eller att kvantifiera (ibid., s. 527). 

3 Teori 

Här presenteras den teori vi tänkt använda i vår undersökning av fenomenet UX och 

metoden design thinking. 

 

För att undersöka hur förespråkare för UX och design thinking uttrycker sig ifråga 

om demokrati samt huruvida användare beskrivs i termer av empowerment kommer 

vi att analysera texten Design thinking för bibliotek – Verktygslådan. För att göra 

denna analys tar vi utgångspunkt i tankar från Paulo Freire och Henry Giroux (se 

1.4.1) utifrån texter av Riedler och Eryaman (2010) och Eryaman (2010) som länkar 

ihop dessa med biblioteksverksamhet. Då vi tittar på UX som en metod för 

verksamhetsutveckling inom bibliotek så väljer vi att använda dessa författares 

texter. Vi inleder dock med att beskriva ideologier eftersom vi har för avsikt att göra 

en ideologianalys. 

 Ideologier 
Vi ser begreppet ideologi som ett synsätt innehållandes en uppsättning idéer och 

värderingar som ses som självklara, vilka tillåts råda genom bland annat vårt 

kulturella samtycke. Bergström och Svärd (2018, s. 133, 138) skriver att idéer och 

ideologier påverkar våra tankar, vårt tal och våra handlingar i och med att de är 

ständigt närvarande överallt, och dessa kan ”hjälpa oss förstå människors 

världsbilder, drivkrafter och målsättningar”. 

 

Lund (2015, s. 184) tar upp Eagletons sex definitioner av ideologi, där de tre första 

är mest relevanta för oss. Den första nämns som en neutral definition, där ideologi 

ses som en process där idéer, värderingar och tro skapas i det sociala livet (ibid., s. 

184). Den andra definitionen ser ideologier som idéer och värderingar vilka är 
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symboler för en betydande social grupps eller klass förutsättningar och erfarenheter 

(ibid., s. 184). Den tredje definitionen innebär ett användande av ideologi för att 

stötta eller legitimera en grupps intressen (ibid., s. 184). 

 

Ideologisk hegemoni innebär enligt Bergström och Svärd (2018, s. 158) en kulturell 

dominans som uppfattas som normal. Detta liknar Quinn och Bates (2017, s. 322) 

beskrivning av Gramscis begrepp hegemoni. Hegemoni kan ses som ett 

dominerande synsätt vilket tillåts existera bland annat genom ett sorts kulturellt 

samtycke (ibid., s. 322). Den rådande ideologin (exempelvis nyliberalism) är lika 

med en hegemoni (ibid., s. 323). Samtidigt som en hegemoni existerar så existerar 

också något författarna benämner mot-hegemoni, vilket är ideologier (exempelvis 

feminism) som på olika sätt kan sägas utmana hegemonin (ibid., s. 323); dessa 

samexisterar i relation till varandra i ett sorts spänningsfält. 

 Ett demokratiskt bibliotek 
Vi tar här utgångspunkt i Freires kritiska pedagogik med fokus på 
medvetandegörande samt radikal demokrati från Giroux, utifrån texter av Riedler 

och Eryaman (2010) och Eryaman (2010). Det handlar om att stärka samhället och 

dess medborgare genom empowerment och motverka marginalisering (vilket vi 
förklarar närmare i 1.4.1). 

 

Utifrån Riedler och Eryaman (2010, s. 92) skulle biblioteket enligt Freire kunna 

vara en plats för empowerment och därmed ha en betydande politisk och social 
funktion i samhället. Det handlar som vi beskrivit (i 1.4.1) om att alla medborgare 

har samma möjlighet att delta och ingå i det demokratiska samhället. För att detta 

ska vara möjligt behöver vissa grupper av människor stärkas, det handlar om 
empowerment. Marginalisering handlar om de begränsningar som medborgare har 

för att kunna delta i demokratin. Hur ska då biblioteket arbeta för empowerment och 

mot marginalisering? 

 
En demokratisk utmaning gäller lika tillgång till information och kunskap, där 

biblioteket bland annat kan spela en viktig roll när det gäller den digitala klyftan 

(Eryaman, 2010, s. 134). Det handlar här om både tillgång till teknik såväl som 
kunskap om teknik, och en annan viktig del inom detta område är att lära ut 

källkritik (ibid., s. 134). Riedler och Eryaman (2010, s. 90) menar att Freire ansåg 

att kunskap bör demokratiseras, vilket kan sägas innebära att göra den lättillgänglig 
för alla och därmed skapa tillfällen för empowerment. Biblioteket skulle också 

kunna erbjuda information om aktuella frågor och ge inblick i olika sidor i en 

debatt, samt i högre grad vara en plats för diskussion. 

 
Eryaman (2010, s. 132) skriver att enligt Giroux radikaldemokratiska synsätt så 

legitimerar och främjar biblioteken i dag den rådande ordningen och rollerna som 

finns i vårt nyliberala kapitalistiska samhälle. Utifrån detta kan sägas att på så sätt 
fortsätter de personer som redan använder biblioteket att ta del av det som erbjuds, 

medan de som inte känner sig som en del av samhället i stället kan exkluderas. För 

att bjuda in och nå dessa grupper kan det krävas andra metoder, så att de känner sig 
inkluderade och bekväma med att delta. Riedler och Eryaman (2010, s. 97) föreslår 
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att biblioteken gör djupgående studier, som kan vägleda hur biblioteken kan 

kommunicera med användare och de kulturella grupper som finns i kommunen. 

 
Vi kommer i vår textanalys att utgå från dessa teman kring ett demokratiskt 

bibliotek, empowerment och marginalisering. Vi kommer även att söka efter spår av 

NPM, som utvecklats från den rådande ideologin nyliberalism. 

4 Metod 

I denna del kommer vi att berätta om den metod vi tänkt använda för vår 

undersökning, vilket empiriskt material vi kommer använda, samt hur vi ska 
genomföra undersökningen. 

 

I denna analys har vi, som vi skrev i inledningen både en normativ och deskriptiv 
ansats. Vi kommer att göra en normativ textanalys där vi undersöker UX som en 

metod för biblioteksutveckling i förhållande till bibliotekens användare och 

demokratiska uppdrag. Vi jämför synen i det undersökta dokumentet mot vår 

demokratisyn utifrån Freire enligt Riedler och Eryaman (2010) och utifrån Giroux, 
enligt Eryaman (2010). Vi kommer även att ha en deskriptiv och beskrivande ansats 

i och med att vi vill undersöka hur förespråkare för UX och design thinking ser på 

användare, demokrati och bibliotek utifrån texten Design thinking för bibliotek – 
Verktygslådan. 

 Val av empiriskt material 
UX är ett paraplybegrepp där design thinking ingår som en metod för att arbeta med 

användarupplevelsen. Design thinking for libraries presenterades på den 

introduktionsdag i Design thinking och UX som Länsbibliotek Dalarna och 
Högskolan Dalarnas bibliotek arrangerade i februari 2018. Vi har valt att undersöka 

texten Design thinking för bibliotek – Verktygslådan (hädanefter Verktygslådan) då 

detta dokument nyligen översatts till svenska och är utformat just för folkbibliotek, 

för att de ska kunna ta del av och arbeta med denna UX-metod i sitt bibliotek. Detta 
dokument som dels är en introduktion och en verktygslåda spås i och med 

översättningen en ljus framtid. Enligt hemsidan designthinkingförbibliotek.se har 

Verktygslådan översatts till svenska då de ser ett behov i och med UX ökande 
popularitet, samt anser att detta är något för biblioteken att arbeta med. På hemsidan 

står det också att Verktygslådan översatts till flera språk och att ännu fler är på gång 

vilket kan tyda på att fler och fler bibliotek kan komma att intressera sig för UX och 
dess olika metoder. Utöver Verktygslådan som vi valt att studera så finns även 

häftena Design thinking för bibliotek – Praktiska övningar och Design thinking på 

en dag. 

 
Vi har funderat på hur UX marknadsorienterade bakgrund går ihop med offentliga 

institutioner som bibliotek i Sverige är och om det blir någon krock mellan dessa 

olika ideologier. Detta är anledningen till vår analys och val av empiri. 
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 Presentation av Design thinking för bibliotek – Verktygslådan 
Själva Verktygslådan består av 122 sidor innehållandes fem kapitel, vilka handlar 

om att lära sig de olika faserna i processen. 

 

Första kapitlet heter komma igång och är en presentation av konceptet och av 

Verktygslådan (IDEO, 2018, s. 3). Där tas upp att design thinking ska hjälpa 

biblioteken att ”hitta lösningar på de utmaningar du ställs inför dagligen” samt 

”hjälpa dig och ditt bibliotek att utveckla ett nytt arbetssätt” (ibid., s. 15). 

 

Andra kapitlet heter inspiration och handlar om att hitta en designutmaning, 

identifiera användare och problem, utforska olika undersökningsmetoder, följt av 

planering av undersökning och dokumentation av undersökningen (IDEO, 2018, s. 

26). Kapitel tre heter idéutveckling och handlar om att omvandla efterforskningen 

till ”användbara insikter”, det vill säga något konkret som går att pröva (ibid., s. 49). 

Den här fasen handlar om att arbeta i grupp, brainstorma, samt hitta mönster och 

skapa prototyper (ibid., s. 50). 

 

Kapitel fyra heter iteration, alltså upprepning. I denna fas testas idéer och görs om 

utifrån användarnas synpunkter, det handlar om att bygga vidare (IDEO, 2018, s. 

79). I denna fas görs också en minipilotstudie för att se hur en ofullständig idé ter 

sig i praktiken (ibid., s. 82), och en minipilot är enligt ordlistan en fas där man testar 

en prototyp på användare ”i en naturlig kontext” (ibid., s. 118). ”Inom design 

thinking finns det åtminstone två punkter där det är avgörande att tala med 

människor: i början av ett projekt för att få inspiration och när du har utarbetat 

prototyper, eller minipiloter, för att få återkoppling” (ibid., s. 84). 

 

Kapitel fem handlar om att skala upp idén så att den kan förverkligas (IDEO, 2018, 

s. 103). ”Detta kan innebära att du tar din minipilot till flera kontexter, eller 

vidareutvecklar idén för att göra den hållbar i det långa loppet” (ibid., s. 102) samt 

utarbetar en plan för att förvalta och säkerställa att projektet blir en del av något 

varaktigt (ibid., s. 110). 

 

Förutom dessa kapitel finns också en ordlista och bilaga. 

 Ideologianalys 
För att besvara våra frågor kring UX så kommer vi att göra en ideologianalys, 

vilken är en variant av kvalitativ textanalys. Bergström och Boréus (2018, s. 20) 

skriver att texter kan visa medvetna men också omedvetna idéer, vilka kan användas 

för att återge eller sprida, stärka eller ifrågasätta makt. De menar att texter på grund 

av detta är intressanta inom samhällsvetenskapen (ibid., s. 20). Esaiasson et al. 

(2012, s. 210) skriver att kvalitativ textanalys kan användas för att få fram det 

essentiella i en text. 

 

I denna textanalys söker vi förstå uttalanden i det empiriska materialet, där vi likt 

Lund (2015, s. 181) försöker uppfatta både manifesta och latenta budskap. 

Bergström och Svärd (2018, s. 141) skriver att det kan handla om att se motstridiga 

eller oklara budskap, samt om att se det som framkommer mellan raderna. Vi söker 
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förstå uttalanden i det empiriska materialet både på en medveten nivå, men också 

söka efter icke direkt uttalade ståndpunkter i uttalandenas eventuella ”talande 

tystnader, dolda värderingar, försanthållanden, utelämnade grundantaganden och 

naturaliseringar av sociala konstruktioner” (Lund, 2015, s. 181). Med andra ord vill 

vi, som Bergström och Svärd (2018, s. 141) uttrycker det, ”[s]äga något om 

materialet som inte säger sig självt”. Det här är ingen neutral återgivning av texten 

enligt författarna eftersom det är fråga om en tolkande beskrivning av ett idéinnehåll 

(ibid., s. 141). En ideologianalys kan också innefatta en mer eller mindre 

ideologikritisk ansats (ibid., s. 159). 

 

Vi tror att ideologianalys är passande för att studera vårt valda empiriska material då 

vi vill undersöka förekomsten av vissa typer av idéer i texten för att studera vad 

författarna egentligen menar när det gäller biblioteksutveckling och aspekter som 

berör det, så som demokrati och användare (Bergström & Boréus, 2012, s. 24-25). 

Esaiasson et al. (2012, s. 212) skriver också att en ideologikritisk ansats kan 

användas för att se samhälleliga konflikter i en text. Då UX och biblioteken har 

olika bakgrunder så tror vi att eventuella konflikter kan visa sig genom en 

närläsning. Därför ser vi en ideologianalys med en möjlig ideologikritisk ansats som 

lämplig för att undersöka detta närmare, vilket även ger en normativ ansats. 

 

Bergström och Svärd (2018, s. 170) skriver att det inte finns någon direkt mall för 

en kritisk ideologianalys, och de menar att vi därför har stor frihet vid utvecklandet 

av verktyget men att detta bland annat bestäms av forskningsfrågan. Vår 

undersökning handlar bland annat om vilken ideologisk syn som framkommer i 

Verktygslådan (IDEO, 2018), vilken jämförs mot vår valda teori. Vi kommer att 

utgå från kritisk pedagogik och radikaldemokratiska begrepp, som empowerment 

och marginalisering, från Freire och Giroux. Utifrån dessa teman kring demokrati 

och ett demokratiskt bibliotek som Riedler och Eryaman (2010), samt Eryaman 

(2010) beskriver (se 3.2) kommer vi att analysera texten. Det handlar om 

empowerment och marginalisering, samt spår av NPM från den rådande ideologin. 

Vi kommer här att specifikt titta på hur metoden, användare och samhället beskrivs i 

texten. Om det finns någon konflikt i att använda marknadsorienterade idéer från 

UX inom folkbibliotek så tror vi att Giroux och Freire, med sina idéer kring att 

stärka det demokratiska samhället, kan hjälpa oss att få fram denna. 

5 Resultat och en första analys 

I detta kapitel presenteras resultatet och en första analys av Design thinking för 

bibliotek – Verktygslådan. Detta upplägg har valts på grund av våra 

forskningsfrågor, eftersom de två första handlar om hur användare och demokrati 

beskrivs i texten. Den tredje frågan handlar om att applicera vår teori på resultatet, 

varför vi väljer att ha detta i ett eget kapitel. I analyserna använder vi ofta formen 

”vi” när vi pratar om bibliotekarier eller läsare av Verktygslådan, eftersom vi ingår i 

dessa grupper, samt för att underlätta läsningen av vår text. 
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I denna analys har vi tittat på och analyserat texten utifrån kommande fyra teman 

och delar: Design thinking för bibliotek som UX-metod, Användarsyn i 

Verktygslådan, Design thinking och biblioteksutveckling samt New public 

management inom UX och design thinking. I Analys utifrån teori som sedan följer 

kommer vi att analysera vårt empiriska material utifrån vår teori. 

 Design thinking för bibliotek som UX-metod 
I denna del kommer vi att titta närmare på hur metoden beskrivs. Vi har delat in 

detta tema i följande delar: En omfattande metod för samhällsförbättring?, Använd 

dina sinnen, Överdrivet positiva beskrivningar, samt Erbjudanden och krav – lita på 

processen. 

5.1.1 En omfattande metod för samhällsförbättring? 

I Verktygslådan låter det ena stunden som att det handlar om att utföra omfattande 

samhällsundersökningar för att i nästa stund handla om design thinking på en dag, 

vilket kan låta mest som ett förhållningssätt. Vi frågar oss därmed om det verkligen 

handlar om att utföra en betydande undersökning för lokalsamhället.  

 

Som exempel på att metoden är omfattande står det att vi som bibliotekarier har ett 

stort och viktigt uppdrag i samhället, där vi behöver djupgående kunskaper om 

lokalsamhället: 

Som bibliotekarie eller annan bibliotekspersonal är ditt uppdrag att förbättra 

samhället genom att underlätta kunskapsförmedling. Detta underlättande måste 

starta med samhället självt. För att du kontinuerligt ska kunna utveckla och 

förbättra bibliotekets utbud krävs att du har djup förståelse av behoven i ditt 

samhälle, såväl bland dem som besöker biblioteket och dem som inte gör det. 

Som bibliotekarie är du expert på ditt samhälle och grupperna som finns i det 

(IDEO, 2018, s. 5). 

Detta för tankarna till stora tidskrävande projekt i och med ord som djup förståelse 

och expert. Att gräva djupt samt att bli expert på något bör kunna ta mycket tid i 

anspråk, vilket gör att texten i detta citat leder till att design thinking uppfattas som 

tidskrävande då omfattande samhällsundersökningar behövs. 

 

I nästa stund framstår metoden i stället som enkel och inte tidskrävande. När 

arbetsprocessen för idéutveckling beskrivs så används orden ”bara fem timmar” 

(IDEO, 2018, s. 12) vilket verkar som att den ska förstås som ett snabbt arbetssätt 

som alla har tid för. I texten står att ”[n]yckeln till att definiera en utmaning är dock 

att ringa in ett problem som går att lösa med den tid och de resurser som du har till 

förfogande” (ibid., s. 29) och ”[s]äkerställ att projektet kan slutföras inom 5-6 

veckor (eller inom den tid som du och ditt team tycker är lämpligt)” (ibid., s. 30). 

Här framgår inte hur lång tid som krävs, utan det är den tid vi har till förfogande 

som behövs, eller 5-6 veckor. Det vill säga det kan ta en halvtimme eller obegränsat 

med tid att genomföra ett projekt. Att metodens tidsåtgång är oklar kan tolkas som 

att de är medvetna om att bibliotek och dess personal inte har mycket resurser att 

tillgå så att dokumentet försöker locka med att metoden inte är tidskrävande. Men 

om tanken är att samhällsundersökningar kan göras på exempelvis 5 timmar så bör 
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detta innebära att endast ytliga samhällsundersökningar blir resultatet, till skillnad 

från de djupa omfattande som också förespråkas. 

 

När det gäller pilotarbete står det också att ”[i] allmänhet krävs det flera omgångar 

av pilotarbete och reflekterande innan du kanske är redo att fundera på 

implementering” (IDEO, 2018, s. 96) och ”[v]i uppmuntrar dig att seantalet [sic] 

lärdomar från varje minipilot som nyckeln till att mäta framgång” (ibid., s. 97). Vi 

finner uttalandet att vi ska se antalet lärdomar som måttstock på vår framgång 

märkligt. Det handlar således om att mäta bibliotekariernas framgång, inte om vad 

projektet gör för nytta för lokalsamhället. Detta skulle bland annat kunna tyda på att 

det sistnämnda är svårt att mäta varför fokus i stället läggs på bibliotekariers 

förtjänst. 

 

När det handlar om omfattande undersökningar för att förbättra biblioteket och 

samhället ges dubbla budskap genomgående i texten. Läsaren får ingen klar bild av 

huruvida metoden egentligen är snabb och enkel eller omfattande och tidskrävande. 

Att du kan utföra design thinking med den tid du har att tillgå kan ses som ett tecken 

på att metoden egentligen är väldigt torftig, alltså inte djupgående. Att det viktiga i 

projektet är vad vi bibliotekarier lär oss i erfarenheter, visar också att Verktygslådan 

inte i första hand handlar om vad biblioteket gör för samhället. 

5.1.2 Använd dina sinnen 

Ett tema som hör ihop med föregående är just om det är en omfattande 

undersökning som krävs av metoden eller om det kan handla om något annat. I 

texten återkommer att metoden handlar om ett synsätt och en känsla som leder till 

handling, detta skulle kunna ses som motsats till ett grundligt genomtänkt projekt. 

 

När det står att metoden handlar om att ”se med nya ögon” och att innovation inte 

behöver vara dyrt, så ger det intryck av att det är en enkel process; ”[a]llt du 

behöver är att titta på din värld på ett nytt sätt för att kunna se alla möjligheter som 

redan finns där” (IDEO, 2018, s. 15). Det framstår då som att UX, och design 

thinking, inte kräver en mängd resurser eftersom vi med enbart våra sinnen kan 

använda oss av metoden. Detta innebär också ett antagande om att 

bibliotekspersonal inte ser alla möjligheter eftersom det förutsätts att vi behöver titta 

på det hela på ett nytt sätt, och alltså inte redan gör detta. 

 

Vidare skrivs att design thinking är en ”intuitiv process” där du inte behöver ”vara 

en designer” då metoden bygger på ”vår förmåga att vara intuitiva, att upptäcka 

mönster, att konstruera idéer och resonera känslomässigt och rationellt, och att 

uttrycka oss genom handling” (IDEO, 2018, s. 6). Vi ska enligt texten vara intuitiva, 

i motsats till reflekterande, för att se mönster och agera utifrån hur vi känner, 

samtidigt som vi ska resonera rationellt. På samma sätt handlar inspirationsfasen om 

att ”lyssna, observera” och ”vara öppen för det oväntade”, och vidare sägs att 

”[d]esignresearch [...] handlar om att öppna upp möjligheter snarare än om att pröva 

och lägga fram bevis” som kan ge ”nya, fräscha perspektiv på din utmaning och 

skapa en god grund för nästa steg i din design” (ibid., s. 33). Här står det att vi inte 

behöver bevis, alltså att vi inte behöver fakta för vår undersökning utan att det 
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räcker med att vi har ett öppet sinne för att lyckas med metoden. Kärnan i metoden 

är då vår inställning för att kunna använda och arbeta med metoden. Flera sätt kan 

finnas för att bidra till att medvetandegöra och stärka människor, men här handlar 

det främst om att stärka den som använder metoden i stället för användaren av 

biblioteket. 

 

Bibliotekarier ska också ändra om sitt sätt att tänka och 

flytta fokus från vad du inte har till vad du har. Det är fullt möjligt att 

genomföra en omedelbar förändring där du befinner dig nu, och alla 

innovationer är inte helt nya. Man säger ibland att kreativitet växer bäst med 

vissa begränsningar, så behåll ett öppet sinne och låt detta förhållningssätt 

inspirera dig att få nya perspektiv på ditt arbete (IDEO, 2018, s. 5). 

Att se problem som möjligheter kan verka som att blunda för problem. I och med 

detta uttalande kan urskiljas en syn på människor och problem där det är vi själva 

som begränsar oss och vår potential genom vår bristande kreativitet och öppenhet. 

Vi har helt enkelt fel inställning för att utvecklas. 

 

I denna del framstår det som att metoden handlar om ett synsätt där vi ska vara 

öppna och intuitiva, och inte reflektera. Samtidigt som rationella resonemang ska 

göras när den används. En syn på bibliotekspersonal som mindre öppna 

framkommer också genom antaganden om att vi behöver se världen på ett nytt sätt, 

till skillnad från hur vi ser på den i dag. I dessa uttalanden är det dessutom endast de 

som arbetar med design thinking som är i fokus och biblioteksanvändare saknas 

helt. Dessutom handlar metoden om att se problem som möjligheter, vilket kan 

tolkas som att vi ska blunda för problem och att problemen bottnar i vår inställning. 

5.1.3 Överdrivet positiva beskrivningar 

Metoden design thinking framställs som vi redan beskrivit som en enkel metod, men 

också som ett positivt sätt för att arbeta med förändring. Vi reagerar här på det 

käcka språk som används för att beskriva metoden och vad det kan tyda på. 

 

Tankesättet beskrivs som ”befriande naivt”, ”kreativt självsäker[t]” och 

”optimistiskt - tron på att problem bara är förklädda möjligheter, och på att 

människor som arbetar tillsammans på ett nytt sätt kan förändra framtiden till det 

bättre” (IDEO, 2018, s. 9). Man kan ifrågasätta det hurtiga sätt som uppmaningar 

används i texten, till exempel som att se problem som förklädda möjligheter vilket 

kan uppfattas som provocerande då uttalandet i och med detta kan tolkas som att 

biblioteken och de som arbetar där normalt sett inte arbetar med problem på ett 

konstruktivt eller kreativt sätt. Omskrivningen av problem som möjligheter gör 

också att problem inte tillåts existera i texten, det blir en tystnad kring detta. 

 

Ordvalen när designresearch beskrivs, att det handlar om att få ”nya, fräscha 

perspektiv på din utmaning” (IDEO, 2018, s. 33), bidrar också till ett klämkäckt 

intryck i och med att orden nya och fräscha här får en positiv innebörd och för 

tankarna till modernisering och mot framtiden. Det är också ord som benämner en 
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utmaning, vilket i sin tur kan ses som en positiv omskrivning av ett problem (som 

vanligtvis har en mer negativ klang) och på så sätt konstrueras detta käcka uttalande. 

 

Vi ser oss finna att en tystnad kring problem finns i texten. Ett antal exempel på 

överdrivet positiva formuleringar finns på flera ställen, och vi har här visat hur dessa 

formuleringar kan bidra till att problem helt försvinner i texten. 

5.1.4 Erbjudanden och krav – lita på processen 

Som en del i föregående tema är, förutom det positiva och käcka, att texten också är 

inbjudande samtidigt som den har en övertygande ton. Det handlar till och med om 

direkta uppmaningar till dig som läsare att handla rätt, inte fel! 

 

De bjuder in Dig när de skriver att ”[i]dag har du alla möjligheter att bli ambassadör 

för förändring” (IDEO, 2018, s. 4) samt ”få nya perspektiv på ditt arbete. Vi hoppas 

att du accepterar vår inbjudan” (ibid., s. 5). Här lockas vi som bibliotekarier och 

läsare med stora formuleringar (som ambassadör för förändring (ibid., s. 4)) och 

ödmjuka, ursäktande sådana med fokus på frivillighet (hoppas, accepterar och 

inbjudan (ibid., s. 5)), samt erbjuds nya sätt att se på vårt arbete. Det kan här 

uppfattas som att textens syfte är att bidra till att övertyga läsaren om att detta är en 

metod som ska användas. 

 

Texten uppmanar oss som läsare att ingå i denna grupp av designtänkare där vi inte 

ges någon möjlighet att tacka nej, exempelvis genom: ”[v]i är glada över att du vill 

lära dig hur du kan skapa bättre lösningar för dina användare och ditt samhälle!” 

(IDEO, 2018, s. 3). Det blir till något påtvingat, textens formulering antar att vi 

redan är övertygade och att vi i och med detta inte ska tänka och ta ställning själva 

utan bara acceptera metoden. Detta går emot ett reflekterande och medvetet lärande. 

 

Som del av detta tänkande ska du acceptera inbjudan och inte vara rädd: 

Konceptet kan förvisso verka skrämmande vid en första anblick, men design 

thinking är i själva verket en djupt empatisk och intuitiv process som berör 

förmågor som vi alla har inneboende, men som vi ofta förbiser (IDEO, 2018, s. 

6). 

Här kan det ses som att konceptet är till för att hjälpa oss att ta fram bra egenskaper 

som vi redan har inom oss, vilket kan ses som positivt. Samtidigt innebär det ett 

antagande om att vi som läsare inte förstår, eller kan, eller klarar av att göra detta 

själv. Uttalandet kan på så vis verka förminskande. 

 

I inspirationsfasen ska vi öppna upp för nya sätt att se. Texten vill uppmuntra dig till 

att detta är enkelt och detta klarar du och alla andra av:  

I motsats till research i biblioteksmiljön, handlar research inom design thinking 

om att lyssna, observera och om att vara öppen för det oväntade. 

Designresearch, som vi kallar det, handlar om att öppna upp möjligheter 

snarare än om att pröva och lägga fram bevis. Med rätt förberedelse kan denna 
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fas inspirera dig och ge dig nya, fräscha perspektiv på din utmaning och skapa 

en god grund för nästa steg i din design (IDEO, 2018, s. 33). 

Det enda läsaren behöver göra är att vara öppen och lyssna, för att få nya och 

fräscha perspektiv. Detta uttalande kan dock, som tidigare nämnda citat, innebära ett 

antagande att vi inte redan gör detta, och en syn på våra handlingar och varande som 

något fel som kan rättas till genom att välja rätt, det vill säga design thinking. 

Som en del i att övertyga läsaren om att det här är en metod som kommer att hjälpa 

dig och ditt bibliotek så vill även Verktygslådan få dig att lita på processen. 

Vi vet att detta förhållningssätt kanske skiljer sig från hur du vanligtvis arbetar 

och tanken på att inte veta hur slutresultatet kommer att bli kan vara 

skrämmande, men kom ihåg att det är viktigt att lita på processen (IDEO, 2018, 

s. 6). 

Detta kan ses som att vi blint ska lita på processen och inte reflektera eller tänka 

själva. Det är en aspekt som går emot det lärande och demokratifrämjande arbete 

som ska ske och sker inom biblioteksverksamheten där det hela bygger på att främja 

just reflektion och kritiskt tänkande. 

 

I texten är det samtidigt omhändertagande tongångar när det står att de kan hjälpa 

mig i detta svåra jobb som jag har framför mig. Det framgår att en förståelse finns 

för att det kan vara skrämmande men att om jag bara litar på dem och följer 

Verktygslådan så kommer allt att bli bra. Vi blir också varnade för vad som kan 

hända om man inte använder design thinking: 

Nicole Steeves, språk- och litteraturvetenskapsbibliotekarie vid Chicago Public 

Library, har gått igenom design thinking-processen flera gånger. [Och menar 

att det är lättare andra gången, hon säger också att] vem som helst kan ha en 

idé […] [m]en om du INTE använder design thinking som en utgångspunkt för 

dessa beslut, riskerar du att inte få ett bra svar till varför du tog dem. Med 

design thinking kan jag säga att dessa val kom från att ha talat med 

biblioteksanvändare och ämnesexperter (IDEO, 2018, s. 112). 

Vi blir ombedda att lita på processen och varnade för vad som händer om vi inte gör 

det. Att ordet ”INTE” är skrivet med versaler kan göra att uttalandet uppfattas som 

allvarligt och aningens hotfullt, samtidigt vill de hjälpa oss med detta (ibid., s. 112). 

Erbjudanden blandat med krav blir här synliga. 

 

De vill gärna få dig att bli delaktig i utvecklandet av Verktygslådan och därmed 

också sprida metoden vidare. De skriver att 

[s]lutligen vill vi ha din återkoppling, så att vi kanutveckla [sic] verktygslådan 

och göra den mer användbar och relevant för bibliotek över hela världen 

(IDEO, 2018, s. 112). 

Det handlar om att sprida kunskapen till fler genom ”att informera andra om det 

arbete du har gjort, värdet av din idé, och potential i bibliotek är centralt inom 

design thinking-processen” (ibid., s. 104). Du ska också övertyga andra och se din 
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”presentation som ett förespråkarverktyg” (ibid., s. 105). Det framgår här att så 

kallad word of mouth är ett framträdande sätt att sprida detta koncept eller metod 

vidare, det vill säga genom att muntligt berätta om och förespråka metoden för att få 

fler att använda den. Detta sätt att sprida design thinking vidare kan även ses som ett 

enkelt sätt att råda bot på eventuella tvivel personer kan ha angående metoden då att 

få höra det av en kollega eller insatt kan förbättra intrycket av det som förespråkas. 

 

I denna del kan vi se att texten i Verktygslådan arbetar med både morot och piska, 

erbjudanden och krav, vilket gör att de dubbla budskapen fortsätter att vara 

närvarande. Att bortse från detta genom uppmaningen om att lita på processen kan 

då bidra till att försöka styra bort läsaren från eventuella tvivel denne kan ha 

angående design thinking. Uttalandena och dess formuleringar gör att det framstår 

som att författarna främst vill sälja in metoden. 

 Användarsyn i Verktygslådan 
Här kommer vi att titta på användarsynen inom UX utifrån texten i Verktygslådan 

genom att ta upp exempel från dokumentet som rör användare. 

 

I texten framgår att ”[m]ålet med design thinking är inte att skapa ett designprojekt 

som passar alla, utan att fokusera på ett problem för en viss grupp människor” 

(IDEO, 2018, s. 28). I texten står att offentliga bibliotek är ”det enda ställe där vem 

som helst, oavsett utbildning eller yrkesmässig färdighet, kan få tillgång till 

information” (ibid., s. 4). Men vilka grupper handlar det då om? Och vilka problem 

ska lösas? 

 

I Verktygslådan kan vi inte se att de grupper som ska prioriteras i biblioteken enligt 

lagen finns med som just en prioriterad grupp. De grupper som nämns är 

”superanvändare, icke-användare, lojala användare, skeptiker eller mästare.” (IDEO, 

2018, s. 36). Bland dessa grupper skulle några marginaliserade kunna finnas med, 

men det står inte uttalat att fokus ska läggas på dem. Bibliotekspersonalen ska ha 

god kännedom om både användare och icke-användare, vilka är två stora kategorier 

som kan behöva brytas ned. Tidigare har nämnts fler kategorier av användare, men 

ändå inte exempelvis prioriterade grupper eller personer som kan behöva andra 

typer av stöd för att kunna använda biblioteket fullt ut och därmed också inkluderas 

och delta i samhällslivet som biblioteksuppdraget och demokratin kräver. 

 

Det närmaste vi hittar några av bibliotekets prioriterade grupper är i exemplet på 

icke-användare i fallstudien ”IT i biblioteksmiljön” där en mamma som knappt 

använder teknik alls (hon skickar inte e-post, eller laddar ner appar) återfinns 

(IDEO, 2018, s. 99). I studien visar det sig att ”det var många fler nybörjare på 

teknik än vad teamet ursprungligen hade förutsett” och ”[b]aserat på dessa insikter, 

skapade teamet en inledande idé som de kallade iPad Spa, ett område på biblioteket 

dit människor kunde ta med sin iPad, lära sig om dess funktioner” med mera, som 

sedan utformades till en ”IT-hjälptjänst” (ibid., s. 99). Detta uttalande exkluderar en 

mängd människor i och med att personer kan få hjälp med sin egen iPad. Detta 

innebär ett antagande om att alla har en iPad, vilket absolut inte är fallet. Liknande 

antaganden kan även sägas bli synliga i texten bland de användargrupper som 
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nämnts ovan då alla dessa grupper skulle kunna representera starka, självständiga 

individer eftersom att vara lojal, skeptisk, mästare och icke-användare kan indikera 

att ett val har gjorts. Man kan välja att vara lojal, och man kan välja att vara 

skeptisk. Men att sakna en iPad är kanske inte ett val, utan kan bero på att 

ekonomisk möjlighet saknas. Detta kan ses som exempel på en individualistisk 

användarsyn samt hur det i texten i Verktygslådan görs antaganden som inte främjar 

empowerment utan snarare bidrar till marginalisering. 

 

I texten finns också ett exempel på en bibliotekarie som vill förstå 

funktionshindrade användares behov, vilka tillhör en prioriterad grupp. Men utifrån 

texten ”[h]ennes team besökte ett lokalt rehabiliteringscenter och diskuterade 

användarnas hobbies och intressen över en lunch” (IDEO, 2018, s. 33) verkar det 

inte handla om vad just denna grupp behöver eller önskar från biblioteket, utan om 

vilka hobbyer personerna har. Att funktionshindrade skulle ha andra hobbyer än 

andra grupper tror vi inte är fallet, däremot tror vi att det hade varit mer intressant 

att se de behov denna grupp kan ha av biblioteket, utifrån eventuella 

funktionsvariationer. Detta uttalande kan tyda på att en tanke om att stärka och 

medvetandegöra användare saknas i texten, eftersom fokus inte är på hur biblioteket 

ska kunna bidra till att en prioriterad grupp ska kunna åstadkomma detta. 

 

Även om ordet grupper används på flera ställen i texten så framkommer ändå en 

mer individualistisk syn på användare i Verktygslådan. Om vi som texten uppmanar 

till tittar på de sätt som en grupp använder biblioteket, samt demografi (ålder, kön, 

socioekonomisk status) (IDEO, 2018, s. 28), så handlar det om de grupper som 

redan använder biblioteket som blir tillfrågade. Det räcker dessutom att ”identifiera 

och intervjua människor som känner till en produkt eller tjänst väldigt väl, eller som 

inte känner till den alls” (ibid., s. 36). Att vi ska fråga personer i vår närhet: ”[t]veka 

inte att använda dina personliga nätverk - fråga dina vänner, familjemedlemmar och 

andra kollegor” (ibid., s. 36), betyder inte automatiskt att vi får en stor variation 

deltagare. Användare ges i och med detta inte en framträdande plats, även om de 

uttryckligen nämns, eftersom det går bra att fråga någon i vår närhet utan så mycket 

eftertanke. Även om grupper nämns så visar dessa uttalanden på en individualistisk 

användarsyn och en saknad av det kollektiva samhället i användarundersökningar. 

Detta i och med att bland annat personer i vår närhet kan tillfrågas, där det inte 

handlar om någon särskild samhällsgrupp utan individer. 

 

Att fråga människor i vår närhet är heller inte något som brukar uppmuntras när det 

gäller att få en rik variation av deltagare, samt att kunna ställa sig objektivt till det 

som uttrycks i undersökningarna. För att få människor att ställa upp skriver de också 

att ”[e]tt sätt att öka intresset är att erbjuda ett litet incitament, exempelvis 

presentkort på kaffe eller någon annan liten tacksamhetsgest” (IDEO, 2018., s. 36). 

Att erbjuda något som tack för deltagande kan vara problematiskt för bibliotek då 

det inte riktigt passar ihop med bibliotekets uppdrag och idé. Samtidigt kan detta 

innebära ett underliggande antagande om att användare inte vill delta i 

undersökningar om de inte erbjuds något som tack, vilket kan tyda på att man ser 

användare endast som intresserade om vinning i form av ersättning ges. Inte att 
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användare kan vara intresserade av enbart målet att bidra till utveckling och att 

utvecklas. 

 

I texten står även att ”[b]ibliotek upplevs som den tredje säkra platsen för barn, efter 

skola och hem, och därför finns det potentiellt en större tillåtelse att experimentera 

med olika erbjudanden” (IDEO, 2018, s. 12). Att de här använder ordet erbjudande 

kan göra att de som erbjuds något endast ses som passiva mottagare i stället för 

aktiva samhällsdeltagare eftersom ett erbjudande är något man får och inte något 

man skapar själv. 

 

Formuleringen ”[d]ina användare” återfinns också i texten (IDEO, 2018, s. 3), 

vilken kan reflektera en ojämlik relation mellan bibliotekspersonal och användare. 

Att benämna det som dina användare kan indikera ett ägandeskap, som att 

bibliotekspersonalen står över biblioteksanvändare på något vis. Detta inger inte en 

jämlik syn på bibliotek och användare. 

 

I texten nämns exempel på användargrupper att ha med i undersökningar, men här 

nämns inte några av de grupper av biblioteksanvändare som vi är vana vid att prata 

om, och heller inte prioriterade grupper. Detta gör att användarperspektivet upplevs 

som snävt då det genom att inte inkludera alla i stället exkluderar en mängd 

användare. Det som står om användare handlar mest om att hitta deltagare till 

undersökningarna och där handlar det främst om personer som redan använder 

biblioteket på något vis. Personerna i undersökningen kan även hittas i vår närhet. 

Dessa uttalanden visar att den samhälleliga aspekten utelämnas nästan helt i texter 

om användare i Verktygslådan och en individualistisk syn ges företräde. I 

Verktygslådan framstår det också som att design thinking låter produkter styra 

eftersom allt handlar om att kontrollera en viss produkt mot användare, i stället för 

att först och främst se till användaren och sedan eventuella produkter utifrån denne. 

Utöver detta framkommer även en ojämlik relation mellan bibliotek och användare i 

texten. 

 Design thinking och biblioteksutveckling 
Enligt texten framgår att design thinking kan användas för att ”skapa bättre 

lösningar för dina användare och ditt samhälle” (IDEO, 2018, s. 3). I texten betonas 

att det är användarens behov som ska styra och inte bibliotekets (ibid., s. 9), men 

detta kan vi se motsägas senare. Design thinking kan också användas för att ”tackla 

varje utmaning” och för att ”lösa alla slags biblioteksutmaningar, inklusive 

utmaningar gällande program, rum, tjänster och system” (ibid., s. 16). Dessa 

uttalanden kan tyda på att UX ska ses som en universallösning och därmed också 

vara svaret på alla tänkbara problem som kan finnas inom bibliotek och 

biblioteksutveckling. 

 

Utifrån följande del av texten kan en tolkning om att biblioteken i dag kämpar i 

motvind göras: ”[t]rots sin livskraft så förblir många bibliotek underutnyttjade och 

har begränsade budgetar och resurser” (IDEO, 2018, s. 4). Men början till en 

lösning uttrycks, som pekar mot design thinking, när det nämns att ”[d]et 

föränderliga informationslandskapet kräver nya svar av bibliotekarierna, något som i 
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sin tur kräver nya perspektiv, verktyg och metoder” (ibid., s. 4). Eftersom det senare 

är något design thinking sägs bidra med så framstår det som att författarna bakom 

Verktygslådan ser just design thinking som en självklar lösning. Uttalanden som det 

förstnämnda i stycket kan bidra till att måla upp en mörk och dyster bild för 

biblioteken där dessa inte används och har begränsade resurser, vilket design 

thinking genom det senare citatet ger sken av att kunna motverka. Design thinking, 

och UX, kan då sägas vara ett självklart svar på det förändrade samhället. 

 

En hotbild kan sägas målas upp även för bibliotekens framtid då bibliotek ”funnits i 

århundraden, men det har aldrig varit lägligare än nu att reflektera över deras 

framtid” (IDEO, 2018, s. 4) vilken bidrar till att skapa en angelägenhet om att 

fundera på olika sätt att utveckla bibliotekens verksamhet. Vidare nämns också att 

”vi måste vara med och driva utvecklingen, och det är här som design thinking 

kommer in i bilden” (ibid., s. 19). Design thinking framstår här, precis som på flera 

andra ställen vilket vi sett ovan, som lösningen på detta angelägna problem med 

bibliotekens framtid. 

 

Det nämns dock som ”viktigt att komma ihåg att vissa bibliotek har skiftat 

förhållningssätt och perspektiv för att anpassa sig till 2000-talets behov” (IDEO, 

2018, s. 4). I detta uttalande kan man se att det finns bibliotek som arbetar med 

förändring på vad som kan antas vara rätt sätt i och med att de redan skiftat 

förhållningssätt och perspektiv (ibid., s. 4). Dock används också ordet ”vissa” i 

samma mening vilket kan ge intryck av att det endast är ett fåtal och därmed långt 

ifrån alla som arbetar med förändring på detta sätt, vilket då bör betyda att de flesta 

ligger efter när det gäller detta (ibid., s. 4). Utifrån detta resonemang kan uttalandet 

innebära en negativ syn på biblioteken, där dessa inte arbetar med förändring på rätt 

sätt och därmed inte anpassat sig till dagens behov. Det vill säga att majoriteten av 

biblioteken gör ett dåligt jobb när det kommer till biblioteksutveckling. 

 

I en studie som tas upp i Verktygslådan ville Chicago Public Library (CPL) få in 

mer lek i sin verksamhet: 

Inspirerade av sin gemensamma uppfattning att lek är en viktig del av barns 

utveckling, ställde de sig följande fråga: Hur kan vi integrera leken i CPL:s 

kärnverksamheter för barn? [...] De intervjuade experter kring ämnet lek, 

inklusive två bibliotekarier med motsatta åsikter - en som hyllade lekens 

betydelse och en som var skeptisk till dess betydelse (IDEO, 2018, s. 11). 

Eftersom språket som används i rapporten är positivt och peppande så står ett ord 

som skeptisk ut i sammanhanget. Detta gör att läsaren kan få uppfattningen att den 

bibliotekarie som är skeptisk till lekens betydelse för utvecklingen är en av de som 

måste ändra ”sin uppfattning om oväsen och kontroll” vilket kräver ”träning och 

förändrade attityder” (ibid., s. 13). Detta kan göra att den bibliotekarien får 

representera ett förlegat och kanske bakåtsträvande synsätt, medan de som arbetar 

med design thinking i exemplet ses som det man ska eftersträva: det nya och 

moderna. Hela denna mening på s. 13 kan indikera att bibliotekspersonal vanligen är 

vän av ordning och har den förlegade synen att det ska vara tyst på biblioteken. 

Citatet tyder också på att bibliotekspersonal ogillar förändring eftersom detta kan 
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kräva träning – ”[e]n del anställda kommer att behöva ändra sin uppfattning om 

oväsen och kontroll, vilket kan komma att kräva träning och förändrade attityder 

hos personalen” (ibid., s. 13). Innan står också att ”[f]amiljer behöver förstå att de 

får lov att vara högljudda i biblioteksmiljön, till skillnad från vad de har lärt sig” 

(ibid., s. 13) vilket kan ses som ytterligare indikation att påståendet att vilja ha det 

tyst på biblioteket tillhör det förflutna, och att design thinking därmed hör till 

framtiden. Detta kan innebära att en syn på personal som inte anammar och stöttar 

UX, och design thinking, som bakåtsträvare eller pessimister kan ges. 

 

Jenny Kitchen (bibliotekarie, Chicago Public Library) citeras:  

Jag ändrade sätt att tänka kring vårt bokklubbsprogram. Ingen dök upp! Efter 

flera samtal med användare förstod jag att biblioteket kanske inte var den bästa 

platsen för klubben att mötas på. Jag bestämde mig för att göra ett nytt försök 

på ett ställe där människor träffas naturligt, på ett café längre ner på gatan. 

Detta förhållningssätt handlar till stor del om att prata med dina användare och 

att försöka något nytt (IDEO 2018, s. 5). 

Utifrån samtal med användare så flyttade alltså biblioteket sin verksamhet till ett 

café. Citatet ger flera bilder av biblioteket: dels framstår biblioteket som en 

verksamhet som gör allt för att deras användare ska trivas och tänker utanför boxen 

och provar nya saker (positivt), samtidigt som man kan se det som att biblioteket 

släpper allt för sina användare och bidrar till sin egen nedrustning (negativt). Vi 

funderar på varför biblioteket inte är den naturliga platsen för en bokklubb, som 

dessutom hålls i bibliotekets regi. Ett annat sätt att tackla det faktum att ingen dök 

upp skulle kunna vara att med hjälp av UX ta reda på hur man löser det större 

problemet att biblioteket inte ses som en naturlig mötesplats. Alltså att inte söka en 

kortsiktig lösning som flytten till caféet bör innebära utan i stället försöka lösa det 

större bakomliggande problemet så att biblioteket börjar ses som den självklara 

platsen att delta i bibliotekets bokklubb. Detta uppfattar vi som en för snabb och 

kanske inte helt genomtänkt lösning, vilket går emot de ställen där Verktygslådan 

uttryckligen förespråkar omfattande samhällsundersökningar, men stämmer överens 

med det vi samtidigt sett att design thinking kan handla om en snabb och ytlig 

metod för biblioteksutveckling. 

 

Nedan handlar det också om det förändrade samhället, men här kommer dock en 

annan syn på biblioteket fram. Brian Bannon (verkställande direktör på Chicago 

Public Library) menar att biblioteken visar framfötterna och är ledare för det 

förändrade samhället: 

Offentliga bibliotek har med framgång utvecklats för att möta den föränderliga 

världen omkring dem, och de är på många sätt mästare på utveckling (IDEO, 

2018, s. 19). 

Enligt detta uttalande arbetar biblioteken visst med verksamhetsutveckling för att 

följa samhällets förändringar, de är också mästare på just denna utveckling, vilket 

går helt emot föregående uttalande. Än en gång syns här också dubbla budskap om 

något i Verktygslådan. 
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Fler motstridiga syner kan urskiljas i följande uttalande om inspirationsfasen i 

design thinking:  

I motsats till research i biblioteksmiljön, handlar research inom design thinking 

om att lyssna, observera och om att vara öppen för det oväntade. 

Designresearch, som vi kallar det, handlar om att öppna upp möjligheter 

snarare än om att pröva och lägga fram bevis (IDEO, 2018, s. 33). 

Här kan det ses som att biblioteket vanligtvis inte arbetar med användaren i centrum 

eller med att se till omgivningen i och med att texten kan tolkas som att research 

inom biblioteksmiljö handlar om att strunta i vad andra säger och gör och i stället 

enbart gå efter eget huvud. En negativ syn på biblioteket framkommer här. 

Samtidigt kan detta uttalande innebära att inom biblioteksutveckling med design 

thinking så ska man inte sträva efter att pröva och bevisa utan använda våra sinnen, 

som vi tidigare skrivit. 

 

Dock nämner Brian Bannon en fördel med att arbeta med design thinking som inte 

förutsetts, när han talar om samhällsvinster, vilken är 

den positiva påverkan som metoden har haft på vår personal och 

organisationskultur. Att personalen har fått uppmuntran, verktyg och ansvar att 

upptäcka nya tjänster har resulterat i ett kulturskifte. Deras framgångar och 

misslyckanden, som vi också har lärt oss från, har gett oss en tro på vår 

gemensamma förmåga att leda, och har skapat en solid grund att stå på när vi 

designar framtiden för Chicago Public Library (IDEO, 2018, s. 19). 

Vi kan här se att förtjänsten egentligen finns bland personalen, som känner att de får 

mer uppmuntran, i stället för hos bibliotekens användare. 

 

En hotbild mot bibliotekets framtid beskrivs i Verktygslådan och det biblioteken 

behöver är förändring. Metoden design thinking framställs som enkel och är det som 

bidrar till att förbättra biblioteken i framtiden då ”människor som arbetar 

tillsammans på ett nytt sätt kan förändra framtiden till det bättre” (IDEO, 2018, s. 

9). Här visas att design thinking hör till framtiden, vilket utesluter att metoden kan 

ses som något som hör till det förgångna. 

 

Vi har här kunnat se att utifrån texten i Verktygslådan så framkommer en negativ 

syn på biblioteket, och design thinking framstår som lösningen på de problem 

biblioteken förutsätts ha när det gäller att följa samhällets förändringar. En 

uppfattning om att design thinking innebär framåtanda och en positiv inställning till 

förändring framkommer i dessa uttalanden, och här gäller det för såväl 

bibliotekspersonal som biblioteksanvändare att hänga på för att inte riskera att ses 

som bakåtsträvare. Det finns i texten dock inget reflekterande kring förändring, här 

handlar det enbart om att vara positiv och följa processen och inte om att reflektera 

och kritiskt granska. 
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 New Public Management inom UX och design thinking 
Att UX har sitt ursprung inom företagsvärlden är något som framträder i olika delar 

av Verktygslådan, och vi kommer här ta upp några exempel på det. 

 

Ett marknadsorienterat synsätt visas i texten bland annat genom det språk som 

används: 

Flera andra branscher, i synnerhet inom företags- och utbildningsvärlden, har i 

årtionden använt detta personfokuserade förhållningssätt för att lösa problem. I 

den här verktygslådan har vi anpassat dessa metoder till biblioteksmiljöer. Du 

kommer stegvis att lära dig utveckla bättre tjänster, verktyg och upplevelser för 

dina användare (IDEO, 2018, s. 4). 

Med ord som branscher, företagsvärlden, tjänster och upplevelser kan vi tydligt se 

UX och design thinkings ursprung från den privata marknaden. Dock menar de att 

metoden nu anpassats till bibliotek. 

 

Vad vill då design thinking uppnå? ”Design thinking [...] hjälper dig att designa 

meningsfulla lösningar för ditt bibliotek”, och det handlar om lösningen som finns 

i brytpunkterna mellan tre faktorer: önskvärdhet, genomförbarhet och 

lönsamhet. Med andra ord: När metoden är önskvärd är den ekonomiskt 

lönsam och tekniskt genomförbar. Innovation uppstår där dessa faktorer 

överlappar varandra (IDEO, 2018, s. 6). 

Att skattepengar ska användas på ett kostnadseffektivt sätt är något som ingen kan 

ifrågasätta, men frågan är om bibliotek någonsin blir ekonomiskt lönsamma? 

Folkbibliotek är offentliga institutioner och ingenstans i bibliotekens uppdrag finns 

ekonomisk lönsamhet med. Detta visar tydligt på en krock mellan UX, och design 

thinking, med dess ursprung i den privata marknaden kontra den offentliga 

institutionen bibliotek. En krock som kan göra att metoderna kanske inte verkar helt 

relevanta för just biblioteken, även om Verktygslådan ska vara en anpassning till 

just bibliotek. 

 

När de skriver att bibliotekarier ska bli en designer står det ”[a]tt tänka som en 

designer handlar inte om att veta hur man ska rita, det handlar om att omfamna det 

okända och om att vara kreativ inför det tvetydiga” (IDEO, 2018, s. 6). Att vara 

flexibel och ständigt vara beredd på utmaningar och förändringar är något som vi 

tycker speglar den tid vi lever i. Det låter som en chefs drömanställning – att ha 

personal som ständigt är redo för nästa utmaning. Det hör också ihop med att vara 

lösningsorienterad där det positiva tänkandet är grunden. Det positiva tänkandet i 

design thinking syns bland annat i ”Hur kan vi?” (HKV)-frågor, som är ”en 

användbar fråga som ramar in utmaningen, men inte pekar på någon lösning” (ibid., 

s. 117) vilket kan innebära ett antagande om att det positiva tänkandet leder till 

kreativitet som i sin tur kräver flexibilitet för att hitta nya lösningar. Igen säger de 

att vi som bibliotekarier och läsare ska vara flexibla i vårt tänkande och i vårt 

arbetssätt. 
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Rolf Hapel (chef för medborgar- och biblioteksservice i Aarhus) ser två stora 

fördelar för användarna med design thinking: 

Deras behov och önskemål tas på allvar, och de känner sig hörda. De ses som 

aktiva resurser i en bibliotekstransformationsprocess, inte bara som passiva 

konsumenter av tjänster - det är en demokratisk fördel. Den andra fördelen är 

att användarnas input verkligen omvandlas till nya eller bättre tjänster (IDEO 

2018, s. 19). 

Här sägs användarna ses som aktiva resurser till skillnad från passiva konsumenter, 

men uttalandet tyder ändå på att användaren endast ses som en resurs för att stärka 

biblioteket och inte som någon som ska kunna bli stärkt av det. Till detta hör också 

det faktum att vi uppmanas intervjua människor med syfte att skaffa ”värdefulla 

insikter som kan användas för förbättring” (ibid., s. 36). För att ytterligare befästa 

denna syn ger ordlistan en definition av användare som ”[k]und eller grupp av 

kunder, för vilka du designar” (ibid., s. 117) vilket tydligt visar hur det 

marknadsorienterade synsättet och därmed de ideologiska liberala och 

individualistiska värderingarna genomsyrar UX och design thinking, oavsett 

formuleringar om demokratiska fördelar som nämns. 

 

Tydliga tecken på att Verktygslådan ger uttryck för marknadsorientering och new 

public management har kunnat urskiljas här, även om metoden sägs ha anpassats till 

biblioteksverksamhet. Ett exempel är att metodens lösning finns i brytpunkten 

mellan önskvärdhet, genomförbarhet och lönsamhet, vilket kan uppfattas som 

problematiskt inom bibliotek då bibliotekens uppdrag inte handlar om lönsamhet. 

Det flexibla och lösningsorienterade tänkande som personalen förväntas ha är också 

tecken på en tydlig marknadsorientering. Att användarna i slutändan visar sig ses 

som kunder för vilka du designar visar bara än tydligare att användarna egentligen 

inte ges någon demokratisk fördel när vi arbetar med denna metod. 

 

I följande kapitel kommer vi att studera dessa resultat vidare och jämföra dem mot 

vår teori. 

6 Analys utifrån teori 

Följande analys av Verktygslådan kommer att göras utifrån de teorier av Freire och 

Giroux kring kritisk pedagogik och radikal demokrati som vi skrivit om tidigare 

(1.4.1 och 3.2). Här analyserar vi texten utifrån begreppen empowerment och 

marginalisering för att se vilken ideologisk syn som ges uttryck för angående 

användare, demokrati och biblioteket. Vi har delat in denna analys i följande 

rubriker: Användare i termer av empowerment och marginalisering, samt 

Demokratisyn. 

 Användare i termer av empowerment och marginalisering 
Eryaman (2010, s. 132) skriver att demokratins viktigaste uppdrag handlar om att få 

bort sociala, kulturella och institutionella barriärer för att på så sätt stärka individer 

och underrepresenterade grupper så att de ser sig som deltagare i det demokratiska 
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samhället. Det handlar om det vi i teoridelen tidigare definierat som empowerment, 

och om att medvetandegöra människor för att alla ska kunna delta i en demokrati 

och därmed få bort marginalisering. 

6.1.1 Användargrupper i design thinking 

Utifrån kapitel 5 kan vi se att de grupper som nämns i Verktygslådan visar en snäv 

och individualistisk syn på användare, där flera grupper exkluderas. Personerna i 

undersökningar ska representera ytterligheter, samtidigt som de kan hittas i din 

närhet och främst bland de som besöker biblioteket. Vi upplever att fokus i texten 

främst handlar om att hitta personer till undersökningarna och inte om vikten av att 

få med alla typer av användargrupper. De pratar inte om olika samhällsgrupper, eller 

om de prioriterade grupper som biblioteket ska främja enligt lagen. Freire och 

Giroux ser på deltagare i samhället utifrån olika grupper, vilka behöver olika stöd. 

Inom radikal demokrati handlar det om kollektivet och om att bland annat 

identifiera sociala och ekonomiska skillnader i samhället för att kunna motverka 

dessa. Att Verktygslådan inte pratar om dessa grupper, gör att dessa osynliggörs och 

att arbetet med att stärka och medvetandegöra inte finns med i metoden. I 

Verktygslådan är det fokus på att hitta användare för att få feedback på 

förändringar, inte på vilka användare man bör fråga, för att med 

biblioteksutvecklingen kunna bidra till empowerment och demokrati. Vi upplever 

att tystnaden i Verktygslådan kring bibliotekens prioriterade grupper och 

marginaliserade i och med fokus på individer gör att UX-metoden design thinking 

bör kunna bidra till marginalisering i stället för att motverka detta. 

 

Utöver detta framkommer även en ojämlik relation mellan bibliotek och användare i 

texten. Vi har tidigare tagit upp formuleringen ”[d]ina användare” i texten (IDEO, 

2018, s. 3), vilket kan visa en relation mellan bibliotekspersonal och användare där 

användare just ses som något biblioteket har, alltså enligt metoden en kund av 

biblioteket. Detta visar på ett hierarkiskt förhållande mellan bibliotek och användare 

i stället för en jämlik relation där båda parter har lika stor del i utvecklingen. Utifrån 

Riedler och Eryaman (2010, s. 90) kan detta kopplas ihop med Freire och hans 

tankar om kollektiv makt. Det kan innebära att den kollektiva makt marginaliserade 

bör bli medvetna om går förlorad då de redan från början hamnat i underläge. Det 

vill säga denna ojämlika relation kan innebära att marginalisering förstärks i stället 

för att arbetas bort genom empowerment. 

 

Vi kan i denna text inte se att det finns en grundläggande radikaldemokratisk tanke 

kring användarna eller att det finns reflektion kring vilket samhälle vi lever i och 

vilka grupper som får komma till tals. Vi analyserar texten och användarsynen 

närmare under nästa rubrik. 

6.1.2 Passiva mottagare 

När Rolf Hapel menar att den stora fördelen med design thinking för användarna är 

att de ses som ”aktiva resurser” i stället för ”passiva konsumenter av tjänster” 

(IDEO, 2018, s. 19) framgår att användare genom design thinking blir hörda och 

bidrar till utveckling, vilket är något som kan leda till empowerment. Att använda 

design thinking sägs också ge en demokratisk fördel då användaren är just aktiv. 
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Men även om Rolf Hapel menar att användarna är aktiva resurser i motsats till 

passiva konsumenter så uppfattar vi det motsatta budskapet genom att läsa 

Verktygslådan. Det framstår bland annat som att design thinking låter produkter 

styra, eftersom allt handlar om att kontrollera en viss produkt mot användare. Detta i 

motsats till att först och främst se till användaren och sedan eventuella förändringar 

utifrån denne. Detta gör att användare får en mer passiv roll, det handlar inte om att 

vara aktiv och deltagande i utvecklingen av bibliotekets verksamhet. Denna syn på 

användare kan utifrån Giroux innebära att användare inte ges möjlighet eller stöd till 

att vara eller utvecklas till aktiva deltagande i ett demokratiskt samhälle (Eryaman, 

2010, s. 132). Detta då produkten kommer i första hand och användaren enbart får 

svara mot denna, vilket gör att användaren aldrig ges möjlighet till verkligt 

engagemang som är nyckeln till empowerment. 

 

I motsats till delaktiga medborgare så handlar det även om att användare behöver 

ersättning för att vilja delta i undersökningarna. Det innebär ett antagande om att de 

som deltar inte gör det för att de ser sin möjlighet att påverka och delta i 

utvecklingen av biblioteket, utan de ses som passiva deltagare som inte är 

intresserade mer än om de erbjuds något. Detta visar återigen en syn i 

Verktygslådan som inte handlar om det kollektiva och att delta för allas bästa, vilket 

är det radikal demokrati innebär, utan det är en mer individualistisk syn som 

framkommer. För att ytterligare befästa en syn på användaren som passiv mottagare 

så beskriver ordlistan användare som kund, vilket visar en användarsyn som hör 

samman med ett NPM-inspirerat synsätt där användare enbart ska bidra med input 

till verksamheten för ökad lönsamhet. 

 

Vi kan här se ett fokus på användare som leverantörer av information, vilken sedan 

används till utveckling av tjänster och verktyg. Jämfört med Freire och Giroux så 

liknar detta inte empowerment – fokus är inte på att stärka och utveckla användarna, 

utan det liknar mer ett marknadsorienterat synsätt i och med ett användande av 

användare som medel att utveckla biblioteket med, i stället för som mål för 

demokratisering och empowerment. Det handlar inte likt Freire om att utveckla ett 

kritiskt tänkande och begripa sin värld, eller att medvetandegöra och stärka 

människor. Användarna verkar här mer vara ett av de verktyg designers har till 

förfogande. 

6.1.3 Vem ska stärkas? 

Som vi tidigare tagit upp är Verktygslådan övertygande och vill att vi ska lita på 

processen. Detta kan ses som att läsaren blint ska följa metoden och inte reflektera 

eller tänka. Det är en aspekt som går emot det lärande och demokratifrämjande 

arbete som ska ske och sker inom biblioteksverksamheten. Reflektion och 

ifrågasättande är enligt Freire en förutsättning för att vi ska bli stärkta. Vi blir i 

Verktygslådan också varnade för vad som händer om vi inte litar på processen, då 

kommer vi att stå svarslösa inför varför vi tog de beslut vi tog. Genom texten kan 

det verka som att Verktygslådan först syftar till att inge någon form av självtvivel 

hos mig som personal och sedan genom design thinking stärka och bidra till 

empowerment, för mig som anställd. 
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Vi har även visat att det utifrån texten i Verktygslådan framstår som att metoden 

handlar om ett synsätt där vi som användare av design thinking ska vara öppna och 

intuitiva, i motsats till reflekterande, samtidigt som rationella resonemang ska göras 

när metoden används. Här är det återigen de som arbetar med design thinking som 

är i fokus och biblioteksanvändare saknas helt. Svårigheter med att medvetandegöra 

och bidra till empowerment hos biblioteksanvändare med hjälp av design thinking 

kan uppstå när denna typ av användare är osynliga i texten. Visst kan hävdas att 

Verktygslådan är just en uppsättning verktyg för att hjälpa bibliotekspersonal att 

arbeta med metoden, men verktyg för att synliggöra, stärka och bidra till 

biblioteksanvändares empowerment är då också relevant och saknas här. 

 

Vi kan konstatera att vi genom de exempel som tagits upp i kapitel 5 ser en saknad 

av något som handlar om empowerment för användarna, det finns en tystnad kring 

detta. Det handlar i stället främst om att stärka bibliotekarierna som användare av 

metoden och inte dem för vilka bibliotekets verksamhet finns – 

biblioteksanvändarna. 

 Demokratisyn 
Kritisk pedagogik enligt Freire och radikal demokrati enligt Giroux handlar som vi 

tidigare beskrivit (1.4.1) om att skapa ett samhälle där alla har samma värde och 

därmed ska ha lika stor möjlighet att delta. För att detta ska vara möjligt behöver 

människor stärkas och utveckla ett kritiskt tänkande, för att få ett samhälle där 

diskussion är möjlig. Dessa tankar återfinns i texter av Riedler och Eryaman (2010) 

(Freire) och Eryaman (2010) (Giroux) som länkar ihop de bådas teorier med 

bibliotekspraktik (se 3.2). 

 

Vi ska i denna del titta närmare på texten för att se vilken syn på samhället, 

biblioteket och bibliotekarier som syns. Vi försöker också utreda huruvida det talas 

om demokratiska värden, eller om det mer handlar om ett marknadsorienterat sätt att 

se på verksamheten. 

6.2.1 Syn på samhället och biblioteket 

Biblioteket bör enligt Riedler och Eryaman (2010, s. 92), som utgår från Freire, vara 

en plats för medvetandegörande, som ställs mot ett mer mekaniskt försörjande av 

information. Att alla ska ha samma tillgång till information och kunskap är ett annat 

mål som finns i både bibliotekslagen och inom radikal demokrati. Som vi tidigare 

skrivit i teoriavsnittet så menar Riedler och Eryaman (2010, s. 95, 97) att 

biblioteken behöver djupgående undersökningar för att vägleda i hur biblioteken kan 

kommunicera med användarna och de kulturella grupper som finns i kommunen. 

Det handlar då om att få program som baseras på användarnas olika behov (ibid., s. 

97). 

 

Vi tog i kapitel 5 (5.3) upp att design thinking i Verktygslådan framställs som ett 

enkelt och positivt sätt att arbeta för förändring och att det förändrade samhället, 

samt den hotbild för biblioteket som förändringen utgör, är ett genomgående tema. 

Det finns i texten inget reflekterande kring förändring utan här handlar det i stället 

om att vara positiv och att lita på processen. Vi ska inte reflektera eller kritiskt 
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granska, utan följa utvecklingen och inte vara en bakåtsträvare. Detta tänkande går 

emot Freire (1972, s. 83), som såg kritiskt tänkande som förutsättning för ett 

demokratiskt samhälle. Dessutom handlar design thinking enligt texten i 

Verktygslådan om omfattande samhällsundersökningar, samtidigt som metoderna 

framstår som ytliga där användare används som input för designers, inte om vad 

biblioteket gör för samhället eller användaren. 

 

Ett fall som visar detta är exemplet angående bibliotekets bokklubb, som flyttas till 

ett café. Här kan vi se att det i stället för en djupgående användarundersökning 

antogs snabba lösningar. Sådana typer av lösningar kan innebära att vissa grupper 

exkluderas från bibliotekets verksamhet i och med att cafémiljön även underförstått 

kräver någon form av konsumtion, vilket inte skulle vara fallet om träffen i stället 

var på biblioteket. Detta bidrar till en exkludering som även gör att sådant som ingår 

i ett demokratiskt samhälle enligt Freire, utifrån Riedler och Eryaman (2010, s. 92) 

och enligt Giroux, utifrån Eryaman (2010, s. 132), som att ha samma möjlighet att 

delta samt lika tillgång till fri information, försvinner. Det här anammandet av ytliga 

undersökningar och snabba lösningar kan då innebära att bibliotek inte bara inte 

uppfyller utan också går emot det demokratiska uppdraget. 

 

För att vara delaktig i samhället behövs kunskap. Freire menar enligt Riedler och 

Eryaman (2010, s. 90) att kunskap behöver demokratiseras, vilket inte är något vi 

kan se tas upp i Verktygslådan. I dag behövs också digitala kunskaper, och det 

handlar om digital delaktighet. Som vi tidigare tagit upp så är den digitala klyftan i 

samhället ett problem där biblioteket enligt Freire utifrån Riedler och Eryaman 

(2010, s. 92) kan ha en betydande funktion och på många sätt bidra till att stärka och 

hjälpa människor. I Verktygslådan kan vi se att exempel på digital delaktighet tas 

upp, men där handlar det från början om ett iPad Spa dit användare kan ta med sin 

egen iPad för att få hjälp. I exemplet utformade teamet efter hand en IT-hjälptjänst i 

stället då de märkte att många fler var nybörjare på teknik. Men exemplet visar 

tydligt vilka användare som prioriteras i och med detta antagande om att alla har 

möjlighet att äga en iPad och att vissa grupper därmed exkluderas. Denna 

exkludering bidrar inte till empowerment eller deltagande för alla utifrån Freire och 

Giroux, och därmed kan sägas att Verktygslådan i stället kan bidra till 

marginalisering. 

 

Förändring framställs i texten som den enda vägen framåt och vi frågar oss om detta 

verkligen är fallet. Måste man inte fråga sig vem förändringen gynnar? Om vi 

jämför med Giroux så ses det som självklart att vi lever i ett klassamhälle där 

marginalisering stänger ute vissa grupper och att vi i dag legitimerar den rådande 

ordningen (Eryaman, 2010, s. 132), detta gör att förändring måste ske med stor 

reflektion där marginaliserade får extra stort utrymme. Som vi tidigare tagit upp så 

kan vi dock inte se att Verktygslådan pratar om alla grupper i samhället, vilket gör 

att dessa i stället osynliggörs. Detta gör att den rådande ordningen och de som redan 

gynnas i samhället fortsätter att få fördelar, vilket leder till att klasskillnaderna ökar. 

 

Förändringen handlar också om hur vi på biblioteket ska agera. Vi kan i 

Verktygslådan urskilja en syn på bibliotekarier som är skeptiska till metoden som 
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bakåtsträvare, vilka ställs mot ett nytt design thinking-inspirerat modernt sätt att 

arbeta på. Bibliotekens uppdrag framställs också som ett stort och viktigt uppdrag, 

där du som personal måste vara expert. Detta uppfattar vi dock mer som en slags 

skrämseltaktik där design thinking framställs som den universella lösningen. Men 

som vi tidigare sett så ska förändringen med hjälp av design thinking inte ske med 

kritiskt tänkande och reflektion, utan den ska ske genom att bara lita på processen 

och koppla bort alla tvivel. Detta går helt emot Freire och Giroux teorier om ett 

demokratiskt samhälle, och vi kan i och med detta inte se att fokus på demokrati 

finns i Verktygslådan. Uttalanden texten igenom visar dessutom att författarna 

främst försöker sälja in denna metod. 

 

Vi kan se att det finns en tystnad kring problem i Verktygslådan och design 

thinking, där det handlar om att ha ett öppet sinne och se problem som möjligheter. 

Vi ska endast fokusera på lösningar samt vara flexibla och kreativa. Eftersom 

problem överlag osynliggörs i Verktygslådan i och med ett fokus på möjligheter, 

och då lösningen på dessa är positivt tänkande och ett öppet sinne, så innebär det 

också ett skuldbeläggande av människor. Det är då människors eget fel att de tillhör 

en marginaliserad grupp eftersom de inte ser problem som möjligheter. På detta sätt 

ser det ut som att människor ska stärkas med ett positivt tänkande i stället för 

empowerment. Det handlar inte om att bidra till att medvetandegöra exempelvis 

sociala och ekonomiska motsättningar. Personer ges heller inte redskap för att 

handla mot dessa motsättningar när själva problemen osynliggörs och det enbart 

hävdas att tänka positivt är det som krävs för att förändra en situation. Det handlar 

inte om den typ av medvetandegörande som Freire (1972, s. 37) förespråkar, den 

processen går förlorad i och med denna omformulering av problem till möjligheter. 

Utifrån Freire och Giroux teorier kan då sägas att empowerment i Verktygslådan 

reduceras till att anta en kul utmaning, och medvetandegörandet i den demokratiska 

processen försvinner. 

 

I denna del har vi tittat på vilken syn på samhället och biblioteket vi kan se i 

dokumentet utifrån Freire och Giroux. I nästa del ska vi studera texten närmare för 

att se vilka spår av marknadsorienterat tänkande som syns i texten. 

6.2.2 Ideologiska spår  

Som vi skrev i teoriavsnittet (3.1) så är hegemoni den rådande ideologin, vilken i 

dag enligt Giroux är nyliberalism. NPM kan sägas ha utvecklats inom 

nyliberalismen. I denna del kommer vi gå igenom vår första analys för att se om vi 

ser spår av detta. NPM handlar om en marknadsorientering och att sätta den 

individuella friheten och utvecklingen i centrum, som motsats till den radikala 

demokratisyn vi tidigare beskrivit (1.4.1 och 3.2). 

 

I och med att användare som redan använder biblioteket är något centralt i 

Verktygslådan när det handlar om deltagare i undersökningar så befäster 

Verktygslådan på så sätt vad som kan sägas vara del av den nuvarande hegemonin. 

Enligt Eryaman (2010, s. 132) anser Giroux att vi nu lever i ett nyliberalistiskt 

samhälle med NPM som styrningsform. Giroux menar enligt Eryaman (2010, s. 

132) att bibliotek i dag främjar den rådande ordningen och de roller som kommit 
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med denna ideologi. Detta genom ett fokus på att de som redan använder biblioteket 

är de som fortsätter att ta del av det. På detta sätt kommer de grupper som inte 

känner sig bekväma med att använda biblioteket eller inte ser sig som delaktiga i 

samhället inte ges något stöd till att förändra sin situation. Det vill säga att 

marginalisering kan fortsätta förekomma eller i värsta fall förstärkas i och med detta 

fokus på befintliga användare, och eftersom marginalisering utifrån Giroux tankar är 

motsats till empowerment så kan sägas att denna aspekt saknas i Verktygslådan. 

 

Att UX har sitt ursprung i företagsvärlden är något som vi beskrivit i 5.4. Där 

framkom att ett språkbruk kring tjänster och upplevelser som alla visar en 

marknadsorientering finns inom design thinking och Verktygslådan. IDEO menar 

dock att metoden här är anpassad till bibliotek. Det finns dock flera exempel på 

marknadsorientering kvar i metoden. Ett exempel är att metodens lösning sägs 

finnas i brytpunkten mellan önskvärdhet, genomförbarhet och lönsamhet. Då 

biblioteken har ett demokratiskt uppdrag, så går det inte ihop med ekonomisk 

lönsamhet.  

 

Ett annat exempel är den flexibla och lösningsorienterade inställning som 

personalen förväntas ha, vilket är tydliga tecken på en marknadsorientering. Att 

användarna i dokumentet framställs som kunder för vilka du designar visar bara än 

tydligare att användarna egentligen inte ges någon demokratisk fördel när vi arbetar 

med denna metod, utan att de ses som resurser i en marknadsorienterad verksamhet. 

Benämningen kund innebär också en ojämlik relation mellan personal och 

användare där marginalisering utifrån Freires tankar riskerar att befästas i stället för 

att motarbetas. 

 

I denna del har vi tagit upp exempel på hur det marknadsorienterade synsättet kan 

synas i design thinking. Det handlar dels om ett språkbruk kring lönsamhet och 

tjänster, vilket nu enligt texten är anpassat till bibliotek. Vi frågar oss dock om man 

kan prata om bibliotekets lönsamhet. I arbetet som designer kan vi också se att det 

ingår att vara positiv, flexibel och lösningsorienterad. Ord som klingar 

marknadsorientering. Att användare ses som resurser i motsats till medborgare i ett 

demokratiskt samhälle visar också på detta och innebär att möjlighet till 

empowerment bland användare försvåras och därmed också bibliotekens 

demokratifrämjande arbete. 

7 Diskussion 

I denna del sammanfattar vi vad vi hittat i analysen och diskuterar dess innehåll, 

följt av Slutsatser, Metodkritik och Teorikritik, samt diskuterar eventuella lämpliga 

fortsatta studier inom området under Framtida forskning. 

 Analysdiskussion 
Vi har i denna uppsats funderat på om det finns någon konflikt i att ta en metod som 

kommer från den privata marknaden och använda den i det offentliga och 

demokratifrämjande biblioteket. Enligt texten har detta tänkande anpassats till 
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bibliotek. Vi har tidigare tagit upp att UX har sitt ursprung i user-centred design, 

vilken uppkom som ett sätt för företag och organisationer att lösa problem med 

minskad försäljning och missnöjda kunder (Datig, 2015, s. 235). Vi kan på liknande 

vis se att många pratar om UX som ett sätt för biblioteken att lösa liknande problem, 

och mycket av det vi funnit i Verktygslådan kan ses som att författarna främst vill 

sälja in design thinking som metod. 

 

Att dagens ideologi är nyliberalism påverkar vårt samhälle och syn på biblioteket. 

Vi har tidigare tagit upp det liberala kontra det radikaldemokratiska synsättet, där 

det liberaldemokratiska synsättet handlar om individuell frihet, med rätt till fria val i 

egna intressen (Rivano-Eckerdal, 2017, s. 1013). Det radikaldemokratiska synsättet 

handlar i stället om att alla ska ha lika möjligheter, och om ett kollektivt tänkande 

(ibid., s. 1013). Om det liberala och marknadsorienterade helt får ta över i de 

offentliga biblioteken, så tror vi att bibliotekens demokratiska uppdrag och arbete 

för demokrati är i fara. På liknande vis tror vi att detta uppdrag genom design 

thinking hamnar i skymundan, och utifrån Verktygslådan verkar metoden inte vara 

anpassad för just biblioteksverksamhet, även om det uttryckligen står att så är fallet. 

 

När vi lånar in metoder som kommer från en annan grundsyn än kollektiva 

radikaldemokratiska värden så för det med sig en ny syn på användare där 

användare ses som kund och en individ som har krav på sin service (Hedemark et 

al., 2005). Vi trodde inte att Verktygslådan skulle benämna användare som kunder, 

en stor upptäckt var därför att ordlistan faktiskt skrev ut att användaren är den kund 

du designar för. Metoden handlar då om att tillgodose dessa kunders behov. Men 

vad händer när biblioteken sätter kundens behov i centrum? Buschman (2003, s. 

121) menar att biblioteken genom att hela tiden se efter kundens behov, med 

populära titlar i hyllorna för att konkurrera med bokhandlar gör att man överger en 

del av det biblioteket står för. Det handlar enligt Buschman (2002, s. 121) om dess 

roll som offentligt rum med att tillgängliggöra och introducera barn och vuxna för 

kvalitet, variation och en plats för olika synvinklar. Att reducera 

biblioteksanvändare till kunder är att sätta bibliotekens inkluderande och 

demokratiska arbete i fara enligt Engström och Rivano-Eckerdal (2017, s. 157). 

 

Att benämna användare som kunder gör också relationen mer affärsmässig mellan 

bibliotekspersonal och användare (Quinn & Bates, 2017, s. 323). Vi har sett att det i 

Verktygslådan framstår som att det är produkterna som styr och att användaren 

endast levererar svar utifrån dessa. Detta kan höra samman med den 

marknadsorienterade bakgrunden där det handlar om att få in feedback för att kunna 

utveckla framgångsrika produkter som genererar ekonomisk vinst. När Freire talar 

om empowerment så handlar det om medvetandegörande, om att få människor 

engagerade och utveckla ett personligt intresse för att driva utveckling och förändra. 

Detta är något som saknas i Verktygslådan i och med att produkter är det som man 

utgår ifrån och inte användare. Resultaten i analysen har också visat att en ojämlik 

relation mellan bibliotekarie och användare framkommer i Verktygslådan vilket kan 

innebära ett försvårande av empowerment eftersom användare där ges en 

underlägsen position från start. 
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För att vi ska få ett jämlikt samhälle behöver alla människor ha samma möjligheter. 

Detta är även krav på biblioteken enligt bibliotekslagen. Inom radikal demokrati 

handlar det om att se till att alla gruppers behov företräds. Att ha tillgång till 

kunskap handlar i dag även om digital delaktighet, både tillgång till och kunskap om 

digital teknik. I exemplet iPad Spa såg vi att detta uppmärksammas i Verktygslådan. 

Dock finns där antagandet att alla har sin egen iPad, vilket gör att flera grupper 

exkluderas. Det handlar om kunskap som gör att vi kan använda och delta i viktiga 

samhällsfunktioner i dagens demokratiska samhälle. Hedemark et al. (2005) 

beskriver också hur synen på ny teknik fört med sig en tro på att användarna själva 

kan hantera teknik och hitta det de söker, vilket kan göra att marginaliserade 

grupper försummas som ovanstående kan vara ett exempel på. 

 

För biblioteken är det extra viktigt att inte enbart representera de grupper som redan 

ser sig som medborgare och delaktiga utan att få med alla (Kann-Christensen & 

Andersen, 2009, s. 216). Som Kann-Christensen och Andersen (2009, s. 219) 

skriver så behöver biblioteken arbeta aktivt för att motverka marginalisering och 

detta kräver medvetenhet för att inte uppnå motsatt effekt. Vi har i analysen sett att 

en individualistisk syn på användare framkommer i Verktygslådan, och detta gör att 

det kollektiva och att se till gruppens intressen för allas bästa förminskas. Vilket kan 

försvåra ett demokratifrämjande arbete som innefattar fler än bara de redan 

inkluderade användarna. 

 

Vi har tidigare beskrivit hur biblioteken ofta arbetar i en kriskultur och är ivriga att 

följa trender, och där kvalitetsmätning är en reaktion (Buschman, 2003, s. 112). Ett 

fokus på kvalitet gör enligt Buschman (2003, s. 112) att anledningen till att bibliotek 

är offentliga institutioner åsidosätts eftersom de värden som ingår i biblioteket är 

svåra att mäta. Vi kan likt Lundberg (2017, s. 65) se att UX och design thinking ska 

vara ett sätt att möta dagens kunskapssamhälle och nya behov av effektivitet. I 

Verktygslådan återkommer det förändrade samhället i texten som en hotbild för 

biblioteken, detta är även något vi kan se i andra texter. de Jong (2014, s. 149) 

skriver att vi måste arbeta med UX-metoder för att användarna annars kommer 

vända sig till något ställe med bättre service. Det handlar enligt Quinn och Bates 

(2017), Buschman (2003) och Hansson (2012) om en anpassning till ett 

marknadsorienterat synsätt att driva offentliga verksamheter, som kommit med 

nyliberalismen. Vi kan utifrån detta fråga oss om all förändring är positiv och om 

denna inte kräver någon reflektion. 

 

I Verktygslådan finns inget reflekterande kring förändring, det handlar om att ha en 

öppen och positiv inställning samt att lita på processen. Något som vi reagerade på 

gällande dokumentet är den käcka och positiva tonen, samt att den försöker vara 

övertygande och är förmanande. Det finns en tystnad kring det kritiska tänkandet, 

det handlar i stället om att vara bakåtsträvare eller framåtsträvare. Vi kan se att detta 

tänkande går emot det tänkande som Freire (1972, s. 83) såg som en förutsättning 

för ett demokratiskt samhälle. Quinn och Bates (2017, s. 318) menar, likt Kann-

Christensen och Andersen (2009) och Buschman (2003), att nyliberala värderingar 

har en negativ och begränsande påverkan på vår förståelse av bibliotekens roll och 

funktion. I stället för att arbeta utifrån enskilda användare kan biblioteket arbeta för 
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att skapa nya förväntningar på vad ett bibliotek innebär (Kann-Christensen & 

Andersen, 2009, s. 214-15). Hansson (2012, s. 145) menar att biblioteken bör vara 

mer kritiska till förändring, han tar exempelvis upp att digitaliseringen tas emot utan 

att vi ifrågasätter utvecklingen. Denna digitalisering menar Hansson (2012, s. 145) 

påverkar samlingarna, där digitala paketlösningar gör att biblioteket inte kan 

påverka utbudet. 

 

Vi kan se att design thinking är tänkt att arbeta snabbt och effektivt, likt lean UX 

och ha en modern och flexibel ledning (Datig, 2015, s. 236; Düren, Landoy & 

Saarti, 2017, s. 478). I design thinking är det både ledningen och bibliotekarierna 

som ska vara lösningsorienterade. Vi uppmärksammar i Verktygslådan en rad 

antaganden där bland annat bibliotekarien beskrivs som någon som behöver ändra 

attityd. De som är motståndare till förändring nämns i texten som skeptiker, någon 

som måste ändra sin attityd och uppfattning. Denna syn liknar det Hansson (2012, s. 

49) skriver i sina samlade texter om bibliotekariens nya roll. Det handlar om en 

mjukare kulturorienterad syn, som ställs mot en hård och informationsorienterad 

inriktning och Hansson (2012, s. 49) menar att de som var positiva till ny teknologi 

sågs som framåtsträvare och de andra som bakåtsträvare. Vi kan likna detta med att 

vara positiv eller negativ till nya metoder, vilket är något som också finns 

närvarande i Verktygslådan. 

 

Det systemorienterade skiftet till ett användarcentrerat intresse inom B & I har 

påverkat utvecklingen mot att använda mer etnografiska och kvalitativa metoder 

(Case & Given, 2016, s. 8; Dalrymple, 2001, s. 160). Dessa metoder används ofta 

inom UX. Datig (2015, s. 238) tar upp skillnaden mellan hur antropologer arbetar 

med dessa metoder, under åratal för att förstå en grupp eller kultur, medan UX mer 

handlar om en förståelse kring produkter, service eller beteende. Att design thinking 

utger sig för att vara en omfattande metod beror således på vad man jämför med. 

Verktygslådan ger som vi skrivit tidigare dubbla budskap kring huruvida det handlar 

om omfattande samhällsundersökningar eller en enkel metod där vi ska anta en 

positiv inställning. Samtidigt ser vi att andra UX-förespråkare talar om att magin 

endast ser ut som magi om man inte deltar i allt arbete bakom (Borg & Reidsma, 

2016, s. 48). Detta motsägs i ett av de åtta kärnvärden ”high speed over high 

quality” som nämns inom service design, vilket visar att snabbheten verkar sättas i 

första rummet både här såväl som i Verktygslådan (de Jong, 2014, s. 149). 

 

Snabba undersökningar och ändringar tror vi riskerar att leda till ogenomtänkta 

lösningar. Det kan handla om att ytligt släcka bränder i stället för att lösa de 

bakomliggande problemen, som i exemplet med den flyttade bokcirkeln. Vi kan se 

att detta går emot vad företrädare för etnografiska metoder säger, exempelvis att 

reflektera och undvika reflexmässiga ändringar (Ramsden, 2016, s. 18). Ramsden 

(2016, s. 18) menar att bibliotek bör vara försiktiga med att jämföra och låna idéer 

från kommersiella företag som kaféer och bokhandlar då dessa bygger på att sälja 

snarare än att ge service. 

 

Vi kan konstatera att det i Verktygslådan inte uppvisas några direkta tankar kring ett 

demokratiskt samhälle, empowerment eller att inkludera marginaliserade grupper i 
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arbetet. Det finns helt enkelt mycket som saknas i texten när det kommer till hur vi 

ser på bibliotekens verksamhet och demokratiska uppdrag, och texten verkar inte 

riktigt vara överens med sig själv om vad den ska tycka (omfattande kontra snabbt, 

demokrati kontra nyliberalism, hot kontra räddning), vilket resulterar i att 

Verktygslådan lämnar efter sig fler frågetecken än utropstecken. 

 Slutsatser 
I Verktygslådan finns uttalanden som innefattar antaganden vilka vittnar om dolda 

värderingar och talande tystnader i texten angående bland annat användare, 

bibliotek och demokrati. Här har vi sammanställt våra slutsatser kring den syn vi 

funnit framkommer i texten. 

7.2.1 Hur beskrivs användaren i termer av empowerment i texten Design 

thinking för bibliotek – Verktygslådan? 

Användarnas syn är en viktig del i bibliotek. Att lyssna på användarna kan därför 

ses som väsentligt på en offentlig demokratisk plats som ett bibliotek. Vi har 

undersökt vilken användar- och demokratisyn som framkommer i Verktygslådan. 

 

Vi kan i denna text inte se att det finns en grundläggande demokratisk tanke kring 

användarna eller att det finns reflektion kring vilket samhälle vi lever i och vilka 

grupper som får komma till tals. Den användarsyn vi ser i dokumentet framstår som 

snäv då det inte är så många användargrupper som nämns. I utvecklingen med 

design thinking handlar det också om att fokusera på en viss grupp i taget. Denna 

målgrupp består av personer som använder biblioteket på något vis, och de som 

intervjuas ska representera ytterligheter, samtidigt som personerna i undersökningen 

kan hittas i din närhet eller bland de som besöker biblioteket. 

 

Vi kan se ett fokus på användarna som leverantörer av information, vilken sedan 

används till utveckling av tjänster och verktyg. Detta går inte att liknas vid 

empowerment, då fokus inte finns kring att stärka och utveckla användarna. Det 

handlar inte om att utveckla ett kritiskt tänkande och begripa sin värld. Det liknar 

mer ett marknadsorienterat synsätt i och med att använda användare som ett medel 

att utveckla biblioteket med, i stället för som mål för demokratisering och 

empowerment. Användarna verkar här mer vara ett verktyg för designers. 

7.2.2 Vilken syn på demokrati uttrycks inom UX, utifrån texten Design 

thinking för bibliotek – Verktygslådan? 

Metoden design thinking ses som ett svar på den tekniska utvecklingen och på att 

biblioteken i rädsla över att förlora besökare måste agera snabbt. Metoden ger som 

vi beskrivit dubbla budskap kring att vara en enkel och snabb metod i motsats till att 

ibland beskrivas som omfattande. I detta tema ingår också att metoden ibland 

handlar om att gå på känsla i motsats till att ha fakta och omfattande 

samhällsundersökningar. 

 

När det gäller metoden har vi också reagerat på den överdrivet positiva tonen i 

dokumentet, vilken vi tycker hör ihop med det positiva som metoden vill förmedla. 

Det handlar här om att se problem som möjligheter och att inte vara en 
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bakåtsträvare. Det finns i texten inget reflekterande kring förändring, här handlar det 

om att vara positiv och lita på processen, inte reflektera och kritiskt granska. Det 

finns väldigt lite skrivet om demokrati, även om de skriver att metoden genom att 

fråga användare ska främja demokrati. Det finns i texten heller ingen reflektion 

kring att kunskap ska demokratiseras. 

 

Bibliotekariens uppdrag framställs som ett stort och viktigt uppdrag, där du måste 

vara expert. En fördel med metoden sägs också vara att bibliotekarierna blir stärkta i 

sitt arbete. Vi kan urskilja en syn på bibliotekarien som skeptisk bakåtsträvare, 

vilket ställs mot det nya design thinking-inspirerade sättet att arbeta på. Det kan 

uppfattas som en slags skrämseltaktik där design thinking framställs som lösningen. 

Bibliotekspersonal upplever vi som framträdande i Verktygslådan, ofta handlar det 

inte om att arbeta för att främja demokrati i samhället utan fokus är i stället på 

personalen. 

7.2.3 Hur relaterar UX ideologiska syn på demokrati och empowerment 

utifrån texten Design thinking för bibliotek – Verktygslådan till teorier 

kring demokrati från Paulo Freire och Henry Giroux? 

Vi har undersökt textens ideologiska syn på demokrati och empowerment, där vi 

funnit att det språkbruk som används handlar om lönsamhet och tjänster, samtidigt 

som det framgår att metoden nu är anpassad till bibliotek. Vi frågar oss dock om 

man kan prata om bibliotekets lönsamhet. I arbetet som designer kan vi också se att 

det ingår att vara positiv, flexibel och lösningsorienterad. Ord som klingar 

marknadsorientering. Att användare ses som resurser i motsats till medborgare i ett 

demokratiskt samhälle visar också en sådan syn. Då biblioteken har ett demokratiskt 

uppdrag kan liknande NPM-inspirerade krafter hindra bibliotekens demokratiska 

arbete, de värdefulla kollektiva tankarna från Giroux hamnar i skymundan. 

 

Marginalisering är enligt Freire och Giroux ett hinder för empowerment, som 

handlar om de begränsningar som medborgare har för att aktivt kunna delta i en 

demokrati. Utifrån detta resonemang så ser vi det som extra viktigt att lyssna på de 

användare och grupper som sällan kommer till tals. På så vis motverkas 

marginalisering och biblioteket kan hjälpa till att stärka dessa grupper. Vi kan dock 

utifrån vår textanalys se ett fokus på de användare som redan kommer till tals, vilket 

kan leda till att marginalisering förstärks. 

 

Att göra ständiga omskrivningar av problem till möjligheter ger intrycket att 

problem medvetet förbises. Situationen som marginaliserade befinner sig i kan 

därmed ses som ens eget fel, för att man inte ser problem som möjligheter. 

Resultatet blir i och med detta att det räcker med att tänka positivt för att kunna 

stärkas och reflektion och kritiskt tänkande försvinner. Det handlar i stället om att 

anta en kul utmaning än om den process som enligt Freire leder till empowerment. 

Den ideologiska demokratisyn vi finner i Verktygslådan, där liberala och 

individualistiska värderingar framkommer, gör att Freire och Giroux syn på 

empowerment och demokrati är något som vi har svårt att hitta i texten. 
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 Metodkritik 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera styrkor och svagheter med den metod vi valt i 

förhållande till syfte och undersökningsmaterial. 

 

Vårt val av Verktygslådan som empiri att undersöka utifrån Freire och Giroux kan 

ifrågasättas i och med att det inte står att Verktygslådan och design thinking ska 

bidra till empowerment eller minska marginalisering. Samtidigt är design thinking 

här en metod för biblioteksutveckling och biblioteken har ett tydligt demokratiskt 

uppdrag. Att bli medveten om sin situation och stärkt för att kunna förändra den är 

sådant som leder till deltagande medborgare som bidrar till ett demokratiskt 

samhälle. Därför föll vårt val ändå på Verktygslådan till detta. Valet gjordes också 

eftersom vi uppfattar att verktygslådan kommer att förespråkas inom bibliotek, 

vilket gör det angeläget att studera denna närmare. 

 

Andra texter kring UX skulle ha gett oss ett annat material att arbeta med och andra 

resultat. Ett möjligt val av empiri kunde ha varit att analysera den metod som 

används i projektet ”Mer för fler” där tjänstedesign (service design) används. I stort 

ser dock den metoden ut att följa samma mönster och steg som design thinking. Vi 

har också hittat andra webbsidor som libdesign.kisk.cz, som utgår från design 

thinking för att förbättra biblioteksservice samt frilux.no som använder UX för 

bibliotekarier. Att vi valde just Verktygslådan beror på att den är översatt till 

svenska och tänkt för att användas av folkbibliotek här. 

 

I vår textanalys av Verktygslådan på 122 sidor har vi valt ut endast ett fåtal 

uttalanden och beskrivningar av metoden. Det handlar om att välja ut text som visar 

hur metoden design thinking går till, hur användaren benämns och vad vi uppfattar 

att design thinking syftar till. Om vi valt ut rätt text för att illustrera detta och om vi 

ger dokumentet rättvisa går alltid att diskutera. En kritisk aspekt gällande vår 

analysmetod rör frågan om vem som tolkar. Inom kritisk idé- och ideologianalys 

kan man inte tala om värderingsfri text, vilket vi är medvetna om. Vi har gjort våra 

val utifrån att få fram text som beskriver något som vi vill undersöka och 

ifrågasätter, nämligen den demokratiska aspekten, samt ger vår tolkning av dessa. 

 

Något som hör nära samman med urval och tolkning är att det som framkommer i 

analysen existerar endast där (Lund, 2015, s. 182), eftersom det handlar om vilka 

som tolkar och i vilken tid och samhälle de lever i (det vill säga vi). Vi får vara 

öppna för att vår tolkning av begrepp och materialet skulle kunna se annorlunda ut 

om analysen gjorts av någon annan. Det handlar också om vilka värderingar vi har. 

Rivano-Eckerdal (2017, s. 1026) menar att våra värderingar alltid påverkar resultatet 

om en normativ ansats finns. Som Bergström och Svärd (2018, s. 166) tar upp är det 

dock av vikt att vi är tydliga med att värderingar i texten utgår från våra 

ståndpunkter och inte kan anses objektiva (ibid., s. 166). En möjlig kritik till 

analysmetoden kan vara en för grov utformning, där materialet endast blir 

grovsorterat (ibid., s. 166). Samtidigt kan för specificerade analysmodeller tvinga 

materialet i en viss riktning (ibid., s. 166). 
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En annan möjlig metod hade varit att göra en diskursanalys. Inom ideologikritik 

finns liksom i diskursanalysen ett fokus på den innehållsliga aspekten (Bergström & 

Boréus, 2018, s. 25-26). Esaiassons et al. (2012, s. 212) menar att det huvudsakliga 

syftet med diskursanalysen är att belysa maktförhållanden i en text och då detta inte 

var vårt primära syfte så valdes därför diskursanalysen bort. Den ideologikritiska 

ansatsen valdes i stället då vi ville studera eventuella samhälleliga konflikter i en 

text (ibid., s. 212). 

 

Våra resultat bör förstås och tolkas inom kontexten för den här studiens begränsade 

ramar. 

 Teorikritik 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera styrkor och svagheter med den teori vi använt 

för vår analys. 

 
Det finns många olika ingångar till att titta på vårt valda empiriska material, och 

många begrepp och teorier som skulle kunna vara intressanta att applicera på det. 

 
Quinn och Bates (2017, s. 322) skriver att inom kritisk B & I används ofta koncept 

från Foucault, Freire, Giroux och Gramsci. Detta visar att vi med vårt teorival valt 

en vanlig teori som ofta används, vilket skulle kunna ifrågasättas då det kan 
innebära att inget nytt framkommer. Men eftersom vi valt att studera en ny text som 

Verktygslådan så anser vi att begreppen från dessa teorier ändå kan leda till nya 

resultat. 

 
Vi valde just Freire och Giroux på grund av deras syn på demokrati, med 

empowerment och marginalisering, då detta är något som är förenligt med bibliotek 

och deras uppdrag. Men också för att det är något vi såg som ett intressant filter att 
titta på Verktygslådan med, eftersom design thinking sägs vara en metod för 

verksamhetsutveckling bland bibliotek som ger en demokratisk fördel för 

användare. 

 
De mest relevanta begreppen för vår undersökning från Freire och Giroux var 

empowerment och marginalisering då dessa handlar om hur samhället ska stärkas 

för allas lika deltagande i en demokrati. Att utgå från dessa två begrepp kan ses som 
ett aningen grovt verktyg, men vi tycker att det tillsammans med ideologi och 

demokrati har fungerat bra för att påvisa både demokratisyn så väl som användarsyn 

hos en ny metod för biblioteksutveckling som ökar i popularitet. Detta teorival anser 
vi därför är förenligt med en ideologianalys av vårt valda empiriska material. 

 

Ett möjligt teorival som vi övervägde var att använda Axel Honneths begrepp 

erkännande, då vi ser vissa likheter mellan detta och marginalisering. Erkännande 
handlar om begränsningar för att bli förstådd i samhället. Kann-Christensen och 

Andersen (2009, s. 216) använder detta begrepp för att visa hur marginaliserade 

grupper kan vara fattiga och ha sociala problem, men att de verkliga problemen 
kommer när dessa grupper inte känner sig förstådda, uppskattade eller hörda 

(erkända). Till stor del liknar detta den marginalisering som både Freire och Giroux 
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talar om. Vi valde dock Freire och Giroux för att empowerment är ett begrepp som 

hör nära samman med demokrati. 

 Framtida forskning 
Design thinking för bibliotek – Verktygslådan ska ses som ett verktyg för att arbeta 

praktiskt i bibliotek med förhållningssättet UX. Då vi i vår analys inte sett att detta 
är en metod som har radikaldemokratiska grundvärderingar eller arbetar med 

empowerment eller marginalisering kan ett vidare steg vara att göra liknande 

textanalyser av andra UX-texter. Genom en jämförelse kan vi se om resultaten där 
liknar eller skiljer sig från våra. Att studera olika metoder inom UX, utöver design 

thinking, skulle också kunna vara av intresse för att se vad som kan skilja dem åt 

samt vilka likheter som kan finnas emellan dem. Detta för att eventuellt kunna se 

huruvida det finns generella drag inom UX eller om resultaten är beroende av 
avsändaren. 

 

Bell (2014, s. 372) skriver att det inte finns mycket forskning kring hur UX fungerat 
i de bibliotek som applicerat UX-design och huruvida den uppfyller 

förväntningarna. Det skulle därför vara av intresse att studera bibliotek som arbetar 

med UX, och särskilt med design thinking utifrån Verktygslådan. Dels för att se hur 
bibliotekspersonalen upplever arbetet, men också utifrån användarperspektivet, samt 

huruvida dessa bibliotek når någon högre nivå av delaktighet bland användare eller 

om det angränsande samhället förändras. Detta kan dock kräva långa resurs- och 

tidskrävande studier, men det skulle vara intressant att se vilka konsekvenser som 
kan tänkas infinna sig. Vi frågar oss bland annat om inte de snabba metoderna kan 

leda till ogenomtänkta beslut och tar tag i ytliga problem i stället för de 

bakomliggande. Det skulle således vara intressant att studera de snabba metoderna 
och dess möjliga konsekvenser vidare. 

 

Eftersom det även står i Verktygslådan att feedback önskas från de som använder 
den bör det kunna innebära att själva Verktygslådan i sig också kommer att 

förändras, och här skulle det efter en viss tid kanske kunna vara intressant att 

studera olika utgåvor (om feedbacken kanske resulterar i fler än en) för att se en 

eventuell utveckling samt vad som skiljer dem åt. 

Sammanfattning 

I denna uppsats beskriver vi UX med design thinking som metod för 

biblioteksutveckling, biblioteket som demokratisk arena och det demokratiska 

uppdraget. I denna text har vi både en normativ och deskriptiv ansats. Vi har 

analyserat Design thinking för bibliotek – Verktygslådan, som är ett dokument vilket 

syftar till att ge en inblick i och redskap för att arbeta med UX-metoden design 

thinking i bibliotek. Verktygslådan översattes till svenska 2018 av flera region- och 

länsbibliotek, och vi uppfattar att denna text är något som kommer att förespråkas 

inom biblioteksutveckling i Sverige. Design thinking är en UX-metod, som kommer 

från den privata marknaden och då biblioteken i Sverige finansieras med offentliga 

medel så skulle en eventuell konflikt kunna uppstå dem emellan på grund av dessa 

bakgrunder. 
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I analysen av Verktygslådan utgår vi från kritisk pedagogik och radikaldemokratiska 

begrepp, som empowerment och marginalisering, från Henry Giroux och Paulo 

Freire. Vi undersöker vad metoden syftar till att göra, samt hur det talas om 

användare och samhället. 

 

Vi har utgått från följande frågeställningar: 

• Hur beskrivs användaren i termer av empowerment i texten Design thinking 

för bibliotek – Verktygslådan? 

• Vilken syn på demokrati uttrycks inom UX, utifrån texten Design thinking 
för bibliotek – Verktygslådan? 

• Hur relaterar UX ideologiska syn på demokrati och empowerment utifrån 

texten Design thinking för bibliotek – Verktygslådan till teorier kring 

demokrati från Paulo Freire och Henry Giroux? 

 

I dokumentet framkommer en ideologisk syn med nyliberala värderingar som att 

individen främst ser till sig själv i stället för till gruppen och dess bästa. Användarna 

framstår som leverantörer av information, vilken sedan används för utveckling av 

tjänster och verktyg. Detta i motsats till användarna som mål för demokratisering 

och empowerment. Jämfört med Freire och Giroux så liknar detta inte 

empowerment då fokus inte är på att stärka och utveckla användarna. Vi kan inte 

heller se att reflektionen ges utrymme, vilket gör att medvetandegörandet och 

stärkandet av grupper – empowerment – osynliggörs. Vi upplever en tystnad kring 

problem och marginaliserade grupper, vilket kan ses som att medvetet blunda för 

problem och även ett skuldbeläggande av de som har problem. Den underförstådda 

meningen blir att allt som behövs är en positiv attityd. För att lyckas med metoden 

design thinking krävs också att du litar på processen och är öppen, då blir du en 

framåtsträvande designer av ett modernt bibliotek. Det handlar om att se problem 

som möjligheter. 
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