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ABSTRACT

Dominating practices, preventing us from performing certain actions, do not inform everyday lives. To
the contrary, governing in today’s liberal society is exercised via power directed toward others’ practices,
by the conduct of conduct (Dean 2010; Foucault 2008b, 186; Rose 1999, 4). Thus, governing is practiced
through self-governing; we are governed to govern ourselves and act responsibly in a certain direction.
Public libraries are integral to the governmental technologies of society and libraries helps to regulate the
population. Accordingly, library users to a large extent are expected to manage themselves. The
implementation of staff-less opening hours, when library staff are not present but users can enter the
library by themselves and access the library services, manifests the users’ increasing self-management.
Using a Foucault-inspired point of departure, this thesis investigates public libraries in Denmark and
Sweden with staff-less opening hours. By focusing on the governing of users, I analyze the library from
a new perspective. I consider staff-less libraries to be “self-governing put to the test”, and the analysis of
libraries with staff-less opening hours thereby is an analysis of contemporary governing. However, on
the basis of the users’ experiences, I also explore what transcends governing. By utilizing Foucault’s
(1986) concept of heterotopia, I analyze in what ways the library enables reflection and the crossing of
boundaries. Thus, the library becomes a sanctuary. The following research questions guide my analysis:




How do users self-govern in the library and how are they governed?
How are users’ self-governing in the library related to a societal context of self-governing?
How can users’ experiences that transcend governmentality be understood, and how do these experiences relate
to governmentality?
2

The empirical material consists of fifteen semi-structured interviews with library users, observations in
libraries and an analysis of policy documents. Two public libraries in Denmark and two in Sweden are
included in the study. The research is not comparative, but the libraries are contrasted against each other
to enhance similarities and differences, to elucidate what may otherwise have been taken for granted.
I conduct two readings of the material in the analysis. First, I read the library as economy by focusing on
how the users are governed and how they self-govern in the library. Secondly, I read the library as
heterotopia and concentrate on the users’ experiences of the library as a place of otherness.
On basis of the analysis, I make the following conclusions, which enhance our understanding of public
libraries: The contemporary role of public libraries is to construct self-governing individuals and responsible
residents. Thereby, the library contribute to the construction of users with skills and the will to self-manage
in the library, and residents who take responsibility for their destiny by acting independently in society.
Staff-less opening hours support the construction of these self-managing individuals, at the same time as
staff-less hours manifest an expectation on users to manage by themselves. However, this dissertation
also provide a new understanding of libraries as places beyond governmentality. Libraries can be third
places, crossing borders and enabling users to transcend boundaries. Thereby, libraries may foster other
subjectivities and open up to counter-movements.
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FÖRORD

Att skriva en avhandling är att träda in i ett sammanhang. Det är att arbeta sig in i, förvärva, och bli en
del av traditioner, gemenskaper och praktiker. Det påminner mig om hur Foucault (1993b, 5) inleder sin
installationsföreläsning vid Collège de France: ”Jag skulle ha önskat att jag oförmärkt kunde glida in i det
anförande jag håller i dag, liksom i alla dem jag kanske i åratal kommer att hålla här. Hellre än att ta till
orda ville jag vara innesluten av orden och buren långt bortom varje möjlig början”. Att påbörja något
nytt är på många sätt en påfrestande upplevelse. När jag tagit del av allt det nya som tillvaron som
doktorand innebär har kollegorna på Institut for Informationsstudier varit omistliga. Ni har visat mig
vägen och bidragit med kommentarer, samtal och många skratt. Ett varmt tack. Forskningsgruppen
Arkiver, Biblioteker og Museer, som jag varit en del av, har spelat en särskilt viktig roll för min avhandling.
Tack för alla inspirerande diskussioner och för er värme.
Likaledes vill jag rikta ett stort tack till både ledning och personal på Kävlinge och Bergshamra bibliotek
i Sverige samt Faaborg och Østerbro bibliotek i Danmark. Att ni tog emot mig är en nödvändig
förutsättning för denna avhandling. Detsamma gäller de intervjupersoner som tagit sig tid och delat med
sig av upplevelser och erfarenheter. Utan er hade den här avhandlingen inte varit möjlig.
Utifrån en förståelse av sammanhangets avgörande betydelse framstår det som våghalsigt att rikta ett
särskilt tack till enskilda personer. Men jag ser ingen annan möjlighet, eftersom era bidrag är oumbärliga
för att jag skulle ta mig igenom de här tre åren – och för att jag skulle göra det med glädje.
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Först vill jag vända mig till mina handledare; Henrik Jochumsen, huvudhandledare, och Nanna KannRasmussen, biträdande handledare. Utan ert outtröttliga stöd, era skarpa kommentarer och er tro på mig
hade denna avhandling inte blivit till. Tack Henrik för att du väglett mig genom hela den här processen.
Tack Nanna för att du hela tiden funnits där, oavsett om jag bara behövt några lugnande ord eller en
kritisk läsning av texten. Jag vill också tacka Carl Gustav Johannsen som var min biträdande handledare
den första tiden.
PhD-koordinatorerna Trine Schreiber och Laura Skouvig, tack för er praktiska vägledning, men i än
högre utsträckning; tack för era uppmuntrande ord och för inspirerande samtal.
Jag vill rikta ett särskilt tack till alla underbara, både nuvarande och tidigare, doktorandkollegor. Ni som
lämnat doktorandtillvaron på INF före mig; Niels-Peder, Jesper, Maria, och inte minst Sille, som alltid
tagit sig tid och hjälpt mig med alla möjliga och omöjliga frågor under processen. Ni som är kvar när jag
nu lämnar INF; Eva, Susanne, Yu-Tzu, Karen, Gry, Patrick, Arni, Johan och Yajie, ni har berikat mitt liv
som doktorand. Och Mia, det har varit ovärderligt att ha någon att dela med- och motgångar med.
När jag påbörjade anställningen som doktorand på Köpenhamns universitet var det inte heller bara ett
nytt sammanhang som forskare som tog sin början, utan det visade sig snart att arbete utanför Sveriges
gränser förde med sig en hel drös av ”utmaningar”. Martin, utan någon att dela upplevelsen av
byråkratiska irrvägar, tågförseningar och kulturkrockar med så hade den första tiden varit mycket svårare,
ensammare, och framförallt mycket tråkigare!
Under tiden som doktorand har jag också haft förmånen att uppleva kollegialt stöd utanför Köpenhamns
universitet. Jag fick möjligheten att spendera två oerhört inspirerande veckor på University of Western
Ontario, Kanada. Jag vill tacka professor Pam McKenzie för att hon tog emot mig och Nicole Dalmer
för att hon gjorde mig hemmastadd. Tack också till Oticon Fonden och Svensk Biblioteksförening för
era ekonomiska bidrag till forskningsuppehållet.
Jag vill rikta ett stort tack till Linnéa Lindsköld, Högskolan i Borås, för värdefulla kommentarer på mitt
work-in-progress seminarium. Lika viktiga har diskussionerna jag tagit del av i Foucault-seminariet på
Lunds universitet varit. Jag vill också tacka avdelningen för ABM, Lunds universitet, för forskningstiden
jag spenderade hos er. Ett särskilt tack vill jag rikta till Johanna Rivano-Eckerdal. Din uppmuntran är
ovärderlig. Lisa, dina kommentarer och våra samtal om forskning och livet har hjälpt mig vidare när jag
trampat runt i dyn. Jag ser fram mot alla framtida artiklar och konferenspresentationer framförda av Lisa
& Lisa. Och Jennie, tack för delad arbetstid och delad vänskap.
Slutligen vill jag tacka vänner, nära och kära. Jag kan inte namnge er alla, men ett särskilt tack till Joel och
Johanna, Håkan och Lena – för stöd och korrekturläsning. Assa, när jag skriver detta har du under en tid
dagligen frågat mig ”är boken färdig nu?”. Snart kommer jag att kunna svara ja på den frågan. Då åker vi
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och badar! Erik. Du har hela tiden funnits där och aldrig tvekat på att jag kommer att ro projektet i hamn.
Utan er hade arbetet med denna avhandling saknat mening.
Köpenhamn, januari 2019
Lisa Engström
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1. INLEDNING

När personalen lämnar rummet
En användare går fram till den tomma informationsdisken och ser sig om. Ingen bibliotekarie syns till. Hon
ringer i en liten klocka som är placerad på disken. Inget händer. Hon ringer i klockan igen, den här gången
lite högre. Fortfarande syns ingen bibliotekarie. Efter några minuter ger hon upp och går därifrån.
(Observation, Kävlinge bibliotek, 18 oktober 2016)

Ett drygt halvår innan jag påbörjade arbetet med den här avhandlingen fick jag min första anställning
som bibliotekarie. Det var på en biblioteksfilial i en mellanstor svensk stad i Skåne. Under delar av
öppettiden, under morgnar, kvällar och helger, var biblioteket obemannat. Det innebar att användare
själva kunde ta sig in i biblioteksrummet med hjälp av sitt bibliotekskort och en kod. På så vis kunde de
ta del av bibliotekets service, även när bibliotekspersonal inte var på plats. Konceptet med obemannade
öppettider kallades här, liksom på många andra svenska bibliotek, för ”meröppet”.
När jag började arbeta som bibliotekarie hade jag nyligen skrivit min examensuppsats, i vilken jag
undersöker användarnas upplevelser av obemannade bibliotek. Som anställd bibliotekarie fick jag
möjlighet att närma mig verksamhetsmodellen utifrån professionens perspektiv. Erfarenheten av att
arbeta i ett bibliotek med obemannade öppettider stärkte min nyfikenhet på hur användarna upplever
vistelsen i biblioteksrummet och den implicita uppmaningen att klara sig själva, som de obemannade
öppettiderna innebär. Jag anade en dubbelhet i användarnas inställning till att självförvalta i biblioteket;
möjligheten att själv styra biblioteksbesöket sågs som positiv (av specifika användare i specifika
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situationer, exempelvis av dem som nu kunde komma till biblioteket och lämna tillbaka en bok sent på
kvällen), men också som oönskad (av specifika användare i specifika situationer, exempelvis av dem som
helst ville ha bibliotekariens hjälp med att hitta eller låna material). Dessa olika förhållningssätt speglar
ett litet urval av möjliga tolkningar av hur maktrelationer och styrning i biblioteket påverkas av
obemannade öppettider: Får användarna större möjligheter att själva styra sitt biblioteksbesök när de kan
komma in i biblioteksrummet när det passar dem och när personal inte är fysiskt närvarande? Eller
innebär de obemannade tiderna att användarna styrs med andra tekniker i personalens frånvaro?
Ungefär samtidigt som jag började arbeta på biblioteket i Skåne höjdes det röster inom biblioteksvärlden
i Sverige som varnade för att införandet av obemannade öppettider är en nedskärningspolitik som hotar
både biblioteksverksamheten och bibliotekarieprofessionen (se ex. Hjalmarsson 2015, 10). I debatten
refererades det bland annat till utvecklingen i Danmark, där införandet av obemannade öppettider
kopplades samman med just nedskärningar (se ex. Elding och Krell 2015, 12). Eftersom danska
folkbibliotek är ledande i utvecklingen av obemannade öppettider – det var här obemannade öppettider
först infördes, och idag är över hälften av folkbiblioteken obemannade under delar av öppettiden – så
såg vissa utvecklingen i Danmark som ett facit för vad som väntade också i Sverige. Därför ville jag veta
mer om de danska biblioteken.
När jag anställdes som doktorand på Köpenhamns Universitet 2016 och började undersöka frågan fann
jag dock snart att danskarna själva inte hade samma entydigt negativa uppfattning om utvecklingen.
Tvärtom visade undersökningar att de danska användarna var relativt nöjda, både med biblioteken i stort
och med de obemannade öppettiderna (Moos-Bjerre och Moos-Bjerre 2014; Slots- og Kulturstyrelsen
2016a). Samtidigt stod det klart att införandet av obemannade öppettider i danska bibliotek ofta sker i
samband med att de bemannade tiderna begränsas för att spara pengar (Johannsen 2012). Insikten att det
sällan är varken eller utan snarare både och – det vill säga att olika och ibland motstridiga tendenser
mycket väl kan verka samtidigt – har följt mig genom arbetet med denna avhandling.
När jag lämnade jobbet som bibliotekarie och påbörjade arbetet med denna avhandling, tog jag med dessa
osorterade och vildvuxna tankar, om allt från relationen mellan obemannade bibliotek i Danmark och
Sverige, till hur obemannade öppettider uppfattas av såväl svenska som danska användare, samt en
nyfikenhet på hur användarna styrs i biblioteksrummet när personalen inte är närvarande.

Svårigheten att benämna; obemannade bibliotek med många namn
Innan vi fortsätter vägen genom avhandlingen vill jag dröja vid begreppet ”obemannade bibliotek” och
det koncept som begreppet refererar till. Vid en närmare granskning är såväl begreppet som konceptet
nämligen snårigare än vad som först anas.
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Med begreppet obemannade bibliotek eller bibliotek med obemannade öppettider syftar jag i denna avhandling på
folkbibliotek1, där användarna under delar av öppettiden har tillgång till bibliotekets lokaler, material samt
fysiska och digitala resurser, när bibliotekspersonal inte är tillgänglig för användarna. Detta koncept skiljer
sig från bokautomater, som ibland omnämns som obemannade bibliotek, då dessa inte inkluderar ett
biblioteksrum, utan användaren kan endast låna och återlämna material i automaten (Tseng och Kuo
2009, 414). Först och främst vill jag poängtera att de bibliotek jag refererar till som ”obemannade” inte
är obemannade under hela öppettiden. Endast ett fåtal bibliotek i Danmark, och inte något bibliotek i
Sverige, har enbart obemannade öppettider (Johannsen 2012b, 334). Dessa bibliotek med enbart
obemannade öppettider betraktar jag som en separat form av bibliotek, som inte innefattas i föreliggande
undersökning. Med begreppen ”obemannade bibliotek” och ”bibliotek med obemannade öppettider”
syftar jag alltså på folkbibliotek som både har bemannade och obemannade öppettider. Uppdelningen
mellan obemannade och bemannade öppettider i de bibliotek som ingår i min forskning är dock inte så
tydlig som den först kan framstå som. Under arbetet med denna avhandling såg jag till exempel hur
bibliotekarier kan vara tillgängliga för vissa användare, men inte alla, under obemannade öppettider. Jag
såg också att användare ibland kan få viss hjälp med enklare frågor även under obemannade öppettider,
men om användare efterfrågar mer komplicerad eller tidskrävande hjälp hänvisas de till bemannade tider.
Hur gränser dras, upprätthålls och ges betydelse är något jag återkommer till i analysen.
Det är inte bara konceptet ”bibliotek med obemannade öppettider” som varierar mellan olika länder och
situationer, utan också vilket begrepp som används för att referera till konceptet. I Danmark benämns
det ovan beskriva konceptet ofta som ”åbne biblioteker” eller ”selvbetjente biblioteker” (Johannsen
2012), och begrepp som ”staff-less libraries”, ”open libraries” och ”intelligent libraries” förekommer i
engelskspråkiga sammanhang (se ex. Johannsen 2012b; Tseng och Kuo 2009). Som jag tidigare har nämnt
används ofta begreppet ”meröppna bibliotek” i Sverige (se ex. G. Johansson, Lindberg, och Rivano
Eckerdal 2015), men det är inte oproblematiskt. Företaget Axiell, som säljer produkter och tjänster till
bibliotek, beskriver ”Meröppet” (med versalt M) som en av de produkter bibliotek kan köpa av dem och
begreppet ”meröppet” är starkt förknippat med Axiells varumärke (Axiell u.å.). Svenska bibliotek med
obemannade öppettider, som anlitar andra företag, använder därför andra benämningar än meröppet,
exempelvis används just termen ”obemannat bibliotek” på de biblioteksfilialer i Falköping som är utan
personal under delar av öppettiden (Biblioteket Falköping u.å.). Att ”meröppet” är starkt förknippat med
företaget Axiell är en orsak till att jag har valt att istället använda begreppet ”obemannade bibliotek”.
En annan orsak till att inte använda ”meröppet” är begreppets starka koppling till Sverige, där det används
frekvent. Begreppets betydelse är därmed relaterad till hur dessa obemannade bibliotek fungerar i en
specifikt svensk samhällelig kontext. Eftersom den föreliggande studien inkluderar såväl svenska som
Det finns också forskningsbibliotek med obemannade öppettider i både Sverige och Danmark, men de omfattas inte av
denna studie.
1
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danska bibliotek befarar jag att begreppet ”meröppet” hade medfört en skevhet. Eftersom en sådan
skevhet kan undvikas genom en annan benämning valde jag en sådan lösning. Samtidigt använder
personerna som jag intervjuar i Sverige begreppet ”meröppet” och refererar till de obemannade
öppettiderna som ”meröppettid”, eller liknande. Dessutom förekommer denna benämning i svenska
styrdokument. Det medför att begreppet ”meröppet” även framöver förekommer i denna text, men
endast i citat.
Att jag av ovan nämnda orsaker har valt att inte använda begreppet ”meröppet” innebär dock inte att jag
hävdar att denna avhandling är perspektivlös eller att de begrepp jag använder mig av saknar historicitet.
Benämningen ”obemannade bibliotek” för givetvis också med sig associationer, så som alla ord bär med
sig ett sammanhang och en historia (Peters 1988, 9). Exempelvis kan det tolkas som att ingen personal
är i biblioteket om det benämns som obemannat, men i själva verket kan bibliotekspersonal arbeta och
finnas i lokalerna utan att vara tillgängliga för användarna.2 Begreppet obemannat bibliotek kan också
tolkas som att biblioteket alltid är utan personal, men det är alltså inte sådana bibliotek jag undersöker.
Dessutom kan begreppet obemannat bibliotek uppfattas som negativt laddat, eftersom det tar fasta på
att bibliotekspersonal inte är tillgänglig för användarna. Detta kan jämföras med det svenska begreppet
”meröppna bibliotek” och det danska ”åbne biblioteker”, som båda istället associerar till utökade
öppettider och ökad tillgänglighet, vilket har positiva associationer. När jag använder begreppet
obemannade bibliotek i denna avhandling bär jag med mig dessa reflektioner och är medveten om
benämnandets inneboende makt (Olson 2002, 4).

Ett samhälle i förändring och bibliotek i omvandling
Jag kommer nu att teckna det sammanhang som omger folkbibliotek i Danmark och Sverige, och som
min forskning relaterar till. Det kan framstå som en handfast uppgift, men arbetet med avhandlingen har
visat att detta sammanhang är allt annat än stabilt och statiskt. När jag först skrev detta avsnitt avsåg jag
att diskutera det som ibland omnämns som bibliotekets kris för att sedan relatera denna kris till det
omgivande samhället och ekonomin. Men under arbetets gång antog krisen nya former och i skrivande
stund, hösten 2018, är det tveksamt om biblioteksväsendet i Sverige är i kris, medan situationen i
Danmark fortfarande präglas av diskussioner om bibliotekets legitimitet och ekonomiska nedskärningar.
Detta kommer jag att diskutera vidare i stycket nedan. Därefter tar jag upp ekonomiska aspekter som
påverkar biblioteken, och slutligen tar jag upp tre element som är grundläggande för min förståelse och
analys av dagens bibliotek; användarna, biblioteksrummet samt självstyrning.

2

Personalen kan exempelvis arbeta med bokuppställning, städa hyllorna eller hantera reserverade böcker.
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Bibliotek i kris?
Återkommande ekonomiska kriser, en politik som är mer marknadsorienterad, förändrade sociala
förhållanden och ny teknologi är faktorer som har påverkat våra samhällsinstitutioner, inklusive
biblioteken, sedan 1990-talet (Kann‐ Christensen och Andersen 2009, 209). Sedan ett drygt decennium
har de samhälleliga förändringarnas betydelse för folkbiblioteken också varit en återkommande fråga
inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning (se ex. Carlsson 2013; Jochumsen och
Hvenegaard Rasmussen 2006a; Vestheim 1997). Ofta har diskussionen haft en bekymmersam ton och
diskursen om bibliotekets förändring är sammanvävd med en diskurs om bibliotekets kris (se ex.
Buschman 2003, 3–6). Hanna Carlsson (2013), forskare i biblioteks- och informationsvetenskap, menar
att ”kriskulturen” inom folkbiblioteken växte fram under 1980- och 1990-talet, och denna kultur var
påtaglig när hon skrev sin avhandling liksom när jag inledde arbetet med föreliggande text. Jag kommer
därför att ta avstamp i denna kris och diskutera vad den består av, vad som har orsakat den, och om den
fortfarande drabbar danska och svenska folkbibliotek.
Hanna Carlsson (2013, 41–52) organiserar föreställningarna om kris i tre områden; ”krisen och
upplysningskritiken”, ”krisen och välfärdsstaten” samt ”krisen, boken och den digitala tekniken”, vilket
strukturerar krisdiskussionen på ett överskådligt sätt. Det förstnämnda området handlar om hur
upplysningstanken, som är tätt sammanlänkad med folkbibliotekets framväxt, allt mer ifrågasätts och hur
detta får återverkningar för bibliotekets legitimitet (Carlsson 2013, 44). I relation till det andra området,
”krisen och välfärdsstaten”, diskuterar Carlsson (2013, 47) bland annat konsekvenserna av övergången
från välfärdsstat till en marknadsanpassad politik och New Public Management. Denna politiska
förskjutning kan också beskrivas som en förändring av hur bibliotek – och dess användare – styrs, vilket
jag återkommer till. Övergången till en marknadsorienterad organisation samspelar med den komplexa
situation som introducerandet av ny teknologi och digitalisering innebär för folkbiblioteken, vilket
relaterar till det tredje området; ”krisen, boken och den digitala tekniken”. Digital teknik och
informationsteknologi har både förändrat bibliotekens verksamhet och inspirerat till en diskussion om
vad ”ett folkbibliotek är och bör vara” (Carlsson 2013, 49). Inte minst har digitaliseringen inneburit nya
sätt att tillgängliggöra och tillägna sig litteratur och annan information, bland annat via sökmotorer på
internet, samtidigt som mängden information har ökat.
Carlssons genomgång av tre områden med stor inverkan på bibliotekets utveckling visar hur
mångfacetterad föreställningen om kris är, vilket föranleder att det kanske är mer relevant att tala om
flera, delvis sammanlänkade, krisdiskussioner än en sammanhållen diskussion. Samtidigt är de tre
områdena nära sammanbundna och inverkar på varandra. Exempelvis medför upplysningskritiken och
ett ifrågasättande av den ”goda” litteraturens självklara upphöjdhet en strävan efter att hitta nya grunder
för bibliotekens legitimitet, vilket bidrar till ett större fokus på extern legitimitet kopplad till synlighet och
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sociala aktiviteter såsom kulturella arrangemang (Hansson 2015, 7; Jochumsen och Hvenegaard
Rasmussen 2006a), något som i sin tur är relaterat till New Public Managements tilltro till mätbar
effektivitet. Denna utveckling ska förstås i kontrast till att folkbibliotek tidigare var institutioner med
stark intern legitimitet, kopplad till materialet de tillgängliggjorde (Hansson 2015). De ökade kraven på
synlighet som nämns ovan artikuleras i ett sammanhang där bibliotek både tvingas konkurrera med andra
offentliga utgifter och med andra kulturutbud. I och med digitaliseringen blir konkurrensen med andra
aktörer än skarpare, genom att tillgången till datorer, internet och sökmotorer innebär ökade möjligheter
för användarna att söka information när de befinner sig utanför bibliotekets sfär. Den här utvecklingen
samspelar med samhälls- och kulturutvecklingen i övrigt. Idag genomsyras samhället, liksom kulturen, av
krav på synlighet, vilket manifesteras i diskurser om ”branding” och i talet om hur städer och platser kan
marknadsföras (Carlsson 2013; jfr. Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen 2006a). Sammantaget innebär
detta att den teknologiska utvecklingen samspelar med förändrade krav och förväntningar på biblioteken,
både från användare och invånare, från politiker och tjänstemän.
När jag påbörjade arbetet med den här avhandlingen var bibliotekssektorn i Sverige och Danmark
pressad. Exempelvis visar statistik att antalet folkbiblioteksserviceställen kontinuerligt minskade i Sverige
(Kungliga Biblioteket 2015, 2014). Under tio år hade 216 folkbibliotek stängts (Kungliga Biblioteket 2016,
13). En liknande utveckling syntes i Danmark. Där hade biblioteksfilialerna minskat från 369 filialer år
2009 till 319 filialer 2015 (Danmarks Statistik 2016). Denna åtstramningspolitik manifesterades också i
minskade budgetanslag till biblioteken. Exempelvis tvingades över hälften av folkbiblioteken i Danmark
till nedskärningar under 2017 (Lerche 2016). Dessutom minskade bibliotekens utlåning av material i både
Danmark och Sverige (Danmarks Statistik 2016; Kungliga Biblioteket 2016). Denna statistik signalerar
ett bibliotek i kris.
Samtidigt visar statistik att antalet besök på biblioteken var relativt konstant i Sverige, och i Danmark har
antalet besök till och med ökat (Danmarks Statistik 2018). I Danmark var bibliotek också den
kulturinstitution som flest besökte, medan svenskar i något högre utsträckning besökte museer än
bibliotek (Myndigheten för Kulturanalys 2017; Slots- og Kulturstyrelsen 2016b). Ser vi till antalet
besökare talade statistiken med andra ord inte på något självklart eller entydigt sätt om kris. Dessutom
finns det goda skäl att ifrågasätta utgångspunkten i siffror och statistik, eftersom detta sätt att värdera
verksamheten är starkt influerat av New Public Managements krav på mätbarhet. Att ett visst antal
personer besökte bibliotek, och lånade en viss mängd material, säger till exempel ingenting om vad
personerna i övrigt gjorde under sitt besök, vilken upplevelse de hade av biblioteket, vad de värdesatte
av sitt besök eller vilken nytta de tycker att de hade av besöket.
Det ligger nära tillhands att tolka de utvecklingstendenser som Carlsson presenterar, och som jag
diskuterar ovan, som orsaker till det pressade läge som delar av denna statistik pekar mot, även om inte
Carlsson själv antyder ett sådant orsakssamband. Men det finns inget nödvändigt eller enkelt samband
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mellan digitalisering, välfärdssamhällets kris och upplysningskritik å ena sidan och nedläggning av
biblioteksfilialer å andra sidan. Den bibliotekskris som statistiken möjligtvis antyder hade med andra ord
kunnat te sig annorlunda – och idag ter den sig också annorlunda i Sverige, vilket jag strax återkommer
till. Men först vill jag betona att den blick på förändring som jag intar, inspirerad av Foucault, innebär att
inta ett perspektiv som inte förstår förändring som en kumulativ utveckling, utan som rätt och slätt
förändring (Skouvig 2004, 18). Det innebär inte att jag förnekar möjligheten till progression, men jag tar
inte framåtskridande för givet och det är inte en sådan rörelse jag fokuserar på i forskningen. Jag försöker
istället att analysera händelser utifrån de särskilda omständigheter som omger just dem, utifrån insikten
att de hade kunnat te sig annorlunda. Införandet av obemannade öppettider på folkbibliotek är med andra
ord en förändring av biblioteket, men det är inte nödvändigtvis en utveckling (om utveckling förstås som
kumulativ). Det är inte heller nödvändigt att införa obemannade öppettider bara för att (den tekniska)
möjligheten finns att göra så, och det är inte heller nödvändigt att införa obemannade öppettider på ett
specifikt sätt, vilket skillnaderna mellan Danmark och Sverige vittnar om. På motsvarande sätt ser jag inte
nedskärningarna eller nedläggningarna av biblioteksfilialer som nödvändiga effekter av en viss samhällelig
och teknologisk förändring.
Jag antyder ovan att bibliotekskrisen den senaste tiden har förändrats, vilket pekar mot möjligheten av
flera utvecklingslinjer; medan de danska folkbiblioteken i skrivande stund fortfarande är under
ekonomisk press så har nya bibliotekssatsningar proklamerats i Sverige. Under 2018 tillkännagav den
svenska regeringen att folkbiblioteken under tre år framöver beviljas 250 miljoner kronor årligen, det vill
säga sammanlagt 750 miljoner kronor (Regeringen 2018). Det stora anslaget motiveras mot bakgrund av
att antalet bibliotek och biblioteksfilialer har minskat över tid, vilket ses som ett hot mot tillgängligheten.
Jag ser det ekonomiska tillskottet från regeringen som en del av en mer offensiv bibliotekspolitik i Sverige,
som bland annat innefattar en ny nationell biblioteksstrategi som ska vara färdig senast 1 mars 2019. Jag
menar att denna bibliotekspolitik delvis är sammankopplad med de utvecklingstendenser av digitalisering
och nya informationsmönster som Carlsson (2013) lyfter fram och som tidigare användes som argument
för nedskärningar och nedlagda biblioteksfilialer – det vill säga motsatta åtgärder mot dem vi nu bevittnar.
De nya satsningarna på bibliotek kan nämligen förstås utifrån att välfärdsstatens kris, digitaliseringen och
ett ifrågasättande av upplysningstanken bidrar till bristande tillit och ökad segregation, vilket biblioteket
får i uppdrag att motverka genom att vara ”…en viktig mötesplats där människor med olika bakgrund
och förutsättningar kan mötas och ta del av kunskap, litteratur och kultur” (Regeringen 2018), som det
står i motiveringen till regeringens beviljning. På så vis kan de tre utvecklingstendenserna medverka till
att legitimera satsningar på biblioteket.
Trots de olikheter som just nu anas mellan de nationella satsningarna på biblioteksväsendet i Danmark
respektive Sverige så kan införandet av obemannade öppettider ses som en del av lösningen på respektive
lands problematisering. I Danmark, där strävan efter effektivitet och ekonomisk sparsamhet står i fokus,
blir införandet av obemannade öppettider ett sätt att minimera utgifter för personal. I Sverige, där
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bristande social inkludering och en strävan efter mötesplatser framhålls, blir införandet av obemannade
öppettider ett sätt att tillgängliggöra biblioteksrummet och främja interaktion mellan invånarna. Jag har
inte för avsikt att ytterligare diskutera dessa skillnader i inledningen, men jag återkommer till dem i
analysen och den avslutande diskussionen. Jag konstaterar dock redan nu att vissa omständigheter inte
nödvändigtvis leder till en viss förutbestämd utveckling, samt att samma omständigheter kan legitimera
olika utvecklingstendenser (exempelvis i form av nedskärningar i Danmark och ekonomiskt tillskott i
Sverige).
Med bakgrund i diskussionen ovan vill jag framhålla nödvändigheten av omprövning och öppenhet,
istället för att framställa en viss utveckling som oundviklig. Ett sådant reflexivt förhållningssätt står i
motsättning till forskning som menar att det är den teknologiska utvecklingen och den så kallade
”informationsåldern” som leder till bibliotekets kris (se ex. Gobinda Chowdhury, Alan Poulter, och
David McMenemy 2006). Föreställningen att det finns ett enkelt samband mellan teknologi och en
kriskultur inom bibliotekssektorn problematiseras av bland andra John Buschman, forskare i biblioteksoch informationsvetenskap. Buschman (2003, 170) menar istället att det är “the lack of debate or
consensus on the reconstructed economic purposes of librarianship in information capitalism that is the
source of much of our crises culture”. Buschman framhåller vikten av diskussion och reflektion och
ifrågasätter enkla orsakssamband genom att visa att en levande debatt kan leda utvecklingen i en annan
riktning. Jag menar i analogi med detta att kritisk och reflexiv forskning som analyserar folkbibliotekens
situation kan bidra till en förståelse för bibliotekets roll bortom strikta ekonomiska kalkyler. Nya
perspektiv och nya läsningar är också nya praktiker som kan öppna upp för andra utvecklingslinjer.
Utifrån den förändring som biblioteksväsendet är inne i menar därför Kann-Christensen och Andersen
(2009, 209) att biblioteken borde ta tillfället i akt när verksamheten öppnas upp för diskussion och
reflektera över institutionens roll i samhället. Detta understryker att förändringar och diskussioner om
kris inte bara är något destruktivt, utan instabilitet kan resultera i konstruktiva processer och nya diskurser
och praktiker (Foucault 1980, 119).

Biblioteken och ekonomin
Folkbibliotek är idag centrala offentliga institutioner i Sverige och Danmark. Det manifesteras bland
annat i att både svensk och dansk bibliotekslag stadgar att samtliga kommuner i respektive land ska ha
folkbibliotek (Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed 2013; Riksdagen 2013).3 Liksom övrig offentlig
verksamhet är biblioteken politiskt styrda och när den offentliga verksamheten reformeras påverkas också
biblioteken. Sedan 1980-talet har det pågått ett skifte inom offentlig verksamhet i marknadsorienterad
Enligt dansk bibliotekslag kan dock folkbibliotek drivas gemensamt av flera kommuner (Bekendtgørelse af lov om
biblioteksvirksomhed 2013).
3
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och nyliberal riktning och New Public Management, NPM, har fått ett ökat inflytande. Jenny Johannisson
(2006, 66–67) karakteriserar NPM som en ”uppsättning styrningsredskap” som bland annat inkluderar
en tro på att offentliga organisationer kan styras på liknande sätt som privata, samt en ”betoning på
besparingar” och ”ekonomisk effektivitet”. Inom kulturpolitiken kan nyliberalism och NPM spåras i ett
ökat inslag av instrumentell rationalitet som bland annat tar sig uttryck i att kultur används som ett medel
för att uppnå mål inom andra samhällsområden. Exempelvis kan kulturinstitutioner som bibliotek ges
rollen att locka företag eller turister för att främja tillväxt (Carlsson 2013, 52; Vestheim 1997). I Sverige
synliggörs denna utveckling i betänkandet för 2009 års kulturutredning som befäster ett skifte från
sektorspolitik till aspektpolitik, vilket i utredningen uttrycks som att ”samspelet mellan kulturpolitiken
och utbildningsväsendet, näringslivet, regionala tillväxtfrågor, hälsofrågor och miljöfrågor prioriteras…”
(Kulturutredningen 2009, 21). I Danmark förespråkas på liknande sätt en samverkan mellan kulturliv och
företag i regeringens skrift ”Danmarks kreative potentiale” (Kulturministeriet och Erhvervsministeriet
2000). Aspektpolitiken är också märkbar i den danska rapporten ”Kunsten at blande (sig)” (KL 2015)
som framhåller kultur som ett område som kan bidra till befolkningens hälsa, skapa tillväxt, attrahera
turister och skapa en lokal identitet. Förutsättningarna för biblioteken är sammanvävda med denna
marknadsorienterade kulturpolitik.
I det här sammanhanget kan beslutet att låta biblioteket vara obemannat under delar av öppettiden förstås
som ett sätt att hantera bibliotekets kris genom att stärka bibliotekets legitimitet utifrån en nyliberal
rationalitet som betonar effektivitet (jfr. Kann‐ Christensen och Andersen 2009). Det finns exempelvis
argument för att obemannade bibliotek bidrar till att stärka en plats identitet genom att biblioteket
medverkar till att invånarna känner sig delaktiga i samhället samtidigt som de obemannade öppettiderna
kan ge positiv publicitet (G. Johansson, Lindberg, och Rivano Eckerdal 2015, 10). Därmed kan införandet
av obemannade öppettider bli ett sätt för bibliotek att spela en roll i stadsutvecklingen och visa
marknadsmässig nytta i enlighet med New Public Management (Carlsson 2013, 47, 52; Kann‐
Christensen och Andersen 2009). Obemannade bibliotek kan också förstås som ett kostnadseffektivt sätt
för biblioteken att synliggöra att biblioteket är relevant och ”hänger med” i samhällsutvecklingen, bland
annat genom ökad flexibilitet och tillgänglighet genom användningen av digitala lösningar.
I stycket Styrning som ekonomi, kapitel 2, utvecklar jag resonemanget om hur en ekonomisk logik
genomsyrar styrningen i samhället och i analysen återkommer jag till hur en nyliberal rationalitet och
strävan efter effektivitet konkret tar sig uttryck i den bibliotekskontext jag undersöker. Men innan vi
kommer så långt i avhandlingen vill jag belysa det landskap jag utforskar. Nedan introducerar jag därför
tre nyckelelement som i samspel med varandra konstruerar mitt forskningsobjekt; användarna,
biblioteksrummet och självstyrning. Därefter formulerar jag syftet och forskningsfrågorna som tydliggör
och specificerar vad jag undersöker i denna avhandling.
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Subjekten: Användarna
När obemannade öppettider införs på bibliotek påverkas verksamheten och personalens yrkesidentitet,
samtidigt som de obemannade öppettiderna delvis är ett resultat av en förändrad biblioteksverksamhet
och nya krav. Johanna Rivano Eckerdal (2016), forskare i biblioteks- och informationsvetenskap, skriver
om hur organisatoriska förändringar kan medföra nya aktiviteter och delvis nya uppgifter för personalen.
Sedan folkbibliotekens födelse har biblioteken genomgått stora organisatoriska förändringar och att
reflektera kring verksamheten och sin professionella plats i denna kan ses som en del av bibliotekariens
yrkesroll (jfr. Rivano Eckerdal 2016, 48). I analogi med detta är det rimligt att anta att också användarnas
förståelse av biblioteket påverkas av institutionella förändringar, även om det troligtvis är få användare
som aktivt reflekterar över sin upplevelse eller förväntan. Forskning visar exempelvis att användare idag
ser biblioteket som en mötesplats (Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen 2001, 114–15), vilket kan
sättas i relation till den verksamhetsutveckling mot ett mötesplatskoncept som har pågått sedan 1970talet (Skouvig 2004, 160–61). Tidigare, under 1940- och 50-talen, var biblioteken istället centrerade runt
skriftliga källor och bevarandet och tillgängliggörandet av dem (Östling 1974, 17). Att bibliotek inför
obemannade öppettider kan på motsvarande sätt antas påverka användarnas relation till biblioteket.
Hittills har jag berört de samhälleliga förändringsprocesser som påverkar bibliotekets roll. Men
ambitionen med denna avhandling är att fokusera på användarna och undersöka användarnas uppförande
i bibliotek med obemannade öppettider. Därmed skiljer sig min forskning från de flesta tidigare studier
av bibliotek med obemannade öppettider.4 Genom att jag fokuserar på användarna så ansluter jag mig till
en heterogen tradition av studier som har vuxit fram under de senaste 30-40 åren inom biblioteks- och
informationsvetenskap (Johannsen 2014b, 413). Dessa studier av biblioteksanvändare inkluderar allt från
forskning som tar sin utgångspunkt i marknadsanalys till kritiska undersökningar som ifrågasätter en
sådan utgångspunkt. I relation till denna distinktion vill jag placera mig i den sistnämnda kategorin. Att
jag fokuserar på användarna ska alltså inte förstås som att denna avhandling är en efterfrågeorienterad
studie (Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen 2006a, 135). Jag vill också påpeka att jag primärt inte
konstruerar biblioteksanvändare som subjekt som söker information, vilket kan ses i kontrast till hur
användare konstrueras i informationsstudier inom information behavior eller information practices (se ex.
Dervin 2010; Kuhlthau 1991; Taylor 2015).
Under folkbibliotekets tidiga historia pågick det en kamp om vilka som skulle inkluderas i ”användarna”.
I Sverige och Danmark förespråkade centrala förgrundsgestalter som Valfrid Palmgren Munch-Petersen,
som var betydelsefull för biblioteksväsendet i båda länderna, att folkbibliotek ska vara bibliotek för alla.
I det sammanhanget är det intressant att notera att detta i en svensk likväl som i en dansk kontext
framförallt innebar att biblioteken inte skulle utformas på ett sätt som avskräckte samhällets övre skikt

4

Även Tseng och Kuo (2009) undersöker användarna av obemannade bibliotek.

19

från besök (Hvenegaard Lassen 1962, 81), medan problemställningen i USA var den motsatta; hur kan
bibliotek tillgängliggöras också för lägre samhällsklasser? För att inte avskräcka överklassen förespråkade
Palmgren Munch-Petersen (1911) i sin utredning för den svenska regeringen att biblioteken skulle kallas
”kommunala bibliotek” och inte ”folkbibliotek”, eftersom ordet ”folk” kunde sammankopplas med
allmogen. Palmgren Munch-Petersen (1911, 50) beskrev ambitionen om ett bibliotek för alla på följande
sätt: ”Kort sagdt, biblioteket är den plats, där alla, ung och gammal, hög och låg, fattig och rik kunna
samlas i samma önskan, i samma känsla inför samma Guds gåfva” (se också Skouvig 2004, 138). Även
om de allmänna biblioteken i Sverige trots detta kom att benämnas ”folkbibliotek” kvarstod målet om
ett bibliotek för alla. Också i Danmark kom biblioteken att benämnas folkbibliotek (”folkebiblioteker”),
men här var sammanhanget ett annat. I en dansk kontext signalerade begreppet folkbibliotek det nya,
bättre och moderna sättet att bedriva biblioteksverksamhet på och det sattes i motsättning till begreppen
”sognebogsamling” och ”folkebogsamling” (Skouvig 2004, 14).
Intresset för användarna och deras förehavanden i biblioteket blir dock framträdande först under 1960talet, när undersökningar av användarnas behov och preferenser börjar genomföras i högre utsträckning
(Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen 2006a, 108). Sedan dess har omfattningen av sådana
undersökningar ökat markant. En av dem som har strukturerat den vilda floran av det som ofta benämns
som ”användarstudier” mer systematiskt är Carl Gustav Johannsen som har skapat fem kategorier för
hur användare klassificeras i dessa studier. Johannsen (2014b, 414) menar att klassificeringen sker utifrån;
1) hur användarna nyttjar biblioteket; 2) traditionella socio-kulturella kategorier; 3) livsstil; 4) en
kombination av livsstil och socio-kulturella faktorer, samt 5) formandet av metaforer eller bilder,
exempelvis genom text- eller diskursanalys. Kategori 1-4 av de ovan nämnda innebär att användare
klassificeras i grupper för att tydliggöra skillnader mellan dem, exempelvis med syftet att kunna utveckla
delar av verksamheten för att locka en viss användargrupp till biblioteket, eller för att få en bättre
förståelse för varför somliga sällan besöker biblioteket (Johannsen 2014b, 412). Jag avser istället att
diskutera hur användare styrs i bibliotek med obemannade öppettider och hur användare upplever
biblioteket. En sådan utgångspunkt kan relateras till Johannsens (2014b, 413) femte kategori. I en sådan
analys är det inte den enskilda användaren och dennes attribut, såsom ålder, utbildning, intressen eller
liknande, som främst intresserar, utan den subjektskonstruktion som skapas och som inverkar på
användarens utsagor och praktiker (jfr. Skouvig 2008, 223). Denna ansats har likheter med Hedemarks,
Hedmans och Sundins (2005) diskursanalys av hur användare omskrivs i tre svenska bibliotekstidskrifter.
Hedemark, Hedman och Sundin (2005) antar att kategoriseringen av användarna också får konsekvenser
för hur användarna söker information, eftersom författarna utifrån en diskursanalytisk utgångspunkt
betraktar språket som nära förbundet med handlande. Detta är också en utgångspunkt jag intar i denna
studie. En väsentlig skillnad mellan Hedemarks, Hedmans och Sundins (2005) studie och min är att jag
genom intervjuer och observationer analyserar användarnas uppförande i biblioteket, medan de gör en
textanalys.
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I det här sammanhanget är det också relevant att ta upp de fyra idealtyper av användare som Jochumsen
och Hvenegaard Rasmusen (2006b, 42–51) presenterar, eftersom denna typologi har relativt stor
spridning inom fältet. Jag förstår dessa idealtyper som positioner möjliga att inta och inte enbart som
beskrivningar av faktiska grupper av användare. Den första idealtypen är medborgaren (”borgaren”), som
har både rättigheter och plikter och som står i ett jämlikt förhållande till bibliotekarien. Den andra
idealtypen, brukaren (”klienten”), är underordnad bibliotekarien som anses kunna avgöra vad som är bäst
för brukaren. Den tredje, kunden, står i ett konsumtionsförhållande till biblioteket och klagar ”hvis man
ikke har fået det produkt, man mener, man har ret til” (Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen 2006b,
43). Den fjärde idealtypen beskrivs som en blandning mellan kunden och medborgaren och benämns
som förändringsagent (”forandringsagent”). Förändringsagenten beskrivs som nutidens användare. Jag
menar dock att idealtyperna inte nödvändigtvis avlöser varandra kronologiskt. De kan istället ses som
samtidigt närvarande positioner som, beroende på vilken diskurs som cirkulerar, är möjliga i olika hög
utsträckning. Exempelvis menar jag att en förståelse av användaren som kund kan relateras till en
ekonomisk diskurs, medan användaren som medborgare kan associeras med en allaktivitetsdiskurs (jfr.
Hedemark 2009). Dessa idealtyper har beröringspunkter med de subjektskonstruktioner som
förekommer i min analys. Därför är det intressant att notera att samtliga idealtyper är konstruerade utifrån
deras relation till bibliotekarien. Denna relation är inte oviktig under obemannade öppettider eftersom
användarna också då konstrueras i relation till hur biblioteket är organiserat. Även om
bibliotekspersonalen är fysiskt frånvarande när användaren är i biblioteksrummet så är personalen med
andra ord delaktig genom administrationen av rummet. Trots detta så påverkar givetvis personalens
fysiska frånvaro under obemannade öppettider relationen mellan användare och bibliotekarie. Hur
användarnas subjektivitet konstrueras och vilken roll användarna ges och intar i det obemannade
biblioteket utgör en central del av min undersökning.
Slutligen vill jag säga något om begreppet ”användare” och hur jag konstruerar denna grupp. Användare
skiljer sig från låntagare genom att användaren inte nödvändigtvis har lånekort och därmed kan
användaren vara förhindrad att låna material, men ändå komma in i biblioteksrummet (dock enbart under
bemannade tider) och läsa tidskrifter och liknande. Det räcker att personen är i biblioteksrummet för att
betraktas som användare i min studie, eftersom alla som är i biblioteksrummet observeras. Samtidigt är
det enbart de personer som är i biblioteksrummet vid de tillfällen då jag genomför observationer, eller
som intervjuas av mig, som bidrar aktivt i produktionen av material till denna avhandling. De som inte
är i biblioteksrummet just då, liksom de som aldrig besöker biblioteket, exkluderas med andra ord i lika
hög utsträckning från min forskning. I politiska sammanhang kontrasteras ofta användare mot ickeanvändare, bland annat i målsättningar om att nå ”nya” användare. Det finns dock starka skäl att
problematisera en skarp gränsdragning mellan användare och icke-användare, eftersom många besöker
biblioteket mer under vissa perioder av livet och mindre under andra, och några använder enbart
databaser och material som tillgängliggörs via webbsidan (Balling och Kann-Christensen 2013; jfr.
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Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen 2001, 43). I vilken utsträckning olika användare nyttjar
bibliotekets material och service är dock inget jag undersöker i föreliggande avhandling.

Platsen: Biblioteksrummet
Biblioteksrummet är en integrerad del av obemannade bibliotek, eftersom obemannade bibliotek, så som
de definieras i denna avhandling, är fysiska bibliotek.5 Men innan jag kan fördjupa mig i biblioteksrummet
krävs det några begreppsliga klargöranden. Att skriva en akademisk text som innefattar en analys av
rumslighet är nämligen som att ge sig in i ett begreppsmässigt getingbo där engelska ord som ”place” och
”space”, respektive svenska ord som ”plats” och ”rum”, är i omlopp och ibland används utan större
åtskillnad, medan orden andra gånger tilldelas olika betydelser. Förvirringen blir än värre av att de
engelska begreppen ”place” och ”space” inte direkt kan översättas till de svenska begreppen ”plats” och
”rum”. Jag ska därför tydliggöra min användning av begreppen. Även om föreliggande avhandling är
skriven på svenska kommer jag att börja med att ta upp de engelska begreppen ”place” och ”space”,
eftersom definitionen av dem har betydelse för hur ”plats” respektive ”rum” används i svenska
akademiska sammanhang.
“Place” har traditionellt beskrivits som levt och situerat rum: ”For some it is the sphere of the everyday,
of real and valued practices, the geographical source of meaning…” (Massey 2005, 5). Därmed har
”place” definierats som ett ställe som tas i anspråk och som människor erfar. ”Space” har däremot
uppfattats som något fixerat, abstrakt och dött (Massey 2005, 13). Den här uppdelningen och åtskillnaden
av ”place” och ”space” lever delvis fortfarande kvar, men den har också ifrågasatts i allt högre
utsträckning (Massey 2005; Rönnlund och Tollefsen 2016, 23). Exempelvis ställer Massey (2005, 6)
frågan: ”And what if we refuse that distinction, all too appealing it seems, between place (as meaningful,
lived and everyday) and space (as what? The outside? The abstract? The meaningless)?”. Med
utgångspunkt i ett sådant ifrågasättande gör många forskare idag ingen åtskillnad mellan de två begreppen.
Det svenska språket är om möjligt än mer invecklat vad gäller rumsbegreppen. Den engelska termen
”space” översätts i lexikon till både rum och plats och ges en bredare betydelse än svenskans rum,
samtidigt som ”place” också översätts till både rum och plats. Däremot översätts ”space” ofta till rum
och ”place” till plats i akademiska sammanhang (Rönnlund och Tollefsen 2016, 11–12). Jag använder
både begreppet rum och plats när jag analyserar biblioteket, eftersom de rumsliga aspekterna, så som hur
biblioteksrummet organiseras, relaterar till och är beroende av att biblioteket är en specifik plats, och vice
versa. Med andra ord menar jag att rum, precis som plats, kan vara ”… fyllt av mening och […] vara

Digitala bibliotek, som ofta är utan direkt tillgänglig personal för användarna under delar av eller hela dygnet, ingår alltså inte
i begreppet obemannade bibliotek i denna undersökning.
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verkligt, upplevt eller konkret” (Rönnlund och Tollefsen 2016, 24), vilket också är i överrensstämmelse
med hur Massey i citatet ovan förhåller sig till begreppen ”place” and ”space”.
Jag vill nu återkomma till biblioteket, men dröja ett ögonblick vid begreppsanvändning och ordens
betydelse. Ordet bibliotek kommer av det latinska ordet bibliothe´ca med samma betydelse och är en
sammanslagning av det grekiska ordet för ”bok”, bibli´on, och ”förvaringsplats”, the´ke (Svensk ordbok:
utgiven av Svenska Akademien 2009). I Sverige har ordet bibliotek varit i bruk sedan mitten av 1500-talet
(Svensk ordbok: utgiven av Svenska Akademien 2009).6 Detta tvådelade ursprung speglar en dubbelhet som
jag menar är giltig än idag; biblioteket är både materialet och platsen. Men mer därtill: Jag menar att
biblioteket framförallt är de praktiker som är förbundna med materialet och platsen. Digitaliseringen har
dessutom inneburit att ytterligare en dimension har lagts till genom att ”förvaringsplatsen” (det vill säga
biblioteksrummet) numer är både digital och fysisk. Även om jag i denna avhandling inte utforskar den
digitala platsen så kan jag inte bortse från den, eftersom digitala funktioner också påverkar det fysiska
biblioteksrummet och det som försiggår i detta. Exempelvis kan användare ha reserverat material i den
digitala katalogen som de sedan hämtar i biblioteket eller så söker de i katalogen eller i databaser på plats
i biblioteket.
Biblioteksrummet och biblioteket som plats är ett område som i biblioteks- och informationsvetenskap
ägnats relativt mycket uppmärksamhet i analyser av fysiska och sociala aspekter av bibliotek (Fisher m.fl.
2007, 135–36). Ofta används begreppet ”offentlig sfär” som sociologen Jürgen Habermas (se ex. 1984)
utvecklat när biblioteket som plats analyseras (Buschman och Leckie 2007, 3, 13). Enligt Buschman (2003,
178–79) har bibliotek potential att fungera som offentliga sfärer, det vill säga platser där människor med
olika perspektiv kan mötas och kommunicera som en väsentlig del av en demokratisk kultur. Exempelvis
tar forskare som Aabø och Audunson (2012) bruk av begreppet offentlig sfär, liksom begreppet offentlig
plats, när de undersöker hur folkbibliotek fungerar som lågintensiva mötesplatser där användare med vitt
skilda intressen och livssituationer kan stöta på varandra. Att möjliggöra just sådana oplanerade möten
menar Leckie och Hopkins (2002) är grundläggande för bibliotekets funktion som offentlig plats.
Samtidigt är offentliga sfärer, som reellt existerande platser, föränderliga. Under senare år har terrordåd,
och rädslan för terrordåd, samt brottsförebyggande åtgärder skapat allt mer stängda och befästa städer,
också i Danmark och Sverige (jfr. Mitchell 2012, 1–2; Németh och Hollander 2010). Det märks bland
annat genom att hinder har placerats ut som ska blockera fordon från att ta sig in på torg och andra
liknande områden och kameraövervakningen har utökats. Också bibliotek påverkas av diskurser om
säkerhet och trygghet, exempelvis när biblioteksrummet administreras för att skapa översyn eller insyn
från gatan och när kameraövervakning används.

Även det engelska ordet ”library” har betydelsen av en plats eller ett rum med böcker (G. P. Radford och Radford 2015,
734).
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Forskning om biblioteket som plats, som offentlig sfär och som lågintensiv mötesplats är också nära
förbunden med diskussionen om bibliotek som tredje platser. Sociologen Roy Oldenburg (1999) har
utvecklat begreppet tredje platser och utforskat funktionen av sådana platser i form av exempelvis kaféer
och bokaffärer. En stor del av den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen om bibliotek
som tredje platser utgår från Oldenburgs definition, där tredje platser beskrivs som platser för social
interaktion som varken är hemmet eller arbetet (Aabø och Audunson 2012, 141). I en studie av Seattle
Public Central Library framhåller Fisher med flera (2007, 152) att bibliotek uppfyller tre av de sju kriterier
som Oldenburg ställer upp för tredje platser; bibliotek är neutrala platser som användarna kan komma
till och gå från när det passar dem, bibliotek är tillgängliga för alla och bibliotek är ”home away from
home”. Oldenburgs (1999) beskrivning av dessa tredje platser är dock starkt normativ och saknar
maktperspektiv. Dessutom framhåller Oldenburg kommersiella platser som exempel på tredje platser,
vilket står i motsättning till bibliotekets icke-kommersiella natur. När jag i kapitel 2 introducerar begreppet
heterotopi som en tredje plats har det ingen koppling till Oldenburgs användning av begreppet.
Forskningen om biblioteket som offentlig sfär som kort refereras ovan framhåller biblioteksrummet som
en potentiellt progressiv resurs som kan möjliggöra kommunikation och mellanmänskliga möten samt
tillgängliggöra information. Samtidigt är biblioteksrummet strukturerat och administrerat; rummet kan
inte skiljas från de maktrelationer det är en del av. Biblioteksrummets betydelse för styrning är ett område
som har beforskats. Exempelvis analyserar Laura Skouvig (2004, 206–15) hur en disciplinär diskurs
etableras inom folkbibliotek, vilket påverkar utformningen av biblioteket. Likaså diskuterar Joacim
Hansson (1999) hur samhällets dominerande diskurs avspeglas i klassificeringssystemet och därmed
också i biblioteksrummet. Jag anser att detta spänningsfält mellan progressiva potentialer och dominans
är grundläggande för biblioteket och friktionen som uppstår i denna dubbelhet inspirerar min forskning.

Teknologin: Självstyrning
Teknologier för självservice är idag utbredda, både på bibliotek och i samhället generellt, och de är nära
sammanbundna med digitaliseringen. De tekniska och digitala verktygen i biblioteket påverkar
användarens roll eftersom användarna förväntas göra bruk av möjligheterna till självservice. Ett centralt
inslag av självservice som idag finns på de flesta bibliotek i Sverige och Danmark är låneautomater som
gör det möjligt för användaren att själv låna eller återlämna material. Införandet av RFID-teknik7 på
bibliotek, som skett sedan början av 2000-talet, har underlättat hanterandet av material i sådana automater
(Ayre 2012). Även möjligheten att söka efter och beställa material i en publik bibliotekskatalog, samt

RFID (radio frequency identification) är en teknik där elektromagnetiska fält används för att överföra data. Tekniken används
sedan tidigare bland annat inom handeln (Ayre 2012). Genom att fästa en tagg i en bok, skiva, tidskrift eller annat material kan
användare låna eller återlämna boken i en låneautomat.
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möjligheten att förnya sina lån via webbsidan, har avgörande betydelse när användarna ska klara sig på
egen hand. Samtliga nämnda funktioner introducerades innan obemannade öppettider infördes på
bibliotek. Att användare själva kan söka efter material samt låna och lämna tillbaka material ses idag som
en självklarhet på de flesta folkbibliotek i Sverige och Danmark. Det som framförallt särskiljer bibliotek
med obemannade öppettider från andra bibliotek som också har självservicelösningar är att användare
under obemannade öppettider inte kan fråga en bibliotekarie om hjälp om de exempelvis inte förstår hur
låneautomaten fungerar eller om de inte hittar boken de söker. Under obemannade öppettider tillkommer
dessutom moment som användaren måste utföra själv, som att låsa upp dörrarna till biblioteket.
De system för självservice som nämns ovan är beroende av digital teknik. Låneautomater, RFID,
bibliotekskataloger på webben, et cetera, är därför intimt förknippade med det samtida biblioteket.
Införandet av obemannade öppettider framstår i ett sådant framåtskridande narrativ som ytterligare ett
steg i utvecklingen av självservice på bibliotek. Men frågan är när utvecklingen av självservice och
styrningen mot att klara sig själv påbörjades. Jag tror att alla försök att bestämma en fast startpunkt är
dömd att misslyckas och jag väljer därför att skriva historien om självservice utifrån en händelse som jag
finner relevant i sammanhanget, nämligen införandet av öppna hyllor på folkbibliotek, vilket skedde för
ungefär hundra år sedan. Historien kan därmed skrivas som att; 1) införandet av öppna hyllor ger
användarna direkt åtkomst till materialet, 2) låneautomater och publik katalog på webben ger användarna
möjlighet att själva hantera materialet, och 3) de obemannade öppettiderna möjliggör att användarna
själva kan tillgå biblioteksrummet (där de sedan på egen hand kan nyttja material och annan service).
I en sådan historieskrivning blir införandet av öppna hyllor starten för självservice på bibliotek. Alistair
Black (1994) beskriver denna reform som en revolution på brittiska bibliotek. Revolutionen bar på ett
demokratiskt löfte; genom systemet med öppna hyllor kunde alla användare få fri tillgång till information.
När öppna hyllor infördes på danska folkbibliotek framhölls just de demokratiska aspekterna.
Stadsbiblioteket i Århus var pionjärer när de 1902 införde öppna hyllor i avdelningen för facklitteratur
och på 1930-talet fanns endast ett fåtal folkbibliotek utan öppna hyllor kvar i Danmark (Dahlkild 2011,
114). Nan Dahlkild (2011, 116), som forskar om dansk biblioteksarkitektur, framhåller att de öppna
hyllorna skapade ett nytt biblioteksrum där användarna gavs möjlighet att själva utforska hyllorna och
också samtala med varandra, vilket både var ett uttryck för en ny biblioteksidentitet och medverkade till
att skapa densamma. I Sverige hördes vid denna tid liknande tongångar som framhöll de demokratiska
möjligheterna. Införandet av öppna hyllor diskuterades exempelvis på Sveriges allmänna biblioteks andra
årsmöte 1916. I sitt inledningsföredrag sammanfattade Fredrik Hjelmqvist (1916, 197) bibliotekets
uppgifter med att ”de äro institutioner avsedda att förmedla undervisning – detta ord fattat så vidsträckt
som möjligt – genom det tryckta ordet”. Införandet av öppna hyllor var därmed en del i strävan att
möjliggöra allmänhetens bildning genom att stärka tillgången till böcker.
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Men de öppna hyllorna verkade inte bara i utjämnande syften. Användarnas egen tillgång till materialet
kan också förstås utifrån en vilja att utbilda befolkningen och som ett sätt att stärka bibliotekariernas
kontroll och legitimitet (Black 1994). Enligt Black (1994, 4) var det både folkskolans utbredning och den
ekonomiska konkurrensen mellan länder som bidrog till ökade krav på utbildning. Öppna hyllor på
folkbiblioteken ansågs kunna bidra till en lösning genom att tillgängliggöra information och kunskap.
Samtidigt innebar införandet av öppna hyllor att bibliotekariens legitimitet stärktes. Att erbjuda service
sågs nämligen som bibliotekariens primära uppgift och de öppna hyllorna var en åtgärd som ansågs stärka
servicen (Black 1994, 4). Dessutom fanns det vid denna tid en stark trend som förespråkade ”självhjälp”.
Biblioteken ansågs vara institutioner som kunde bidra till att öka invånarnas eget ansvar och självstyrning.
Utvecklingen mot självhjälp och självstyrning var dock en balansakt: Användarnas möjligheter att själva
hantera böckerna vägdes mot bibliotekariernas kontroll över materialet och disciplinering av användarna.
Black beskriver hur bibliotek med öppna hyllor administrerades med hjälp av panoptikonliknande
arkitektur som möjliggjorde för bibliotekarien att övervaka användarna. I sitt anförande på Sveriges
allmänna biblioteks årsmöte, som jag nämner ovan, betonade Hjelmqvist (1916, 200) att:
Utlåningsdisken bör placeras så, att alla, som skola in eller ut från rummet med öppna hyllor, måste en och
en i sänder passera den vid disken tjänstgörande biblioteksfunktionären. Rummet, där de öppna hyllorna
anbringas, bör vara något så när stort och väl belyst. Hyllorna böra ej vara höga och böra vara ställda så, att
de kunna övervakas från utlåningsdisken. Bäst är givetvis, om de kunna stå längs väggarna.

I dagens folkbibliotek med obemannade öppettider har möjligheten att själv tillgå materialet i öppna
hyllor utvecklats till möjligheten att på egen hand tillgå biblioteksrummet. Samtidigt åläggs användarna
att utföra allt fler uppgifter själva under biblioteksbesöket. Exempelvis innebär automatisering och
digitala lösningar i form av databaser, självbetjäningsmaskiner och bibliotekskataloger på webben att
användare kan navigera i biblioteket på egen hand och användarna förväntas nyttja de
självservicelösningar som tillhandahålls. Under obemannade öppettider sätts detta på sin spets genom att
användarna då är utlämnade åt att klara sig själva. Denna självförvaltning i biblioteket är sammanlänkad
med liknande processer i övriga samhället; vi sköter bankärenden själva i internetbanken, vi köper biljetter
via digitala tjänster, vi kan själva scanna våra varor i matvarubutiken, et cetera. Jag tolkar därför
användarnas självstyrning i biblioteket som ett uttryck för ett samhälleligt imperativ till självstyrning (se vidare
i stycket Självstyrning som imperativ, kapitel 2). Denna självstyrning är ett uttryck för hur vi styrs i dagens
samhälle. I denna avhandling använder jag begreppen styrning och styrningsrationalitet för att analysera
hur individer styrs genom handlingar som riktas mot och omformar deras handlingar (Foucault 2008b,
186). I kapitel 2, Teoretiska landskap och metodologiska vägar, diskuterar jag dessa begrepp närmre.
Att användarna får ett ökat ansvar att själva klara sig i biblioteket kan förstås som ett bemyndigande och
därmed som något potentiellt frigörande, eftersom användaren får större möjligheter att själv agera och
styra sitt biblioteksbesök. Men ansvarsförskjutningen kan också förstås som begränsande om användaren
i realiteten upplever ett minskat handlingsutrymme, exempelvis om användaren inte hittar det material
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som eftersöks och om användaren själv tar på sig ansvaret för detta misslyckande. Denna
ansvarsförskjutning är sammanknuten med makt, vilket avspeglas i begrepp som ”bemyndigande”
respektive ”begränsande”. Jag kommer längre fram i denna avhandling att ta bruk av Foucaults
maktbegrepp i analysen av detta.
Det är möjligt att vissa grupper av användare i högre utsträckning än andra upplever svårigheter att klara
sig själva i biblioteket. Tidigare studier visar att informationskompetens är relaterat till socio-ekonomiska
faktorer som klass och genus (Kapitzke 2001, 454; NIRAS 2012). Om sådana faktorer påverkar
användarnas möjlighet att bruka biblioteket under obemannade öppettider så riskerar den ovan skisserade
ansvarsförskjutningen att konsolidera eller till och med förstärka en ojämlikhet. Därmed återspeglas
spänningen som Black identifierar när har ser införandet av öppna hyllor som möjlig demokratisering och
möjlig kontroll. Ökad självstyrning i biblioteket bär med andra ord både på en frigörande potential och
på risker. Denna dubbelhet återspeglas i de två kapitel som avhandlingens analys är indelad i.

Epistemologisk kontext; att problematisera en karta
Jag har i ovanstående avsnitt skrivit fram ett samhälle och ett biblioteksväsende i förändring och pekat
mot hur detta innebär nya roller för användarna. Dessa förändringsprocesser och diskursen om kris
öppnar upp för en diskussion om sådant som tidigare har tagits för givet (jfr. Kann‐ Christensen och
Andersen 2009, 209). Det är en möjlighet att ta tillvara, genom att forskning kan belysa, analysera och
diskutera bibliotekets skiftande verksamhet och roll i samhället. Jag förstår den ökande förekomsten av
obemannade bibliotek utifrån en kontext där obemannade öppettider anses svara mot sociala behov –
exempelvis genom ökad tillgänglighet kvällar och helger – och politiska krav på synlighet och effektivitet
(Carlsson 2013, 45–48). Kraven på synlighet samspelar med en nyliberal rationalitet, vilket jag tidigare har
berört, och förväntningarna på ökad tillgänglighet svarar mot 24-timmarsamhällets krav på ständig
tillgång till service (Kreitzman 1999). Införandet av obemannade öppettider är samtidigt en integrerad
del av den teknologiska utvecklingen genom att digitala lösningar möjliggör obemannad verksamhet
(Johannsen 2012b, 340), även om inte varje enskild lösning utgör en förutsättning för att införa
obemannade öppettider. De obemannade öppettiderna på bibliotek manifesterar därmed ett specifikt sätt
att förstå och utnyttja digitaliseringen samt ett specifikt sätt att förhålla sig till och svara upp mot sociala
och politiska förändringar. De obemannade öppettiderna bidrar dessutom till att konstruera vissa
önskvärda – självstyrande – subjektiviteter.
Bibliotek är komplexa institutioner som inkluderar biblioteksrummet, olika former av material (såväl
fysiskt som digitalt), artefakter (exempelvis utlåningsmaskiner, hyllor och datorer) och, inte minst,
människor – det vill säga personal, användare och övriga biblioteksaktörer (till exempel politiker) – som
på olika sätt, utifrån olika positioner, kontinuerligt medverkar till att göra biblioteket (jfr. Rivano Eckerdal
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2016). När bibliotekarier inte är fysiskt tillgängliga för användarna under delar av öppettiden påverkar det
biblioteket, både under de obemannade tiderna när användarna får klara sig själva och under de
bemannade tiderna, genom att relationen mellan ovan nämnda element förändras. Exempelvis påverkas
verksamheten under bemannade öppettider genom att biblioteksrummet utformas för att fungera när
bibliotekarier inte är på plats. Personalresurser under ordinarie öppettider kan också behövas för att
hjälpa användare som stött på problem när de besökt biblioteket under obemannade tider eller till att
instruera användare om hur det obemannade biblioteket fungerar. Även om jag fokuserar på att
undersöka biblioteket under obemannade öppettider utforskar jag därmed också biblioteket i sin helhet.
Denna utforskning inkluderar ovan nämnda element; subjekt (användare), plats (biblioteksrummet) och
teknologi (självstyrning).
Forskningen som här framläggs står i relation till tidigare forskning. I skrivande stund, 2018,
implementerar allt fler folkbibliotek obemannade öppettider och det är ett skäl till att fördjupa kunskapen
om detta och reflektera över hur den fysiska frånvaron av bibliotekarier förändrar biblioteket och
användarnas praktiker. Därför är det förvånande att det hittills har forskats relativt lite om bibliotek med
obemannade öppettider, i Sverige och Danmark likväl som i andra länder. En stor del av forskningen
som trots allt har bedrivits är genomförd i Danmark, vilket kan bero på den höga förekomsten av
bibliotek med obemannade öppettider i landet.
Den danska forskaren i biblioteks- och informationsvetenskap, Carl Gustav Johannsen, har i en rad
undersökningar kartlagt bibliotek med obemannade öppettider och karaktären på dess användare i
Danmark och i viss utsträckning även internationellt (Johannsen 2017, 2014a, 2012b). I Sverige har en
vetenskaplig studie framställts som behandlar bibliotek med obemannade öppettider. I den analyserar
Johansson, Lindberg och Rivano Eckerdal (2015) hur införandet av obemannade öppettider förändrar
biblioteket och professionens roll. Dessutom har mer verksamhetsnära rapporter och utvärderingar som
bidrar med värdefull information författats i både Danmark och Sverige om bibliotek med obemannade
öppettider (se ex. Kultur Skåne 2011; Larsen 2007). Det finns också vetenskapliga artiklar om bibliotek
med obemannade öppettider i Singapore (Lek Choh 2003) och Taiwan (Tseng och Kuo 2009). Studien
om bibliotek med obemannade öppettider i Singapore fokuserar främst på vilken teknik som tas i bruk,
medan artikeln om bibliotek med obemannade öppettider i Taiwans tunnelbana också diskuterar
användarnas behov och beteende.
I arbetet med denna avhandling använder jag mig av den tidigare forskningen som bland annat ger
kunskap om personalens roll i bibliotek med obemannade öppettider, om förekomsten och
karakteristiken på sådana bibliotek och om hur processen med att införa obemannade öppettider har gått
till på specifika bibliotek. Samtidigt intar jag delvis ett annat perspektiv än det som kännetecknar
huvuddelen av den tidigare forskningen. Istället för att kartlägga och beskriva förekomsten av bibliotek
med obemannade öppettider med hjälp av kvantitativa data strävar jag efter att undersöka ett mer
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begränsat material för att förstå hur användarna agerar i personalens frånvaro och vad som får dem att
uppföra sig så. Denna avhandling bidrar därmed med kunskap om bibliotek med obemannade öppettider
och om hur biblioteket upplevs och används av användarna. Jag menar att sådan kunskap ger en djupare
förståelse för folkbibliotekets roll – och möjliga roller – i samtiden. Utforskandet av användarnas
agerande i biblioteket och av deras upplevelser av detta bidrar också till förståelsen för hur användare
subjektiveras i biblioteket och hur detta står i relation till individens roll i dagens samhälle. Den
självstyrning som förutsätts i bibliotek med obemannade öppettider kan nämligen förstås som ett
typexempel på den självförvaltning som konstrueras och administreras i den nyliberala rationaliteten som
omger oss (Dean 2010, 30).

Syfte och forskningsfrågor
Genom att skissera en föränderlig samhällelig kontext och bibliotekets roll i denna, samt det
kunskapssammanhang avhandlingen ingår i, har jag tecknat det landskap som utgör utgångspunkten för
min undersökning. Det är i detta landskap som syftet och forskningsfrågorna som vägleder mig genom
forskningsprocessen är positionerade.
Syftet med föreliggande avhandling är att sätta styrningen av användarna i centrum och därmed inta nya
perspektiv i analysen av folkbibliotek – perspektiv som ger andra frågor och andra svar. Utifrån en
förståelse av bibliotek med obemannade öppettider som ”självstyrning dragen till sin spets” blir
utforskandet av bibliotek en studie av vår tids styrning. Samtidigt undersöker jag det som finns bortom
styrningen, i styrningsrationalitetens sprickor. Därmed får jag fördjupad kunskap om bibliotekets roll i
samhället och ökad förståelse för användarnas upplevelser i biblioteksrummet, men jag avser också att
undersöka förväntningarna på självstyrning som präglar samtiden och problematisera bibliotekets
samhälleliga position.
Utifrån ovanstående syfte undersöker jag följande forskningsfrågor:




Hur styr användarna sig i biblioteksrummet och hur blir de styrda?
Hur relaterar användarnas självstyrning i biblioteket till ett större sammanhang av självstyrning i samhället?
Hur kan användarnas upplevelser som överskrider styrningsrationaliteten förstås och hur relaterar dessa
upplevelser till styrningsrationaliteten?

Disposition; en karta att följa
Denna avhandling följer på många sätt de konventioner som gäller för hur avhandlingar brukar
struktureras. I avhandlingens första kapitel ovan skisserar jag det landskap som jag tar avstamp från samt
presenterar syftet och problemformuleringarna som vägleder mig. I det andra kapitlet introducerar jag
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mitt teoretiska ramverk och metodologin. Jag presenterar och diskuterar begreppen styrningsrationalitet och
heterotopi, som är fundamentala verktyg i min analys, och tydliggör synen på makt och maktrelationer som
genomsyrar denna text. Min presentation av metodologin inkluderar intervju, observation och textanalys,
samt en redogörelse för analysprocessen. Jag reflekterar också över etiska frågor och min egen roll som
forskare. I kapitel tre sätter jag folkbiblioteksväsendet i Danmark och Sverige i ett historiskt sammanhang
och analyserar kultur- och digitaliseringspolitiken i Sverige och Danmark, eftersom denna politik påverkar
folkbiblioteken. I kapitel fyra och fem sätter jag intervjuer, observationer samt bibliotekens styrdokument
i spel, med utgångspunkt i två olika läsningar; I kapitel fyra analyserar jag det empiriska materialet med
hjälp av begreppet styrningsrationalitet och i kapitel fem gör jag bruk av begreppet heterotopi i läsningen
av materialet. Därefter följer det sjätte och avslutande kapitlet, i vilket jag återknyter till syftet och
frågeställningarna och fördjupar diskussionen om några av de teman som framkommit i analysen samt
lyfter fram mina slutsatser. Slutligen reflekterar jag över möjligheter till vidare forskning.
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2. TEORETISKA LANDSKAP OCH METODOLOGISKA VÄGAR

Syftet med denna avhandling är att undersöka och förstå, ifrågasätta och synliggöra. Med utgångspunkt i
en kritisk tradition inom biblioteks- och informationsvetenskap och med inspiration från begrepp och
teorier som ursprungligen utarbetats av den franska historikern och filosofen Michel Foucault utforskar
jag hur användarna styrs i bibliotek med obemannade öppettider samt hur användarna upplever sin
vistelse i biblioteksrummet. I detta kapitel skriver jag fram och tydliggör den utgångspunkt jag intar
genom att presentera det teoretiska ramverk och de metoder som jag tar bruk av – och avstamp från – i
genomförandet av min forskning.
Teoretiska perspektiv bidrar till att kasta ljus över vissa företeelser och föreställningar, samtidigt som
annat hamnar i skuggan (jfr. Tuominen 1997, 351). Det teoretiska ramverket ger mig verktyg att
producera, analysera och tolka det empiriska materialet och hjälper mig att belysa och problematisera
sådant som kan tas för givet. Att jag intar en bestämd epistemologisk utgångspunkt och tar bruk av de
teorier och begrepp jag diskuterar nedan innebär att jag öppnar upp för vissa möjligheter (och stänger
andra), att jag använder vissa begrepp (istället för andra) och att jag väljer vissa förklaringar och
beskrivningar (framför andra) (Budd 1995, 304). Vetenskap speglar med andra ord inte världen, utan
vetenskap producerar kunskap och kunskapsobjekt (Foucault 2002b). Därför finns det anledning att
motivera valet av teori och vara tydlig med hur jag tar bruk av teorier och begrepp.
Efter introduktionen av teorier och begrepp fördjupar jag mig i genomförandet av min forskning genom
att presentera och diskutera min metodologiska utgångspunkt samt de metoder jag använder. Jag
beskriver hur jag gick till väga när jag genomförde observationer, intervjuer samt textanalys och
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reflekterar över forskningsprocessen. I den reflexiva forskningstradition jag skriver in mig i är teori och
metod tätt sammankopplade och val och bruk av teorier påverkar metoden och vice versa (Alvesson och
Sköldberg 2008). Detta avspeglas i nedanstående text där vissa avsnitt hade kunnat placeras under teori
liksom under metod. I dessa fall har textens tydlighet och läsbarhet avgjort placeringen. Samtidigt menar
jag att kapitlet ska läsas som en helhet och åtskillnaderna mellan teori och metod ska förstås som
temporära konstruktioner som vävs samman i analysen.

Att ta bruk av Foucault
Jag strävar inte efter att genomföra en foucauldiansk analys, om något sådant ens är möjligt. Istället avser
jag att ta bruk av begrepp och teorier som Foucault har utarbetat och som berikar min analys och
förståelse. Givetvis använder jag det tänkande som andra – inte minst Foucault själv – har praktiserat i
relation till dessa teorier och begrepp, men jag gör min egen aktiva användning av teorin i den specifika
forskningskontext som mitt projekt är inbäddat i, vilket medför en (om)tolkning av begreppen. Vissa
begrepp kommer också placeras i ett landskap av tidigare biblioteks- och informationsvetenskaplig
forskning, vilket bidrar till att rama in dem och specificera den mening de har i denna avhandling.
Under de senaste decennierna har det producerats många biblioteks- och informationsvetenskapliga
studier som är inspirerade av Foucault (förutom de som nämns nedan, se också ex. Limberg, Sundin, och
Talja 2012; Lindsköld 2013; Olsson 2007; Talja och McKenzie 2007). En stor del av denna Foucaultinspirerade forskning tar hjälp av diskursanalys för att analysera sociala och kulturella praktiker (Budd
2006, 65). Exempelvis tar Jenny Johannisson (2006, 23) bruk av ett diskursbegrepp som fokuserar på text
och språk när hon analyserar argumentationen kring kulturpolitiken i Göteborg för att ”…gestalta de
maktrelationer som kulturpolitisk argumentation är genomsyrad av och ger uttryck för”. En annan svensk
studie är genomförd av Åse Hedemark (2009) som identifierar olika diskurser när hon bland annat med
inspiration av Foucault analyserar debatten i svensk media om folkbibliotek mellan åren 1970 och 2006.
I analysen återkommer jag till Hedemarks forskning när jag diskuterar kunskap och det livslånga lärandet
(se avsnittet Biblioteket och kunskap, kapitel 4). I ett internationellt sammanhang märks Gary P. Radford
och Marie L. Radford (se ex. 1997; G. P. Radford 2001, 2003) samt Kimmo Tuominen (1997) som
använder diskursanalys för att diskutera hur biblioteket och bibliotekarien skrivs fram och konstrueras.
Andra studier använder Foucault för att vända blicken inåt och synliggöra förgivettagna antaganden inom
biblioteks- och informationsvetenskap (se ex. Day 2005; Frohmann 1994). Det finns också forskning
som med inspiration från Foucault undersöker folkbibliotekens historia. Exempelvis har Alistair Black
(se ex. Black 1994) studerat de brittiska folkbiblioteken under 1800-talet och tidigt 1900-tal och Laura
Skouvig (2004) har studerat hur de danska folkbibliotekens framväxt vävdes samman med disciplinering
och upplysning. Skouvigs forskning har särskilt starka beröringspunkter med denna studie; medan
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Skouvig undersökte hur folkbibliotek i Danmark vid förra sekelskiftet bidrog till att konstruera nyttiga
och produktiva medborgare undersöker jag vilken användare som konstrueras i dagens danska och
svenska folkbibliotek. Jag kommer därför att återkomma till Skouvigs forskning i detta och kommande
kapitel.
Ovan nämnda forskning utgör endast ett axplock av all forskning inom biblioteks- och
informationsvetenskap som i olika hög grad är inspirerad av och tar bruk av Foucaults begrepp och
teorier. Jag menar att det är omöjligt, och i det här sammanhanget också irrelevant, att relatera till all
forskning inom fältet som har inspirerats av Foucault. Istället refererar jag löpande genom avhandlingen
till tidigare forskning som relaterar till de begrepp eller den teori jag använder, när det finns anledning att
göra så.
Innan vi går över till de teoretiska begreppen vill jag kommentera de språkliga skillnadernas betydelse.
Valet av svenska som språk för denna avhandling liksom valet av översättningar (från franska och
engelska till svenska) av de enskilda teoretiska begreppen påverkar den mening som begreppen tillskrivs.
Därför strävar jag efter att motivera valet av översättningar och att vara transparent med hur jag gör bruk
av dem. Samtidigt menar jag att den betydelseförskjutning, eller kanske snarare den omförhandling av
betydelse, som sker i och med mitt aktiva bruk av teorier och begrepp och av översättningarna av dessa,
inte ska ses som något nödvändigt ont, utan som en produktiv och berikande aspekt av
forskningsprocessen. Jag menar att ett sådant förhållningssätt ligger i linje med Foucaults syn på hur hans
teorier bör användas, då Foucault betonade att det viktiga är just användningen och det är upp till mig
som forskare att utföra och utforma denna praktik (jfr. Ball 2017, xi–xii).
I det här sammanhanget vill jag göra en notering. När jag diskuterar hur jag använder och översätter
Foucaults teoretiska begrepp så kan det (miss)förstås som att det finns ett avgränsat begrepp som
Foucault har konstruerat som jag kan plocka ut, använda och diskutera. Så är inte fallet. Det finns inte en
Foucault, utan hans teorier och begrepp är provisoriska och i ständig rörelse (Westberg och Larsson
2007, 22; Lawlor och Nale 2014, 125). Det förstärker det faktum att jag inte eftersträvar att bestämma
Foucaults begreppsanvändning för att sedan använda mig av begrepp hämtade från hans texter, utan jag
avser att göra en tolkning och användning av teorier och begrepp. Nedan definierar jag därför hur jag tar
bruk av dessa.

Att styra och styras; styrningsrationalitet och makt
När jag utforskar styrning i bibliotek är ”styrning” min översättning och användning av det engelska
begreppet ”governmentality” (se ex. Dean 2010; Foucault m.fl. 1991; Lemke 2002). Foucault myntade
ursprungligen begreppet på franska; ”gouvernementalité”. På svenska finns det ingen självklar
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översättning, utan ett flertal begrepp florerar.8 Jag har valt att i likhet med exempelvis Dahlstedt (2006)
och Ekholm (2016) använda det svenska begreppet ”styrningsrationalitet”, men omväxlande också det
kortare ”styrning” (jfr. Larsson 2005).
Begreppet styrningsrationalitet pekar på sambandet mellan styrning och rationalitet och Foucault
använde begreppen ”governmentality” och ”governmental rationality” synonymt (Dean 2013, 40).
Rationalitet ska i det här sammanhanget förstås som ”…any way of reasoning about, or way of thinking
about, calculating and responding to a problem, which is more or less systematic, and which might draw
upon formal bodies of knowledge or expertise” (Dean 2010, 24). En rationalitet är alltså ett sätt att tänka
om hur saker är och hur de borde vara (Dean 2010, 18–19). I dagens samhälle är nyliberalismen en
rationalitet som sätter starkt avtryck, och jag återkommer till den nyliberala styrningsrationaliteten (Dean
2010, 30). Men jag hävdar att det inte enbart är en nyliberal styrningsrationalitet som präglar Sverige eller
Danmark, utan det finns flera rationaliteter som kan göra sig gällande. Vilken eller vilka rationalitet(er)
som är vägledande för de obemannade biblioteken blir därmed en analytisk och empirisk fråga.
De styrningsrationaliteter som dominerar samtiden har föregåtts av andra rationaliteter och andra
makttekniker.9 Foucault har framförallt ägnat sig åt tre makttekniker: suverän makt, disciplinär makt och
styrningsrationalitet. Foucault sammankopplar den suveräna styrningen med envåldsmakten som var
förhärskande före 1600-talet och som karakteriseras av förbud och repression (Ekholm 2016, 13). Under
1600-talet och 1700-talet menar Foucault (2008a, 219) att den disciplinära makten träder fram. Den
disciplinära makten förutsätter materiell betvingning snarare än närvaro av en suverän (Foucault 1980,
104). Det innebär att den disciplinära makten utövas över kroppar och deras göranden; över hur
kropparna fördelas, grupperas och avskiljs och över hur de normaliseras och övervakas (Foucault 2008a,
219). Foucaults (1995) välkända analys av fängelset är ett belysande exempel på hur disciplinering blir en
bärande maktteknik i det moderna straffsystemet. I tidigare rättsuppfattning var fysiska bestraffningar av
fångar vanligt förekommande och tortyr gjordes till underhållning för folket i syfte att avskräcka andra
från att begå brott. I fängelset är däremot själva bestraffningen dold och syftet är istället att ”bota” den
kriminella och skapa fogliga kroppar och nyttiga individer (Foucault 1995).
Skouvig (2004) visar på liknande sätt hur en disciplinens diskurs etablerades inom det danska
folkbiblioteket under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, genom att boken gjordes till ett medel för
upplysning. Det ställde krav på bibliotekarierna och deras utbildning eftersom bibliotekarierna hanterade
boken, samt på en viss strukturering av biblioteksrummet. Samtidigt konstruerade den disciplinära
diskursen användarna utifrån deras läsförmåga och bibliotekets legitimitet stod i relation till möjligheten

Andra svenska översättningar av ”governmentality” som används är ”styrningsmentalitet” (Jonsson 2003) och
”governmentalitet” (Lundstedt 2005).
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Jag vill klargöra att jag tar utgångspunkt i europeiska förhållanden när jag talar om maktteknikernas historia.
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att öka användarnas läsförmåga för att främja upplysningen (Skouvig 2004, 253–54). På så vis bidrog
biblioteket till produktionen av nyttiga samhällsmedborgare i enlighet med upplysningens ideal.
Ett exempel på en potentiellt disciplinerande teknik som är verksam i bibliotek i dag är övervakningen av
användarna under obemannade öppettider. Exempelvis måste användarna dra sitt bibliotekskort (i
Sverige) eller sundhedskort (i Danmark) i en kortläsare för att låsa upp dörrarna, vilket innebär att
användarnas inträde i biblioteksrummet registreras. Därigenom är det möjligt att vidta åtgärder mot
användare som bryter mot reglerna, exempelvis genom att spärra dem från inträde till biblioteket under
obemannade öppettider. Folkbibliotekets uppgift att främja livslångt lärande och stärka invånarnas
digitala kompetenser kan också förstås i relation till en disciplinerande diskurs som syftar till att skapa en
viss samhällsnyttig och produktiv medborgerlig subjektivitet. Detta visar att disciplinära maktteknologier
fortfarande används, framförallt när det uppstår någon form av kris som vid ett regelbrott, då den
reglerande och normerande styrningsrationaliteten framstår som otillräcklig. Trots detta så sker styrning
i dag framförallt på andra sätt med tekniker som inte riktas mot formbara kroppar, utan som istället
förutsätter aktiva subjekt (jfr. Lemke 2002, 52).
Till skillnad från den disciplinära makten, som enbart är riktad mot individer, fångar
styrningsrationaliteten även befolkningen och hur denna styrs. Styrningsrationaliteten verkar därmed
både på en individuell nivå, inkluderande individen och individens styrning av sig själv, och på en
befolkningsnivå.10 Foucault beskriver detta som att styrningens problem är: ”[h]ow to govern oneself,
how to be governed, how to govern others…” (Foucault m.fl. 1991, 87). En annan distinktion som
särskiljer styrningsrationaliteten är att det inte bara är staten eller suveränen som styr, utan det finns
många aktörer – också på individuell nivå – som på olika sätt administrerar och styr andras handlingar
(Rose, O’Malley, och Valverde 2006, 85). Detta understryker att makt inte är något en bestämd individ
eller grupp utövar över maktlösa, utan maktrelationer är spridda överallt. Styrningsrationalitetens intåg
innebär inte heller att suverän och disciplinär makt inte längre utövas, vilket jag också påtalar ovan.
Snarare menar Foucault (1991, 102) att vi bör se samhället som en triangel bestående av suveränitet,
disciplin och styrning, där de olika formerna av makt kan vara verksamma samtidigt, i samma situation
(se också Dean 2010, 22).
Även om olika makttekniker kan verka samtidigt beskriver Foucault (2008b, 18–19) ett delvis
kronologiskt skifte mellan olika logiker för styrning. Under 1300- och 1400-talet, före liberalismen,
ställdes frågan: Styr jag i enlighet med moraliska och gudagivna lagar? Därefter, under 1500- och 1600-

I likhet med styrningsrationaliteten är biomakten eller biopolitiken, som Foucault (2008a, 220) introducerar i en föreläsning
1976, riktad mot befolkningen. Efter denna föreläsning återkommer dock Foucault bara ett fåtal gånger till biomakt, då han
istället fokuserar på styrningsrationaliteten (Dean 2013, 35, 39–40). Det är oklart hur begreppen biomakt och
styrningsrationalitet förhåller sig till varandra, och jag använder inte biomakt som analytiskt verktyg eller begrepp i denna
avhandling.
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talet, ställdes frågan: Styr jag i tillräckligt hög grad för att säkra statens maximala styrka? Under mitten av
1700-talet förändras detta i samband med att den politiska ekonomin bröt fram, vilket ledde till frågan:
Lyckas jag styra på gränsen mellan för mycket och för lite i enlighet med vad som krävs? Under dagens
nyliberalism, som beskrivs närmre nedan, omformuleras denna fråga något genom att fokus riktas mot
hur styrningen sker, istället för att fråga om det är rätt att styra (Foucault 2008b, 133).
Vilken typ av makt är det då som utövas genom denna styrningsrationalitet? En grundläggande egenskap
som styrningen i dagens liberala samhälle har är att den sker genom att utöva makt gentemot andras
handlingar, vilket Foucault beskriver som “the conduct of conduct” (Dean 2010; Foucault 2008b, 186).11
Detta skiljer den här formen av styrning från tvång eller disciplin och det innebär också att styrningen
förutsätter aktiva, handlande, individer. På så vis utgör styrningsrationaliteten en länk mellan statens styre
och subjektets genealogi, mellan tekniker för självet och tekniker för dominans (Lemke 2002, 50). Det är
i punkten där dessa tekniker möts – där någons försök att styra en annans handlingar kan övergå i att
denna andra själv styr sina handlingar i en ny riktning, som styrningsrationaliteten realiseras (Foucault
1993a, 204). Maktutövningen blir därmed ett sätt att strukturera andras handlingsmöjligheter, vilket
förutsätter att de från början har möjlighet att handla på olika sätt. Även i situationer där det framstår
som att maktrelationen är ytterst ojämlik måste den som utsätts för maktutövningen ha
handlingsmöjligheter för att styrningen ska betraktas som en maktrelation, även om
handlingsmöjligheterna är oerhört begränsade och består av drastiska val, som ”jumping out of the
window or of killing the other” (Fornet-Betancourt m.fl. 1987, 123). Om alla handlingsmöjligheter är
uteslutna är det nämligen inte en maktrelation (enligt den här förståelsen av makt), utan ett rent
dominansförhållande. Detta kan åskådliggöras genom att likna en maktrelation med ett strategiskt spel,
som schack, där en spelares drag påverkar den andra spelarens möjligheter att flytta sina pjäser och
konsekvenserna därav, även om det fortfarande går att göra en mängd olika drag (Fornet-Betancourt
m.fl. 1987).
Att maktrelationer förutsätter olika handlingsmöjligheter innebär att makt endast kan utövas över fria
personer och att personer kan agera på olika sätt i samma situation (Foucault 1982, 790, 1988, 14). Det
innebär också att frivillighet och tvång inte utesluter varandra (Cruikshank 1999, 32). Betoningen av
frihetens roll i styrningen förtydligar att styrning i grunden är positiv makt, positiv i bemärkelsen
produktiv; det är makt över liv och över hur livet levs (jfr. Oksala 2013). Med andra ord kan någon välja

Det engelska ordet ”conduct” som förekommer frekvent när styrningsrationalitet behandlas har ingen direkt motsvarighet
på svenska. Beroende på sammanhang använder jag orden ”uppföra”/”uppförande” eller ”handla”/”handling” där jag hade
använt ”conduct” om jag skrivit på engelska. ”Uppföra” är liksom ”conduct” ett verb som implicerar självreflektion; att
uppföra sig (jfr. Dean 2010, 17). Detta relaterar också till vissa normer som uppförandet kan bedömas utifrån, ibland till och
med i form av formella uppförandekoder. Detta visar att styrning är en moralisk fråga genom att de som styr antas veta vad
som konstituerar goda handlingar, vilket också påvisar sambandet mellan styrning och kunskap (Dean 2010, 19). Ordet
”handla” medför inte samma reflektiva konnotationer, även om vi också kan uppmanas att ta ansvar för vårt handlande.
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att sortera sina sopor och se goda skäl till att göra detta, samtidigt som kommunen styr invånarna att
sopsortera, för att ta ett konkret exempel inspirerat av Cruikshank (1999).
Foucaults (1982, 788, 1980, 98) definition av maktutövning som tekniker som används för att med vissa
handlingar förändra andra(s) handlingar understryker att makt inte är något som en person kan inneha
och utöva över maktlösa, utan makt förutsätter själva utförandet eller handlingen. Detta innebär att makt
är relationell, den cirkulerar och utövas i relationer mellan individer och grupper. Därför använder
Foucault hellre begreppet maktrelationer än makt (Fornet-Betancourt m.fl. 1987, 122). Sådana
maktrelationer kan vara närvarande i alla typer av mänskliga relationer, som i kärleksrelationer eller i
kommunikation, genom att vi försöker leda, styra eller påverka den andras uppförande (FornetBetancourt m.fl. 1987, 122). Maktrelationer är föränderliga över tid och personer kan samtidigt utsättas
för maktutövning och själva utöva makt (Foucault 1980, 98). Det innebär att jag i föreliggande studie inte
förutsätter att det enbart är användares handlingar som styrs av åtgärder företagna av bibliotekarier, även
om jag fokuserar på användarna, utan bibliotekarier kan också styras, exempelvis genom policydokument,
riktlinjer och beslut, eller av användares intressen och praktiker. Detta innebär dock inte att makt, eller
möjligheten att utöva makt, fördelas jämt bland subjekten eller att alla har samma tillgång till den
(Foucault 1980, 100–101).
När jag här talar om styrning handlar det om att medvetet påverka användarnas uppförande i en viss
riktning (Rose 1999, 4; Foucault m.fl. 1991, 94). I en bibliotekskontext kan exempelvis nationell och
kommunal kulturpolitik, biblioteksplaner och andra styrdokument samt yrkesetik och den praxis som
präglar ett visst bibliotek inverka på och medskapa styrningen. Styrningen av användarna administreras
bland annat av explicita tekniker för styrning, såsom regler. Den som registrerar sig som användare av ett
obemannat bibliotek i Sverige skriver under särskilda regler för användandet av biblioteket och det finns
även allmänna regler som styr vistelsen i biblioteksrummet, till exempel kan det vara förbjudet att äta och
dricka i delar av biblioteket, det kan finnas förmaningar att vara tyst på vissa ställen och tidsbegränsningar
för användandet av bibliotekets datorer.
Andra regler och förväntningar är oskrivna och förmedlas exempelvis genom organiseringen av
biblioteksrummet i form av möblering, skyltning och klassifikationssystem. Vad gäller det sistnämnda har
forskare som till exempel Olson (2002), Bowker och Star (1999) och Hansson (1999) undersökt hur
klassificering påverkar hur vi uppfattar och agerar i biblioteket och världen i stort. I analysen diskuterar
jag hur utformningen av biblioteksrummet samverkar med användarnas praktiker i rummet, vilket också
samspelar med hur materialet är klassificerat och placerat. Administrationen av biblioteket är också
förbunden med normer. Exempelvis har många en föreställning om att biblioteket är en relativt lugn och
tyst plats, vilket inverkar på deras eget uppförande i biblioteket och på hur de uppfattar andras
uppförande. Förväntningarna är förknippade med personerna i biblioteket och deras roller, så som
bibliotekarier och användare, där användarna i sin tur kan delas in i barn, unga, studenter, tidningsläsare,
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et cetera (jfr. Foucault 1982, 787). Dessa olika grupper antas ha olika önskemål och behov och deras
uppförande skiljer sig åt, vilket bland annat avspeglas i administrationen av biblioteksrummet genom att
de hänvisas till olika platser i rummet.
Jag tar alltså bruk av begreppet styrningsrationalitet när jag undersöker hur användarna styrs i bibliotek
med obemannade öppettider och hur de styr sig själva. Styrningen i bibliotek är inte inriktad mot ett
enskilt mål, så som fallet var med laglydighet under suveränen då målet uppnåddes om lagen följdes.
Istället syftar styrningen i bibliotek till att på bästa sätt uppnå något av en mångfald möjliga mål. Dessa
mål kan positioneras på två huvudsakliga nivåer. På den första nivån styrs användarnas praktiker inom
biblioteksrummet och målen är relaterade till en bibliotekskontext; användarna ska exempelvis själva
kunna söka efter och hitta material som de sedan kan låna och lämna tillbaka i låneautomaterna. Denna
självstyrning i biblioteket förutsätter att användarna har tillräcklig kunskap för att kunna manövrera
biblioteket på egen hand. Den andra nivån är relaterad till mål utanför biblioteksrummet och till
bibliotekets roll i samhället; användarna ska exempelvis styras att nyttja bibliotekets resurser till att
vidareutbilda sig, förbättra sina barns läsförmåga eller mötas och skapa relationer för att därigenom på
sikt stärka lokalsamhället (Foucault m.fl. 1991, 95; Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen 2001, 144).
För att kunna styra mot en sådan mångfald av mål och bidra till att skapa användarnas subjektivitet genom
att inverka på och administrera deras intressen, drivkrafter och viljor krävs det att de som administrerar
biblioteket har kunskap om användarna, exempelvis om vilket material som efterfrågas i biblioteket, hur
användarna söker och hittar material, et cetera (jfr. Dean 2010, 20). På så vis sammankopplas kunskap
med styrning och makt, samtidigt som de två nivåerna av självstyrning sammanstrålar: Användarnas
praktiker av självstyrning i biblioteksrummet skapar individer som är aktiva och villiga att ta ansvar för
sina liv och biblioteket förser dem med kompetenser att också praktisera en sådan självstyrning i
samhället. Min avsikt är att undersöka hur denna subjektivitet konstrueras och hur den relaterar till en
rationalitet av effektivitet och ansvarstagande.

Styrning som ekonomi; liberal styrning och New Public Management
Styrningsrationalitet handlar om taktik; om att effektivt disponera resurser eller föremål (”things”) för att
nå ett visst mål (Foucault m.fl. 1991, 93, 95). ”Föremål” syftar i det här sammanhanget på individer som
står i relation till varandra och till olika former av tillgångar (Foucault m.fl. 1991, 93). Att styrning är att
effektivt disponera resurser indikerar att styrning har formen av ekonomi; ”…the art of government is
just the art of exercising power in the form and according to the model of the economy” (Foucault m.fl.
1991, 92). En ekonomisk eller effektiv styrning syftar därmed till att ge befolkningen välstånd och lycka
genom att ta bruk av och optimera resurserna (inklusive befolkningen själv) (Dean 2010, 29). Med andra
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ord så utformas den politiska makten enligt samma logik som marknadsekonomin (Foucault 2008b, 131;
Burchell 1996, 27).
I det här sammanhanget finns det anledning att notera att Foucault använder begreppet
styrningsrationalitet i två delvis olika betydelser: både för att beteckna en specifik maktutövning – liberal
styrning – och som ett allmänt uttryck för maktutövning eller styrning (Larsson 2005, 444). Denna
spänning som inbegrips i Foucaults användning av begreppet genomsyrar också föreliggande text. Jag tar
nämligen bruk av begreppet styrningsrationalitet för att diskutera den liberala styrning som präglar
samtiden och biblioteket, men jag diskuterar också hur användarna styrs och avser då även andra
makttekniker, såsom disciplinära praktiker. Detta innebär samtidigt att liberal styrning inte refererar till
en bestämd historisk period eller ideologi, utan till ett sätt att styra (Burchell 1996, 21).
Sociologen Nikolas Rose är en av dem som har utforskat den liberala styrningsrationaliteten. Tillsammans
med Peter Miller har Rose (2008, 17) delat in styrningsrationaliteten i tre grupper som är sammanbundna
av familjelikheter och som har en viss kronologi, även om de också överlappar varandra och kan existera
samtidigt. Den första är klassisk liberal styrning som bland annat kännetecknas av att staten avgränsas från
civilsamhället och från den personliga sfären samt från marknaden. Samtidigt är det politiska systemet
beroende av externa självstyrande organisationer såsom fackförbund, religiösa församlingar och liknande.
Den andra är social styrning som uppstår som en tredje vägens politik för att förhindra revolution och
motverka total marknadsdominans. Denna kan exemplifieras med välfärdsmodellen som växte fram efter
andra världskriget i Danmark och Sverige där socialpolitiken utformas för att utjämna skillnader (jfr.
Foucault 2008b, 142). Ett viktigt medel i socialpolitiken är den offentliga konsumtionen, exempelvis av
utbildning, vård och kultur, samt de offentliga institutionerna, inklusive bibliotek. Den tredje gruppen,
som Rose (2000, 323) benämner avancerad liberal styrning men som också kallas nyliberalism, 12 är
framträdande idag och kännetecknas av att statens roll har förändrats så att staten utövar begränsad makt
på egen hand för att istället agera som partner till företag eller organisationer. Om socialpolitiken under
den sociala styrningen sågs som en motkraft till marknadsekonomin så förväntas den offentliga sektorn
under nyliberalismen i allt mindre utsträckning utföra tjänster, då dessa tjänster begränsas eller privatiseras
(Rose 1999, 16). Dessutom kritiseras strävan att verka för att utjämna skillnader, eftersom skillnader ses
som en naturlig motor i systemet som bygger på konkurrens (Foucault 2008b, 142). Samtidigt sätts nya
tekniker i spel som ”styr på distans” genom individernas fria val (Rose 2000, 324). I min analys spelar
den sociala och den nyliberala styrningen betydande roller. Jag kommer därför att utveckla definitionen
av dessa styrningsrationaliteter, med början i den nyliberala styrningen.

Rose (1999) föredrar begreppet ”avancerad liberal styrning” eftersom strategierna som utmärker denna styrning inte
realiserar de ideal som nyliberala teoretiker torgförde. Trots Rose relevanta invändning väljer jag att benämna styrningen som
nyliberal, eftersom det är detta begrepp som Foucault (se ex. 2008b) med flera använder och ett bruk av båda begreppen
riskerar att försvåra läsningen av denna text.
12
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Rose (2000, 324) menar att den nyliberala styrningen, vilket är det begrepp jag använder för att benämna
det Rose refererar till som avancerad liberal styrning, innebär att statens roll minskar och att konkurrensen
stärks inom flera samhällsområden, vilket leder till en individualisering (”autonomization”) och
ansvarsförskjutning (”responsibilization”). Individualiseringen och ansvarsförskjutningen konstruerar
subjekt som själva rationellt bedömer olika för- och nackdelar för att därefter fatta egna beslut som de
också ges ansvaret för (Lemke 2002, 59). De nyliberala styrningsteknologierna är därmed strukturerade
kring fria och autonoma individer (Rose 2017, 304). Exempelvis uppmanas vi att leva hälsosamt och ta
ansvar för klimatet, men vi hindras inte från att överkonsumera socker eller flyga. Detta påverkar hur
välfärden organiseras, hur den sociala arenan struktureras och vilken roll individerna tilldelas. Foucault
(2008b, 144) beskriver detta som en individualisering av risktagandet i samhället: ”In short, it does not
involve providing individuals with a social cover for risks, but according everyone a sort of economic
space within which they can take on and confront risks”. Individerna ges därmed handlingsutrymme så
att de kan uppföra sig ansvarsfullt och agera för att undvika risker, exempelvis genom att teckna privata
försäkringar, vilket ersätter ett solidariskt och kollektivt ansvarstagande. Processerna av individualisering
och ansvarsförskjutning får konsekvenser för biblioteken. Exempelvis kan implementeringen av
obemannade tider förstås som ett uttryck för att användarna förväntas ställa krav på tillgänglighet till
bibliotekets resurser på tider det passar dem, samtidigt som användarna ges ett ökat ansvar att hantera
biblioteksbesöket själva.
Den nyliberala styrningsrationaliteten karakteriseras av en tro på marknaden och ekonomiska styrmedel,
men marknaden styrs inte direkt. Istället vidtas åtgärder som skapar en spelplan och konstruerar regler
som innebär att vissa praktiker gynnas och andra missgynnas. Att politisk makt fungerar enligt
marknadsekonomins logik är nämligen inte detsamma som laissez-faire eller avsaknad av styrning, utan
tvärtom innebär det ständig intervention och aktivitet (Foucault 2008b, 131). Inom marknadsekonomin
märks detta exempelvis genom långtgående åtgärder för att säkra en fri marknad (Foucault 2008b, 137),
alltså en viss spelplan, och inom politiken märks interventionerna bland annat genom att åtgärder vidtas
som rör befolkningens hälsa, sysselsättning och utbildning – åtgärder som motiveras med att de ger
omsorg och välstånd (Oksala 2013, 328). Exempelvis nämner jag ovan att vi uppmanas att leva hälsosamt
och ta ansvar för klimatet, även om styrningen inte sker genom tvingande åtgärder. Istället administreras
spelplanen, bland annat diskuteras det hur skatter kan främja val av ”miljövänligare” transportmedel och
vissa företag ger bidrag till de anställdas träningsavgift. Samtidigt bedrivs informationskampanjer som
uppmanar individer att leva klimatsmart och hälsomedvetet och mobilappar lanseras som möjliggör
kartläggningar av sitt eget klimatavtryck, sitt kaloriintag, sömn och motion.
Liksom Rose (Miller och Rose 2008; Rose 1999) och Foucault (2008b) anser jag att den nyliberala
styrningen dominerar samtiden. Men den nyliberala styrningsrationaliteten är inte allenarådande, och i
vissa sammanhang är andra styrningsrationaliteter, såsom den sociala, påtagliga. Med andra ord innebär
nyliberalismens intåg inte ”det socialas död” (Dean 2010, 178). Detta understryker att de liberala
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styrningsrationaliteterna inte ersätter varandra kronologiskt, utan de bär på kontinuitet och diskontinuitet
(Dean 2010, 61) och kan förekomma samtidigt. Detta manifesteras i min analys som visar att folkbibliotek
ingår i ett sammanhang som präglas av både nyliberal och social styrning. Den sociala styrningens relativt
starka närvaro i folkbibliotek beror bland annat på bibliotekets specifika historia samt bibliotekets samtida
sociala och demokratiska funktion. Efter att ovan ha diskuterat den nyliberala rationaliteten kommer jag
nu att ägna mig åt den sociala styrningen.
Jag nämner ovan att den sociala styrningen är nära förknippad med välfärdssamhället. Välfärdssamhällets
institutioner, inklusive biblioteken, var ett sätt att hantera industrialismens och kapitalismens oönskade
effekter, i form av exempelvis ohälsa och sociala och ekonomiska klyftor som motverkade produktivitet
och stabilitet (Rose 1993, 293). Invånarna och deras uppförande skulle styras genom samhället med hjälp
av experter och samhällsinstitutioner. Samtidigt upprätthölls en viss distans mellan politikernas styrning
och experterna, vilket exempelvis manifesteras i principen om ”armslängds avstånd” som ofta åberopas
inom kulturpolitik (Frenander 2011, 20).
Den sociala styrningen har särskild relevans i Sverige och Danmark, där samhället under välfärdsbygget
i hög grad organiserades för att skydda individerna från att problem skulle uppstå, bland annat genom
förebyggande sjukvård och meningsfulla aktiviteter för ungdomar som skulle förhindra stök och osunt
leverne (Ekholm 2016, 29). Systemet med kollektiva socialförsäkringar var ett annat verktyg för att
förebygga problem. Försäkringarna förändrar förhållandet mellan individen och samhället genom att
individen binds till ett system av solidaritet och ömsesidigt beroende, och på så vis illustrerar
försäkringarna den sociala styrningen (Rose och Miller 2010, 294). Under nyliberalismen uppmuntras
individerna istället att optimera sin egen lycka och undvika risker. David Ekholm (2016, 28) konstaterar
att den sociala styrningen därmed socialiserar samhälleliga problem och konstruerar solidariska
subjektiviteter som håller samman. Jag menar att viljan att skapa sådana subjektiviteter också framträder
i mitt material. Även om den nyliberala styrningen idag är påtaglig i både Danmark och Sverige (Ole
Helby Petersen och Ulf Hjelmar 2014) så präglas fortfarande samhälleliga institutioner, såsom bibliotek,
av den ovan skisserade historian präglad av en vilja att förebygga problem och av kollektiva
socialförsäkringar.
I analysen och i den avslutande diskussionen belyser jag uttrycken för och effekterna av den sociala
respektive den nyliberala rationaliteten i biblioteken jag analyserar. Samtidigt vill jag poängtera att
uppdelningen i en social och en nyliberal rationalitet bygger på familjelikheter; de är båda liberala
rationaliteter, och de är föränderliga. Föränderligheten märks inte minst på att de problematiseringar som
präglade den sociala styrningen under efterkrigstiden inte är desamma som präglar den sociala styrningen
idag; nyliberalismens närvaro färgar också den sociala styrningen. Detta understryks bland annat av att
den självförvaltande individ som den nyliberala styrningsrationaliteten konstruerar numer också formas
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genom social styrning, även om den självförvaltande subjektskonstruktionen skiljer sig åt beroende på
vilken rationalitet som dominerar. Jag återkommer till detta i analysen.
Det finns begränsat med forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap som sätter
folkbibliotekets utveckling i relation till liberala styrningsrationaliteter, även om flera av Foucaults teorier
och begrepp är vanligt förekommande på fältet, vilket jag har berört tidigare i detta kapitel. Däremot
finns det en rik flora av forskning som tar bruk av begreppet New Public Management, NPM, för att
analysera bibliotekets utveckling. Konceptualiseringen av den nyliberala styrningen har många likheter
med begreppet New Public Management. Exempelvis lyfter båda fram att samtiden präglas av
privatiseringar, av marknadsmekanismer inom offentliga verksamheter samt av styrning på distans genom
olika former av utvärderingar (Miller och Rose 2008; Ferlie 1996). Men det finns också skillnader. En
avgörande skillnad är att NPM är en benämning på ett sätt att styra offentliga organisationer, medan den
nyliberala styrningen är ett bredare begrepp som innefattar fler samhällsområden samt en viss
subjektivitet – en plikt att vara fri och agera – hos de styrda. NPM kan därmed ses som benämningen på
en administrativ teknik som är verksam i det nyliberala samhället, som är diskursivt och materiellt
förbunden med detta och som därmed är en del av den nyliberala styrningsrationaliteten. Eftersom
forskning om hur NPM påverkar biblioteksväsendet relaterar till denna studie ser jag anledning att kort
kommentera delar av denna forskning.
Buschman (se ex. 2003, 2005) är en av forskarna som med utgångspunkt i Jürgen Habermas begrepp den
offentliga sfären undersöker hur New Public Management, eller New Public Philosophy som Buschman
benämner det, påverkar bibliotekets möjligheter att verka som offentlig sfär. 13 Buschman (2005) menar
att marknadsanpassningen av bibliotek hotar bibliotekens möjligheter att främja demokrati när
styrningsmodeller hämtade från det privata näringslivet appliceras på verksamheten. En annan forskare
jag vill nämna i sammanhanget är Nanna Kann-Rasmussen14 (se ex. Kann-Christensen och Pors 2004;
Kann-Christensen 2012, 2009; Kann‐ Christensen och Andersen 2009) som i högre grad fokuserar på
det kulturpolitiska sammanhanget och bland annat studerar hur folkbiblioteken och deras strävan efter
legitimitet påverkas av implementeringen av NPM. Buschmans och Kann-Rasmussens forskning visar
att den politiska styrningen av biblioteken färgas av den rationalitet som genomsyrar NPM, vilket
påverkar verksamheten. När jag diskuterar det sammanhang som folkbibliotek verkar i idag och när jag
undersöker de rationaliteter som präglar styrdokumenten jag analyserar så inspireras jag av Buschmans
och Kann-Rasmussens forskning.

Med tanke på det teoretiska ramverk jag tar bruk av i denna avhandling finns det anledning att notera att Buschman (2007)
befarar att Foucaults teorier leder in i återvändsgränder och att Buschman därför reser starkt kritik mot bruket av dessa inom
biblioteks- och informationsvetenskap.
13
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Nanna Kann-Rasmussen hette tidigare Nanna Kann-Christensen.
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Självstyrning som imperativ
Foucault förstår liberalismen som en politisk rationalitet vars grundläggande princip är att inte styra för
mycket, utan istället ska individer fås att styra sig själva och ta ansvar för sitt eget välbefinnande
(Cruikshank 1999, 55; Rose, O’Malley, och Valverde 2006, 84). Det är med andra ord en form av styrning
genom självstyrning. Det är denna ansvarsförskjutning som jag menar lägger grunden för ett imperativ till
självstyrning, ett imperativ som idag spridits till en rad olika samhällsområden inom både privat och
offentlig sektor (jfr. Rose 1999, 27).
Självstyrning är beroende av jagteknologier för att realiseras. Jagteknologier är teknologier som individer
tar i bruk för att förändra eller omforma sig själva. Självstyrningen realiseras när viljan att styra en annan
individ omvandlas till denna individs styrning av sig själv, det vill säga när teknologier för dominans möter
jagteknologier (Foucault 1993a, 203). I en analys av en text av den stoiska filosofen Seneca konstaterar
Foucault (1993a, 207) att Seneca blir en administratör av sig själv; Seneca utvärderar dagligen de misstag
han har begått genom att bekänna dem för sig själv eller för andra för att undvika att agera på samma sätt
igen. På liknande sätt förväntas vi idag ta ansvar för våra liv genom att ta bruk av vår valfrihet med
jagteknologier liknande de som Seneca praktiserade (Rose 2000, 337). Detta inbegriper att vi förväntas
vilja klara oss på egen hand och ta hand om oss själva: ”Not being in control of everyday living
arrangements, your time, your diet, your body, your health, your children, and the satisfaction of your
needs suggests that there is something seriously wrong with your ethical constitution” (Baistow 1994,
37). Vi möter också inslag av självstyrning i mer vardagliga sammanhang, exempelvis uppmanas vi att
boka biljetter via webben, vi kan själva checka in på flyget och i vissa affärer kan vi scanna av varorna
och betala utan hjälp från kassapersonal. Precis som i det obemannade biblioteket förutsätter de ovan
nämnda situationerna en vilja att agera. Den som inte väljer självservicelösningar, i de fall där det är
möjligt att välja bort sådana, ”straffas” ofta med långa köer och ibland också dyrare produkter.
Jag menar att imperativet att styra sig själv kan förstås som en bakomliggande uppmaning som ständigt
är närvarande, men imperativet är mer eller mindre tydligt beroende på sammanhang. Uppmaningen till
självstyrning är i sig varken positiv eller negativ, utan rymmer ”…the twin possibilities of domination and
freedom” (Cruikshank 1999, 2). Därmed blir det en empirisk fråga att undersöka vilka uttryck imperativet
har i de konkreta sammanhang jag undersöker. För att åskådliggöra hur imperativet kan verka, i syfte att
ringa in vad jag menar med ett imperativ att styra sig själv, exemplifierar jag nedan med två fall där vi
uttryckligen uppmanas till självstyrning.
Det första exemplet rör vår hälsa. Numer förväntas invånarna i många europeiska länder, inklusive
Sverige, välja vårdgivare. Dessutom förväntas vi att ta ansvar för vår hälsa genom att göra rätt livsval och
äta näringsriktigt, motionera, dricka ”måttliga” mängder alkohol, lära oss att slappna av, et cetera. Dessa
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val ingår i ett kunskapssammanhang som säger vad som är näringsriktig kost, hur vi ska motionera, vad
som är ”måttliga” mängder alkohol, et cetera. Kunskap kan i sig också stärka kraven på självstyrning,
exempelvis kan ny kunskap om vad som orsakar vissa sjukdomar leda till frågor om individens ansvar för
riskbeteenden (Baistow 1994, 44). Patienter förväntas också i allt högre utsträckning utföra egenvård och
fatta beslut om sin behandling (Baumann 2012; Pagels 2004) och kroniskt sjuka patienter uppmuntras att
själva hantera riskfaktorer (Morden, Jinks, och Nio Ong 2012). När patienter tar ansvar för sin egen
behandling innebär det att styrningen sker genom att resurser disponeras på ett visst sätt snarare än att
individen styrs direkt. Morden, Jinks och Nio Ong (2012, 80) citerar det brittiska hälsodepartmentet som
skriver att myndigheten inte kan utföra egenvård åt patienten, men departementet kan skapa en miljö
som stödjer individerna i deras omsorg om sig själva. Syftet med att skapa en sådan miljö är bland annat
att minska statens kostnader för hälsovård. I en sådan kontext av besparingar formas jagteknologierna av
en nyliberal styrningsrationalitet.
Medan det första exemplet berör vår hälsa handlar det andra exemplet om vårt välbefinnande i situationer
av kris. Numer uppmanar nämligen den svenska staten alla invånare att vara förberedda så att de klarar
72 timmar på sin egen mat och sitt eget vatten (”Din krisberedskap” u.å.). Livsmedelsverket uppger att
det sista livsmedelslagret i Sverige lades ned i början av 2000-talet och idag finns det inte någon myndighet
som har helhetsansvar för Sveriges livsmedelsförsörjning (Livsmedelsverket 2017). Därför måste
invånarna själva förbereda sig för en eventuell kris och 2017 lanserade Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, MSB, Krisberedskapsveckan. Det är en årlig kampanj för att skapa ”engagerade invånare”
som själva tar ansvar för sitt välbefinnande vid en samhällskris (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap u.å.). MSB står också bakom webbplatsen DinSäkerhet.se som har utformats för att
kommunicera med allmänheten. På denna webbsida finns det checklistor över vad vi behöver ha hemma
i form av mat, el, kommunikationsmedel, et cetera, om samhället hamnar i kris. Statens förväntan att
invånarna ska överta det som tidigare ansågs vara offentliga uppgifter, som att säkra
livsmedelsförsörjningen vid kris, innebär en långtgående ansvarsdelegering och belyser det närvarande
imperativet till självförvaltning. Det är också värt att notera att det görs stora insatser att förmedla detta
individuella ansvar, både genom den nämnda Krisberedskapsveckan och webbplatsen DinSäkerhet.se,
men också genom information på Twitter, Facebook, Instagram, YouTube och i form av en podd
(DinSäkerhet.se u.å.).
I en bibliotekskontext är implementeringen av obemannade öppettider ett talande uttryck för imperativet
att styra sig själv, eftersom det förutsätts att användarna under dessa öppettider är villiga att delta, eller
åtminstone accepterar att delta, och själva manövrerar biblioteket. Målet med styrningen – att användarna
ska klara sig själva – sammansmälter i det obemannade biblioteket med individens mål – att lyckas göra
det hon eller han avsåg att göra i biblioteket. Självstyrningen kan förstås som autonomi, eller till och med
myndiggörande, men autonomin är förbunden med förväntningar om hur den ska förvaltas. Detta
administreras genom regler för hur användarna ska uppföra sig och teknologier, till exempel övervakning,
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att ta till om det anses motiverat. På så vis är imperativet att styra sig själv liksom de obemannade
öppettiderna element i en större process som syftar till att få användarna att uppföra sig på ett rationellt
sätt och ta individuellt ansvar för sina livsvillkor (Huxley 2007, 189). Självbetjäningen i sig, inklusive de
obemannade öppettiderna, kan därmed också förstås som verktyg som syftar till att konstruera
självstyrande individer.
Dubbelheten som beskrivs ovan, där självstyrning både kan medföra autonomi och kontroll, är
inneboende i styrningen och sammanbunden med en förståelse av makt, där makt inte verkar över
individen utan genom individen (Larsson 2005, 444). För användare i obemannade bibliotek innebär det
att de samtidigt är fria och styrda, då deras “…freedom of behavior is entailed, called for, needed, and
serves as a regulator, but it also has to be produced and organized” (Foucault 2008b, 65). Individernas
frihet att agera utgör därmed en förutsättning för styrningen, samtidigt som friheten regleras och
organiseras. För patienter som får större ansvar att praktisera egenvård innebär det att patienterna får
inflytande över sin behandling och kan styra sina liv i större utsträckning, samtidigt som det ökade
ansvaret kan upplevas som betungande och otryggt (Pagels 2004, 12). Denna dubbelhet svarar mot att
det finns två sidor av subjektivitetsbegreppet hos Foucault; ”The subject is one who is both under the
authority of another and the author of her or his own actions” (Cruikshank 1999, 21). Huruvida det är
möjligheter till frihet (där individen är upphov till sina handlingar) eller möjligheter till dominans (där
individens handlingar styrs av andra) som får mest spelrum beror på vilken rationalitet som dominerar. I
många fall är exempelvis de ökade inslagen av egenvård inom sjukvården ett resultat av en vilja att
effektivisera och spara pengar (Morden, Jinks, och Nio Ong 2012; Baumann 2012), vilket påverkar hur
egenvården administreras och praktiseras. På motsvarande sätt kan obemannade öppettider på bibliotek
införas på olika sätt, till exempel i samband med att de bemannade öppettiderna dras ned eller i samband
med en satsning på biblioteket. De olika scenarierna, som samverkar med olika rationaliteter, inverkar på
vilka effekter de obemannade tiderna får för användarnas subjektivitet.

Icke-ekonomi: Biblioteket som heterotopi
Ovan introducerar jag begreppet styrningsrationalitet som jag använder för att diskutera hur användarna
är styrda och styr sig själva under sina besök i biblioteket. Jag anser att begreppet styrningsrationalitet och
teorin som begreppet samspelar med utgör fruktbara verktyg för att läsa, tolka och analysera praktiker
och utsagor. Samtidigt menar jag att den komplexitet som ryms i mitt material, inte minst avseende
användarnas diversifierade och ibland till och med motstridiga upplevelser av och praktiker i biblioteket,
inte kan analyseras på ett tillfredställande sätt om bara styrningsrationaliteten beaktas. Jag har därför valt
att göra två läsningar av mitt empiriska material; i den första läsningen analyserar jag hur användarna styrs
i biblioteket och i den andra läsningen sätter jag begreppet heterotopi i spel och visar att bibliotek också
möjliggör praktiker som inverterar och står i motsättning till styrningsrationaliteten. Dessa två läsningar
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strukturerar min analys och är verktyg med vilka jag närmar mig materialet, samtidigt som läsningarna
färgar min förståelse, tolkning och analys. I stycket ”Två läsningar”, sid 60, utvecklar jag mitt bruk av två
läsningar. Nedan introducerar jag begreppet heterotopi, som jag använder i den andra läsningen.
Vi lever inte våra liv i en tom rumslighet som vi kan placera oss själva inom tillsammans med diverse
föremål. På motsvarande sätt är inte bibliotek tomma platser för användarna att inta (jfr. Foucault 1986,
23). Tvärtom är bibliotek alldeles särskilda platser präglade av relationer mellan bestämda utrymmen
laddade med mening och historicitet (Foucault 1986, 23; se också G. P. Radford och Radford 2015). För
att utforska bibliotekens säregenhet, som rymmer möjligheter till andra rationaliteter än liberal
styrningsrationalitet, gör jag bruk av begreppet heterotopi. Heterotopibegreppet hjälper mig samtidigt att
utforska användarnas upplevelser av biblioteksrummet, då heterotopi är en artikulation av förhållandet
mellan biblioteket som plats och upplevelsen av denna plats (G. P. Radford och Radford 2015, 735).
Ordet ”heterotopi” är en sammansättning av grekiskans heteros, ”annan”, och topos, ”plats” (Johnson
2006, 77), vilket innebär att heterotopier kan förstås som andra platser. Foucault myntade begreppet
heterotopi i förordet till Les Mots et les Choses, utgiven på franska 1966 och några år senare i engelsk
översättning med titeln The Order of Things. I förordet till The Order of Things använder Foucault (2002a,
xvi) begreppet heterotopi för att referera till diskursiva platser som bryter den språkliga och textuella
ordningen, vilket exemplifieras med den till synes absurda klassificeringen av djur i en ”kinesisk
encyklopedi” som citeras av Borges. 15 När Foucault återkommer till begreppet i en föreläsning för
arkitekter 1967, som sedan publiceras som artikeln ”Of Other Spaces” (Foucault 1986), avser begreppet
heterotopi istället reellt existerande sociala platser.16 Trots denna skillnad finns det en röd tråd mellan det
heterotopibegrepp som Foucault introducerade i The Order of Things och det han senare skisserar i
föreläsningen. Inte minst är betydelsen av heterotopier som mångtydiga platser med inneboende
motsägelser där tidsliga och rumsliga gränser utmanas central i båda sammanhangen. Denna
karakterisering tar jag fasta på när jag min använder begreppet.
Foucault (1986, 24) beskriver heterotopier som platser som har den speciella egenskapen att de står i
relation till andra platser; ”but in such a way as to suspect, neutralize, or invert the set of relations that
they happen to designate, mirror, or reflect”. En heterotopi har därmed egenskaper som påminner oss
om vardagliga platser, men det är genom att neutralisera eller invertera dessa egenskaper som de påminner
oss om de vardagliga platserna. Denna inneboende ambiguitet illustreras av att begreppet heterotopi
ursprungligen användes inom medicin för att beteckna normal vävnad som växer på oväntade ställen på
I denna klassifikation är djur indelade i ”(a) belonging to the Emperor, (b) embalmed, (c) tame, (d) sucking pigs, (e) sirens,
(f) fabulous, (g) stray dogs, (h) included in the present classification, (i) frentizied, (j) innumerable, (k) drawn with a very fine
camelhair brush, (l) et cetera, (m) having just broken the water pitcher, (n) that from a long way looks like flies” (Foucault 2002a,
xv).
15

16

Foucault använde också begreppet heterotopi i en radioinspelning 1966 (Johnson 2006, 75).
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kroppen (Fraile-Marcos 2012). Heterotopin uppstår därmed i den specifika situationen, i den konkreta
upplevelsen. Att heterotopier står i relation till andra platser är en viktig aspekt eftersom Foucault
samtidigt karakteriserar heterotopier som en ”absolut annanhet” (”absolutely different”) (Foucault 1986,
24). Jag menar att det faktum att heterotopierna står i relation till andra platser gör denna absoluta
annanhet relationell till sin karaktär; heterotopierna – så som de faktiskt existerar och fungerar som
verkliga platser – är konstruerade i relation till de icke-heterotopa platserna. Därmed förstår jag den
absoluta annanheten som ett förhållande och inte som ett statiskt eller objektivt tillstånd.
Foucault postulerar fyra principer som utmärker heterotopier. Den första principen är att heterotopier i
stort sett konstitueras i alla kulturer och att det finns två sorters heterotopier; heterotopier för kris och
heterotopier för avvikelse (Foucault 1986, 24–25). Foucault ser föråldrade traditioner och sedvänjor där vissa
grupper av människor, såsom menstruerande kvinnor, ungdomar eller åldringar, avskiljs eller skickas iväg
till särskilda platser som exempel på heterotopier för kris. Idag finns rester av sådana praktiker kvar i
form av internatskolor och militärtjänstgöring. I nutida samhällen menar dock Foucault (1986, 25) att
platser för kris i hög grad har ersatts av heterotopier för avvikelse, i form av fängelser och mentalsjukhus.
Den andra principen är att heterotopier är platser med skiftande funktioner eftersom heterotopier alltid
har en särskild funktion i ett bestämt samhälle (Foucault 1986, 25). Foucault (1986, 25) nämner
kyrkogårdar som ett exempel på detta. Kyrkogårdar är särskilda platser som står i relation till alla andra
delar av staden genom att de som bor i staden kan ha anhöriga eller vänner som är begravda på
kyrkogården. Fram till slutet av 1700-talet var kyrkogården centralt belägen och gravarna var hierarkiskt
placerade. Under 1800-talet förändrades detta då tron på livet efter döden försvagades, vilket påverkade
den döda kroppens betydelse och stärkte betydelsen av individuella gravar. Samtidigt började död
förknippas med sjukdom och under 1800-talet flyttades många kyrkogårdar utanför stadskärnan där de
bildade en ”annan stad” med eviga viloplatser. Bibliotek har ofta placerats centralt i städer, men i likhet
med kyrkogårdarna har bibliotekets funktion förändrats i takt med att samhället har förändrats. En
följdriktig konsekvens av detta är att Foucaults (1986, 26) beskrivning av biblioteket som heterotopi, som
han gjorde under 1960-talet och som fokuserar på materialet som biblioteket tillhandahåller, skiljer sig
från min analys av biblioteket som heterotopi, som i högre utsträckning tar fasta på biblioteksrummet
och den mångfald funktioner som biblioteket har idag.17
Den tredje principen är att heterotopier kan rymma flera platser som egentligen motsäger varandra på en
enskild plats (Foucault 1986, 25). Foucault (1986, 25–26) nämner trädgården som ett exempel på detta,
då den klassiska persiska trädgården var ett mikrokosmos som skulle representera hela världen. Jag menar
att det finns två aspekter av biblioteket som relaterar till denna princip; dels att bibliotek genom sitt

Det är också troligt att Foucaults karakterisering av bibliotek grundas i hans förståelse av forskningsbibliotek snarare än
folkbibliotek.
17
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material sammanför vitt skilda världar och universum och dels att bibliotek rymmer funktioner av helt
olika karaktär. Exempelvis kan bibliotek vara platser för både kravfri kontemplation och för arbete, lek
och studier, för disciplinering och för frigörelse. Därmed överskrider bibliotek många av de
motsatsförhållanden som tas för givna idag, som förhållandet mellan: ”…private space and public space,
between family space and social space, between cultural space and useful space, between the space of
leisure and that of work” (Foucault 1986, 23). Under obemannade öppettider blir detta
gränsöverskridande än mer brännande, eftersom bibliotekspersonalen annars bidrar till att upprätthålla
flera av gränserna.
Den fjärde principen är att heterotopier ofta är relaterade till brott mot tiden. Det är under den här
principen Foucault (1986, 26) själv omnämner bibliotek som heterotopier, genom att referera till att
bibliotek ackumulerar tid i ett försök att sammanföra alla tider på en plats som i sig står utanför tidens
härjningar. Foucault utvecklar inte sitt resonemang, men jag tolkar det som att materialet som bibliotek
samlar och tillgängliggör representerar tiden. Det finns två aspekter av detta, dels att materialet som
bibliotek samlar och tillgängliggör är producerat vid olika tidpunkter, dels att materialets innehåll kan
referera till vilken tid som helst – också till framtiden eller imaginära tidsepoker. Bibliotek möjliggör på
så vis, med materialets hjälp, resor i tid och rum. Materialet som bibliotek tillgängliggör är därmed en
viktig nyckel till förståelsen av biblioteket som heterotopi. Samtidigt menar jag, vilket jag också nämner
ovan, att andra funktioner vid sidan av samlingarna är relevanta när biblioteket som heterotopi analyseras,
såsom den mångfald av platser och funktioner som biblioteket rymmer.
Jag betraktar inte de ovan nämnda principerna som en strikt definition av begreppet heterotopi, utan
snarare som en inspiration till hur vi kan tänka med begreppet.18 Begreppet heterotopi har sedan Foucault
introducerade det använts inom flera discipliner, trots att (eller kanske på grund av att) Foucault inte själv
vidareutvecklade eller fördjupade vad han avsåg, utöver vad som kortfattat återges ovan. Denna
bristfälliga karakterisering är en anledning till begreppets mångtydighet. När forskare har tolkat och
använt heterotopibegreppet i sina respektive kontexter har begreppets betydelse skiftat än mer och ibland
också fått motstridiga betydelser (Johnson 2006, 81). Jag menar dock att denna vaghet kan vara
konstruktiv. Genom att ta fasta på den rudimentära karakterisering Foucault ger av heterotopier och med
inspiration och vägledning från hur begreppet har använts tidigare inom biblioteks- och
informationsvetenskap (se ex. Haider och Sundin 2009; G. P. Radford och Radford 2015) och i annan
forskning om bibliotek (Lees 1997) tar jag bruk av begreppet på ett sätt som är fruktbart för min
forskning. Innan jag ringar in mitt eget bruk av begreppet heterotopi kommer jag nu att kortfattat

Själv beskriver Foucault (1986, 24) det som en heterotopologi, som karakteriseras som en samtidigt mytisk och verklig utmaning
av vår omgivning.
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redogöra för tidigare biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning samt forskning om bibliotek
som anknyter till denna studie.
Geografen Loretta Lees lyfter i sin analys fram materialets betydelse för biblioteket som heterotopi. Lees
(1997) studerar Vancouver Public Library och menar att biblioteket både har heterotopa och ageografiska
kvaliteter. Medan en ageografisk plats är en slags Disneyfierad dystopi genomsyrad av privata intressen
så representerar en heterotop plats möjligheten till annanhet där alternativa praktiker kan beredas plats
(Lees 1997, 321–22). Denna annanhet blir möjlig på Vancouver Public Library genom att samtliga
invånare ges fri tillgång till material på biblioteket, vilket grundlägger en intellektuell plats med potential
till motstånd mot den rådande ordningen (Lees 1997, 341). Jag finner Lees (1997, 323) analys inspirerande
genom att den visar att Vancouver Public Library samtidigt kan vara en ageografisk och en heterotop
plats, vilket understryker att platser är mångsidiga och ambivalenta.
Medan Lees (1997) tar bruk av begreppet heterotopi för att undersöka biblioteksrummet använder Jutta
Haider och Olof Sundin (2009), som båda forskar i biblioteks- och informationsvetenskap, begreppet
heterotopi för att analysera samtida brukargenererade digitala encyklopedier såsom Wikipedia. Medan
webben är öppen och rörlig är Wikipedia en alldeles egen och relativt stabil plats, trots att också Wikipedia
förändras: ”In this sense, it is a particular space within the space of the Web” (Haider och Sundin 2009).
Dessutom överskrider Wikipedia gränser, exempelvis mellan experter och amatörer och mellan vetenskap
och populärkultur (Haider och Sundin 2009). Sammantaget innebär detta att Wikipedia kan analyseras
som en heterotopi, menar författarna. I detta gränsöverskridande ser jag paralleller till bibliotek med
obemannade öppettider, som överskrider eller omförhandlar gränser mellan öppet och stängt, mellan
bibliotekarie och användare och mellan privat och offentligt rum.
I likhet med Lees betonar Radford och Radford (2015) att heterotopibegreppet främjar ett utforskande
av sådant som ligger utanför styrningsrationalitetens logik. Radford och Radford framhåller att begreppet
heterotopi gör det möjligt att gå utanför traditionella föreställningar av hur biblioteket upplevs: ”The
heterotopia makes possible the imagination of the child at play, transforming one space into another.
/…/ [T]he library make imagination and creativity possible. There is no limit to the library as
heterotopia” (G. P. Radford och Radford 2015, 745). Detta ser jag som en fruktbar utgångspunkt för
denna studie då jag i min analys av biblioteket som heterotopi tar utgångspunkt i användarnas upplevelser
i och av biblioteket och fokuserar på bibliotekets gränslösa potential som rymmer krackeleringar i
styrningsrationaliteten och brott mot effektivitet och mätbarhet.
Med avstamp i den tidigare forskningen som skisseras ovan vänder jag mig nu mot min tolkning och
användning av begreppet. I denna avhandling använder jag begreppet heterotopi för att analysera hur
biblioteket som plats upplevs och levs av användarna. Genom att nyttja heterotopi som analytiskt verktyg
kan jag utgå från användarnas berättelser och dröja särskilt vid sådant som framstår som skevt eller
oväntat i förhållande till analysen av bibliotekets rationaliteter. Peter Johnson (2016, para. 5) uttrycker en
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sådan utgångspunkt på ett kärnfullt sätt: ”In a sense, heterotopia is a modest, in some respects,
underwhelming, notion that teases us to think about new ways of relating and conceiving spaces and
places”. Att läsa biblioteket som heterotopi är med andra ord att inta ett perspektiv genom vilket själva
läsningen av biblioteket gör skillnad genom att osäkra det förgivettagna och skaka om det vardagliga (jfr.
Johnson 2013, 796).
Jag nämner ovan att Foucault introducerar begreppet heterotopi i två texter och ger det delvis olika
innebörd i dessa. I min forskning utgår jag framförallt från det heterotopibegrepp som formuleras i ”Of
Other Spaces” (1986) eftersom Foucault i denna text utgår från att heterotopier, i likhet med de bibliotek
jag undersöker, är fysiska platser. Foucault (1986, 24) menar till och med att just det faktum att
heterotopier är existerande platser skiljer heterotopier från utopier. Jag ser dokumentalisten Paul Otlets
(1990, 83) vision från tidigt 1900-tal om ”the Universal Book of Knowledge” som ett i sammanhanget
intressant exempel på en utopi: ”This Book, the ’Biblion’, the Source, the permanent Encyklopedia, the
Summa, will replace chaos with cosmos. It will constitute a systematic, complete and current registration
of all the facts relating to a particular branch of knowledge”. En sådan fullbordad encyklopedi, som
rymmer all världens kunskap inom ett visst ämne, är i det närmaste otänkbar och framstår som omöjlig
att realisera, vilket klassificerar encyklopedin som en utopi (även om vissa hävdar att internet är just en
sådan universell bok av kunskap). Bibliotek däremot är existerande platser som genom bland annat
böcker, tidskrifter och databaser rymmer kunskap och berättelser från vitt skilda håll som sträcker sig
över tidsliga och rumsliga gränser, samtidigt som bibliotek fungerar som mötesplatser, som rum för
arbete och studier och som platser att drömma sig bort i, och som därmed bryter mot logik, koherens
och sammanhang. Bibliotek rymmer på så vis en långt större mångfald av kunskap i olika former än vad
ett uppslagsverk kan göra. Denna mångfald av praktiker, tidsepoker, kunskaper och rum som tar plats i
biblioteket grundlägger min förståelse av biblioteket som heterotopi.
Om heterotopin är platsen för gränsöverskridande utgör jagteknologier subjektets möjlighet att omforma
sig själv på denna plats. Jagteknologier är inte frigörande per definition, utan de refererar till subjektets
självrannsakan och utforskning av jaget, som under historien ofta tagit bekännelsens form (Foucault
1993a, 204). Foucault beskriver jagteknologier som:
…techniques which permits individuals to effect, by their own means, a certain number of operations on their
own bodies, on their own souls, on their own thoughts, on their own conduct, and this in a manner to transform
themselves, and to attain a certain state of perfection, of happiness, of purity, of supernatural power, and so on.
(Foucault 1993a, 203)

Denna utforskning rymmer en frigörande potential. Genom att kritiskt granska sig själv, med hjälp av
jagteknologier, kan vi potentiellt frigöra oss från de styrningsteknologier som konstruerar vår subjektivitet
(Foucault 1993a, 200). Utifrån utgångspunkten att subjektet saknar en positiv bestämning – subjektet är
resultatet av specifika historiska och sociala relationer – så blir det möjligt att omforma oss bortom de
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styrningsteknologier som en gång har konstruerat oss och gjort oss mottagliga för social kontroll
(Foucault 1993a, 222). Därmed kan jateknologierna möjliggöra gränsöverskridande subjektiviteter, på
motsvarande sätt som heterotopin möjliggör gränsöverskridande praktiker. Jagteknologierna står därmed
i kontrast mot (men också i samspel med) teknologier för dominans, som istället riktas mot andra för att
kontrollera och disciplinera dem (Foucault 1993a, 203).
Innan vi lämnar begreppet heterotopi finns det anledning att dröja vid filosoferna Livien De Cauters och
Wim Dehaenes (2008) tolkning av begreppet, eftersom den är betydelsefull för min forskning. De Cauter
och Dehaene (2008, 90) jämför heterotopier med Hippodamus tredje platser som varken är ekonomiska
(privata) eller politiska (offentliga) utan heliga. De Cauter och Dehaene (2008, 91) liknar dessa
”sekulariserade heliga platser” med vad som brukar uppfattas som den kulturella sfären, bestående av
exempelvis religion, konst, sport och nöjen. De Cauter och Dehaene (2008, 100) betonar att heterotopier
är platser som ”…represent a dimension of the human condition that cannot be adequately described in
economical terms”. Att dessa platser inte kan inordnas i den ekonomiska sfären betyder dock inte att de
saknar ekonomi, men ekonomin kan inte reduceras till strävan efter profit (Dehaene och De Cauter 2008,
98). Som exempel på detta nämner De Cauter och Dehaene (2008, 98) gåvoekonomin under antikens
festligheter. Men låneekonomin som bibliotek är konstituerade kring är ett annat lika belysande exempel
på en ekonomi vid sidan av profitjakten.
Att dessa tredje platser inte är politiska kan också formuleras på ett annat sätt. Peter Johnson (2013, 798)
framhåller exempelvis, utifrån de föregående författarnas beskrivning, att heterotopier är platser som ger
rum åt det politiskt experimentella. Att en heterotop plats ger rum åt ”icke-politik” kan därmed förstås
som att den ger rum åt en annan politik. En annan fundamental aspekt av heterotopin som en tredje plats
är att heterotopin inte bara undgår att inordna sig i kategorierna offentlig respektive privat, utan den
erbjuder en väg ut ur denna dikotomi. Heterotopin är nämligen varken offentlig eller privat, utan den står
i relation till både offentliga och privata platser. Detta förhållande är betydelsefullt för min analys,
eftersom jag analyserar biblioteksrummet som ett rum som varken är offentligt eller privat. När jag i
analysen refererar till biblioteket som tredje plats så utgår jag från denna karaktärisering av biblioteket
som heterotopi.

Karta och kompass – undersökningens teknologier
Det finns inga skarpa gränser mellan teori och metod. Val av teori, liksom området som ska studeras,
påverkar valet av metod, men metodologin inverkar också på hur teorierna används och på hur
forskningsfrågorna omformuleras under forskningens gång (Holstein och Gubrium 1995, 73). De
metodologiska val jag diskuterar nedan ska därför förstås utifrån, och i samspel med, de teoretiska
reflektioner jag presenterar i avsnittet ovan. Jag tar epistemologisk utgångspunkt i den ansats Alvesson
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och Sköldberg benämner reflekterande forskning; ”…att man tar på allvar hur olika slags språkliga, sociala,
politiska och teoretiska element är sammanvävda i den kunskapsutvecklingsprocess i vilken empiriskt
material konstrueras och tolkas” (Alvesson och Sköldberg 2008, 19–20). Detta är en vid definition, men
min utgångspunkt får en mer inringad betydelse genom mitt sätt att ta bruk av, och diskutera, teorier,
metod och material genom avhandlingen.
Under arbetet med denna avhandling har det teoretiska ramverket och forskningsfrågorna växt fram och
förändrats i växelspel med metodologin. Ett exempel på detta är att mitt intresse för biblioteksrummet
och för spatiala aspekter har ökat under arbetets gång, vilket i ett relativt tidigt skede fick mig att inkludera
observationssvepningar som en metod, vilket senare påverkade analysen. Ett annat exempel är hur
analysen av intervjumaterialet fick mig att ta bruk av begreppet heterotopi, vilket påverkade den fortsatta
analysprocessen, men också forskningsfrågorna. Detta understryker sambandet mellan teori och metod.
Ibland dras en skiljelinje mellan forskning som syftar till förståelse och forskning som strävar efter att
förklara en företeelse (se ex. Johannisson 2006, 28). Jag menar att denna indelning är problematisk,
eftersom den utesluter andra möjligheter. Jag strävar visserligen efter att förstå hur användarna styrs och
jag vill undersöka deras upplevelser, men i likhet med annan forskning i en reflekterande tradition strävar
jag också efter att ifrågasätta och problematisera sådant som tidigare har tagits för givet (Alvesson och
Sköldberg 2008, 20–21; Foucault 1990). Denna strävan ryms inte inom uppdelningen mellan forskning
som antingen syftar till förståelse eller till förklaring.
Det kan vara lockande att beskriva föreliggande studie som en fallstudie, eftersom den inkluderar ett
relativt litet antal bibliotek. Eftersom både bibliotek i Danmark och Sverige inkluderas skulle studien
också kunna beskrivas som en komparativ studie. Men i själva verket är det varken en fallstudie eller en
komparativ studie. Jag avser nu att i tur och ordning argumentera för varför.
Med hjälp av intervjuer, observationer och textanalys strävar jag efter att förstå användarnas upplevelser
och praktiker i ett sammanhang som innefattar både den specifika händelsen eller erfarenheten och de
samhälleliga omständigheter som inverkar på denna. Trots att min forskning bara innefattar fyra bibliotek
är det därför ingen fallstudie i ordets snäva bemärkelse, utan studien kan snarare beskrivas som en
pendelrörelse mellan de specifika fallen, relationerna dem emellan och ett vidare sammanhang (jfr. Davies
1996, 20–21). Det innebär samtidigt att mitt syfte inte är att kartlägga bibliotek med obemannade
öppettider eller användarna av dessa.19 Istället strävar jag efter att utifrån de utvalda specifika fallen öka
den generella kunskapen om bibliotek med obemannade öppettider och om användarnas upplevelser och
användning av dessa. Genom att generera ett rikt material och göra en kreativ och noggrann analys så
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Se exempelvis Johansen (2012) för en kartläggning av bibliotek med obemannade öppettider i Danmark.
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menar jag att det är möjligt att konstruera kunskap som sträcker sig bortom de fall som studeras (Kvale
1997, 109).
Det faktum att jag utforskar bibliotek med obemannade öppettider i Sverige och i Danmark gör det också
frestande att benämna studien som komparativ. Det är en relevant beskrivning i den bemärkelsen att jag
kontrasterar biblioteken mot varandra för att likheter och skillnader tydligare ska framträda, i syfte att
synliggöra sådant som annars hade kunnat tas för givet. Men syftet är inte att visa hur svenska användares
upplevelser av bibliotek med obemannade öppettider skiljer sig från eller liknar de danska användarnas
upplevelser, eller vice versa. Istället vill jag diskutera och förstå hur såväl danska som svenska användare
upplever biblioteket under obemannade öppettider och låta skillnader, likheter, gemensamma
föreställningar och farhågor speglas i varandra för att berika analysen och bidra till en mer nyanserad och
fördjupad förståelse av användarnas upplevelser. På liknande sätt avser jag att utforska styrningen i
bibliotek med obemannade öppettider i Sverige och Danmark, för att utifrån denna forskning analysera
styrningen som präglar samtiden.
Efter ovanstående klargöranden som rör mina epistemologiska utgångspunkter kommer jag i följande
stycken att först presenterar de tre metoder jag använde för att konstruera mitt material; intervjuer,
observationer samt textanalys. Därefter diskuterar jag analysprocessen och beskriver urvalet av bibliotek,
innan jag slutligen reflekterar över etiska aspekter av denna undersökning.

Det sagda – intervjuer
Jag genomförde 15 semi-strukturerade intervjuer med användare av de fyra bibliotek som ingår i studien.20
Intervjuerna, som varade mellan 30 och 50 minuter, spelades in och transkriberades sedan i
datorprogrammet NVivo. Jag använde också NVivo för att analysera intervjuerna (samt observationerna)
genom att skapa teman (se avsnittet Analysprocessen). Intervjuerna med danska användare transkriberades
på en form av svensk-danska och de citat som jag använder i avhandlingen bearbetades till korrekt
svenska. Några intervjuer genomfördes på engelska, eftersom intervjupersonen varken talade svenska
eller danska. Jag transkriberade dessa intervjuer på engelska och översatte endast de utvalda citaten till
svenska. Samtliga citat bearbetades med lätt hand för att öka läsbarheten. I samband med intervjuerna
gjorde jag också enstaka, kortare anteckningar om något inträffade som påverkade intervjusituationen
(Holstein och Gubrium 1995, 78).
Jag valde att använda mig av intervjuer eftersom denna metod möjliggör ett utforskande av användarnas
föreställningar, förväntningar och erfarenheter av biblioteksbesök. Genom intervjuerna kan också
intervjupersonerna själva berätta om sina bibliotekspraktiker, vilket var viktigt för min analys. Samtidigt
20

På tre av biblioteken intervjuade jag fyra användare och på ett bibliotek intervjuade jag tre användare.
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är jag medveten om att jag inte får tillgång till hur intervjupersonen tänker genom intervjun, utan i likhet
med Rivano Eckerdal (2012, 75) ser jag intervjun som en meningsskapande social interaktion där
intervjupersonen ”inbjuds att på olika sätt och handfast delta i kunskapsproduktionen” (se också Holstein
och Gubrium 1995). Det innebär att intervjupersonen genom intervjun, tillsammans med mig, skapar en
berättelse om sina föreställningar, förväntningar och erfarenheter som jag sedan analyserar. Alla steg i
processen bidrar till att skapa den kunskap som är resultatet av denna studie.
Under intervjuerna strävade jag efter att upprätthålla en flexibilitet som tillät samtalet att ta oväntade
vändningar, bland annat genom att använda intervjuguiden (se Bilaga 1) som en guide och inte som en
manual (Holstein och Gubrium 1995, 55; Holme och Solvang 1997, 99). Men även om jag betraktar
intervjun som ett samtal så sker detta samtal på ett organiserat sätt med ett bestämt syfte som jag som
forskare har fastställt (Holstein och Gubrium 1995, 76). Detta är väsentligt, eftersom det inverkar på
maktrelationen mellan mig och intervjupersonen. Denna maktrelation är varken given eller statisk och
maktförhållandet kan förändras under intervjun. Detta beskriver Foucault när han själv intervjuas: ”The
fact, for example, that I am older and at first you were intimidated can, in the course of the conversation,
turn about and it is I who can become intimidated before someone, precisely because he is younger”
(Fornet-Betancourt m.fl. 1987, 123). På motsvarande vis kan förhållandet mellan mig och
intervjupersonen skifta under samtalets gång – intervjupersonen har exempelvis möjlighet att avböja
medverkan och därmed avsluta konversationen vilket påverkar maktrelationen, samtidigt som
intervjupersonen förväntas dela med sig av sina tankar och erfarenheter i förhållande till de frågor jag
ställer, vilket också är en fråga om makt. När intervjun är avslutad stabiliseras maktrelationen, eftersom
det är jag som tolkar och analyserar utsagorna i en situation som intervjupersonen inte har något
inflytande över.
Intervjupersonerna valdes efter ett kortare inledande samtal, i vilket jag presenterade min forskning och
fick en inblick i den intervjuades biblioteksanvändning. Personer som använde sig av biblioteket under
obemannade tider, som huvudsakligen besökte det bibliotek vi nu befann oss i och som var villiga att
resonera om hur de uppfattar biblioteket och de obemannade öppettiderna tillfrågades om att ställa upp
i en längre intervju. Intervjuerna tog plats i biblioteket eller i närliggande kaféer. Det var dock inte alla
användare i biblioteket som jag inledde detta första inledande samtal med. När jag valde potentiella
intervjupersoner strävade jag efter att intervjupersonerna skulle vara av olika åldrar och använda sig av
biblioteket på olika sätt, vilket jag diskuterar vidare nedan. De som kom att bli mina intervjupersoner
uppfyllde dessa villkor, då jag intervjuade allt från unga vuxna till pensionärer och på samtliga bibliotek
intervjuade jag personer som nyttjade olika delar av bibliotekets utbud.
Jag strävade också efter en relativt jämn könsfördelning, men trots detta är endast en av
intervjupersonerna man. En orsak till detta är att några män som tillfrågades och som tackade ja till att
intervjuas sedan av olika skäl trots allt inte var tillgängliga för intervju. Men framförallt beror den skeva
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könsfördelningen på att jag brast i uppmärksamhet under intervjuarbetet och inte reagerade på bristen
på manliga intervjupersoner i tid. Eftersom det kön vi tillskrivs och vår könsidentitet kan påverka hur vi
upplever och erfar biblioteksbruket och vistelsen i biblioteksrummet är det en nackdel att endast en
intervjuperson är man. Samtidigt har jag inte ambitionen att göra ett representativt urval av
intervjupersoner och det är relevant att påpeka att det finns andra viktiga erfarenheter och upplevelser
som jag inte fångar i denna studie, så som exempelvis funktionsnedsattas erfarenheter.
När jag i texten citerar intervjupersonerna benämner jag dem utifrån vilket bibliotek de är användare av,
samt utifrån kategorier som jag har konstruerat och placerat intervjupersonerna i. Kategorierna är
följande: ”Pensionär”, ”Rekreationsanvändare”, ”Vuxen med barn”, ”Studerande” samt ”Jobbsökande”.
Jag har konstruerat kategorierna utifrån att dessa grupper använder biblioteket på åtminstone delvis olika
sätt och det är utifrån detta diversifierade biblioteksbruk som jag tillfrågade dem om att medverka i
studien. Kategorin ”Pensionär” är intervjupersoner som själva uppger att de är pensionärer när jag frågar
dem om deras sysselsättning. Dessa biblioteksanvändare har bättre möjligheter att disponera sin tid än
de som exempelvis arbetar. Denna kategori användare har inte heller behov av bibliotekets material eller
service i relation till yrkeslivet. ”Rekreationsanvändare” är intervjupersoner i yrkesverksam ålder som i
intervjun berättar att de huvudsakligen besöker biblioteket för att låna eller tillgå material eller information
som inte är relaterat till studier eller arbete. ”Vuxen med barn” är intervjupersoner som när jag tillfrågade
dem om medverkan i studien besöker biblioteket tillsammans med ett eller flera barn och som uppger att
de ofta besöker biblioteket tillsammans med barn. ”Studerande” är intervjupersoner som framförallt
nyttjar biblioteket som en plats för att studera. Jag benämner också en intervjuperson ”Jobbsökande”, då
denna person regelbundet besöker biblioteket för att utnyttja bibliotekets internetuppkoppling för att
söka arbete.
Användarkategorierna är inte sinsemellan uteslutande21 och de avspeglar inte en objektiv verklighet.22
Kategorierna ska istället förstås som en hjälp för läsaren att sätta respektive utsaga i ett sammanhang. Att
kategorierna är breda och delvis överlappande tydliggör förhoppningsvis min förståelse av kategorisering
som ett analytiskt och produktivt verktyg. Dessutom synliggör de utskrivna kategorierna den inbyggda
”informationsmiljön” i avhandlingen, eftersom intervjupersonerna delvis valdes utifrån hur jag
kategoriserar deras användning av biblioteket. Därmed hoppas jag påvisa att kategoriseringar är sociala
handlingar inbäddade i ett visst sammanhang och en viss förståelse som ”…valorizes some point of view

Bowker och Star (1999, 12) framhåller att det i praktiken kan vara omöjligt att konstruera ömsesidigt uteslutande kategorier,
men jag avsåg inte heller att skapa sådana kategorier.
21

Jag väljer att inte benämna kategoriseringen som en nomenklatur, eftersom det är en tydlig princip som ligger bakom
kategoriseringen, nämligen användarens bruk av biblioteket (jfr. Bowker och Star 1999, 150).
22
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and silences another” (Bowker och Star 1999, 5), samtidigt som jag exemplifierar att kategorier trots detta
kan användas konstruktivt.

Det gjorda – observationer
De bibliotek som jag utforskar är fysiska platser, till skillnad från exempelvis digitala bibliotek, och
bibliotekens spatiala egenskaper har betydelse för den sociala roll de spelar.23 För att utforska bibliotek
med obemannade öppettider som platser, men också för att studera användarnas praktiker på dessa
platser, genomförde jag två typer av observationer; icke-deltagande observationer och
observationssvepningar, vilket är min benämning på det som på engelska refereras till som ”seating
sweeps”.
De icke-deltagande observationerna, eller de naturalistiska observationerna som de också kallas (Peer,
Hakemulder, och Zyngier 2012, 74), utfördes genom att jag befann mig i biblioteksrummet och noterade
vad användarna gjorde, samt skrev ned mina reflektioner av det som skedde och mina upplevelser av
detta. Dessa anteckningar inkluderar därmed generell information, som exempelvis hur många användare
som är i en viss del av biblioteket vid en viss tid och vad de gör, anteckningar av mer specifika händelser,
exempelvis om en användare tar kontakt med en annan användare eller om ett barn plötsligt springer
iväg till avdelningen för skönlitteratur, samt egna reflektioner, exempelvis upplevelser av stämningen i
biblioteket eller tankar om min egen förförståelse och min position som forskare. Observationerna består
därmed huvudsakligen av att jag observerar andra användares bruk av biblioteket, men också av mina
reflektioner kring detta. Under observationerna talade jag också med bibliotekarier och annan personal
som arbetade i biblioteksrummet. Vid enstaka tillfällen medverkade jag dessutom vid personalens
fikapauser. Dessa möten gav mig möjlighet att fråga om sådant jag iakttagit, rörande allt från personalens
rutiner till aktiviteter i biblioteksrummet, samt samtala om bibliotekets roll i närområdet.
Utöver att iaktta och reflektera över användarnas praktiker så är mitt eget biblioteksbruk och mina tankar
kring detta en del av observationerna. Exempelvis använde jag datorerna på samtliga bibliotek för att
hitta information jag behövde och för att läsa min e-post. Jag läste också tidskrifter och lånade böcker på
några bibliotek. Detta biblioteksbruk gjorde att jag intog ett annat perspektiv än då jag observerade
användarna, eftersom jag själv påverkades om exempelvis datorerna var ur funktion. Mitt eget
biblioteksbruk bidrog på så vis till förståelsen av biblioteket och det underlättade kommunikationen med
intervjupersonerna.
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Samtliga bibliotek har också digitala resurser, som webbsidor, e-medier och liknande.
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Om jag slår ihop tiden jag tillbringade på respektive bibliotek under de enskilda observationstillfällena till
en sammanhållen period visar det att jag spenderade mellan drygt en och en halv till två och en halv vecka
i varje bibliotek, från tidig morgon till sen kväll. Jag förde in samtliga observationsanteckningar i NVivo
och analyserade dem tillsammans med intervjuerna.
Förutom de ovan beskrivna observationerna gjorde jag observationssvepningar, vilket är en metod som
har anpassats till biblioteks- och informationsvetenskap av Lisa Given, Gloria Leckie och Jeffrey Hopkins
(Given och Leckie 2003; Leckie och Hopkins 2003). Metoden är inspirerad av forskning om sociala rum
och tidigare har observationssvepningar använts inom exempelvis geografi och i studier av köpcentrum
och andra offentliga platser (Given och Leckie 2003, 366; Hopkins 1992; Brown, Sijpkes, och Maclean
1986). När metoden introducerades inom biblioteks- och informationsvetenskap av Given och Leckie
(2003, 366) var syftet att kartlägga biblioteksrummet för att möjliggöra ett utforskande av hur användarna
tar bruk av rummet i vardagen.24 I denna avhandling undersöker jag användarnas vardagliga praktiker i
bibliotek med obemannade öppettider, vilket aktualiserar bruket av observationssvep.
Observationssvep är en metod där forskaren genomför regelbundna ”svep” genom biblioteket och med
hjälp av ett formulär noterar var användarna sitter eller står, vad de gör där och vad de har med sig (se
också Given och Leckie 2003, 375). Jag använde en karta över respektive biblioteksrum och noterade var
användarna befann sig (genom att markera detta med ett kryss på kartan), vad de gjorde (om de samtalade,
använde dator, läste, ögnade genom hyllorna, åt, et cetera) samt min uppfattning av användarens kön och
ungefärliga ålder (se Bilaga 2 för ett exempel på en sådan karta). På samtliga bibliotek genomförde jag
dessa svep tre gånger per dag under måndag till fredag samt en helgdag. Svepen gjordes; 1) på morgonen
eller förmiddagen under obemannade öppettider, 2) under bemannade öppettider dagtid, samt 3) under
obemannade öppettider på kvällen. Jag konstruerade därefter ett Excelark och förde in samtliga data från
observationssvepen i detta. På så vis fick jag en överblick över var användarna befann sig i ett visst
bibliotek under en viss tidsperiod, vad de gjorde där, et cetera. Observationssvepen blev därmed ett
viktigt komplement till de andra observationerna.
En aspekt jag vill poängtera är att den strukturerade ingången som observationssvepen medför fick mig
att lägga märke till sådant jag troligtvis inte hade lagt märke till annars. Genom att svepen innebar att jag
noterade alla som befann sig i biblioteksrummet och allt de gjorde blev jag mer uppmärksam på personer
som annars hade riskerat att passera obemärkta, exempelvis städare och bokuppställare som jag till en
början tenderade att inte notera i samma utsträckning. Jag lade också märke till praktiker som jag annars

Forskare har inspirerats av Given och Leckies studie, inte minst i Nordamerika där de själva var verksamma. Exempelvis
har May och Black (2010) använt observationssvep (”seating sweeps”) för att undersöka hur folkbibliotek i Kanada fungerar
som offentliga platser och May och Swabey (2015) använder metoden när de utforskar hur studenter nyttjar platser i
akademiska bibliotek och vilken roll dessa platser spelar i samhället. Mandel (2010) använder observationssvep i kombination
med andra metoder för att visualisera vad användarna gör i biblioteksrummet.
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kanske hade missat, såsom användare som köade till toaletten eller köpte dryck i kaffemaskinen. Detta
influerade min analys, både genom att det synliggjorde dessa praktiker, men också genom att jag började
reflektera över det faktum att jag faktiskt inte på allvar lade märke till vissa praktiker innan jag mer
systematiskt började notera allt som skedde.

Det skrivna – textanalys
Under observationerna kunde jag studera användarnas praktiker, men också hur biblioteksrummet är
administrerat för att strukturera dessa praktiker, och i intervjuerna berättade intervjupersonerna om sina
erfarenheter och upplevelser av sitt biblioteksbruk. Textanalysen av styrdokument tillför en annan aspekt
till min undersökning, då styrdokumenten utgör en viktig del av det sammanhang som bidrar till att styra
användarna genom att konstruera vissa förutsättningar. Detta är det bärande skälet för mig till att
inkludera styrdokument i analysen.
Jag valde ett relativt begränsat antal styrdokument för att kunna analysera texterna på en detaljerad, men
inte lingvistisk, nivå. De styrdokument jag valde att analysera är bibliotekslagen i Danmark respektive
Sverige, samt lokala styrdokument för de utvalda biblioteken. I Sverige benämns dessa lokala
styrdokument ”biblioteksplaner” och bibliotekslagen reglerar att sådana ska formuleras. I Danmark
benämns motsvarande dokument ”strategidokument”, men dessa är inte påkrävda enligt lag.
Köpenhamns bibliotek skiljer sig från de övriga tre biblioteken jag studerar genom att det finns två
kompletterande styrdokument för biblioteket (Københavns Biblioteker 2014, 2015). Jag inkluderar båda
styrdokumenten för Köpenhamns bibliotek i analysen.
Utöver att analysera styrdokument som berör biblioteken så använde jag textanalys för att analysera
kultur- och digitaliseringspolitiken i Danmark och Sverige i kapitel 3. I detta kapitel använde jag ett urval
av nationella styrdokument som reglerar kultur- och digitaliseringspolitiken i respektive land. Dessutom
analyserade jag även här respektive lands bibliotekslag.
När jag har strukturerat analysarbetet har jag inspirerats av Johannissons (2006, 39–40) diskursanalytiska
undersökning av kulturpolitiskt förändringsarbete, då hon dels studerar den betydelse som tillskrivs
centrala begrepp i texterna hon undersöker och dels konstruerar teman utifrån sitt teoretiska ramverk. I
min analys eftersträvar jag ett liknande växelspel mellan teori och material. Johannisson (2006, 25) tar
dessutom i likhet med mig bruk av Foucaults begrepp ”governmentality” och betonar att diskurserna i
policydokumenten hon studerar används av politiker och tjänstemän för att uppnå ”specifika
målsättningar”. Men min utgångspunkt skiljer sig från Johannissons eftersom hennes fokus är att studera
diskurser, medan jag avser att undersöka styrningen av användarnas uppförande och ser styrdokumenten
som ett av flera element som bidrar till denna styrning. Det innebär bland annat att jag primärt inte läser
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dokumenten för att synliggöra diskurser och därför är det inte heller aktuellt att tillämpa samma metod
som Johannisson gör, även om jag tar intryck av hennes övergripande ansats.
Min textanalys kretsade kring läsningar och omläsningar, tolkningar och omtolkningar. Jag läste först
igenom respektive dokument, strök under ord och meningar som framstod som särskilt relevanta och
fick därmed en helhetsbild av innehållet. Därefter gjorde jag återkommande omläsningar utifrån de
teoretiska och analytiska begrepp och teman som strukturerar min undersökning. Jag utforskade
exempelvis hur användaren konstrueras, vilken betydelse biblioteksrummet ges och vilken uppgift eller
roll biblioteket tillskrivs. I denna utforskning fokuserade jag också på de problematiseringar som texterna
skrev fram. Carol Bacchi (2009), som utifrån en foucauldiansk utgångspunkt har utarbetat ett
angreppssätt som hon benämner ”what’s the problem represented to be” (WPR), beskriver
problematiseringar som hur problem representeras och omtalas samt vilka problem som antas existera
och därmed påkalla en lösning (se också Miller och Rose 2008, 14). Utifrån de ovan nämnda aspekterna
kan problematiseringarna i styrdokumenten jag analyserar konkretiseras på följande sätt; Vilken
användare ses som problematisk och vilken lösning presenteras? Vilka problem ska biblioteksrummet
(och användarnas vistelse i detta) lösa? Vad är biblioteket lösningen på i samhället? Med inspiration från
bland andra Bacchi strävar jag därmed efter att undersöka hur begrepp eller företeelser konstrueras,
regleras och analyseras och hur problem och lösningar på dessa konstrueras (Bacchi 2012, 1; Miller och
Rose 2008, 14).

Analysprocessen
Analysprocessen är omvälvande och snårig och präglas av omtag. Jag har tagit in på många vägar som
visat sig vara återvändsgränder eller som lett i fel riktning, vilket tvingat mig att vända om för att se om
en annan väg är framkomlig. Denna navigeringsprocess är delvis dunkel också för mig, då den stundtals
är spontan och prövande, vilket försvårar försök att synliggöra den för läsaren. Samtidigt strävar jag efter
transparens och ser behovet av att visa vad det är jag har gjort och vad analysen består i, samt hur jag har
kommit fram till det resultat som nu föreligger. Därför gör jag mitt yttersta för att åskådliggöra
analysprocessen, även om bilden som målas fram med nödvändighet har karaktären av en
efterhandskonstruktion. Jag tror nämligen inte det är möjligt att redovisa samtliga irrgångar och
omtagningar och jag tror inte heller att en fullständig redovisning skulle öka klarheten, utan snarare skulle
det göra processen svårare att följa.
Att sätta en bestämd startpunkt för när analysen börjar är inte möjligt. Jag tänkte först skriva att analysen
påbörjades redan när jag intog fältet och inledde mina observationer och intervjuer, men redan då hade
jag initierat en form av potentiell och tentativ analys parallellt med att jag förberedde mig för fältarbetet
och tog del av tidigare forskning och teoretiska texter. Jag kommer därför inte att sätta någon startpunkt,
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utan nöjer mig med att konstatera att analysen är en pågående process som följt mig genom hela arbetet
med denna avhandling.
Till min hjälp i analysarbetet och i bearbetningen av materialet hade jag datorprogrammet NVivo. Det
gav mig en samlad överblick över en stor del av empirin, det vill säga de transkriberade intervjuerna och
observationsanteckningarna, men inte observationssvepen eller styrdokumenten. Jag använde också
NVivo för att skapa huvudteman och underteman och för att koda materialet enligt dessa teman. Temana
kom sedan att utgöra grundstrukturen för kapitlen och avsnitten i analysdelen av denna text.
Det var under den ovan beskrivna bearbetningen och närläsningen av materialet som jag insåg att en stor
del av mitt material inte var relevant för det övergripande temat ”Styrning”, som senare samlades i
analyskapitlet Bibliotekets rationaliteter. Trots detta var materialet relevant för min undersökning, eftersom
det berörde hur biblioteket används och hur användarna upplever vistelsen i biblioteksrummet. Jag
fångades inte minst av delar av intervjumaterialet där intervjupersonernas berättelser – trots att de på
många sätt var olika sinsemellan – samstämmigt refererade till upplevelser av biblioteket som en form av
fristad. Detta var något jag ville arbeta vidare med och därför inkluderade jag begreppet heterotopi.
Heterotopibegreppet tillät mig att utforska och analysera dessa erfarenheter, vilket jag gör i kapitlet
Biblioteket som heterotopi. I samband med att jag inkluderade begreppet heterotopi omformulerade jag
avhandlingens syfte, eftersom jag inte längre avsåg att endast studera styrningsrationaliteten, utan också
sprickorna i denna.25 Dessutom lade jag till den tredje forskningsfrågan som relaterar till bibliotekets
heterotopa kvaliteter. Heterotopibegreppet innebar samtidigt att jag ställdes inför nya svårigheter.
Framförallt brottades jag med hur styrning och heterotopi förhåller sig till varandra och hur de två
begreppen kan användas i analysen i en och samma avhandling. Det var när jag dryftade detta problem
som jag fick rådet att göra två läsningar av mitt material, vilket jag fann vara en oerhört givande ansats.
Jag beskriver mer utförligt mitt bruk av två läsningar i nästkommande stycke.
Efter att jag gjort valet att inkludera begreppet heterotopi och göra två läsningar av mitt material framkom
nya nyanser när analysen fortskred. Detta belyser den växelverkan som ständigt sker mellan teori,
material, analys och de val jag som forskare gör. Samtidigt innebär det att annat har valts bort, varav det
säkerligen finns aspekter som hade kunnat berika analysen. Tidigt i avhandlingsarbetet hade jag
exempelvis idéer om att visualisera hur användarna nyttjar biblioteksrummet med hjälp av data från
observationssvepningarna. Denna ambition förverkligade jag inte. Orsakerna till detta är delvis praktiska,
men framförallt beror bortvalet på att analysen tog mig i en riktning där jag inte längre såg en sådan

Detta var givetvis varken första eller sista gången jag omformulerade studiens syfte, utan formuleringen av syftet var en
organisk process som pågick kontinuerligt under hela arbetsprocessen. Inkluderandet av begreppet heterotopi resulterade
dock i en större och mer märkbar omformulering.
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visualisering som tillräckligt intressant att arbeta vidare med. Det innebär dock inte att en sådan
framställning inte hade kunnat vara givande i ett annat sammanhang.

Två läsningar
Min analys inkluderar två läsningar 26 av mitt material; en fokuserar på styrningen av användarna i
biblioteket och den andra fokuserar på biblioteket som heterotopi. Läsningarna kompletterar varandra,
vilket inte förhindrar att de till delar är motstridiga eller till synes inkompatibla. Detta understryker
verklighetens komplexitet; det finns inte en sann representation eller tolkning av intervjutranskriberingar,
styrdokument och fältanteckningar, utan de kan läsas och analyseras på olika sätt utifrån olika perspektiv.
Detta innebär dock inte att materialet jag har producerat kan förstås ”hur som helst” eller att alla
tolkningar är lika rimliga. Det var efter att ha läst och reflekterat över materialet – vad som sägs, vad som
görs och hur det sägs och görs – ett flertal gånger som jag gjorde valet att göra de två läsningar jag
beskriver nedan. Med andra ord är det med utgångspunkt i, och i nära dialog med, materialet som jag
konstruerar min analys. Påståendet att jag gör två läsningar av materialet är samtidigt en förenkling och
reduktion. I själva verket gör jag många läsningar av materialet, men jag inordnar dem under de två
nämnda läsningarna eftersom jag menar att det är mellan dessa två som den bärande analytiska skillnaden
kan iscensättas.
Det går att förstå de två läsningarna utifrån att de delvis utgör olika perspektiv i blicken på användarna.
När jag utforskar styrningen i biblioteket, i läsningen av bibliotekets rationaliteter, analyserar jag
användarnas praktiker som jag iakttar under observationerna och tolkar användarnas utsagor i relation
till det teoretiska ramverk jag har presenterat. De utsagor jag analyserar omnämner ofta inte styrning,
även om jag tolkar dem i relation till styrning. Denna läsning anknyter i första hand till de två första
forskningsfrågorna: Hur styr användarna sig i biblioteksrummet och hur blir de styrda? Hur relaterar användarnas
självstyrning i biblioteket till ett större sammanhang av självstyrning i samhället? När jag läser biblioteket som
heterotopi är användarnas berättelser av sina erfarenheter och upplevelser en mer entydig utgångspunkt.
Det var också användarnas upplevelser av biblioteket som frirum som fick mig att ta bruk av begreppet
heterotopi, vilket jag diskuterar ovan. Denna läsning relaterar framförallt till den tredje och sista
forskningsfrågan: Hur kan användarnas upplevelser som överskrider styrningsrationaliteten förstås och hur relaterar
dessa upplevelser till styrningsrationaliteten?
De två läsningarna kan relateras till de två teknologier som Foucault (1993a, 203) menar formar subjekten;
teknologier för dominans och jagteknologier. Det är i beröringspunkten mellan de två teknologierna som

Jag benämner denna process som läsningar av materialet. Jag vill därför betona att jag förstår läsning som en kreativ och
aktiv process som läsaren och materialet tillsammans genomgår där båda parter påverkar varandra.
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styrning sker (Foucault 1993a, 203). Foucault skriver att han själv har ägnat teknologier för dominans för
stort utrymme när han exempelvis analyserade fängelset. Under senare delen av livet så utforskar han
därför framförallt jagteknologierna och omsorgen om sig. När jag nu analyserar bibliotek vill jag därför
understryka att det är denna beröringspunkt, där teknologier för dominans samverkar med jagteknologier,
som står i fokus och styrning är ett samspel som både involverar drag av en vilja till dominans och till
självförverkligande. Samtidigt kan de två teknologierna få olika stort spelrum i olika situationer. I
läsningen av hur användarna styrs i biblioteket får teknologier för dominans mer utrymme samtidigt som
styrningen sker utifrån liberala rationaliteter. Dessa rationaliteter kan beskrivas som en ekonomisering,
både av offentliga verksamheter och av det som brukar kallas den privata sfären. I de liberala
rationaliteterna är effektivitet och självstyrning nyckelbegrepp. I läsningen av biblioteket som heterotopi
spelar jagteknologier och omsorgen om sig en större roll samtidigt som andra rationaliteter än de liberala
(eller icke-rationaliteter) sätts i spel, vilket möjliggör ett utrymme bortom den liberala rationalitetens
konkurrensförhållanden. Även om jag i analysen utgår från dessa rationaliteter (liberala rationaliteter och
icke-rationaliteter) som vägledande för respektive läsning är analysen också ett utforskande av nämnda
rationaliteter. Hur dessa rationaliteter opererar, vilka effekter de har och vilken rationalitet som i en viss
situation är styrande är därmed en empirisk och analytisk fråga.

De valda biblioteken
Forskningsprocessen är kantad av ständiga val. Jag strävar efter att så långt som möjligt vara transparent
och motivera valen jag gör, eftersom valen medverkar till att producera den specifika kunskap som min
avhandling resulterar i. I detta avsnitt redogör jag för varför jag valde de fyra bibliotek som ingår i denna
studie och ger en summarisk beskrivning av dessa bibliotek.
Jag utgick från fyra huvudsakliga kriterier när jag gjorde mitt urval av bibliotek: 1) Biblioteket ska ha haft
obemannade öppettider under en längre tid, så att boende i närområdet kan antas känna till att biblioteket
har obemannade öppettider och vad det innebär. 2) Biblioteket ska besökas och användas relativt
frekvent. Det innebär att små bibliotek i glesbygden valdes bort, eftersom det är svårt att genomföra
observationer och hitta intervjupersoner om endast ett fåtal personer besöker biblioteket under en
genomsnittlig dag. 3) Ett av biblioteken i respektive land ska ligga i en större tätort och ett bibliotek ska
ligga i en mindre ort. Jag antog nämligen att faktorer som antalet studenter, tillgång till andra mötesplatser
och platser för kultur samt den sociala sammanhållningen i bibliotekets närområde påverkas av ortens
storlek. Jag antog också att detta i sin tur påverkar hur biblioteket nyttjas av användarna. 4) Biblioteket
ska ha både bemannade och obemannade öppettider. I Sverige finns det inga bibliotek som enbart har
obemannade öppettider, men i Danmark förekommer bibliotek som enbart är obemannade, även om de
är relativt få (Johannsen 2012). Jag ämnar inte inkludera dessa enbart obemannade bibliotek i denna
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studie, då de på avgörande sätt skiljer sig från bibliotek som är bemannade under delar av öppettiderna.
Samtidigt valde jag också bort bibliotek som bara är obemannade ett fåtal timmar, eftersom jag ville att
den obemannade tiden skulle vara påtaglig för en stor del av användarna.
De fyra bibliotek som valdes ut, Østerbro bibliotek och Faaborg bibliotek i Danmark samt Kävlinge
bibliotek och Bergshamra bibliotek i Sverige, motsvarar ovanstående kriterier. 27 De har alla haft
obemannade öppettider under flera år. Det bibliotek som var sist med att implementera obemannade
öppettider var Bergshamra bibliotek som införde obemannade öppettider 2013. Men dessa fyra bibliotek
är inte de enda biblioteken som motsvarar samtliga kriterier. Urvalet av bibliotek präglas därför i
slutändan både av noggranna metodologiska överväganden och mer slumpmässiga och praktiska
hänsynstaganden, som geografiskt läge och ledningens villighet att medverka i studien.
Østerbro bibliotek och Bergshamra bibliotek är båda belägna i större städer i Danmark respektive Sverige.
Østerbro bibliotek är en av 19 biblioteksfilialer som tillsammans med stadsbiblioteket utgör Københavns
Biblioteker i Danmark. Bergshamra bibliotek är beläget i Solna kommun med tunnelbaneförbindelse till
Stockholm. Bergshamra bibliotek ligger mitt på torget i stadsdelen Bergshamra och tillsammans med två
andra bibliotek bildar det Biblioteken i Solna. Både biblioteket i Bergshamra och i Østerbro besöks
frekvent av studenter och jag såg också ett flertal personer som använde Østerbro bibliotek som
arbetsplats.
De två biblioteken på mindre orter som ingår i studien är Kävlinge bibliotek i Sverige och Faaborg
bibliotek i Danmark. Liksom storstadsbiblioteken nyttjas Kävlinge bibliotek av många studenter,
eftersom universitetsstaden Lund är inom pendlingsavstånd. I Kävlinge kommun finns också
Löddeköpinge bibliotek som ingår i samma organisation. Faaborg bibliotek är beläget på Fyns västkust.
Biblioteket ligger i ett köpcentrum i Faaborgs utkant. Faaborg bibliotek ingår i Faaborg-Midtfyn
Bibliotekerne tillsammans med tre andra bibliotek. Det finns ingen större stad i Faaborgs direkta närhet.
På de flesta biblioteken med obemannade öppettider i Sverige, inklusive de som ingår i denna studie, tar
sig användaren in i bibliotekslokalen med hjälp av sitt bibliotekskort och en personlig kod. För att
registrera sig som användare av det obemannade biblioteket krävs det att användaren besöker biblioteket
och legitimerar sig. De flesta obemannade bibliotek i Sverige har en åldersgräns på 18 år, men på både
Kävlinge och Bergshamra bibliotek är åldersgränsen 16 år med vårdnadshavares underskrift (”Meröppet”
u.å.; Solna stad u.å.). I Danmark tar sig användarna in i bibliotekslokalen med sitt så kallade
”sundhedskort”, ett sjukförsäkringsbevis som alla kan få som är skrivna i en kommun, samt pinkod.

I ett tidigt skede kontaktade jag ett annat bibliotek i Danmark och frågade om möjligheten att utföra intervjuer och
observationer där. De berättade då att det pågick diskussioner om att drastiskt minska bibliotekets bemannade tider utifrån
besparingskrav. Jag valde därför att inte inkludera detta bibliotek i studien, eftersom jag befarade att denna diskussion skulle
överskugga de processer jag vill undersöka i denna avhandling.
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Kravet på pinkod innebär att sundhedskortet får samma funktion som lånekortet, genom att den som
skaffar pinkod samtidigt registreras som biblioteksanvändare. Även i Danmark krävs det att användaren
har en viss ålder för att få tillträde till biblioteket under obemannade öppettider. På många danska
bibliotek, inklusive Østerbro Bibliotek, är åldersgränsen 15 år (Københavns Biblioteker u.å.), men på
Faaborg Bibliotek är åldersgränsen 14 år. Det finns nyansskillnader mellan systemen i de båda länderna
som jag vill lyfta fram. I Danmark har alla biblioteksanvändare också behörighet att nyttja biblioteket
under obemannade öppettider, medan det krävs särskild behörighet i Sverige. I Danmark är det möjligt
att upprätta sig som användare digitalt, medan det krävs ett fysiskt besök på bibliotek i Sverige. Båda
biblioteken i Danmark som ingår i studien har kameraövervakning, vilket är vanligt i Danmark. I Sverige
är det ovanligt med kameraövervakning i bibliotek och när jag genomförde fältarbetet hade varken
Kävlinge eller Bergshamra bibliotek kameraövervakning. 28 Skillnaderna mellan danska och svenska
bibliotek i hur användarna får tillgång till biblioteksrummet kan framstå som tekniska, men de kan få
konsekvenser för vem som inkluderas och vem som exkluderas från biblioteksrummet. Jag återkommer
till detta i analysen.

Självreflexivitet och etiska frågor
Att forska är att konstruera och tolka empiriskt material, vilket Alvesson och Sköldberg (2008, 19)
poängterar i sin beskrivning av reflexiv forskning. Därmed har mina erfarenheter och min utgångspunkt
betydelse för forskningsprocessen och resultaten. Jag strävar därför inte efter att utplåna min betydelse
som forskare, eftersom det varken är en möjlig eller fruktbar målsättning (Holstein och Gubrium 1995).
Däremot försöker jag uppnå transparens så att en utomstående kan förstå forskningsprocessen och de
val jag gör. Ovanstående genomgång av teori och metod, liksom nedanstående reflektioner, syftar till att
skapa sådan genomsiktlighet.
Jag är själv svensk med en utbildning från ett svenskt universitet i biblioteks- och informationsvetenskap.
Jag har också en kort tid arbetat som bibliotekarie i Sverige. Det innebär att jag bär med mig en större
kunskap om det svenska biblioteksväsendet, svensk kulturpolitik och det svenska samhället, jämfört med
de danska motsvarigheterna. Under arbetet med denna avhandling har jag många gånger blivit medveten
om hur kontextbunden min kunskap är och hur mycket jag tar för givet utifrån den förståelse jag bär
med mig. Samtidigt har det faktum att jag har en doktorandtjänst vid ett danskt universitet med
handledare som är djupt förtrogna med den danska bibliotekssektorn, i kombination med kontinuerliga

En tid efter att jag hade avslutat mitt fältarbete införde Bergshamra bibliotek kameraövervakning under obemannade
öppettider. Eftersom min materialinsamling då redan var klar och eftersom det vid tidpunkten jag genomförde observationer
och intervjuer inte förekom någon diskussion om att införa kameraövervakning, åtminstone inte offentligt, så menar jag att
kameraövervakningen som sedan infördes inte påverkade de praktiker jag observerade.
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diskussioner med danska kollegor, bidragit till att informera mig om förhållandena i Danmark och
uppmärksamma mig på tillfällen när jag har tagit de svenska villkoren för givna. Jag har upplevt denna
dubbla hemmahörighet, i både Sverige och Danmark, som en konstruktiv styrka under arbetet med denna
avhandling.
Ovan reflekterar jag över den betydelse min person har för den forskning jag konstruerar. Men den
avhandlingstext jag skriver hade inte varit möjlig utan tillträde till bibliotek – det var genom att jag släpptes
in i de fyra nämnda biblioteken som jag kunde genomföra de observationer och intervjuer som
grundlägger mitt forskningsprojekt. Innan jag påbörjade fältstudien kontaktade jag ledningen för
respektive bibliotek och fick tillåtelse att forska i ”deras” bibliotek. Dessa personer var också behjälpliga
i de fall jag i senare skeden hade frågor om biblioteksverksamheten. Efter att biblioteksledningen hade
möjliggjort tillträdet till fältet så bidrog intervjupersonerna till att konstruera mitt empiriska material.
Intervjupersonerna fick muntligen och skriftligen information om studien, de fick veta att de
anonymiseras och att deras medverkan är frivillig samt att de kan avbryta sin medverkan (se Bilaga 3).
Bibliotekarier och annan personal på respektive bibliotek deltar inte som intervjupersoner i studien.
Bibliotekspersonalen har ändå bidragit till studiens förverkligande, både genom att välkomna mig in i
deras arbetsvardag och genom att svara på frågor som jag har haft. Personalen informerades av respektive
biblioteksledning om att jag skulle genomföra observationer och intervjuer med användare och jag hade
ambitionen att presentera mig personligen när tillfälle gavs, men jag fick tyvärr inte personlig kontakt
med samtliga anställda som berördes av min närvaro.
Att genomföra observationer av användare i bibliotek utan deras samtycke kräver noggranna
överväganden av de etiska aspekterna. Varken de etiska riktlinjerna för forskning i Danmark
(Uddannelses- og forskningsministeriet 2014), den tillämpande kodexen för Köpenhamns Universitet
(Københavns Universitet 2018), Vetenskapsrådets riktlinjer i Sverige (Forskningsetiska principer inom
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 2002) eller den europeiska kodexen (European Science
Foundation och ALLEA (All European Academies) 2011) behandlar frågan om kravet på informerat
samtycke på offentliga platser. Därför fann jag istället vägledning i de etiska riktlinjer som American
Sociological Association (2018) har antagit. American Sociological Association, ASA, betonar vikten av
informerat samtycke, men skriver också att: “Sociologists may conduct research without obtaining
consent for research carried out in public places where privacy is not expected” (American Sociological
Association 2018, 13). Därefter specificerar ASA att sådan forskning exempelvis kan utgöras av ickedeltagande observationer. Bibliotek är offentliga platser. Med stöd i ASA:s riktlinjer anser jag det vara
etiskt försvarbart att utföra den typ av observationer som föreliggande avhandling till stor del är uppbyggd
kring. Samtidigt är jag medveten om att biblioteksrummet är särskilt känsligt att observera, eftersom
sekretessen kring vilket material användare lånar eller använder och vilka resurser de nyttjar är stark (SFS
2009:400 2009; IFLA 2002). Jag vill därför betona att enskilda användare inte identifierades under
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observationerna och att jag inte noterade vilket material eller vilken information som användarna nyttjade
(jfr. Given och Leckie 2003, 376).
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3. TERRÄNGEN: KULTURPOLITIK OCH DIGITALISERING

I föregående kapitel presenterar jag mina teoretiska och metodologiska utgångspunkter. I detta kapitel
avser jag att ta hjälp av det teoretiska ramverket för att diskutera två områden som sätter analysen i
kommande kapitel i ett större sammanhang och som därmed bidrar ytterligare till navigeringen. Det första
området utgörs av kulturpolitiken i Danmark och Sverige, och mer specifikt de uppgifter som
folkbibliotek ges i respektive lands kulturpolitik. Det andra området består av digitaliseringspolitiken i
Danmark respektive Sverige, och mer specifikt hur digitaliseringspolitiken i respektive land konstruerar
– och förutsätter – en viss subjektivitet. Jag har valt att fokusera på kultur- och digitaliseringspolitiken
eftersom dessa politikområden har en avgörande betydelse för folkbibliotekets förutsättningar och roll i
samhället. Dessutom identifierar jag en skillnad mellan hur invånarna i Danmark respektive Sverige
konstrueras som subjekt i relation till digitaliseringen och kulturpolitiken, vilket samspelar med hur
användarna konstrueras som subjekt i det obemannade biblioteket. Därför avser jag att dröja extra vid
de skillnader jag ser mellan länderna. Genom diskussionen om kulturpolitik och digitalisering avser jag
också att ge läsare som är mer bekanta med det danska biblioteksväsendet en bakgrund om relevanta
aspekter av det sammanhang som svenska bibliotek verkar i, och vice versa.
I analysen av bibliotekens roll i kulturpolitiken använder jag mig av den danska och den svenska
bibliotekslagen, samt nationella rapporter som har stor inverkan på biblioteksväsendet i respektive land.
I Danmark är det rapporten ”Folkebibliotekerna i Vidensamfundet” (Styrelsen for Bibliotek og Medier
2010) och i Sverige är det utkastet till en ny nationell biblioteksstrategi, ”Från ord till handling” (Fichtelius,
Persson, och Enarson 2018), som jag betraktar som nyckelrapporter och som därför inkluderas i
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diskussionen. Dessa två rapporter är dock inte helt jämförbara. Eftersom det skiljer åtta år mellan dem
förhåller sig den svenska rapporten till frågeställningar och problem, framförallt i förhållande till den
digitala utvecklingen och till sociala medier, som inte var aktuella när den danska rapporten skrevs. Att
jag valde rapporten ”Folkebibliotekerna i Vidensamfundet”, trots att den är äldre, beror på att det är den
senaste nationella danska rapporten som behandlar folkbiblioteken i helhet. Jag vill också uppmärksamma
att den svenska texten är ett utkast till biblioteksstrategi, med andra ord är det inte en antagen strategi.
Trots detta är texten intressant för min analys eftersom utkastet är ett resultat av hur framträdande
representanter för kultur- och biblioteksvärlden i Sverige beskriver folkbibliotekets roll.
Jag inleder analysen av digitaliseringspolitiken med att diskutera begreppet digitalisering för att ringa in
min användning av detta. Därefter tar jag bruk av begreppet digitalisering i en reflektion över digitala
bibliotek och digitaliseringens påverkan på bibliotekets roll. Denna reflektion relaterar i sin tur till det
sista stycket, i vilket jag analyserar digitaliseringspolitiken och hur politiken konstruerar en viss
subjektivitet. I analysen av digitaliseringspolitiken utgör den danska samt den svenska
digitaliseringsstrategin de huvudsakliga källorna. I Danmark har fem digitaliseringsstrategier publicerats.
Det är framförallt den senaste och femte digitaliseringsstrategin, ”Et stærkere og mere trygt digitalt
samfund” (Digitaliseringsstyrelsen 2016), men till viss del också den fjärde strategin
(Digitaliseringsstyrelsen 2011), som jag behandlar. Vad gäller Sverige diskuterar jag den av regeringen
antagna digitaliseringsstrategin ”För ett hållbart digitaliserat Sverige” (Regeringen 2017a), men också
Digitaliseringskommissionens slutrapport ”För digitalisering i tiden” (Digitaliseringskommissionen
2016). Samtliga utvalda dokument är vägledande för den nationella digitaliseringspolitiken i respektive
land.
Innan jag tar itu med kultur- och digitaliseringspolitiken ser jag ett behov av att göra en kort exkurs med
några bibliotekshistoriska nedslag i Danmark och Sverige. Jag har inte ambitionen att ge en heltäckande
bild av varken dansk eller svensk bibliotekshistoria, utan jag avser att belysa några aspekter som bidrar
till att forma det sammanhang som folkbiblioteken i de båda länderna idag verkar inom och som
återverkar på min forskning.

Aspekter av en dansk och en svensk bibliotekshistoria
Det finns många paralleller mellan hur danska och svenska folkbibliotek växte fram och tog form under
1800- och 1900-talen. Detta kan delvis förklaras med att både Danmark och Sverige utvecklades till det
som brukar benämnas som välfärdssamhällen under 1900-talet (Hansson 2015, 9). Båda länderna har
också en tradition av folkbildning och upplysning, vilket har haft en stor inverkan på bibliotekens
utveckling (Skouvig 2004, 1). Bildningstraditionen och upplysningen är sammanvävd med
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välfärdssamhället och en strävan efter att utjämna socio-ekonomiska skillnader, vilket kan exemplifieras
med folkbibliotekens uppdrag att tillgängliggöra bildning åt alla.
Det är också tydligt att biblioteksutvecklingen i USA spelade en stor roll i både Danmark och Sverige och
biblioteksföreträdare från båda länderna tog del av information om USA:s biblioteksväsende och reste
till USA för att inspireras och lära sig mer (Hvenegaard Lassen 1962, 71; Skouvig 2004, 7–8; Torstensson
2012, 28). Dessutom drog verksamma inom biblioteksväsendet i respektive land lärdom av utvecklingen
i grannländerna – inte minst inspirerades svenskar av utvecklingen i Danmark. Valfrid Palmgren MunchPetersen personifierar på många sätt utbytet mellan länderna. Under tidigt 1900-tal utredde Palmgren
Munch-Petersen folkbiblioteken för den svenska statens räkning, men hon var också verksam i Danmark,
där hon bodde under senare delen av livet. Därmed är folkbibliotekets historia i Sverige och Danmark
sammanlänkad och ibland överlappande.
En viktig aspekt i den svenska och danska bibliotekshistorian, med tanke på denna avhandlings
utgångspunkt, är relationen mellan bibliotekarien och användaren. Under folkbibliotekens tidiga år var
användaren objektet som skulle delges upplysning och bildning och bibliotekarien var medlet som skulle
förverkliga processen genom att tillgängliggöra läsning av ”nyttiga” böcker (Palmgren Munch-Petersen
1911, 7–8; Skouvig 2004). Bibliotekariens funktion var med andra ord att vägleda och uppfostra
användaren (jfr. Palmgren Munch-Petersen 1911, 100), vilket visar att relationen mellan användaren och
bibliotekarien var tydligt hierarkisk. Bibliotekarien skulle reglera och kontrollera användarens uppförande
i biblioteket, men också locka nya användare till biblioteket, så att biblioteket kunde sprida upplysningen
så effektivt som möjligt (Skouvig 2004, 136). Den ”korrekta läsningen” var dock inte bara läsning av
nyttig litteratur, utan också läsning på rätt sätt, det vill säga läsning i bibliotekets läsesal under övervakning
av en bibliotekarie (Skouvig 2004, 146).
Redan vid denna tid framhölls vikten av att befolkningen genom läsning i biblioteket blir upplyst och
bildad i syfte att främja samhällsekonomin. Detta samband mellan bildning och samhällsekonomi
uttryckte Palmgren Munch-Petersen (1911, 51) på följande sätt: ”Och man vet numera också, att endast
ett på möjligast högsta bildningsnivå stående folk kan blifva och förblifva utvecklingsdugligt och
konkurrenskraftigt på världsmarknaden”. Folkbiblioteken var också delaktiga i en nationell
identifikationsprocess där målet var att stärka en gemensam nationell identitet på bekostnad av lokala
eller klassbaserade identiteter (Hansson 1999, 119). Samtidigt fanns det inom arbetarrörelsen en tro på
att biblioteket kunde gynna demokratiska reformer som också skulle komma arbetarklassen till godo och
biblioteket sågs som ett medel som kunde stärka tillgången till bildning och därigenom främja arbetarna
i kampen mot överheten. Därmed framträder en spänning mellan å ena sidan en önskan att överbrygga
klassmotsättningar för att skapa social stabilitet och nationell identitet – vilket antogs främja ekonomisk
utveckling – och å andra sidan en förhoppning om att stärka arbetarrörelsens stridsduglighet (Hvenegaard
Lassen 1962, 131–33).
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Vi gör nu ett hopp i historien till 1960-talet – en tid då biblioteket genomgick stora förändringar samtidigt
som världsekonomin och framtidstron var stark och sociala reformer präglade samhället under det som
kallas för ”guldåldern” (Frenander 2012). För de danska biblioteken framstår 1964 som ett nyckelår. Då
antogs en ny bibliotekslag som gav kommunerna ansvar för folkbiblioteken och stadgade att alla
kommuner måste ha folkbibliotek med avdelningar för barn och vuxna (Dyrbye, Danmarks
Biblioteksforening, och Danmarks Biblioteksskole 2005, 188). I den nya lagen hade också
portalparagrafen ändrats så att bibliotekets syfte breddades till att vid sidan av att främja upplysning också
inkludera utbildning och kulturella aktiviteter (Dyrbye, Danmarks Biblioteksforening, och Danmarks
Biblioteksskole 2005, 190). Ungefär samtidigt, 1965, ägde en viktig förändring rum i Sverige då det statliga
stödet till folkbiblioteken ersattes med kommunal finansiering (Frenander 2012, 49). Vid den här tiden
betraktades avgiftsfria lån som en så etablerad praktik i Sverige att någon reglering av detta inte ansågs
vara nödvändig (Frenander 2012, 50). I Danmark däremot kvarstod paragrafen om fria lån när den nya
danska bibliotekslagen antogs 1964. När Sverige långt senare (1997) fick landets första bibliotekslag var
dock rätten till avgiftsfria lån ett bärande argument till att lagen behövdes (Frenander 2012, 73).
Under 1970-talet poängteras bibliotekens sociala ansvar och konceptet om biblioteket som kulturhus slog
igenom i både Sverige och Danmark (Carlsson 2013, 45; Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen 2006a,
117–18). Bibliotekets sociala och utjämnande ansvar knöts samman med ett fokus på ”eftersatta” och
”behövande” grupper (Hedemark 2009, 53). Detta påverkade bilden av folkbiblioteket, men också
bibliotekariens roll. Bibliotekets roll att stärka eftersatta grupper konstruerade nämligen en ny
maktrelation i och med att bibliotekarien i högre utsträckning skulle bidra till att stärka och bemyndiga
användarna, istället för att kontrollera att användarna försågs med god litteratur och uppbygglig kultur.
Även om bibliotekariens relation till användaren därmed har förändrats drastiskt från folkbibliotekens
barndom fram till 1970-talet har bibliotekarien vid denna tid fortfarande en nyckelfunktion – det var
bibliotekarien som skulle uppsöka de eftersatta grupperna och med hjälp av bibliotekets resurser
medverka till att dessa grupper stärkte sina kompetenser så att de inte längre var eftersatta. Bibliotekariens
roll samspelade med bibliotekets samhälleliga uppgift, som var att konstruera aktiva användare som hade
rättigheter som kollektiv, men också subjekt som skulle normaliseras. Denna dubbelhet visar spänningen
mellan bibliotekets disciplinerande och emancipatoriska potential, en spänning som präglar
folkbiblioteket också idag. I analysen i kommande kapitel diskuterar jag de konkreta uttryck som denna
dubbelhet tar i materialet som jag undersöker. Men innan vi ger oss i kast med det kommer jag att
diskutera kultur- och digitaliseringspolitiken.
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Folkbiblioteken i kulturpolitiken
Folkbiblioteken i Danmark och Sverige är en del av respektive kulturministers ansvar. 29 Diskussionen
nedan visar att biblioteken i Danmark och Sverige delvis tillskrivs olika roller i förhållande till demokrati
och utbildning och därför är det intressant att notera att kulturdepartementet i Sverige, till skillnad från
det i Danmark, har enheter för ”Demokrati och det civila samhället” samt för diskrimineringsfrågor,
medan det danska Kulturministeriet, till skillnad från det svenska, har ansvar för folkbildningen. Samtidigt
finns det fundamentala likheter mellan biblioteksväsendet i de två länderna. I både Danmark och Sverige
är det kommunerna som står för finansieringen och driften av folkbibliotek och i båda länderna finns det
en bibliotekslag som styr verksamheten. Denna lag är utgångspunkt för diskussionen i nedanstående
stycke.

Dansk respektive svensk bibliotekslag
Bibliotekslagen i Danmark och bibliotekslagen i Sverige är dokument som på flera sätt både beskriver
och befäster bibliotekets position i det kulturpolitiska och samhälleliga fältet. Den nuvarande svenska
bibliotekslagen började gälla 2013. Fram till dess var portalparagrafen formulerad på följande vis: ”Till
främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell
verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek” (Riksdagen 1996, §2). Efter
omarbetningen har samma ändamålsparagraf utökats till följande skrivning:
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom
att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska
främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell
verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.
(Riksdagen 2013, §2).

En skrivning om att biblioteken ska verka för demokrati har därmed lagts till och läsning nämns inte
längre. Främjandet av ”litteraturens ställning” omnämns dock fortfarande explicit och litteratur får
därmed en särställning i relation till annat material som tillgängliggörs på biblioteken. Vad gäller tillägget
om att bibliotek ska verka för ”det demokratiska samhällets utveckling” så är det betydelsefullt. Målet att
främja demokratin bottnar i IFLA:s och Unescos styrdokument och ett deliberativt demokratiideal som
betonar vikten av platser där människor kan mötas och utbyta åsikter, ifrågasätta och debattera (Dahlquist
[under tryckning]). Synen på bibliotekets roll för det demokratiska samhället har därmed en lång historia,
även om denna roll skrevs in i den svenska bibliotekslagen först 2013.

I Sverige är dock biblioteken placerade under enheten för konstarterna, medan biblioteken i Danmark är placerande under
enheten för kulturarv.
29
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Portalparagrafen i bibliotekslagen i Danmark har varit densamma sedan år 2000. Portalparagrafen i den
danska lagen skiljer sig på två viktiga sätt från den svenska skrivningen. För det första ges böcker (eller
litteratur) inte någon särställning då paragrafen lyder: ”Folkebibliotekernes formål er at fremme
oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede
materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder
internet og multimedier” (Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed 2013, §1). Enligt denna formulering
ges allt material samma vikt. För det andra så omnämns inte biblioteks roll i relation till det demokratiska
samhället. Detta kan ses i ett skandinaviskt sammanhang där den norska bibliotekslagen, i likhet med den
svenska lagen, numer betonar bibliotekets funktion för det demokratiska samhället genom en skrivning i
portalparagrafen om att ”Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig
samtale og debatt” (Lov om folkebibliotek 2014).
Samtidigt finns det aspekter som förenar bibliotekslagarna i Danmark och Sverige. Både den danska och
den svenska bibliotekslagen slår fast att biblioteken ska tillgängliggöra allsidigt och kvalitativt material
utan kostnad. Båda lagarna omnämner också barn som en särskild målgrupp. Men till skillnad från den
danska lagen så har den svenska bibliotekslagen också rubriken ”Prioriterade grupper” och under denna
slår lagen fast att biblioteken ska ”…ägna särskild uppmärksamhet åt personer med
funktionsnedsättning…” och ”…åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål
än svenska… (Riksdagen 2013, §4, §5). Visserligen stadgar den danska lagen att Danmarks Blindebibliotek
ansvarar för att personer med olika former av synnedsättning eller dyslexi kan tillgå lämpligt material och
att Statsbiblioteket ska bistå folkbiblioteken med material till invandrare (Bekendtgørelse af lov om
biblioteksvirksomhed 2013, §14, §15). Dessa skrivningar fastställer dock främst hur biblioteksväsendet
organiseras, medan paragraferna i den svenska lagen slår fast att vissa grupper ska prioriteras, det vill säga
ges företrädesrätt, i verksamheten. Därmed får de svenska biblioteken ett tydligt kompensatoriskt och
utjämnande uppdrag, som inte motsvaras av en liknande uppgift i den danska lagen.
Portalparagrafen i den danska bibliotekslagen som citeras ovan framhåller bibliotekets roll att främja
upplysning och utbildning vid sidan av kulturella aktiviteter. Upplysning och utbildning framhålls också
i den svenska bibliotekslagen, men i den svenska lagen sätts kunskapen i relation till bibliotekets
demokratiska uppdrag (Dahlquist [under tryckning]). I den danska bibliotekslagen och i nationella
styrdokument i Danmark som diskuterar bibliotekets roll i samhället relateras kunskap och utbildning i
högre utsträckning till andra målsättningar, så som nationens globala konkurrenskraft. Denna skillnad
framträder också i de nationella styrdokument som jag diskuterar i nedanstående stycke.
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Nationella styrdokument
I detta stycke utgår jag från det svenska utkastet till ny nationell biblioteksstrategi ”Från ord till handling”
samt den danska rapporten ”Folkebibliotekene i Vidensamfundet”. Det svenska utkastet till ny
biblioteksstrategi presenterar sex målområden; Demokrati, Digitalisering, Tillgänglighet, Läsning,
Utbildning 30 och Infrastruktur. Med stöd i den svenska bibliotekslagens portalparagraf framställs
främjandet av demokrati som det överordnade målet. Strategin konstaterar att: ”Målet [att främja
demokratin] är givet. Men strategin ska visa vägen, peka ut möjligheterna, definiera utmaningar och
förändringsbehov för att nå målet” (Fichtelius, Persson, och Enarson 2018, 8). I strategin pekas också
många utmaningar ut som på olika sätt hotar demokratin, såsom bristande medie- och
informationskompetens och läsförståelse samt icke-användning av biblioteket. Även om en mångfald av
utmaningar lyfts fram så har de flesta åtgärderna det gemensamt att de framhåller tillgängliggörandet av
information och litteratur som det medel som biblioteket ska använda för att åtgärda utmaningarna och
därmed främja demokratin. Sambandet mellan biblioteket, materialet som biblioteket tillgängliggör och
demokratin framstår därmed som starkt i den svenska rapporten. Den danska rapporten
”Folkebibliotekene i Vidensamfundet” omnämner däremot bara begreppet ”demokrati” när
folkbibliotekets framväxt beskrivs, när insatser som läxhjälp och hjälp vid informationssökning
diskuteras, samt när det multikulturella samhället och bibliotekets roll i detta behandlas. Därmed
framställs inte främjandet av demokratin i samma höga grad som ett explicit mål att verka för.
”Folkebibliotekene i Vidensamfundet” lyfter istället fram lärande, och mer specifikt livslångt lärande, som
den övergripande målsättningen, även om det inte explicit omtalas som ett övergripande mål i rapporten.
I rapporten formuleras bibliotekets roll i relation till kunskap, information och värdeskapande, det vill
säga de aspekter som också lyfts fram i den danska bibliotekslagen, på följande sätt:
I vidensamfundet er folkebibliotekets indsats for at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet vigtigere
end nogen sinde før. Samfundets værdiskabelse baseres i stigende grad på borgerens evne til at omsætte
information til viden og til at udnytte denne viden til at skabe ny værdi. I kraft af den øgede konkurrence, der
er et resultat af globaliseringen, bliver denne værdiskabelse endnu mere central.
(Styrelsen for Bibliotek og Medier 2010, 9)

Individen förväntas alltså tillskansa sig kunskap och därmed bidra till att skapa värde, så att Danmark står
starkare i den globala konkurrensen. Bibliotekets roll blir att bistå individerna så att de kan hitta
information och använda den ”effektivt” (Styrelsen for Bibliotek og Medier 2010, 9) för att stärka sina
möjligheter att navigera i samhället och själva lösa problem. Utvecklingen av kunskap och kompetenser,

Under rubriken ”Utbildning” diskuteras de så kallade utbildningsbiblioteken, det vill säga förskole-, skol-, högskole-, och
universitetsbibliotek. Dessa bibliotek är en del av det formella utbildningsväsendet och de är en pedagogisk resurs. Eftersom
jag i föreliggande avhandling fokuserar på folkbibliotek har jag valt att inte inkludera detta kapitel i diskussionen.
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bland annat genom läraktiviteter i biblioteket, beskrivs därför både som ett personligt bildningsprojekt
och som en process som stärker samhället. Detta kan kontrasteras mot hur folkbibliotekens
tillgängliggörande av kunskap och information i det svenska utkastet till biblioteksstrategi istället förstås
utifrån ett demokratifrämjande perspektiv. Utgångspunkten i den svenska rapporten är att den som söker
efter kunskap i dag riskerar att få fram information som inte är sann, som är propaganda eller som är
inklämd i en filterbubbla istället för den rika ”…kunskap och det genomarbetade källgranskade material
som finns inom biblioteksväsendet” (Fichtelius, Persson, och Enarson 2018, 3). Bibliotekets
tillgängliggörande av information syftar därmed i den svenska rapporten till fri åsiktsbildning, snarare än
till att stärka landets konkurrenskraft. Även om omnämnandet av filterbubblor och risken med falsk
information anknyter till en diskussion som aktualiserades efter att den danska rapporten skrevs så
kvarstår skillnaden mellan att relatera informationsbehov till demokratiska ideal och fri åsiktsbildning
eller till ekonomiska mål.
Den ovan beskrivna skillnaden i fokus märks också i de båda rapporternas förhållningssätt till läsning.
Både den svenska och den danska rapporten lyfter fram respektive befolknings minskade läsande som
ett problem. Den danska rapporten presenterar statistik från OECD som visar att många danskars
läsfärdigheter är otillräckliga, både för att klara sig i vardagen och på arbetsmarknaden (Styrelsen for
Bibliotek og Medier 2010, 37). På motsvarande sätt lyfter den svenska rapporten fram att ”[f]lera
undersökningar pekar på en negativ utveckling vad gäller läsförståelse, läsvanor och läsintresse”
(Fichtelius, Persson, och Enarson 2018, 36). Detta problem sätts dock i olika kontexter. I utkastet till ny
svensk biblioteksstrategi kopplas läsningen till bibliotekets uppgift att främja demokratin och kapitlet
”Läsning” inleds således med meningen: ”Att kunna läsa och förstå det man läser är en demokratisk
fråga” (Fichtelius, Persson, och Enarson 2018, 35). Den danska rapporten däremot framhåller att
bristande läsfärdigheter försvårar det livslånga lärandet, vilket i slutändan kan leda till att individer saknar
nödvändiga ”…forudsætninger for at være produktiv i vidensamfundet…” (Styrelsen for Bibliotek og
Medier 2010, 37). Därmed tydliggörs betydelsen av vilken rationalitet som dominerar styrdokumentet. I
det avslutande avsnittet i detta kapitel återkommer jag till dessa bakomliggande rationaliteter.
Både den svenska och den danska rapporten diskuterar vikten av biblioteket som fysisk plats.
Biblioteksrummet har en framskjuten position i rapporten ”Folkebibliotekene i Vidensamfundet” som
konstaterar att: ”Biblioteket er samfundets sidste ikke-kommercielle mødested, som et flertal af
befolkningen er brugere af” (Styrelsen for Bibliotek og Medier 2010, 10). På liknande sätt lyfter den
svenska rapporten fram biblioteksrummet som en kravlös mötesplats som ”inbjuder alla att komma”
(Fichtelius, Persson, och Enarson 2018, 17). I den danska rapporten diskuteras biblioteksrummet
framförallt under rubriken ”Åbne biblioteker” samt i redogörelsen för en ny teoretisk modell för
folkbiblioteket som består av fyra (fysiska och virtuella) rum; lärrummet, inspirationsrummet,
mötesrummet samt det performativa rummet (Styrelsen for Bibliotek og Medier 2010, 47–48). Rapporten
framhåller att biblioteksrummet ska ses som ett eget medium och föreslår att folkbiblioteken ska utveckla
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detta medium genom ökad tillgänglighet, fler aktiviteter och bättre anpassning till användarna. Åtgärder
för att öka tillgängligheten är bland annat längre öppettider, ”...gerne med differentieret betjening...”
(Styrelsen for Bibliotek og Medier 2010, 55), det vill säga delvis obemannade tider. Även det svenska
utkastet till ny biblioteksstrategi lyfter fram vikten av utökade öppettider och obemannade öppettider
framställs också i den svenska rapporten som ett sätt att utöka öppettiderna. Samtidigt slår rapporten fast
att ”[m]eröppet ska inte vara en besparingsåtgärd utan en offensiv satsning” (Fichtelius, Persson, och
Enarson 2018, 18).
Ytterligare en likhet mellan rapporterna är att båda, när de diskuterar biblioteket som fysisk plats,
framhåller vikten av att biblioteket är för alla. Detta manifesterar hur just biblioteksrummet ses som ett
verktyg med vilket användare med olika intressen och livssituationer kan sammanföras. Detta uttrycks i
den danska rapporten på följande sätt: ”Bibliotekets bidrag til den samfundsmæssige sammenhængskraft
illustreres måske allerbedst i det moderne biblioteksrum, hvor borgerne gennem en lang række aktiviteter
mødes på tværs af sociale, kulturelle og etniske grupper” (Styrelsen for Bibliotek og Medier 2010, 10).
Citatet är ett exempel på hur mellanmänskliga möten i biblioteksrummet ”på tvärs” över antagna gränser
anses främja gemenskap, både i biblioteket och i det omgivande samhället.
Jag vill slutligen lyfta fram att både det svenska utkastet till biblioteksstrategi och den danska rapporten
”Folkebibliotekene i Vidensamfundet” konstaterar att digitaliseringen påverkar folkbiblioteket, dels
genom att digitaliseringen förändrar materialet som biblioteket tillgängliggör, dels genom att den
teknologiska utvecklingen ställer nya krav på biblioteksservicen, exempelvis i form av insatser för att öka
användarnas digitala kompetens. Detta för oss över i nästa avsnitt i vilket jag diskuterar
digitaliseringspolitiken i Sverige och Danmark.

Digitalisering och obemannade bibliotek
Digitaliseringen har idag en självklar plats när bibliotekets utveckling diskuteras. De teknologiska
förändringar som digitaliseringen har inneburit, förståelsen av dessa förändringar, samt bruket av de nya
teknologierna spelar en väsentlig roll för biblioteken. Digitaliseringen är också intimt förbunden med
implementeringen av obemannade öppettider – digitalisering och teknologier för självservice möjliggör
obemannade öppettider och detta möjliggörande kan i sig förstås som en uppmaning att också införa
obemannade tider.
Ibland fokuserar samtalet om digitalisering på aspekter som relaterar till teknologi och tekniska lösningar.
Jag förstår teknologi som inbäddad i sociala och ekonomiska strukturer och digitaliseringen är inte en
neutral och på förhand given process. Tvärtom visar jag i diskussionen nedan att digitaliseringspolitiken
i Danmark och Sverige skiljer sig åt, vilket påverkar hur individerna styrs och subjektiveras. Att teknologin
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är sammanbunden med den sociala kontexten innebär dock inte att det inte har någon betydelse hur de
tekniska artefakter är utformade (Winner 1980). I analysen diskuterar jag exempelvis konsekvenserna av
de tekniker som används för att tillgå biblioteksrummet under obemannade tider i Sverige respektive
Danmark.
Digitalisering är ett begrepp som är verksamt på flera nivåer. Brennan och Kreis (2014) poängterar att
det på engelska finns två närliggande ord, ”digitization” och ”digitalization”, med något olika betydelse.
”Digitization” är den tekniska process genom vilken analog information blir digital, det vill säga
konverteras till binära värden som ettor och nollor. Denna transformering innebär bland annat att data
enkelt kan lagras och transporteras (Brennen och Kreiss 2014).31 ”Digitalization” däremot syftar på hur
användningen av digital teknologi påverkar samhällen eller organisationer (Brennen och Kreiss 2014). I
en sådan kontext diskuteras också ofta information som en organiserande aspekt. Det svenska begreppet
”digitalisering” innefattar både ”digitization” och ”digitalization”. När jag refererar till digitalisering
inkluderar det visserligen den tekniska processen, som i en bibliotekskontext bland annat resulterat i eböcker, databaser och bibliotekskataloger på webben samt självbetjäningsmaskiner för exempelvis inoch utlåning, men framförallt är jag intresserad av hur bruket av sådan teknologi förändrar biblioteket –
och samhället – generellt, det vill säga motsvarigheten till den engelska termen ”digitalization” (Baker och
Evans 2011).
I nedanstående stycke kontextualiserar jag digitala bibliotek och diskuterar hur vår digitaliserade samtid
påverkar bibliotekets roll och uppgifter. Därefter lyfter jag i nästa stycke blicken från biblioteksväsendet
och diskuterar digitaliseringspolitiken i Danmark och Sverige och hur skillnaden mellan ländernas
digitaliseringspolitik påverkar konstruktionen av subjekt i respektive land.

Digitala och analoga bibliotek
Ofta talas det om det digitala biblioteket i kontrast till det fysiska biblioteksrummet. En sådan förståelse
implicerar ett (tidigare) analogt biblioteksrum som i och med den teknologiska utvecklingen kompletteras
med, eller i vissa fall blir utbytt av, ett digitalt bibliotek (se ex. Høyrup, Nielsen, och Hjørland 2012). I ett
sådant sammanhang förstås ett digitalt bibliotek som digitala tjänster och digitalt material, exempelvis eböcker, chattar och databaser med tidskrifter som antingen har digitaliserats eller som är framställda i
digital form, som tillgängliggörs för användarna online. Det innebär att användaren kan ta del av
materialet via en av bibliotekets datorer, men ofta går det också att ta del av materialet hemifrån. Därmed
förstås digitalisering som en praktik med vilken information kan överföras mellan olika media, men denna
Att digital information enkelt kan transporteras är inte nödvändigtvis positivt i alla sammanhang. Denna omständighet
riskerar nämligen att lösgöra informationen från det sammanhang den är skapad i, vilket försämrar möjligheten att förstå
informationen (Hjørland 2012, 101).
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praktik är inte neutral utan den påverkar både innehållet och biblioteksinstitutionens identitet (Hansson
2015).
Jag menar att en sådan förståelse av det digitala biblioteket tenderar att bli reduktionistisk genom att det
”digitala” biblioteket enbart omfattar digitala material och tjänster samtidigt som det ”analoga”
biblioteket, som implicit förutsätts vara dess motpol, enbart omfattar icke-digitala material och tjänster.
Eftersom det fysiska ”analoga” biblioteksrummet delvis utgörs av artefakter, såsom datorer, som
tillgängliggör digitalt material anser jag inte att en sådan uppdelning är fruktbar – det finns ingen skarp
gräns mellan det digitala och det fysiska biblioteket och olika former av artefakter och teknologier
påverkar varandra och samverkar (jfr. Skouvig 2004, 19). Även om inte alla delar av
biblioteksverksamheten inkluderar digitala aspekter så formas och påverkas hela biblioteksverksamheten
av digitaliseringen. Detta kan exemplifieras med att bibliotekets funktion som fysisk mötesplats kan sägas
ta plats vid sidan av och oberoende av digitaliseringen, men möjligheten att via internet hitta till
biblioteket och att på bibliotekets webbsida få information om vad som pågår i biblioteksrummet kan
inverka på vilka som möts i rummet och vilka förväntningar de har. Tillgången till digitala verktyg kan
dessutom påverka vad användarna gör i biblioteket. Samtidigt kan givetvis enskilda användare välja att
endast bruka analoga tjänster i biblioteket, men jag hävdar att dessa tjänster i ett större sammanhang
samspelar med digitala funktioner. Därmed förstår jag biblioteket som en helhet, men det är en helhet
som kontinuerligt skapas och som därmed också kontinuerligt förhandlas och förändras i en process som
inbegriper personer, artefakter, diskurser, digitala verktyg, med mera.
Implementeringen av obemannade öppettider är sammanflätad med detta fysiska och digitaliserade
bibliotek. Jag förstår obemannade öppettider både som en produkt av, och som en medskapare till,
digitaliseringen av bibliotek. Digitala verktyg, så som datorer, digitala bibliotekskataloger och
självserviceautomater möjliggör införandet av obemannade öppettider32 (jfr. Johannsen 2012b, 340), även
om inte varje enskilt verktyg utgör en förutsättning för att användarna ska klara sig utan närvarande
personal. Detta synliggör hur olika former av självbetjäningslösningar samspelar med digitaliseringen i
det obemannade biblioteket. Samtidigt är digitaliseringen och införandet av ny teknologi på biblioteken
en utveckling som är förbunden med föreställningar om framåtskridande och modernitet. I ett sådant
sammanhang kan implementeringen av obemannade öppettider, som möjliggörs av och förutsätter viss
teknologi, bidra till att legitimera biblioteket som en modern och framåtriktad institution. I nästa avsnitt
utvecklar jag diskussionen om hur digitaliseringen skrivs fram som en modern naturkraft.
På motsvarande sätt som hela biblioteket färgas av digitaliseringen menar jag att samhället i stort påverkas
av – och påverkar – denna process. Samtidigt som digitaliseringen har slagit igenom har mängden
information i samhället ökat och information genomsyrar allt fler områden, vilket delvis beror på att
32

Åtminstone så som jag i denna avhandling förstår och använder benämningen ”obemannade bibliotek”.
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digitaliseringen gör det enkelt och billigt att dela och sprida information. Denna informatisering medför
förändringar för samtliga samhällsinstitutioner och för vårt sociala vara, samtidigt som
informationsteknologin påverkas av samhällets och individernas agerande (Webster 2014, 9). Inte minst
påverkar digitaliseringen och informatiseringen bibliotekets samhälleliga roll och uppgifter. Traditionellt
har bibliotek haft i uppdrag att tillgängliggöra litteratur och information (Baker och Evans 2011). Idag
poängteras bibliotekets uppgift att medverka till skapandet av digitalt kompetenta användare eller digitalt
kompetenta medborgare, exempelvis genom it-kurser, men också genom riktade satsningar på ”det
digitala biblioteket” i både Danmark och Sverige (se ex. Digitaliseringskommissionen 2016;
Digitaliseringsstyrelsen 2017).
Uppgiften att bidra till digital kompetens kan ses som en naturlig del av bibliotekets traditionella uppdrag
att tillgängliggöra information. Men det går också att tolka uppgiften att främja digitala kompetenser som
något som sträcker sig utöver det traditionella tillgängliggörandet av information. Bruket av
informationsteknologi inkluderar nämligen användarens hela livsvärld, såsom möjligheter på
arbetsmarknaden, kontakter med myndigheter, konsumtion av varor och kultur och relationer med familj
och vänner. Detta vidgade uppdrag kan relateras till senmodernitetens individualism, där individens
förändrade identitet är en reflexiv process som genomsyrar hela livet (Giddens 1997, 46). I
folkbiblioteken manifesteras förväntningarna på självreflektion i att biblioteket får till uppgift att sörja för
enskilda användares personliga utveckling, bland annat med hjälp av informationsteknologi (Carlsson
2013, 49). Samtidigt innebär införandet av digitala verktyg och automatisering i biblioteket att kraven som
ställs på den enskilda användaren att behärska de tekniska lösningarna ökar, inte minst under obemannade
öppettider då användaren ska kunna nyttja bibliotekets utbud på egen hand. I nedanstående stycke
utvecklar jag resonemanget om vad digitaliseringen och den förda digitaliseringspolitiken innebär för
användaren och för förväntningarna på individen.

Digitaliserade subjekt
Digitaliseringen av och inom biblioteken är sammanvävd med digitaliseringsprocesser i det omgivande
samhället. I dessa processer spelar den nationella digitaliseringspolitiken i Danmark respektive Sverige en
viktig roll. Därför avser jag nu att fördjupa mig i den.
Den danska digitaliseringspolitiken administreras av Digitaliseringsstyrelsen som inrättades 2011 och som
är underställd Finansministeriet. Redan 2001 påbörjades dock den nationella planmässiga politiken med
så kallade digitaliseringsstrategier som involverar kommuner, regioner och staten och som syftar till att
digitalisera den offentliga sektorn. 2016 presenterades den nu gällande femte digitaliseringsstrategin som
sträcker sig fram till 2020. Digitaliseringsstyrelsen är ansvarig för att implementera målen som fastställs i
digitaliseringsstrategin.
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I Sverige tillsattes en Digitaliseringskommission 2012 som i likhet med danska Digitaliseringsstyrelsen
hade ett statligt uppdrag att främja digitaliseringen, men jag ser två viktiga skillnader mellan den svenska
Digitaliseringskommissionen och den danska Digitaliseringsstyrelsen. 33 För det första hade den svenska
kommissionen i uppgift att undersöka olika aspekter av digitaliseringen, inte att administrera den. För det
andra har Digitaliseringsstyrelsen i uppgift att digitalisera den offentliga sektorn i Danmark, medan
Digitaliseringskommissionen undersökte digitaliseringen överlag i Sverige. Dessutom hade den svenska
Digitaliseringskommissionen till skillnad från Digitaliseringsstyrelsen ett tidsbegränsat uppdrag och 2016
publicerade kommissionen sitt slutbetänkande (Digitaliseringskommissionen 2016, 17). I skrivande stund
(augusti 2018) är det istället digitaliseringsministern som driver den svenska regeringens politik för
digitalisering, enligt regeringens relativt nyligen antagna digitaliseringsstrategi (Regeringen 2017a). Detta
är den första svenska nationella digitaliseringsstrategin som antagits av regeringen och strategin bygger
delvis på Digitaliseringskommissionens betänkande.
Vid en första anblick finns det flera likheter mellan digitaliseringsstrategierna i de båda länderna. Båda
strategierna framhåller det egna landets framstående position i ett internationellt perspektiv i förhållande
till digitaliseringen (Digitaliseringskommissionen 2016; Digitaliseringsstyrelsen 2016). Även de
övergripande målen pekar i samma riktning, då båda länderna framhåller vikten av digitalisering för
ekonomisk konkurrenskraft, innovation och effektivitet. Digitaliseringen presenteras därmed i både
Danmark och Sverige som en modern kraft som samhället måste utnyttja på bästa sätt för att inte hamna
efter i den internationella konkurrensen. Att digitalisering associeras med modernitet och hastigt
framåtskridande märks bland annat i en kärnfull formulering i den danska digitaliseringsstrategin: ”Så
fremtiden er nu, ikke om en generation eller to” (Digitaliseringsstyrelsen 2016, 4).34
I digitaliseringsstrategierna dras paralleller mellan tidigare samhällsförändringar och samtiden. ”I början
av förra århundradet var det industrialiseringen som stod för den stora förändringen. Dagens
samhällsutveckling drivs och formas till stor del av digitaliseringen”, står det exempelvis i den svenska
strategin (Regeringen 2017a). Genom att på så vis hänvisa till en utveckling som har ägt rum, där det
redan har konstruerats ett narrativ så att utvecklingen sedd i backspegeln framstår som linjär, framstår
också den förändring vi är inne i som given. Föreställningen att digitaliseringen är en realitet som vi inte
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1 september 2018 inrättades en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn i Sverige (Regeringen 2017b).

Viljan att ställa det nya och moderna mot något gammalt och föråldrat är inte ny och förekommer också inom biblioteksoch informationsvetenskapliga narrativ. Inte minst i Danmark har folkbibliotekens framväxt i viss forskning framställts som
en framgångssaga där enskilda personer ges en stor roll i organiserandet av en ny och effektiv biblioteksorganisation präglad
av upplysningens ideal (se ex. Hvenegaard Lassen 1962). Detta förenklade narrativ analyserar och dekonstruerar Laura Skouvig
(2004) i sin avhandling i vilken hon exempelvis problematiserar den tidigare gängse bilden av att folkbibliotekets framväxt
innebar att föråldrade och primitiva boksamlingar efter mycket arbete ersattes av moderna folkbibliotek. I denna
gränsdragning mellan gammalt och nytt som Skouvig analyserar är det framförallt teknik i form av en ny organisation med ett
”modernt” sätt att hantera materialet som grundlägger skiljelinjen, medan det idag är teknik i form av nya (digitala) verktyg
som grundlägger den dragna skiljelinjen.
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kan påverka i större utsträckning utan bara anpassa oss till uttrycks i den danska strategin: ”Det er ikke
et spørgsmål, om udviklingen rammer os – men hvordan vi som samfund formår at tilpasse os og udnytte
de nye teknologiske muligheder til at skabe velfærd og velstand…” (Digitaliseringsstyrelsen 2016, 4).
Tidigare har bland andra Sara Marinus Jensen, i avhandlingen It-labyrinter, udestuer og dis/abilities (2014),
visat hur digitalisering i en dansk kontext kopplas till ett evolutionärt framåtskridande. Marinus Jensen
(2014, 47) menar att historien om digitalisering i den danska digitaliseringsstrategin blir: ”…en del af en
darwinistisk udviklingshistorie, hvor teknologien forstås som noget, der kan bringe mennesket op på et
højere og højere udviklingsstadie”. Synen på digitaliseringen som en utvecklingshistoria bortom vår
kontroll är också påtaglig i den senaste danska strategin som beskriver digitaliseringen som ”…hastig,
voldsom og uforudsigelig…” (Digitaliseringsstyrelsen 2016, 4). Jag nämner ovan att också den svenska
strategin naturaliserar utvecklingen, men jag ser en skillnad mellan strategierna då den svenska
digitaliseringsstrategin delvis har en annan argumentation än den danska. Exempelvis konstaterar den
svenska strategin att digitalisering inte är ett självändamål (Regeringen 2017a, 9). Den svenska strategin
framhåller också de sociala aspekterna i högre utsträckning än den danska och uttrycket ”ett hållbart
digitaliserat Sverige” är centralt och används både återkommande i texten och i strategins rubrik. Med
bakgrund i denna sociala tillgång till digitalisering diskuteras risker i den svenska strategin och
digitaliseringspolitiken syftar delvis till att ”hantera” dessa risker (Regeringen 2017a, 8). I den danska
strategin betonas istället vikten av effektivitet och användarvänlighet då det effektiva nyttjandet av
digitaliseringen ska skapa värde för både invånare och företag (Digitaliseringsstyrelsen 2016). Exempelvis
framställs målet med digitaliseringen i den fjärde strategin som: ”…at anvende digitalisering til at forny
den offentlige sektor og gøre den mere effektiv” (Digitaliseringsstyrelsen 2011, 3). I den senaste strategin
formuleras visionen på följande sätt: ”Offentlig digitalisering skaber værdi, vækst og effektivisering og
fastholder danskernes tillid til det digitale samfund” (Digitaliseringsstyrelsen 2016, 14). Dessa skillnader
mellan Sverige och Danmark speglar olika rationaliteter som vägleder digitaliseringen. Även i
diskussionen nedan framkommer liknande skillnader mellan länderna.
Styrningen för att skapa digitala invånare i Danmark sker genom samordnade offentliga insatser, såsom
e-legitimation i form av NemID, kontolösningen NemKonto, webbportaler som till exempel borger.dk
samt lagar som bland annat stadgar att alla invånare i Danmark måste nyttja digital självbetjäning och
digital post i kommunikationen med det offentliga (Bekendtgørelse af lov om Digital Post fra offentlige afsendere
2016; Lov om Offentlig Digital Post 2012). I Sverige finns det inga motsvarande allomfattande offentliga
digitala lösningar. Exempelvis finns det tre olika system för e-legitimation i Sverige, där e-legitimationen
som bankerna utfärdar, så kallat BankID, är det mest använda. Det finns inte heller någon svensk
motsvarighet till borger.dk eller liknande webbsidor. Dessutom finns det inga svenska lagar som gör
digitaliseringen obligatorisk, utan styrningen mot att digitalisera samhället sker istället genom att
invånarna ska ges digitala kompetenser och digital trygghet (Regeringen 2017a).
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Jag menar att den skillnad jag påvisar ovan mellan den danska och den svenska strategin har två
huvudkomponenter; dels är den danska strategin mer explicit om hur subjekten ska digitaliseras, dels är
den danska strategin explicit om att alla subjekt ska digitaliseras. Trots dessa skillnader framstår målet
som detsamma, det vill säga en digitalisering som omfattar alla. Vad gäller den första komponenten läser
jag den danska strategin som att det finns en väg till det digitaliserade samhället. Detta beror delvis på att
strategin innefattar specifika offentliga lösningar, såsom de ovan nämnda (NemID, NemKonto,
borger.dk, et cetera). Det är också bruket av dessa lösningar som på olika sätt skrivs in i lagen. Exempelvis
ger webbportalen borger.dk, som ska vara medborgarens port till den offentliga sektorns digitala tjänster,
individen åtkomst till sin digitala post som individen enligt lag måste använda. Att vara digitalt kompetent
är därmed att ta del av digitaliseringen på ett specifikt sätt. Detta diskuterar Marinus Jensen (2014) då
hennes forskning visar att även om de personer som ingår i hennes undersökning är digitaliserade så är
de inte digitaliserade på det sätt som den offentliga sektorn i Danmark förespråkar. Exempelvis använder
sig ”Torben”, en av personerna med stor it-kompetens som ingår i hennes undersökning, inte av
webbsidan borger.dk (Marinus Jensen 2014, 146). Därmed anses han inte ha tillräcklig kännedom om it
enligt den offentliga digitaliseringsstrategin, trots att han dagligen använder informationsteknologi. Detta
visar hur dikotoma kategorier, som att antingen ses som digitalt kompetent eller som digitalt inkompetent,
konstruerar subjektspositioner genom att reducera en komplex verklighet.
Denna enkelspåriga syn på digitalisering ställs på sin spets i den danska lagstiftningen som ålägger alla
över 15 år ”som kan” att använda digital kommunikation med det offentliga (Lov om Offentlig Digital Post
2012). Undantag från lagen kan dock beviljas personer som uppfyller något av fem fastställda kriterier,
såsom till exempel funktionsnedsättning eller avsaknad av dator. Syftet med att alla invånare ska använda
sig av vissa specificerade digitala tjänster och praktiker är att öka effektiviteten. Införandet av obligatorisk
digital post motiveras således med att skattepengar inte ska: ”…bruges på porto og papirflytteri, når vi
har digitale løsninger, der kan løse opgaverne mere effektivt” (Digitaliseringsstyrelsen 2011, 3). Lagen om
offentlig digital post lanserades i den fjärde digitaliseringsstrategin och enligt strategin förväntas 80
procent av danskarna kunna använda digital post (Digitaliseringsstyrelsen 2011, 14). Samtidigt som denna
tvingande åtgärd implementerades så försäkrar strategin att det kommer att finnas hjälp till dem som inte
kan använda digital post och att hänsyn ska tas till dessa personer (Digitaliseringsstyrelsen 2011, 14). I
den nu gällande femte digitaliseringsstrategin framhålls också målet om ”digitalisering for alle”, som är
ett av nio fokusområden i strategin. Det innebär att invånare som har svårt att navigera i det digitala
landskapet ska få hjälp och vägledning och befolkningens digitala kompetens ska stärkas
(Digitaliseringsstyrelsen 2016, 57). Trots detta så är det övergripande målet tydligt; alla som kan ska
kommunicera digitalt med det offentliga och på sikt ska alla omfattas av digitaliseringen.
I Sverige finns det inte motsvarande tvingande insatser för digitalisering. Istället framhåller
Digitaliseringskommissionen åtgärder för att främja digitalisering och digitaliseringsstrategin betonar
betydelsen av invånarnas ”förmåga” och ”möjlighet” att delta i det digitala samhället
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(Digitaliseringskommissionen 2016; Regeringen 2017a, 12). Digitaliseringen skrivs därmed tydligt in i en
diskurs som framhåller statens utjämnande ansvar. Exempelvis står det i digitaliseringsstrategin att en
”hållbar digitalisering” måste bidra till ”en jämställd samhällsutveckling”, samt att frågan om mångfald
måste beaktas (Regeringen 2017a, 13). Samtidigt är målet också i den svenska strategin att digitaliseringen
ska omfatta alla. Istället för att instifta lagar så ska detta ske genom att hinder för digitaliseringen
undanröjs. Därmed genomsyras den svenska strategin av ett implicit antagande om digitaliseringens
”godhet” som antas medföra att alla vill delta i det digitala samhället, bara de får möjlighet. Att alla antas
vilja delta i digitaliseringen uttrycks också explicit, som i följande formulering: ”Alla ska våga lita på digitala
tjänster och både vilja och kunna bidra till användningen av dessa” (Regeringen 2017a, 16).
De huvudsakliga hinder som den svenska strategin identifierar hos individerna är bristande kompetens
och trygghet i användningen av digitala tjänster. Den digitala kompetensen beskrivs både som en teknisk
färdighet och som medie- och informationskunnighet (Regeringen 2017a, 12–13). Strategin betonar
vikten av att alla invånare oavsett kön, social bakgrund och ålder är digitalt kompetenta. Biblioteken ses
som viktiga aktörer för att uppnå detta: ”Många bibliotek arbetar med digital kompetens och medie- och
informationskunnighet och biblioteken har en viktig roll för att öka den digitala kompetensen hos
allmänheten” (Regeringen 2017a, 13). När individernas trygghet att använda digitala tjänster tas upp
diskuteras vikten av säkra tekniska lösningar och integritet. Trots detta så framstår individens känsla av
tillit och trygghet som lika avgörande som den faktiska säkerheten.
I den svenska strategin knyts risken att vissa individer inte lyckas hänga med i digitaliseringen samman
med risker på en samhällelig nivå, så som risker för brist på innovation, bristande konkurrenskraft och
brist på jämlikhet (Regeringen 2017a). Om individerna saknar tillräcklig digital kompetens eller tillit till
de digitala tjänsterna riskerar detta med andra ord att påverka den samlade innovationskraften i Sverige
och landets möjlighet att konkurrera globalt. Genom att skapa digitalt kompetenta och trygga subjekt kan
därmed också de ekonomiska målen nås – mål som liknar målen i den danska digitaliseringsstrategin.
Med andra ord handlar digitaliseringspolitiken i båda länderna om att effektivt disponera resurserna, det
är vägen mot digitaliseringen som skiljer sig åt. Denna skillnad är dock inte oväsentlig eftersom de olika
vägarna också förutsätter och konstruerar delvis olika subjekt.
Danmarks respektive Sveriges väg till digitalisering präglar de lösningar som presenteras i respektive lands
digitaliseringsstrategier. Den danska strategin beskriver digitaliseringen som en våg, där vi nu är inne i
den femte vågen i och med den femte digitaliseringsstrategin. Som en parallell till denna vågmetafor kan
skillnaden i utgångspunkt beskrivas som att digitaliseringen i den danska strategin är en enorm
framgångsvåg som vi måste skynda oss att fånga och anpassa oss till, så att vi kan surfa vidare mot
framtiden. Den svenska strategin framställer istället vågen som något vi måste fånga för att ta tillvara på
möjligheter, men också för att inte drabbas av negativa konsekvenser, samtidigt som vågsurfingen måste
hanteras för att undvika att vissa faller i vattnet. I Danmark blir lösningen på digitaliseringens problem
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att alla med hjälp av offentliga insatser surfar samma våg på samma sätt, medan lösningen i Sverige både
handlar om att främja vågsurfingen och att hantera dess risker.
Dessa olika förhållningssätt till digitaliseringen både förutsätter och konstruerar olika subjekt. Den danska
digitaliseringsstrategin förutsätter att majoriteten är kompetenta subjekt som accepterar ett stort
individuellt ansvarstagande. Visserligen finns det hjälp att få för den som inte själv klarar att hantera de
digitala lösningarna, men hjälpen syftar i första hand till att göra individen kompetent att navigera själv.
Digitaliseringen i sig ses också som en teknologi som ökar individernas möjligheter till självstyrning
genom att de med hjälp av digitala lösningar kan hantera fler uppgifter själva (Digitaliseringsstyrelsen
2016, 14). Därmed samspelar digitaliseringspolitiken med ett nyliberalt subjekt som tar individuellt ansvar
för sitt öde (Rose och Miller 2010, 297). I den svenska digitaliseringsstrategin problematiseras istället en
ojämlikhet mellan subjekten som antas ha bristande kompetenser och möjligheter att fullt ut delta i
digitaliseringen. Genom att öka individernas kompetenser och trygghet kan dessa hinder överkommas så
att skillnader i möjligheten att delta i det digitala samhället minskas och digitaliseringens risker hanteras,
vilket i förlängningen möjliggör ett ökat individuellt ansvarstagande. Styrningen har därmed både
nyliberala och sociala drag.

Rationaliteter som styr
I ovanstående diskussion framträder en spänning mellan målsättningar som rör effektivitet, tillväxt och
konkurrens å ena sidan och målsättningar som rör demokrati, gemenskap och social sammanhållning å
andra sidan. Jag menar att dessa olika målsättningar kan relateras till två huvudsakliga rationaliteter som
både påverkar kulturpolitiken och digitaliseringspolitiken; en nyliberal rationalitet och en social
rationalitet (jfr. Rose och Miller 2010) (se också stycket Styrning som ekonomi, kapitel 2,). Båda dessa
rationaliteter verkar dock i en större liberal kontext och ska därför förstås som olika uttolkningar av denna
kontext och inte som mot varandra stående logiker. När jag i det avslutande kapitlet i avhandlingen
diskuterar två subjektiviteter som konstrueras i biblioteket relaterar dessa subjektskonstruktioner till de
rationaliteter som jag nu diskuterar.

Nyliberal rationalitet
Målsättningar som ovan nämnda effektivitet, tillväxt och konkurrens samspelar med vad jag benämner
som en nyliberal rationalitet. Jag skriver i teorikapitlet att en rationalitet är ett sätt att tänka om hur saker är
och hur de borde vara. Den nyliberala rationaliteten färgar därmed både förståelsen av vad kultur och
digitalisering är och vad de borde vara. Den danska kulturpolitiken, som präglas av denna rationalitet,
förstår därmed kultur som en aspekt som ska främja målsättningar som ligger utanför kulturens område,
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som landets tillväxt och konkurrenskraft. När kulturens möjligheter att bidra till gemenskap och ökad
social tillhörighet diskuteras relateras detta till hur social sammanhållning är en faktor som bidrar till
nationens samhällsekonomiska styrka. Gemenskapen blir därmed ett medel för att främja landets
möjligheter i den globala konkurrensen. I den danska digitaliseringspolitiken märks denna rationalitet
genom att digitaliseringen motiveras utifrån ekonomiska målsättningar som framhåller vikten av dansk
konkurrenskraft och tillväxt. Även den svenska digitaliseringspolitiken framhåller sådana mål, vilket visar
att den nyliberala rationaliteten gör sig gällande även i denna, om än i mindre utsträckning.
När den nyliberala rationaliteten sätts i spel så relateras kulturens legitimitet till möjligheten att bidra till
ekonomiska målsättningar, vilket resulterar i en instrumentell kulturpolitik. Belfiore (2002, 95) beskriver
hur det som från början var en defensiv strategi för att legitimera statliga satsningar på kultur allt mer har
omvandlats till en offensiv politik för att motivera ökade resurser till kulturen utifrån en tro på att det ska
generera ekonomisk avkastning. Denna tro genomsyrar också ”Folkebibliotekerna i vidensamfundet”.
Samtidigt finns det en annan, negativ, sida av den ekonomiska argumentationen som bland annat
framträder i styrdokumenten för Köpenhamns bibliotek. Istället för att argumentera för att kultur kan
generera tillväxt så framhåller denna andra sida av argumentationen vikten av att ”effektivisera”
verksamheten för att minska utgifterna. I en sådan kontext får biblioteken legitimitet genom att det
framstår som att en begränsad resurstilldelning till folkbibliotek kan ge förhållandevis hög avkastning i
form av mer utbildade invånare eller bättre social sammanhållning, på grund av bibliotekets effektivitet.
Den danska digitaliseringspolitiken fokuserar på liknande sätt på effektivitet. När ekonomiska mål som
framhåller effektivitet sätts i förgrunden är det förbundet med ett perspektiv som utgår från systemet,
vilket bland annat uttrycks i den danska lagen som ålägger invånarna att använda digital post eftersom
detta innebär en effektivisering för den offentliga sektorn. I den svenska digitaliseringspolitiken är den
nyliberala rationaliteten inte lika dominerande, utan istället är den sociala rationaliteten mer framträdande.
Följaktligen inkluderar inte digitaliseringspolitiken i Sverige obligatoriska eller juridiska åtgärder. På så vis
ser jag ett samband mellan den rationalitet som styr politiken och de åtgärder som vidtas för att förverkliga
politiken.

Social rationalitet
Den sociala rationaliteten inkluderar målsättningar om demokrati, gemenskap och social sammanhållning. I
ovanstående avsnitt visar jag att den sociala rationaliteten genomsyrar kulturpolitiken i Sverige, även om
den nyliberala rationaliteten också är närvarande. På liknande sätt som den nyliberala rationaliteten
använder kultur som ett medel för att främja ekonomiska målsättningar så kan kultur förknippas med
mål utanför kultursfären i den sociala rationaliteten, men istället för tillväxt så framhålls mål som till
exempel social inkludering eller integration. Även den sociala rationaliteten riskerar därmed att leda till
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en instrumentell kulturpolitik. Faran med en instrumentell politik är att legitimiteten knyts till att kulturen
verkligen åstadkommer de eftersträvade effekterna av ökad social sammanhållning och integration, samt
att satsningar på kultur befinns vara ett mer kostnadseffektivt sätt att åstadkomma dessa effekter jämfört
med satsningar på andra områden (Belfiore 2002, 104). Samtidigt menar jag, till skillnad från Belfiore
(2002), att kulturpolitik som framhåller mål om social sammanhållning inte nödvändigtvis är en direkt
arvtagare till en ekonomiskt motiverad politik. Medan den ekonomiska argumentationen är
grundläggande för en nyliberal rationalitet så kan en social och demokratisk argumentation sträcka sig
utanför den ekonomiska logiken och kanske till och med vändas mot denna logik. Om så också stundtals
sker i bibliotek idag är en empirisk fråga som kräver vidare forskning som sträcker sig bortom denna
avhandling.
Jag nämner ovan att digitaliseringspolitiken i Sverige inte enbart styrs av en nyliberal rationalitet, även om
också den är närvarande. Istället framträder den sociala rationaliteten, framförallt genom att den svenska
digitaliseringspolitiken tydligt problematiserar risken att vissa individer inte fullt ut deltar i digitaliseringen,
vilket beskrivs som ett demokratiskt problem. Genom att socialisera ansvaret för individer som inte deltar
i digitaliseringen ska politiken hantera risk genom att förebygga problem (Ekholm 2016, 29).
Digitaliseringen framställs visserligen i Sverige, liksom i Danmark, som den enda framkomliga vägen,
men istället för lagstiftning är det möjliggörande åtgärder, såsom utbildning, som ska få individerna att
beträda denna väg. Återigen visar detta hur den bakomliggande rationaliteten – nyliberal eller social
rationalitet – får konsekvenser för den praktiserade politiken.
Den här avslutande genomgången kan misstolkas som att den danska kultur- och digitaliseringspolitiken
enbart präglas av en nyliberal rationalitet medan den svenska kultur- och digitaliseringspolitiken enbart
präglas av en social rationalitet. Så är det givetvis inte, vilket diskussionen tidigare i kapitlet visar. De två
rationaliteterna utesluter inte varandra och båda rationaliteterna förekommer i båda länderna. I den
avslutande diskussionen återknyter jag till den nyliberala och den sociala rationaliteten, eftersom de har
relevans för de subjektskonstruktioner som jag där diskuterar. Då kommer också ovanstående uppdelning
att nyanseras. Men innan dess ger jag mig i kast med analysen av biblioteken.
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4. BIBLIOTEKETS RATIONALITETER

Jag kommer nu att använda det teoretiska ramverket för att inleda en dialog med mitt huvudsakliga
material, det vill säga intervjuer, observationer och styrdokument. I en dialog har alla inblandade parter
agens, om än i olika hög utsträckning. I föreliggande dialog innebär det att jag själv, materialet samt
teorierna inverkar på och formar analysen, även om jag styr processen och därmed intar en privilegierad
position i förhållande till de andra parterna. Ibland tar dialoger oväntade vändningar och associationer
kan leda samtal i nya riktningar, så som intervjupersonernas berättelser fick mig att ta bruk av begreppet
heterotopi. Andra gånger tar samtal avvägar och omvägar, i likhet med hur analysen stundtals tar mig
bortom det empiriska materialets horisont och sträcker sig in i nya landskap som inkluderar andra texter,
som i sin tur kan öppna upp för nya dialoger (se exempelvis diskussionen om ljud i stycket Ljud längre
fram i detta kapitel). Men oavsett irrvägar, avvägar eller omvägar så är det materialet – i form av intervjuer,
observationer och styrdokument – som utgör min startpunkt och det är till spåren som detta material ger
upphov till som jag hela tiden återkommer.
Jag skriver i denna avhandlings inledning att användarna och biblioteksrummet utgör centrala element i
det landskap jag utforskar. Dessa element är också centrala för min analys av bibliotekets rationaliteter.
Tillsammans med ytterligare en aspekt, kunskap, utgör subjekten och platsen knutpunkter i var sitt avsnitt
i detta kapitel. Det tredje elementet jag behandlar i inledningen, självstyrning, diskuteras i samtliga avsnitt
i analysen. Kunskap är i det här sammanhanget knutet till materialet biblioteket tillgängliggör och till
biblioteksrummet, samt till en viss förståelse av kunskap som uttrycks av intervjupersoner och

86

styrdokument. Medan subjekten är de som styrs och administrationen av platsen är ett medel för
styrningen så är kunskap både ett mål och ett medel för styrningen.
Jag inleder kapitlet med en analys av biblioteket och subjekten. I detta avsnitt diskuterar jag vilka användare
som konstrueras i biblioteket och hur de kategoriseras. Jag menar att kategoriseringar och klassificeringar
möjliggör styrning och reglering av användarna och deras uppförande. I det andra avsnittet, biblioteket och
kunskap, analyserar jag boken och rummets betydelse för bibliotekets kunskapsproduktion, samt hur
biblioteket allt mer bidrar till att möjliggöra livslångt lärande. I det sista avsnittet i detta kapitel, biblioteket
och rummet, analyserar jag hur administrationen av ljud och möten styr användarnas uppförande i
biblioteket, samt hur administrationen av säkerhet avgör vem som får tillträde till rummet och hur detta
tillträde regleras.
I nästa kapitel, kapitel 5, läser jag biblioteket som heterotopi och utforskar de heterotopa kvaliteter som
användarna upplever i biblioteksrummet.35 Jag kommer då att återkomma till flera av de områden som
förekommer i analysen av bibliotekets rationaliteter, men i läsningen av biblioteket som heterotopi
framträder andra aspekter. Läsningen av bibliotekets rationaliteter respektive biblioteket som heterotopi
ska inte ses som ömsesidigt uteslutande, utan bruket av olika läsningar utgör en analytisk teknik. Det
innebär att läsningarna inte avspeglar en objektiv realitet utan de relaterar till, och överlappar stundtals,
varandra. Till exempel kan en viss kvalitet som jag läser som heterotop ha effekter som samspelar med
en nyliberal rationalitet, och vice versa, vilket analysen också visar.

Biblioteket och subjekten
I detta avsnitt utforskar jag subjekten genom att analysera användarnas vilja och förmåga att klara sig
själva i biblioteket, samt vilka förväntningar och föreställningar på användarnas självförvaltning som
uttrycks av intervjupersonerna och i styrdokumenten, i form av biblioteksplaner och biblioteksstrategier.
Dessa föreställningar och förväntningar konstruerar användarkategorier, vilket skapar subjekt möjliga att
styra. Min undersökning bottnar i användarnas utsagor i intervjuerna, även om styrdokument utgör det
huvudsakliga materialet för analysen i detta avsnitt. Konstruktionen av användarnas subjektivitet som
sker genom kategoriseringar görs delvis i relation till bibliotekspersonalen. Till exempel konstrueras
självförvaltande användare som ”användare som inte behöver hjälp från bibliotekarien”. Därmed skapas
också en bild av bibliotekarien och dennes roll, i och med att en viss bibliotekarie förutsätts. Även om
bibliotekspersonalen inte står i fokus i denna avhandling avslutar jag därför detta avsnitt med att analysera
den position som bibliotekarien ges.

35

I avsnittet Analysprocessen, kapitel 2, redogör jag för mitt bruk av två läsningar.
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Att forma användare
Den mest påtagliga skillnaden mellan obemannade och bemannade öppettider är den fysiska frånvaron
av bibliotekspersonal under obemannade tider. Jag vill dock poängtera att det är just en fysisk frånvaro,
och inte en total frånvaro, som jag refererar till. Med andra ord så märks personalen även under
obemannade öppettider genom att de har organiserat rummet och materialet, vilket påverkar uppförandet
i biblioteket. Men denna form av närvaro går givetvis inte att likställa med fysisk närvaro – det har
betydelse om bibliotekarier är kroppsligt närvarande i rummet eller inte. Den fysiska frånvaron av
bibliotekspersonal under obemannade öppettider påverkar relationen mellan bibliotekarie och användare,
samt användarens roll i biblioteket. Därför reser jag följande frågor; vilken användare är det som
konstrueras i det obemannade biblioteket och vilken användare förutsätts för att det obemannade
biblioteket ska fungera? Genom att först utforska mitt intervjumaterial och därefter analysera
styrdokument spårar jag en kategorisering av användarna utifrån antaganden om vilket uppförande som
krävs av användare i det obemannade biblioteket.
Samtliga användare jag intervjuar beskriver sig själva som relativt vana biblioteksbesökare som kan
navigera biblioteket på egen hand utan större problem. Samtidigt framhåller flera av dem att de
obemannade öppettiderna kan vara problematiska för andra.36 Exempelvis säger en intervjuperson vid
Faaborg bibliotek att det inte spelar någon roll för henne om biblioteket är bemannat eller obemannat
eftersom hon klarar sig själv. Samtidigt påpekar hon att: ”…för folk som inte känner biblioteket så bra
så är det ju väsentligt att det kanske finns någon som kan hjälpa dem” (Intervju, Jobbsökande, Faaborg1).
Samma intervjuperson poängterar att tillgång till bibliotekariernas hjälp är särskilt viktig för vissa grupper:
”Alltså väldigt unga. Och äldre tror jag också har behov av det eftersom det är så nytt med självbetjäning
och så. Så de två målgrupperna har nog behov av det” (Intervju, Jobbsökande, Faaborg1).
Föreställningen att andra användare, men inte de själva, kan ha svårt att navigera biblioteket på egen hand
under obemannade tider är något som flera intervjupersoner ger uttryck för, som i följande resonemang:
”Om man inte är van att besöka biblioteket eller inte är van att förstå systemen eller att pröva
självbetjäningsmaskinerna för att låna så kan det ju vara lite oöverskådligt att förstå hur man ska göra. Då
har man behov av hjälp” (Intervju, Vuxen med barn, Faaborg4). Detta är också något som föräldrar som

Detta förhållningssätt, att användaren inte ser behov av hjälp för egen del men framhåller att andra användare kan behöva
detta, påminner om det Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen (2001) benämner den ”nordøstlige livsstil”. Enligt
Jochumsens och Hvenegaard Rasmussens Bourdieu-inspirerade analys är det användare med mycket kulturellt och
ekonomiskt kapital som ingår i denna livsstil och dessa användare framhåller bibliotekets betydelse för demokratin genom att
biblioteket utjämnar skillnader och är tillgängligt för alla.
36
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besöker biblioteket tillsammans med sina barn instämmer i, då de framhåller att barn är en kategori av
användare som är i behov av bibliotekariernas hjälp:
När jag går hit [under bemannade öppettider] med äldsta dottern så är det ju, då kan man ju fråga om
bokserier och författare och såna saker. Det kan man ju inte under meröppet. Så jag skulle säga att det finns
liksom ett åldersspann på barn när det är väldigt nyttigt att ha en bibliotekarie här. Det är väl från nio år,
hon har precis börjat komma in i det där att hon läser många böcker av samma författare och så vidare, men
säg därifrån upp till femton, sexton är ju… då är det väldigt nyttigt att ha en bibliotekarie till hands.
(Intervju, Vuxen med barn, Bergshamra3)

Intervjupersonerna framhåller alltså att vissa kategorier av användare har svårare att manövrera
biblioteksbesöket själva och därför antas de ha behov av närvarande bibliotekarier, men för egen del
anser intervjupersonerna att de klarar sig själva. Barn som inte kan läsa eller som ännu inte har lärt sig att
söka i bibliotekskatalogen och hitta materialet i hyllorna, äldre som är ovana att använda datorer och
självservicelösningar samt personer som inte talar huvudspråket (danska respektive svenska), nämns av
flera intervjupersoner som exempel på kategorier av användare som är i behov av bibliotekspersonalens
hjälp. Indelningen av användare i kategorier som antas vara mer eller mindre kompetenta att navigera
biblioteket på egen hand kan också finna stöd i forskning, exempelvis när digitala kompetenser och den
så kallade digitala klyftan lyfts fram. Denna forskning visar att faktorer som ålder och utbildningsnivå
påverkar sannolikheten att en individ har tillgång till internet och grundläggande datorkunskaper (Norris
2001, 68–69). Eftersom användare som behöver hitta eller reservera material på egen hand är hänvisade
till bibliotekskatalogen på webben kan den digitala klyftan antas påverka användarnas möjligheter till
självförvaltning i biblioteket.
I strategin för Köpenhamns bibliotek utmålas den ovan skisserade skillnaden, mellan de som klarar sig
själva (de ”selvhjulpne”) och de som inte gör det (”der ikke er selvhjulpne”), med tydliga penseldrag:
Gennem øget selvbetjening, flere digitale materialer og nye former for digital betjening bliver det muligt for
størstedelen af biblioteksbrugerne at blive mere selvhjulpne. Det giver en effektivisering og mulighed for at give
bedre tilbud til de borgere, der ikke er selvhjulpne og til at lave opsøgende biblioteksservice for borgere, der ikke
i dag bruger biblioteket. Den personlige vejledning målrettes derved i højere grad de borgere, der ikke kan
benytte andre tilbud.
(Københavns Biblioteker 2014, 1)

Majoriteten av användarna ska alltså i större utsträckning klara sig själva så att resurser frigörs till de som
inte klarar sig själva. I strategidokumentet för Köpenhamns bibliotek nämns också en annan indelning av
användarna då ”effektiviseringen” antas frigöra resurser till de som idag inte använder biblioteket. Detta
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pekar mot ytterligare en kategorisering genom att en linje dras mellan användare å ena sidan och ickeanvändare å den andra.37 Jag återkommer snart till denna kategorisering.
Jag noterar att den identifierade dikotomin mellan användare som förväntas klara sig själva i biblioteket
och de som behöver hjälp varken är lika tydlig eller central i styrdokumenten för Kävlinge, Bergshamra
och Faaborg bibliotek. I dessa styrdokument framträder istället en kategorisering av användarna utifrån
en grundläggande problematisering av olika användargruppers tillgång till, och nyttjande av, biblioteket.
I strategin för Faaborg bibliotek är det pojkar (i motsättning till flickor) och 13-14-åringar (i motsättning
till yngre och äldre) samt barn till lågutbildade (i motsättning till barn till högutbildade) som omskrivs
som kategorier av användare som särskilda satsningar ska riktas mot, eftersom en undersökning av
invånarnas kulturvanor visar att dessa kategorier nyttjar biblioteket i lägre utsträckning (Faaborg-Midtfyn
Bibliotekerne 2013). Därmed går det att se en linje från kategoriseringen i Faaborg till åtskillnaden mellan
användare och icke-användare som görs i strategidokumentet för Köpenhamns bibliotek och målet att
göra icke-användare till användare. Målsättningen att nå icke-användare vilar på ett antagande om
bibliotekets positiva verkningar i samhället, vilket innebär att bruk av biblioteket per definition anses vara
av godo. Detta antagande, som bland annat anknyter till synen på läsning och kunskap, är djupt förankrat
i legitimeringen av biblioteket och utgör en självklar utgångspunkt i samtliga styrdokument jag har
analyserat (se ex. Kann-Rasmussen och Balling 2015; Vestheim 1997, 61).
Styrdokumentet för Faaborg bibliotek åskådliggör också kunskapens och siffrornas roll för styrningen
genom att det är en statistisk kulturvaneundersökning som ligger till grund för antaganden om att de
nämnda grupperna nyttjar kultur i lägre utsträckning än andra (Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 2013).
Statistik gör det möjligt att beräkna och jämföra aspekter av verkligheten och kategoriseringar som bygger
på statistik motiverar olika former av ageranden eller åtgärder (Rose och Miller 2010, 283). Samtidigt
föregår kategoriseringarna statistiken, eftersom kategoriseringarna bestämmer vilka som ska ingå i de
olika grupperna som beräknas och jämförs med varandra. Detta innebär i det här fallet att resultatet av
kulturanalysen i Faaborg, som exempelvis visar att flickor nyttjar kulturutbudet i Faaborg-Midtfyn i högre
utsträckning än pojkar, i sig blir ett incitament för att förändra kulturutbudet så att det i högre utsträckning
attraherar pojkar. 38 Dessutom vilar styrdokumentets vilja att göra icke-användare till användare på
kunskap som bland annat säger att biblioteksbruk leder till kulturell bildning och kreativa kompetenser
(Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 2013, 6).

Tidigare har exempelvis Balling och Kann-Christensen (2013) analyserat och problematiserat indelningen i användare och
icke-användare av bibliotek.
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Detta framstår också som problematiskt eftersom kategorin pojkar (liksom flickor) därmed tillskrivs en essens, då
bibliotekets utbud ska förändras för att i högre utsträckning attrahera pojkar, vilket förutsätter att de som kategoriseras som
pojkar efterfrågar ett visst utbud.
38
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Problematiseringarna i biblioteksplanerna i Bergshamra och Kävlinge skiljer sig något från
styrdokumentet i Faaborg (och i än högre grad från styrdokumentet för biblioteken i Köpenhamn).
Biblioteksplanerna i Bergshamra och Kävlinge utgår nämligen inte från undersökningar eller antaganden
om vilka användare som nyttjar biblioteket i lägre utsträckning än andra, utan de nämner användare med
funktionsnedsättning samt personer med annat modersmål än svenska som grupper som ”ska
prioriteras”. Att dessa grupper ska prioriteras manifesterar en vilja att skapa inkludering, det vill säga att
biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig samt välkomna och intressera dem. Därmed är åtskillnaden
mellan användare och icke-användare inte lika betydelsefull i dessa styrdokument. Att prioritera
användare med funktionsnedsättning och personer med annat modersmål är också i linje med den
svenska bibliotekslagen som stadgar att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt dessa grupper
(Riksdagen 2013). Detta speglar hur lagar är ett sätt att överföra en viss styrningspraktik så att
verksamheten förhåller sig till lagens formuleringar, i det här fallet om prioriterade grupper (jfr. Rose och
Miller 2010, 287). På så vis går det tydligt att se bibliotekslagens effekter i lokala styrdokument i Sverige.
En aspekt som förenar styrdokumenten för Bergshamra, Faaborg och Kävlinge bibliotek är att syftet
med agerandet gentemot de utpekade kategorierna av användare är att alla ska få samma möjligheter i
biblioteket och att alla ska nyttja biblioteket i lika hög utsträckning. Målet är alltså att agerandet ska
resultera i en icke-skillnad mellan de konstruerade kategorierna av användare. Strategidokumentet för
Köpenhamns bibliotek använder kategoriseringen på ett annat sätt; genom att förutse användarnas
uppförande i biblioteket och tydligt skilja mellan användare som klarar sig själva och sådana som behöver
hjälp motiveras ett icke-agerande gentemot den förstnämnda gruppen. De självförvaltande användarna
ska inte bli föremål för ”…tidskrævende individuelle vejledningsopgaver…” (Københavns Biblioteker
2014) utan resurserna ska koncentreras till uppsökande verksamhet och hjälp till de som inte kan klara
sig själva i biblioteket. Logiken bakom formuleras på följande vis: ”Udgangspunktet er tillid til borgerne
og en tro på, at de borgere, der kan selv, også vil selv” (Københavns Biblioteker 2015). I motsats till de
andra strategidokumenten är alltså inte målet med agerandet en icke-skillnad – det vill säga att alla ska
nyttja biblioteket lika mycket och bemötas likvärdigt, vilket gör kategorierna överflödiga. Tvärtom måste
kategoriseringen kvarstå, eftersom de olika kategorierna av användare motiverar olika former av styrning
från bibliotekarierna – agerande genom interaktion bibliotekarie-användare, eller icke-agerande genom
användarens självstyrning.
Resonemanget om huruvida bibliotekspersonalen ska ägna sig åt dem som anses vara självförvaltande
väcker frågor kring bibliotekets målgrupp, i lagen definierad som ”alla” (Bekendtgørelse af lov om
biblioteksvirksomhed 2013, §5; Riksdagen 2013, §2). Definitionen av målgruppen kan ges olika nyanser
beroende på hur den förstås. Antingen kan ”alla” ses som en betoning av att även de som behöver mer
stöd, mer hjälp eller mer motivation ska få möjlighet att nyttja bibliotekets resurser. Eller så kan ”alla”
ses som en betoning av att även de som har resurser att tillägna sig kunskap eller information på egen
hand inkluderas i målgruppen. Ett exempel på den sistnämnda förståelsen kan hämtas i folkbibliotekets
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barndom i Danmark och Sverige då bibliotekspionjärer som Valfrid Palmgren Munch-Petersen
poängterade vikten av att biblioteket inte bara vänder sig till ”allmogen”, utan också tilltalar övre
samhällsskikt (Skouvig 2004, 14). I USA var det motsatta fallet, då biblioteket under dess framväxt
inriktades mot att också tilltala lägre samhällsklasser, vilket exemplifierar den förstnämnda förståelsen.
Men oavsett betoning så poängterades vid denna tid vikten av att folkbiblioteket omfattar alla. Denna
breda inriktning har varit grundläggande för folkbiblioteket sedan dess. Styrdokumentet för Köpenhamns
bibliotek (2014), som tydligt säger att bibliotekspersonalen ska koncentrera sig på dem som inte är
självförvaltande (och därmed inte vara behjälplig för dem som kan klara sig själva), kan ses som en
utmaning mot detta synsätt, alternativt som en omförhandling av vad det innebär att biblioteket ska rikta
sig till alla.
Formuleringen som jag citerar ovan, att ”Udgangspunktet er tillid til borgerne og en tro på, at de borgere,
der kan selv, også vil selv” (Københavns Biblioteker 2015), är också intressant med tanke på ordvalet.
Medan styrdokumentet för Faaborg bibliotek tydligt tar avstamp i en undersökning och statistik, så utgår
styrdokumentet för Köpenhamns bibliotek explicit från ”en tro” och ”tillid”. Valet av orden ”tro” och
”tillid” frambesvärjer subjekt med en vilja att klara sig själva. Därmed synliggörs konstruktionen av en
viss subjektivitet, samtidigt som denna subjektivitet förutsätts. Den användare som inte vill klara sig själv
i biblioteket, trots att hon eller han bedöms vara kompetent att självförvalta, kan därmed inte nyttja
biblioteket alls under en stor del av öppettiderna (när biblioteket är obemannat), och förväntas klara sig
själv även när personal är närvarande.
Den kategorisering som skrivs fram i styrdokumentet för Köpenhamns bibliotek läser jag som dikotom
till sin karaktär; användarna beskrivs antingen som självförvaltande eller som varande i behov av hjälp.
En sådan förståelse av användaren är problematisk eftersom den inte svarar mot den komplexa bild som
bland annat framträder i mitt material. Att vissa användare faktiskt kan utföra fler uppgifter i biblioteket
på egen hand jämfört med andra användare är tämligen självklart. Men frågan är vad ett sådant generellt
konstaterande har för betydelse för den konkreta praktiken i biblioteket där en användare alltid befinner
sig i en särskild situation. Kontextualiseringen innebär nämligen att det på förhand inte går att säga om
en viss användare i en bestämd situation är i behov av hjälp eller inte, eftersom uppdelningen av
användare som klarar sig själva och sådana som inte klarar sig själva är flytande. Det visar också mina
intervjuer där det är tydligt att flera användare klarar vissa saker själva, medan de behöver hjälp med
andra. De flesta användarna klarar exempelvis enklare praktiker, som att återlämna och låna böcker och
logga in på det trådlösa nätverket. Men flera användare tar hjälp av bibliotekarien när de behöver beställa
material från andra bibliotek eller göra fjärrlån. Ett typiskt exempel är en intervjuperson som först säger
att det inte har någon betydelse för henne, ”det kvittar”, om biblioteket är bemannat eller obemannat när
hon ska besöka det (Intervju, Pensionär, Kävlinge1). Men efter en stund förtydligar hon sitt resonemang:
”Förutom om det skulle va nån viss bok jag vill ha som jag vet att troligtvis inte finns, då kan jag passa
på när det är personal som kan beställa” (Intervju, Pensionär, Kävlinge1). En annan intervjuperson säger
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först att: ”Jag har bara inte haft användning för dem [bibliotekarierna]” (Intervju, Pensionär, Østerbro2).
Därefter ger intervjupersonen trots detta flera exempel på när hon har behövt fråga bibliotekspersonalen
om olika saker.
Att användarnas självförvaltning i biblioteket är situationsbunden framgår också under mina
observationer. När jag observerar biblioteken under obemannade öppettider ser jag bara ett fåtal gånger
användare som verkar ha problem med något, så som att hitta ett visst material, att logga in på bibliotekets
dator, att använda självservicemaskinerna, eller liknande. De allra flesta rör sig till synes vant mellan
hyllorna, använder självservicemaskinerna utan bekymmer eller sitter vid sin medhavda dator. Utifrån
denna bild får jag inte intrycket av att bibliotekspersonalen saknas. Men när biblioteket blir bemannat
ändras ofta intrycket radikalt. Då är det sällan jag ser att det går en längre tid utan att personalen kontaktas
av användare. Många gånger är samtliga bibliotekarier som står i informationsdisken upptagna med att
assistera användare och flera gånger bildas det kortare köer av användare som vill ha hjälp. Detta
föranleder följande fältanteckning: ”En äldre användare har fått hjälp en längre tid, säkert nästan 30
minuter. Verkar vara väldigt tacksam och nöjd. Överlag är det tydligt att bibliotekarierna tar sig tid och
att de behövs! Så uppenbart att de behövs! Ändå undrar jag ibland vad de behövs till när användarna
klarar sig så bra själva under obemannade tider. Kontrast.” (Observation, Faaborg, 3 februari, 2017). Jag
menar att diskrepansen jag upplever mellan situationen under obemannade öppettider, då användarna
verkar klara sig bra på egen hand, och under bemannade tider, då behovet av bibliotekspersonal är
påtagligt, beror på att också jag har anammat föreställningen att det finns självförvaltande användare å
ena sidan och sådana som behöver hjälp å andra sidan. Denna dikotomi omöjliggör nämligen användare
som både kan navigera biblioteket på egen hand under de obemannade öppettiderna och vara i behov av
hjälp under bemannade tider.
För att fördjupa förståelsen av vad som sker genom indelningen i självförvaltande biblioteksanvändare å
ena sidan och användare i behov av hjälp å andra sidan, tar jag hjälp av begreppet purifierade kategorier som
har utvecklats av sociologerna Ingunn Moser och John Law (1999). Moser och Law (1999) utforskar och
synliggör hur individers kroppsliga möjligheter alltid är kontextuella genom att analysera hur en kvinna,
Liv, som endast kan röra ett fåtal kroppsdelar kan hantera vardagliga praktiker och situationer med hjälp
av sin rullstol. Det jag vill ta fasta på i deras text, som utgår från aktör-nätverksteorin, är synliggörandet
av hur situationsbundna våra kompetenser är. Det blir till exempel tydligt när Liv inte kan ta tåget för att
besöka familj och vänner i hemstaden eftersom just det tåget, trots försäkran i förväg om motsatsen,
saknar den nödvändiga liften som gör det möjligt för henne att från just den perrongen ta sig ombord på
tåget (Moser och Law 1999, 200). Med andra ord är det Livs kropp, perrongen och tåget – och
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relationerna dem emellan – som möjliggör eller omöjliggör resan: ”Dis/ability is about the specific
passages between equally specific arrays of heterogenous materials” (Moser och Law 1999, 201).39
Utgångspunkten i kompetensers relationella karaktär synliggör ytterligare en skillnad mellan de fyra
bibliotekens styrdokument som rör hur problematiseringarna konstrueras och var problemen placeras. I
styrdokumentet för Köpenhamns bibliotek är det användarna som beskrivs som antingen
självförvaltande eller i behov av hjälp – det är med andra ord användarnas handlande, eller brist på eget
handlande, som utgör grunden för problematiseringen. Om vi överför detta perspektiv till historien om
när Liv skulle åka tåg så innebär det att orsaken till att Liv inte kan resa med tåget anses vara Livs
funktionsnedsättning, eftersom denna gör henne beroende av rullstolen som inte kan tas ombord. I
styrdokumenten för de tre andra biblioteken är det istället bibliotekens verksamhet som utgör
utgångspunkten för problematiseringen. Biblioteken ska vara till för alla och om inte alla känner sig
intresserade eller inkluderade finns det därmed anledning att förändra verksamheten. Om vi överför detta
perspektiv till historien om Liv så innebär det att tåget och perrongen måste vara anpassade så att
rullstolen kan lyftas in i tåget.

Subjekt att agera gentemot
Jag resonerar ovan om skillnader mellan styrdokumenten och de subjekt som konstrueras genom dessa,
men det finns också sådant som förenar dokumenten. Samtliga styrdokument konstruerar nämligen
kategorier av användare som det är möjligt att agera gentemot. Detta är grundläggande för styrningen. I
sin analys av det så kallade ”kriget mot fattigdomen” i 1960-talets USA beskriver Barbara Cruikshank hur
“de fattiga” först måste konstrueras som kategori för att de ska kunna styras:
During the War on Poverty the disparate and diverse peoples that came to occupy the category of “the poor”
were transformed into a calculable, knowable grouping and made available for government by forming a group
that, as Nicolas Rose puts it “could be used in political arguments and administrative decisions”.

(Cruikshank 1999, 76)
För att styrning ska bli möjlig måste det alltså först finnas en mer eller mindre definierad kategori. Genom
att konstruera pojkar samt användare i en viss ålder som kategorier blir det således möjligt för biblioteket i
Faaborg att utforma en verksamhet för dessa grupper och därmed att påverka deras uppförande. Genom
att, likt Bergshamra och Kävlinge bibliotek, konstruera funktionsnedsatta samt personer med annat modersmål

Detta är också den utgångspunkt som genomsyrar den svenska Socialstyrelsens definition av begreppen
funktionsnedsättning och funktionshinder, där miljöns brister i tillgänglighet anses skapa funktionshinder som den
funktionsnedsatta kan drabbas av (Socialstyrelsen u.å.).
39
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än svenska som kategorier blir dessa grupper på motsvarande sätt möjliga att förhålla sig till och agera
gentemot.
Jag vill poängtera att konstruktionen av kategorier i sig varken är negativ eller positiv. Det jag
problematiserar är inte heller huruvida det finns användare, eller icke-användare, som är pojkar, som är i
en viss ålder, som är funktionsnedsatta eller som har ett annat modersmål än svenska respektive danska,
för givetvis finns det sådana individer. Det väsentliga är att genom att konstruera just dessa användare
som en kategori så framhålls vissa gemensamma egenskaper (kön, ålder, funktionsnedsättning eller
modersmål) och inte andra. Exempelvis kan personer med annat modersmål än svenska eller danska ha
vilket annat modersmål som helst, de kan ha vitt skilda intressen, olika utbildningsbakgrund, et cetera.
Ändå placeras dessa individer i samma kategori eftersom det faktum att de har ett annat modersmål än
svenska respektive danska i sig antas säga något väsentligt om individen. Detta visar att de kategorier av
användare som lyfts fram i styrdokumenten är en konstruktion av flera möjliga, vilket tydliggör
kategoriernas föränderliga karaktär. De kategorier som lyfts fram i de olika styrdokumenten konstrueras
dock inte för första gången i dessa dokument, utan de bär på en historia och förekommer i flera andra
styrdokument, både inom kulturpolitik och i andra sammanhang (se ex. Dahlstedt 2006; Jenkins 1994).
Kategoriseringen av användarna kallar på olika former av insatser från biblioteket. Styrdokumentet för
Faaborg bibliotek förespråkar insatser för att vissa kategorier av användare ska nyttja biblioteket i högre
utsträckning än tidigare. Styrdokumenten för Bergshamra respektive Kävlinge bibliotek förespråkar
insatser som ska säkra att alla användare känner sig inkluderade i biblioteket. Styrdokumentet för
Köpenhamns bibliotek förespråkar insatser för en kategori användare och icke-insatser för en annan.
Detta diskuterar jag mer i ovanstående stycke, så jag kommer inte att utveckla det vidare här. En annan
aspekt av kategoriseringarna är att de ökar möjligheten att styra på distans. När användarna är
kategoriserade behöver inte bibliotekarien interagera med den enskilda användaren för att kunna vidta
åtgärder, utan kategorierna blir i sig en utgångspunkt för administrativa åtgärder. Detta understryker hur
obemannade öppettider stärker behovet av kategoriseringar av användarna, eftersom den personliga
interaktionen mellan användare och bibliotekarie är satt ur spel under dessa tider.
Samtidigt vill jag poängtera att nämnda kategoriseringar som föranleder ett visst sätt att styra inte ska
kontrasteras mot ett tillstånd av icke-styrning. Tvärtom kan avsaknad av en viss kategorisering av
användare innebära en normalisering av en styrning som osynliggör eller till och med exkluderar vissa
användare. Vad gäller användare med annat modersmål än svenska beskriver exempelvis en
intervjuperson ett bra bibliotek så här:
... Och med många, många internationella böcker, inte bara svenska. De har många böcker, men tyvärr så
har de inte många böcker på arabiska. Kanske beror det på att det inte finns så många araber här, eller nu
kommer det många araber, men jag vet inte om de är intresserade av att läsa. /.../ Men ett bra bibliotek ska
ha nästan alla språk, för vi fick lära oss att jag tror de sa att det talas runt tvåhundra språk i Sverige. Så om
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det finns hälften av dem så betyder det att biblioteket också ska ha hundra språk för det finns så många
människor som är intresserade av att läsa och det borde finnas tillräckligt med böcker till alla här.
(Intervju, Rekreationsanvändare, Kävlinge2)

Intervjupersonen säger inte att hon upplever sig vara osynliggjord eller exkluderad på grund av den
bristfälliga tillgången till litteratur på arabiska, men hon framhåller vikten av att det finns material på
andra språk utifrån en implicit kategorisering av användare med annat modersmål än svenska. Om
biblioteket inte konstruerar kategorin ”användare med annat modersmål” resulterar det därmed inte i att
denna användare får ökade möjligheter eller större frihet. Men inte heller det omvända är sant; att
konstruktionen av denna kategori görs innebär inte nödvändigtvis större möjligheter för denna
intervjuperson. Exempelvis framhåller biblioteksplanen för Kävlinge bibliotek i likhet med
intervjupersonen att: ”Det ökande antalet personer med annat modersmål än svenska ställer förändrade
krav på bibliotekens verksamhet” (Kävlinge kommun 2015). Trots detta så framhåller inte
biblioteksplanen ett behov av mer material på andra språk. Istället belyser styrdokumentet bibliotekets
roll för språkinlärning, vilket jag tolkar som ett argument för åtgärder som att till exempel tillgängliggöra
lättlästa böcker på svenska och annat material som relaterar till det svenska språket. Detta visar att en viss
kategorisering av användarna påkallar någon form av agerande eller åtgärd, men det avgör inte vilket
agerande eller vilken åtgärd som framställs som lösningen.
Utifrån ovanstående resonemang vill jag påminna om Cruikshanks (1999, 2) påpekande, som något
modifierat kan formuleras som att en kategorisering av användarna i sig varken är bra eller dålig, utan
kategoriseringen rymmer både potential till frihet och dominans. För att effekterna av kategoriseringen
ska synliggöras och potentialen till frihet och dominans ska kunna analyseras måste därför den
bakomliggande rationaliteten inkluderas. Vilken rationalitet kan då anas i de olika styrdokumenten?
Styrdokumenten för Köpenhamns bibliotek syftar till ekonomisk effektivitet genom att användarnas
självstyrning ska öka, vilket antas möjliggöra besparingar. Utgångspunkten är att biblioteken måste
genomgå ”besparelser på driften” och därför är det ”behov for at frigøre ressourcer fra den eksisterende
biblioteksbetjening” (Københavns Biblioteker 2014, 2), vilket visar en bakomliggande nyliberal
rationalitet. Dessutom slår styrdokumentet fast att samhället ställer allt högre krav på den enskilda
medborgaren (Københavns Biblioteker 2014, 1). Det är därmed ett tydligt fokus på användarnas
individuella ansvar samt en tydlig prioritering av ekonomisk effektivitet. Men styrdokumentet syftar också
till att nå nya grupper användare, då resurserna som ”frigörs” ska användas till detta. Målet är att fler
köpenhamnare ska använda biblioteket, så att fler kan styras till att styra sig själva (Københavns
Biblioteker 2014). Genom att fler invånare använder sig av biblioteket ska alltså fler få tillgång till bildning
och individuell utveckling, så att de i sin tur kan bidra till Köpenhamns attraktionskraft. På så vis blir
biblioteket ett medel i en nyliberal styrningsrationalitet som syftar till att skapa en viss subjektivitet som
jag benämner självstyrande individer. Denna subjektivitet genomsyrar viljan att få biblioteksanvändarna att
klara sig själva, både i det bemannade och i det obemannade biblioteket.
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Här ser jag en skillnad gentemot den subjektivitet som jag benämner ansvarstagande invånare, som i högre
utsträckning konstrueras i styrdokumenten för Kävlinge, Faaborg och Bergshamra bibliotek. Även denna
subjektivitet rymmer ett stort mått av individuell självstyrning, men här sammankopplas självstyrningen
på ett tydligare sätt med en demokratisk diskurs istället för en ekonomisk. Medan deltagande i
styrdokumentet för Köpenhamns bibliotek framförallt associeras med besparingar och effektiviseringar
sammankopplas det i de tre andra styrdokumenten i högre utsträckning med en förmåga att klara sig själv
i ”en gemenskap av oberoende individer” (Hindess 1995). Detta visar att en social rationalitet
förekommer i högre utsträckning. Den sociala rationaliteten märks bland annat i de satsningar som
förespråkas i styrdokumenten i Kävlinge, Bergshamra och Faaborg som syftar till att stärka individernas
kreativa och kulturella kompetenser, deras språkinlärning, et cetera, vilket kan ses som ett sätt att stärka
individernas möjligheter på arbetsmarknaden, men också som åtgärder för att främja integration och
deltagande i samhället. Dessa satsningar, riktade mot vissa kategorier av användare, kan också öppna
dörrar för personer som tidigare inte har känt sig välkomna eller inkluderade i bibliotekets verksamhet.
Därmed kan satsningarna förstås som åtgärder som syftar till att utjämna skillnader och främja en känsla
av – och en vilja till – delaktighet.
Även om den sistnämnda subjektiviteten, den ansvarstagande invånaren, i högre utsträckning skrivs fram i
styrdokumenten i Kävlinge, Bergshamra och Faaborg så är den inte lika dominerande i alla tre
styrdokument. Det finns också inslag av denna subjektivitet i styrdokumenten för Köpenhamns bibliotek,
men i lägre grad. Målet att skapa självstyrande individer, som dominerar i styrdokumenten för Köpenhamns
bibliotek, är dessutom närvarande i de tre andra styrdokumenten, även om detta mål inte är lika markant
där. I den avslutande diskussionen i kapitel 6 återkommer jag till hur biblioteket bidrar till att konstruera
dessa olika subjektiviteter och jag återknyter till analysen av den nyliberala och den sociala rationaliteten
som subjektiviteterna är förbundna med.
Analysen av kategoriseringen av användarna har tagit mig från användarnas erfarenheter och
föreställningar till styrdokumenten, där användarna blir objekt för styrningen. Därför finns det anledning
att påminna om att även om kategoriseringarna av användarna till stor del görs i styrdokument och i
administrationen av biblioteksrummet så är användarna inte passiva i denna process. Samtidigt som
biblioteket administreras för att användarna ska klara sig på egen hand så finns det öppningar för andra
sätt att handla, även under obemannade öppettider. Genom att utgå från den spelplan som har byggts
upp, men utnyttja den på oväntade sätt, kan användarna påverka reglerna som styr spelet, eller åtminstone
reglernas effekter. Ett exempel på detta är en strategi som en intervjuperson berättar om:
IP: Men jag passade samtidigt på när jag var här att leta efter Alfons Åberg-böcker till den lilla tjejen, så
gick jag ner här och rotade lite. Jag har alltid lite svårt att hitta på bibliotek. Jag har inte riktigt lärt mig det
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[skrattar]. Så då frågade jag om hjälp, då var det bemannat. Och då får man liksom, då får man hjälp om
man behöver. Så det blev lite fler böcker än jag hade tänkt som jag lånade med mig hem.
Jag: Men vad hade du då gjort om du hade varit här när det inte var bemannat?
IP: Då hade jag nog [skrattar] antingen tagit andra böcker eller så hade jag försökt att leta på egen hand,
men jag vet inte. För mig blir det lite ologiskt ibland, just när man söker fram [i bibliotekskatalogen]. Ja, nån
speciell bokstav [bokens signum], ja, jag har lite svårt att hitta. Så ibland behöver man ju den hjälpen, men
då hade jag nog bara tagit andra böcker för det var inte så viktigt med just dom här Alfons Åberg-böckerna.
/…/
Det jag har gjort faktiskt nu de två sista gångerna jag har lånat, för att jag nog har märkt att jag har så svårt
att hitta själv, det är att jag har gått in och reserverat dem och då har ju bibliotekarierna tagit böckerna, gått
och lagt dem i hyllan där borta [för reserverade böcker]. Så då behöver jag inte lägga någon energi på att hitta
dem. Så är det viktiga böcker så gör jag nog så. Sen kan man ju gå runt och botanisera men då… hittar jag
då inte en speciell bok som jag har tänkt, nej men då får det va, det är inte så viktigt.
(Intervju, Vuxen med barn, Kävlinge4)

Genom att i förväg reservera böcker, så att bibliotekarien letar upp dem och placerar dem i
reservationshyllan, försäkrar sig alltså intervjupersonen om att hon kommer att hitta böckerna även om
hon besöker biblioteket under obemannade tider. Detta synliggör tre betydelsefulla aspekter av relationen
mellan användare och bibliotekspersonal under obemannade öppettider: 1) Det visar att personalen är
närvarande, trots sin fysiska frånvaro, under obemannade tider genom att bibliotekariernas administration
av rummet och materialet är märkbara. 2) Det visar hur användare kan nyttja personal för att konstruera
en situation som användaren kan hantera, vilket synliggör den flytande gränsen mellan självförvaltande
användare och användare i behov av hjälp. 3) Användarens agerande för att få tillgång till det material
hon önskar tydliggör dessutom att styrning inte är ensidig, eftersom användaren bidrar till att administrera
biblioteket genom sitt handlande. Situationen som intervjupersonen berättar om synliggör på så vis
användarens agens, samtidigt som berättelsen aktualiserar bibliotekspersonalen och den roll personalen
ges i förhållande till användarens uppförande, vilket tar oss till nästa stycke.

Konstruktionen av bibliotekarien
Jag skriver ovan att konstruktionen av användaren sker i relation till bibliotekspersonalen, även om
personalen är fysiskt frånvarande under de obemannade öppettiderna. Samtidigt påverkas också
bibliotekspersonalen av de förväntningar och förutsättningar som användaren möter, genom att
bibliotekarien tillskrivs vissa funktioner i förhållande till användaren. Om en användare exempelvis
beskrivs som självförvaltande när användaren själv kan tillgå material så medför detta ett implicit
antagande om att bibliotekariens uppgift är att ta fram önskat material till användaren. Jag har redan
klargjort att jag inte avser att analysera bibliotekspersonalen och hur införandet av obemannade
öppettider påverkar personalen. Trots detta så har bibliotekarierna en plats i denna undersökning på
grund av användarnas relation till dem, vilket motiverar följande analys.
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Samtliga användare som jag intervjuar beskriver sig själva som vana biblioteksbesökare som oftast klarar
sig själva i biblioteket, även om några av dem berättar att de ibland behöver hjälp med att hitta ett särskilt
material eller med mer avancerade praktiker, som att beställa material från andra bibliotek. Trots att dessa
intervjupersoner uppger att de kan navigera biblioteket på egen hand så föredrar några av dem att besöka
biblioteket när det är bemannat. En intervjuperson beskriver det som en känsla av att ”något saknas” när
det inte är personal i biblioteket, trots att hon inte är i behov av hjälp (Intervju, Rekreationsanvändare,
Kävlinge2). En annan intervjuperson beskriver det på följande vis:
Jag: Men skulle du då säga att du då, om du kan välja, föredrar du när det är personal här?
IP: Jaaa… det gör jag nog. Det här att man kan gå hit själv, det är ett jättebra komplement. Men
bibliotekarierna har ju fortfarande en roll. Nu lånar jag inte bara här utan också inne i stan. Mitt barnbarn
som är väldigt intresserat av djur och natur och så, lekte att vi var i Svalbard. Då kan man gå in och kika
på Stadsbiblioteket: ”Har ni nånting om Svalbard?”. Det skulle jag ha haft lite svårt att hitta själv. Då kan
de plocka fram… det är praktiskt med bibliotekarier som kan hitta saker som jag inte hittar. Så att jag
tycker, jag vill inte se en framtid utan bibliotekarier. De är jätteviktiga. Men det är som sagt ett bra
komplement med meröppet.
(Intervju, Pensionär, Bergshamra2)

Att obemannade öppettider är ett ”komplement” till de bemannade tiderna är en uppfattning som
återkommer i andra intervjuer. Exempelvis beskriver en intervjuperson de obemannade öppettiderna
som ett ”subset”:
...alltså det är ju ingenting som är tillfört biblioteket förutom ökade öppettider. Utan det [obemannade
öppettider] är ju ett ”subset” så att säga av ett, vad ska man säga, ett fullskaligt bibliotek med personal. Så
är ju det här ett ”subset”, det är ju... man får ju tillgång till material och attiraljer, men minus kunskap och
dom delarna.
(Intervju, Vuxen med barn, Bergshamra3)

Genom att referera till de obemannade öppettiderna som ett ”komplement” eller ”subset” menar jag att
intervjupersonerna framställer det bemannade biblioteket som normen. Dessa intervjupersoner
framhåller att närvarande personal är en viktig del av ett fullt fungerande bibliotek. Samtidigt uttrycker
dessa intervjupersoner tacksamhet över den ökade tillgängligheten som de obemannade tiderna innebär,
eftersom de inte ser det som möjligt att utöka bibliotekets bemannade öppettider. Exempelvis säger
intervjupersonen från Bergshamra som i citatet ovan berättar om ett biblioteksbesök med sitt barnbarn
att: ”…jag förstår att man inte kan ha öppet från åtta på morgonen till tio på kvällen [med personal]. Och
då är det ett jättebra komplement [med obemannade öppettider]” (Intervju, Pensionär, Bergshamra2).
En annan intervjuperson kopplar samman de obemannade öppettiderna med minskade resurser: ”Och
nu när det ska sparas så många pengar så har de ju inte råd med personal hela tiden. Då är det väldigt bra
att jag själv kan klara mig. Det är mindre bra för dem som inte vet hur man ska göra” (Intervju,
Jobbsökande, Faaborg1). Den nyliberala rationaliteten, med krav på effektivitet och minskade offentliga
utgifter, utgör här en tydlig ram för förståelsen och upplevelsen av obemannade tider. När användarna
uppfattar obemannade öppettider som det enda möjliga alternativet till att biblioteket är stängt under
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motsvarande tider så blir upplevelsen av frånvaron av personal en annan, jämfört med om användarna
hade uppfattat kraftigt utökade bemannade öppettider som ett reellt alternativ. Denna kontext omger
användarnas självförvaltning i biblioteket och bidrar till att forma deras förhållningssätt till att
bibliotekspersonal inte alltid är fysiskt närvarande – när obemannade öppettider framstår som det enda
alternativet till stängda dörrar ses deras egen och andras självförvaltning i biblioteket som en
nödvändighet som därmed också tas för given.
Intervjupersonerna som citeras ovan tillskriver bibliotekarien en komplex roll i biblioteket, vilket inte
minst tydliggörs i det sista längre citatet där intervjupersonen beskriver det som att det under obemannade
öppettider är möjligt att tillgå ”material och attiraljer”, men att det krävs bibliotekarier för ”kunskap och
dom delarna” (Intervju, Vuxen med barn, Bergshamra3). Men också utsagor om att det känns som att
något saknas när bibliotekarier inte är i biblioteksrummet, som en annan intervjuperson vittnar om ovan
(Intervju, Rekreationsanvändare, Kävlinge2), visar att bibliotekariernas närvaro har mer svårfångade
kvaliteter.
De mer komplexa effekterna av att bibliotekarier bemannar biblioteksrummet synliggörs dock inte när
intervjupersonerna tillfrågas om vilka som är bibliotekariens viktigaste arbetsuppgifter. Svaren på denna
fråga speglar istället en snäv syn på bibliotekariens roll, som huvudsakligen rör hanteringen av material i
biblioteket och att på olika sätt hjälpa användare som inte själva kan tillgå materialet. Föreställningen att
bibliotekariens roll är att tillgängliggöra bibliotekets material till den som inte själv kan tillgå det påminner
om styrdokumentet för Köpenhamns bibliotek som tilldelar bibliotekspersonalen uppgiften att hjälpa
dem som inte är självförvaltande. Detta aktualiserar de purifierade kategorier jag analyserar i föregående
stycke. Förståelsen av användare som antingen tillhörande kategorin ”de som kan själva” eller som
tillhörande kategorin ”de som inte kan själva” påverkar nämligen synen på bibliotekarien och dennes roll,
eftersom en sådan dikotom förståelse av användaren reser frågor om vad det innebär att kunna något
respektive att inte kunna något.
När jag i föregående stycke analyserar dessa dikotoma användarkategorier konstaterar jag att de är
purifierade eftersom de bortser från kontexten som skapar användaren som kompetent eller inkompetent
i den specifika situationen. Men det finns ytterligare en dimension. Förmågan att ”kunna själv” är en
purifierad kategori i styrdokumentet eftersom det framställs som en kvantitativ egenskap som är binär,
det vill säga av eller på, och som innehas av subjektet. För att ta ett exempel; en användare kan på egen
hand ta fram information om ett visst ämne som användaren är intresserad av. Men det finns annan, och
kanske också mer relevant, information i samma ämne i skrifter som bara kan tillgås via fjärrlån.
Användaren vet dock inte om detta och är därför nöjd med informationen som erhållits på egen hand.
Men med en bibliotekaries hjälp hade användaren kunnat tillgå mer kvalitativ information. Är då detta en
användare som kan själv och som inte ska göra anspråk på bibliotekariens hjälp med ”tidskrävande
individuella frågor”?
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Ovanstående exempel synliggör bibliotekariers komplexa uppgifter som inkluderar relationen mellan
användarens behov och önskningar och materialet i en viss situation. Kunskapen, eller kompetensen,
finns därmed varken hos användaren eller bibliotekarien eller i materialet, utan uppstår i relationen mellan
dem, på liknande sätt som Livs förmåga att kommunicera med omvärlden och agera i denna uppstår
genom hennes bruk av tekniska hjälpmedel (Moser och Law 1999). Uppförandet i biblioteket är med
andra ord relationellt.
I detta avsnitt har jag visat hur kategoriseringen av användarna bidrar till att konstruera vissa
subjektiviteter som det är möjligt att agera gentemot genom att vidta åtgärder; antingen i form av
aktiviteter som riktas mot vissa kategorier av användare med syftet att exempelvis utjämna skillnader i
biblioteksbruk och kompetenser, eller genom att resurser riktas mot vissa kategorier av användare
eftersom andra kategorier förväntas klara sig själva. I nästa avsnitt kommer jag att analysera hur
biblioteket bidrar till att skapa vissa subjektiviteter genom den kunskapsproduktion som främjas, bland
annat i termer av livslångt lärande.

Biblioteket och kunskap
I introduktionen till detta kapitel presentar jag min avsikt att analysera hur användarna konstrueras som
subjekt som ska disponeras – eller som själva disponerar sig – effektivt. I föregående avsnitt, Biblioteket
och subjekten, analyserar jag hur subjekten konstrueras när de kategoriseras och blir objekt möjliga att agera
gentemot. I detta avsnitt analyserar jag kunskapens roll för att konstruera användarnas subjektiviteter.
Kunskap har sedan folkbibliotekens barndom varit en central del av bibliotekets legitimitet och redan
under bibliotekens framväxt var boken det medel som förband biblioteket med kunskap och upplysning.
I det första stycket nedan analyserar jag bokens roll i folkbiblioteket idag. Därefter analyserar jag
biblioteket som rum för praktiker som relaterar till kunskap och kunskapsproduktion. Slutligen analyserar
jag hur kunskap förstås och formuleras i de utvalda bibliotekens styrdokument.
När jag i detta avsnitt talar om kunskap är det ett öppet begrepp som inkluderar intervjupersonernas
utsagor och styrdokumentens resonemang, som refererar till kunskap med ord som ”kunskap”,
”bildning”, ”lärande”, ”utbildning” och liknande, samt vissa praktiker i biblioteksrummet – både
individuella i form av arbete och studier, eller kollektiva i form av språkkaféer och annan kursverksamhet.
När jag analyserar intervjupersoners och styrdokuments utsagor som rör kunskap och närbesläktade
begrepp är omnämnandet i sig tillräckligt för att utsagan ska vara relevant för denna analys. När jag istället
analyserar praktiker, antingen med utgångspunkt i observationsmaterialet eller utifrån utsagor om en viss
praktik (exempelvis att studera), är det istället jag som bedömer att denna praktik relaterar till kunskap.
De praktiker som jag inkluderar i analysen av biblioteket och kunskap är studier och arbete i
101

biblioteksrummet samt språkkaféer, it-verkstäder och läxhjälp. Dessa praktiker är förbundna med
utsagorna om kunskap i intervjuer och styrdokument som omnämner lärande, studier, et cetera.
Det finns anledning att förtydliga varför jag utifrån ovanstående resonemang hävdar att exempelvis
studier och arbete berör kunskap, samtidigt som praktiker som att läsa skönlitteratur, botanisera bland
hyllorna och sagostunder exkluderas från analysen i detta avsnitt. Denna åtskillnad ska inte förstås som
ett epistemologiskt ställningstagande – läsning av skönlitteratur kräver i likhet med studier kunskap under
processen (läsningen), samtidigt som läsning av skönlitteratur kan bidra till att konstruera ny kunskap.
Det som däremot skiljer de praktiker som jag inkluderar i analysen, det vill säga studier, arbete och viss
kursverksamhet, från bland annat läsning av skönlitteratur, är att de förstnämnda praktikerna i högre
utsträckning sätter kunskapsproduktionen i relation till en specifik målsättning (att klara studierna eller
att utföra en arbetsuppgift). Valet att fokusera på kunskapspraktiker som relaterar till ett mål motiveras
av att jag i detta kapitel utforskar styrningen av användarna. I kapitel 5, Biblioteket som heterotopi, analyserar
jag andra aspekter av kunskap och fokuserar på kunskapsproduktion som inte huvudsakligen syftar till
ett visst mål och som inte explicit genererar nytta. Jag är medveten om att denna gränsdragning bygger
på en förenkling, då praktikerna som jag analyserar – både i relation till bibliotekets rationaliteter och i
relation till biblioteket som heterotopi – inte entydigt kan placeras i, eller exkluderas från, en kontext av
instrumentell kunskapsproduktion. Jag avser att synliggöra denna komplexitet i analysen.
Slutligen vill jag betona att jag i detta avsnitt varken avser att analysera hur användarna konstruerar
kunskap eller diskutera kunskapsbegreppet närmre. Jag betraktar makt och kunskap som sammanvävda
genom att makt producerar kunskap och diskurser, det Foucault (1980) kallar sanningsregimer, som tas för
givna. Foucault exemplifierar vad han menar i en intervju där han förklarar att hans undersökning av
vansinnet är en undersökning av hur vansinne konstrueras genom psykiatriska praktiker som är
sammanlänkade med ”…a whole range of institutions, economic requirements and political issues of
social regulation” (Foucault 1980, 109). Konstruktionen av vansinne och psykisk sjukdom är med andra
ord resultatet av historiska kunskapsprocesser (bland annat i form av utvecklandet av nya medicinska och
psykologiska vetenskaper) som formats av maktrelationer. När jag i nedanstående stycke diskuterar
kunskap utgår jag därför inte från en fastställd definition av kunskap, utan jag avser att analysera hur en
viss förståelse av kunskap (exempelvis som boklig eller som en livslång process) produceras och
manifesteras i biblioteken.

Boken
Kunskapens centrala roll för biblioteket är gammal och grundas i sammanlänkningen av kunskap och
boken samt boken och biblioteket. I sin analys av folkbibliotekets barndom visar Skouvig (2004, 84) hur
klassificering och katalogisering gjorde boken tillgänglig för användaren så att biblioteket utifrån ett
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samhälleligt åtagande kunde tjäna upplysningen. Redan under folkbibliotekets framväxt betonades
följaktligen bibliotekets roll för att med bokens hjälp stå som garant för att befolkningen skulle nå
bildning och upplysning. Biblioteken bidrog också till att strukturera användarnas fritid och göra denna
produktiv, dels genom att användarna hölls borta från ”skadliga” nöjen, dels genom att de med hjälp av
böcker kunde tillägna sig kunskap av nytta för förvärvsarbetet (Skouvig 2004, 172). Även om ytterst få
användare, såsom enstaka författare, arbetade i biblioteket vid denna tid ansågs det alltså att biblioteket,
genom kunskap som boken möjliggjorde, kunde spela en roll för användarnas förvärvsarbete.
Boken har än idag ett starkt symbolvärde och i kulturpolitik förknippas läsning av böcker med möjlighet
till fördjupning, inlevelse och demokrati (Kann-Rasmussen och Balling 2015). Trots detta är bokens
starka ställning inom biblioteket inte längre lika självklar, vilket bland annat beror på mångfalden av
material som biblioteket idag tillhandahåller. Numer är det få som hävdar att bibliotek enbart ska
tillgängliggöra böcker och förändringen mot ett mer heterogent utbud av material avspeglas i både den
svenska och den danska bibliotekslagen. 40 Dessutom framhåller såväl lokala som nationella
styrdokument, inklusive de jag analyserar, att bibliotek har andra roller utöver att tillgängliggöra material,
exempelvis att verka som mötesplatser och som förmedlare av kultur. Mina observationer visar också att
de fyra bibliotek jag studerar rymmer ett brett spektrum av aktiviteter. Därför förvånar det mig att flera
intervjupersoner poängterar bokens betydelse för deras förståelse av biblioteket. Att boken har en central
betydelse för förståelsen av biblioteket har tidigare visats av Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens
(2001) undersökning av danska folkbibliotek, då användarna i deras studie genomgående associerar
biblioteket med utlån av böcker. Min forskning visar att även intervjupersoner som själva använder andra
funktioner och tjänster i biblioteket framhåller just tillgängliggörandet av böcker som bibliotekets
viktigaste uppdrag, vilket följande intervjuutdrag exemplifierar:

Bibliotekslagen i Danmark uttrycker detta explicit genom att stadga att bibliotekets mål är att: ”… stille bøger, tidsskrifter,
lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer,
herunder internet og multimedier” (Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed 2013§ 1). Bibliotekslagen i Sverige omnämner
inga material specifikt, utan talar om ”…utbud av medier och tjänster…” samt om tillgång till litteratur ”…oavsett
publiceringsform” (Riksdagen 2013 §6, §9).
40
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Jag: Så det är böckerna som är, det tycker du är kärnan i biblioteket?
IP: Ja.
Jag: Men ändå är du här mest för internet..?
IP: Ja, jag är här mest för internet. Det är också för att jag är rädd för att låna böcker, för jag är rädd för att
glömma att lämna tillbaka dem.
/…/
Jag: Men tänker du då att bibliotekets uppgifter har förändrats i och med internet, eller är det ändå böckerna
som är det viktigaste?
IP: Alltså, jag tycker böckerna är klart det viktigaste. För dem kan man inte klara sig utan. Internet kan
man ju nog klara sig utan på ett annat sätt, men det är ändå väldigt bra att du kan komma hit och använda
det. Men böckerna är det viktigaste.
(Intervju, Jobbsökande, Faaborg1)

En annan intervjuperson lånar i likhet med intervjupersonen som citeras ovan inte själv böcker på
biblioteket, eftersom han menar att biblioteket inte har de titlar han efterfrågar, då han endast är
intresserad av en relativt smal genre av litteratur. Trots detta så menar intervjupersonen att det är just
böckerna som definierar biblioteket:
Det centrala för mig på ett bibliotek är ju böcker. Det har det alltid varit och det kommer det alltid att vara
för min del. Så där ser ju jag att ett bra bibliotek är ju ett bibliotek som håller en kärna med klassiska verk,
men också håller en modern framtoning och håller sig ajour och har liksom nya, nya titlar och så vidare. Sen
så finns det ju mycket… ta sånt här att man har en lekhörna, man har lite sköna ytor där man kan sitta.
Men även lugna platser där man kan sitta och studera eller arbeta. Men för mig, det centrala är ju litterära
verk.
(Intervju, Vuxen med barn, Bergshamra3)

Andra intervjupersoner nyttjar möjligheten att låna böcker, även om de också gör annat i biblioteket som
att läsa tidskrifter och tidningar eller besöka biblioteket tillsammans med sina barn. Men när de ombeds
beskriva biblioteket är det just möjligheten att låna böcker som de framhåller som utmärkande för
bibliotek. Följande beskrivning framstår som ett typexempel på detta: ”[biblioteket är] ett ställe där man
kan låna olika sorters litteratur, olika böcker. Det är egentligen bara det” (Intervju, Vuxen med barn,
Faaborg4). Det är alltså intervjupersonernas sammankoppling av boken och biblioteket som får mig att
fokusera på boken i detta stycke, istället för materialet i allmänhet som biblioteket tillgängliggör. Med
andra ord är inte valet att fokusera på boken relaterat till intervjupersonernas – eller andra användares –
faktiska biblioteksbruk, vilket ovanstående citat också visar då även intervjupersoner som inte själva lånar
böcker betonar vikten av böcker.
Förutom att betona bokens betydelse sammankopplar intervjupersonerna boken med kunskap och
placerar denna relation i biblioteket. På min fråga ”Hur skulle du beskriva vad ett bibliotek är?” ges
nedanstående svar:
…man kan få väldigt mycket kunskap här. Så jag skulle säga att om folk gärna vill veta något, var kan
man annars… alltså det är biblioteket man går till, det är det i alla fall i min värld. Eftersom jag inte har
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internet. Jag vet att folk de slår upp det här på internet, de undersöker det med detsamma och det är väl lika
bra, men den möjigheten har jag valt bort.
(Intervju, Pensionär, Faaborg2)
Kunskap tänker jag. Alltså det är en dörröppnare helt klart. Jag vet inte riktigt vad jag skulle gjort utan
böcker. Jag tänker, om man ser ifrån ett barnperspektiv så är det ju viktigt med läsningen också. Men även
ännu tidigare för ett barn som inte kan läsa. /…/Men jag tycker kunskap, det finns mycket att lära sig om
böcker. Genom hela livet, oavsett fasen eller var man befinner sig så är böcker nånting man kan ta till för att
komma vidare.
(Intervju, Vuxen med barn, Kävlinge4)

I dessa citat förstås kunskap bland annat som att få ”veta något”, vilket jag tolkar som fakta, och som
”dörröppnare”, vilket relaterar till kunskap som bildning. Även om dessa två konnotationer är
sinsemellan olika så är det anmärkningsvärt att ingen av intervjupersonerna talar om kunskap i relation
till utbildning eller formellt lärande. Istället förstås kunskap utifrån ett perspektiv av fri bildning, där
kunskap är något som individen behöver för ”att komma vidare” (jfr. Hedemark 2009, 153). Detta
anknyter till den bokliga diskurs som Hedemark (2009) beskriver i sin avhandling, i vilken hon analyserar
debatten om folkbibliotek i svenska medier 1970-2006. Den bokliga diskursen kännetecknas av ett fokus
på bokens betydelse för individens utveckling. Hedemark ställer den bokliga diskursen i motsättning till
en informationsförmedlande diskurs. Samtidigt sammankopplar Hedemark (2009, 150) den
informationsförmedlande diskursen med ett ekonomiskt förhållande till användarna och en
”underliggande instrumentell hållning”, medan den bokliga diskursen associeras med biblioteket som
kulturarvsbärare och främjare av kvalitativ litteratur och läsning, där biblioteket utgör en motvikt till
kommersiella krafter. I denna kategorisering framstår det som att styrning under den bokliga diskursen
är mer fristående från ekonomin och att andra rationaliteter än den nyliberala dominerar. Jag kommer att
återkomma till och problematisera denna bild senare i detta avsnitt (i stycket Det livslånga lärandet, sid 113).
När intervjupersonerna i detta sammanhang talar om böcker så framgår det att det i de flesta fall är
tryckta, fysiska böcker som åsyftas. Flera intervjupersoner framhåller också uttryckligen att de föredrar
fysiska böcker framför e-böcker och ljudböcker (ex. Intervju, Vuxen med barn, Bergshamra4; Intervju,
Pensionär, Faaborg2; Intervju, Rekreationsanvändare, Kävlinge3; Intervju, Studerande, Østerbro1;
Intervju, Pensionär, Østerbro2). Orsaker som intervjupersonerna anger till att de föredrar att läsa på
papper är till exempel att de vill ha ”en vanlig bok” eller ”en riktig bok” (Intervju, Pensionär, Kävlinge1;
Intervju, Studerande, Østerbro1). En intervjuperson motiverar sin inställning utifrån den specifika
materialitet som pappret utgör: ”Jag läser inte e-böcker. Jag är en av de där som fortfarande gillar
pappersböcker och papperstidning. Jag tycker när man läser en pappersbok, då kan man gå lite fram och
tillbaka i den och liksom gå tillbaka och titta, vad var det nu som hände” (Intervju, Pensionär,
Bergshamra2). Att flera intervjupersoner föredrar pappersböcker överensstämmer med forskning som
visar att många läsare värdesätter pappersbokens materialitet som representerar sociala minnen och
praktiker (se ex. Cohn 2016). Exempelvis visar en rapport att 78 procent av de danska studenterna år
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2016 föredrar fysiska böcker när de läser skönlitteratur (Moos-Bjerre og Lange for Danmarks
Biblioteksforening u.å).
Böckernas materialitet inverkar också på biblioteksbesöket genom att boken tar plats i rummet och
användarna kan interagera med böckerna i hyllorna. Att boken i biblioteket är fysiskt tillgänglig för
användarna anses som självklart i både Danmark och Sverige, eftersom öppna hyllor varit standard sedan
länge (Dahlkild 2011, 35). Men för användare som har erfarenheter från länder med slutna hyllsystem blir
upplevelsen av bokens materialitet signifikant:
Det är faktiskt så att landet jag kommer från, där fick du inte röra böckerna. Du kunde beställa böcker och
säga ”jag vill ha den här boken” och så gav de den till dig. Men här är det som, ehh… du kan se och röra
böcker och även om du inte visste att du vill ha en viss bok så kan du ta den och kanske börja läsa i den och
upptäcka att du tycker om den. Och du kan hitta olika sorters böcker och beställa vad du vill/…/
(Intervju, Studerande, Bergshamra1)

Ovanstående upplevelse synliggör slående heterotopa kvaliteter i den fysiska tillgängligheten till materialet
som jag återkommer till i nästa kapitel. Men tillgängligheten till boken och möjligheten att själv hantera
materialet innebär också en effektivisering av biblioteksbesöket som kräver en annan form av styrning av
användarna jämfört med när bibliotekarien var den som tillgängliggjorde boken. Inte minst innebar
införandet för över hundra år sedan av öppna hyllor i folkbiblioteken i Danmark och Sverige en ökad
självstyrning när användarna själva kunde tillgå materialet. Detta samspelade med den samhälleliga
utvecklingen. Black (1994, 6) visar att när öppna hyllor infördes på brittiska bibliotek under sent 1800-tal
så blomstrade självhjälpsfilosofin som förespråkade att individen själv kan skapa sitt eget öde. De öppna
hyllorna var därmed en åtgärd som förkroppsligade idealet med individualiserade användare som själva
tar ansvar för sina kunskapsbehov (Black 1994, 6). I Sverige och Danmark bar upplysningstanken och
demokratiseringen på liknande ideal om ansvarstagande individer när öppna hyllor infördes under tidigt
1900-tal.
De styrningsteknologier som användes under folkbibliotekets barndom är fortfarande aktuella för att
styra användarnas uppförande i biblioteket och konstruera subjekt som själva tar ansvar och förvaltar sitt
biblioteksbesök. Black (1994, 7–8) visar hur arkitekturen, tystnadsnormen och övervakning, men också
klassificeringen och placeringen av böckerna, användes för att de självförvaltande användarna skulle
styras att styra sig själva. Idag regleras användarnas uppförande i biblioteket på motsvarande sätt med
hjälp av klassificering och placering av materialet, genom att dessa tekniker medverkar till att styra
användarnas positioner i rummet. Med andra ord får sorteringen och organiseringen av kunskap fysisk
form i biblioteksrummet genom placeringen av materialet, vilket administrerar användarnas handlande.
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Samtliga bibliotek jag studerar har en liknande grundstruktur i klassificeringen och placeringen av böcker,
även om folkbibliotek i Danmark och Sverige tillämpar olika klassifikationssystem. 41 Materialet åtskiljs
beroende på vilken åldersgrupp det riktas till, beroende på om det är skönlitteratur eller facklitteratur och
beroende på materialtyp. Black (1994, 5) konstaterar att klassifikationen delvis övertar katalogens roll i
bibliotek med öppna hyllor, genom att klassifikationen fungerar som länk mellan bibliotekarie och
användare när användarna själva kan botanisera bland hyllorna. I bibliotek med obemannade öppettider
sätts användarnas självständiga tillgång till materialet på prov, genom att det inte finns någon närvarande
bibliotekarie som kan hjälpa till om det skulle behövas, utan användarna förväntas förstå logiken som
rummet är organiserat enligt. Klassifikationen, böckernas fysiska placering i rummet samt skyltningen blir
därmed ännu viktigare i bibliotek med obemannade öppettider, då denna administration uppbär hela det
förmedlande uppdraget.
Under en av mina observationer på Faaborg bibliotek blir jag uppmärksam på hur stor betydelse som
böckernas placering faktiskt har. Faaborg bibliotek består av ett stort rum. Till vänster om entrén finns
tidskriftsavdelningen, till höger barnavdelningen. Lite längre in i rummet är material för ungdomar samt
musikmaterial placerat och till vänster finns det informationsdiskar. Därefter kommer skönlitteratur för
vuxna. Längst in i rummet är datorer uppställda längst den vänstra väggen. På hyllorna i mitten och till
höger av rummet är facklitteratur placerad. Under denna observation ser jag hur ett barn i sexårsåldern
sitter och tittar i en bok längst ner i biblioteksrummet, långt bort från barnavdelningen. Eftersom denna
del av biblioteket rymmer vuxenlitteratur blir jag nyfiken på varför barnet sitter där. Efter att barnet har
lämnat platsen går jag dit. Jag ser då att barnet suttit vid hyllan för litteratur på andra språk och här är
även bilderböcker och barnböcker på andra språk placerade (Observation, Faaborg, 3 februari 2017).
Genom att personalen har låtit klassifikationen som anger språk styra också barnböckernas placering i
biblioteksrummet separeras därmed barn som läser böcker på andra språk från barn som läser böcker på
danska. Därmed segregeras barnen av böckernas placering och materialets placering får sociala
konsekvenser.
Ovanstående analys visar hur administrationen av kunskap påverkar användarnas uppförande i
biblioteket. Under folkbibliotekets framväxt var det bibliotekarien, experten, som organiserade
kunskapen och skilde ut ”nyttig” litteratur från ”skadlig”. I dagens bibliotek har bibliotekarien en annan
roll. Det beror både på förändringar inom biblioteket, som innebär att användarens utgångspunkt och
preferenser i högre utsträckning är vägledande för verksamheten (Oterholm 2016, 142–43), och på
förändringar inom samhället generellt, genom att en ökad reflexivitet och ett ifrågasättande av kunskapens
möjligheter har slagit igenom (Hvenegaard Rasmussen och Jochumsen 2007). Giddens (1997, 40–42)
beskriver denna ökade reflexivitet som ”extrem” eftersom kunskapen både betraktas som preliminär och
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I Danmark används DK5-klassifikationssystemet och på svenska folkbibliotek används SAB eller Dewey.
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tveeggad, och förändringar uppfattas ske utanför mänsklig kontroll. I det reflexiva samhället ifrågasätts
därmed kunskapens objektivitet och individen måste själv förhålla sig till den omgivande informationen.
Det medför att bibliotekarier idag inte i första hand administrerar kunskap genom att skilja god litteratur
från dålig, då denna uppgift i hög utsträckning överlämnas till användaren själv som har tillgång till ett
brett utbud och som dessutom kan påverka bibliotekets inköp. Istället är fri tillgång till information en
grundläggande princip, men användaren ska styras att välja ”rätt” information och att nyttja
informationen på ”rätt” sätt. Vissa användare betraktas som kompetenta att på egen hand navigera bland
valmöjligheterna, medan andra antas behöva mer handfast hjälp på vägen. Exempelvis betonar
biblioteksplanen för Kävlinge bibliotek att vissa personer saknar digitala kunskaper och att det ingår i
bibliotekets uppdrag att ”vägleda och hjälpa människor i deras informations- och kunskapsinhämtning”
för att på så vis utjämna klyftor (Kävlinge kommun 2015). Därigenom blir biblioteket delaktigt i
konstruktionen av självstyrande individer som är kompetenta att själva navigera, både i biblioteket och i
samhället i stort.
Det subjekt som eftersträvas i dagens bibliotek är sammanfattningsvis ett subjekt som strävar efter
kunskap, som tar ansvar för sin egen fortbildning och som aldrig är ”färdigt” – det är ett rationellt subjekt
som kan bedöma sina egna och andras prestationer genom att beräkna olika handlingsmöjligheter (Rose
1999, 214). För att en sådan subjektivitet ska realiseras krävs det att subjektet tar bruk av resurserna i
omgivningen – både materiella, personella och rumsliga. I nästa stycke analyserar jag praktiker som
relaterar till kunskap och som tar plats i biblioteksrummet, där användarna kan göra bruk av resurserna i
biblioteket.

Platsen
I analysen ovan diskuterar jag hur biblioteket blir en arena för kunskap genom att tillgängliggöra material
i form av böcker. Men biblioteket ställer inte bara böcker (och annat material) till förfogande, utan också
rumslighet. Biblioteket som plats är därmed ytterligare en dimension av biblioteket som arena för
kunskap.
Under mina observationer ser jag hur biblioteksrummet nyttjas av användare som studerar och arbetar.42
Det är praktiker som relaterar till kunskap, genom att de både förutsätter kunskap och producerar
kunskap. Jag observerar vissa användare vid flera tillfällen, ofta på samma plats i biblioteket, när de sitter
med sin bärbara dator eller vid bibliotekets datorer. En intervjuperson berättar: ”När man har alltså
ganska mycket plugg så är jag här ungefär sju dagar i veckan [skrattar lite]. Alltså varje dag” (Intervju,

Jag observerade användare som satt framför bibliotekets datorer eller vid egna datorer och läste eller skrev. En del nyttjade
också fysiska böcker eller utskrifter. Utifrån detta drog jag slutsatsen att användarna sannolikt studerade eller arbetade.
42
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Studerande, Kävlinge3). Intervjupersonen berättar att hon har två ställen som hon alltid sitter på:
”Antingen i hörnan längst bort eller så är det i hörnan längst ner här” (Intervju, Studerande, Kävlinge3).
Dessa platser är perifert belägna i biblioteket och används främst av personer som sitter med medtagna
datorer eller som läser.
Samtliga bibliotek som ingår i föreliggande studie har särskilda avdelningar eller platser som är avsedda
för studier, arbete och liknande aktiviteter. I tre av biblioteken, Østerbro, Bergshamra samt Faaborg
bibliotek, är dessa avdelningar inredda så att de liknar kontorsplatser med stolar, bord, bra belysning samt
eluttag som gör det möjligt att ladda datorn. Kävlinge bibliotek, som är inhyst i en byggnad från 1920talet, skiljer ut sig genom att biblioteket består av ett stort rektangulärt rum med invändiga balkonger på
båda kortsidorna. Här används en av balkongerna, som ligger i anslutning till materialet för vuxna och är
möblerad med tre mindre bord samt stolar och fåtöljer, av användare som vill studera eller arbeta. Det är
också här intervjupersonen som citeras ovan sitter. Studieplatserna på samtliga bibliotek används flitigt
och under några observationssvep är alla stolar i dessa avdelningar upptagna. Även andra platser i
biblioteken – såsom tidskriftsavdelningar som är centralt placerade, men också mer undanskymda ställen
– nyttjas för studier och arbete (se också avsnittet Biblioteket och rummet, kapitel 4). Bruket av biblioteket
som ett rum för studier och arbete understödjs också i samtliga analyserade styrdokument, som betonar
bibliotekets roll för invånarnas möjligheter att utbilda sig och vikten av studieplatser i biblioteksrummet
(Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 2013; Kävlinge kommun 2015; Københavns Biblioteker 2014; Solna
kommun 2017).
För några intervjupersoner är situationen hemma, med brist på lugn och ro, en bidragande orsak till att
de söker sig till biblioteket. Exempelvis är en intervjuperson sammanboende med en vän och föredrar
därför att studera på biblioteket:
För att jag bor i vardagsrummet och har inte riktigt mitt eget rum och då tycker jag det är bra att kunna gå
till biblioteket och där kan jag sitta och koncentrera mig. /…/ Ett ställe där jag både kan koncentrera mig.
Och där jag, ja, jag är produktiv när jag sitter på bibliotek. /…/ Jag tror det är miljön som är där. Det är
bara bra och alla andra som är där sitter också… och det är riktigt många, eller jag tror det är riktigt många
som använder Østerbro bibliotek till att sitta och studera. Det är bara en bra arbetsmiljö. Och så är det inte
så många distraktioner som det är därhemma.
(Intervju, Studerande, Østerbro1).

En annan intervjuperson bor kvar i föräldrahemmet och upplever liksom ovanstående intervjuperson att
det är svårt att fokusera på studierna i den miljön:
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Jag har småsyskon. När man alltså... Jag känner att jag inte riktigt kan fokusera hemma. Det känns som
att det är alltid nånting man måste… man sitter i sitt rum kanske och högst en timme, sen så händer det
alltid nånting. Och ut och in, ut och in, aldrig liksom helt fokuserad.
(Intervju, Studerande, Kävlinge3).

Men även intervjupersoner som bor ensamma berättar att de föredrar att komma till biblioteket för att
studera eftersom biblioteksmiljön upplevs som produktiv (ex. Intervju, Studerande, Bergshamra1;
Intervju, Studerande, Bergshamra3), vilket också intervjupersonen i det övre citatet vittnar om. Jag tolkar
den positiva upplevelsen av biblioteket som ett resultat av att intervjupersonerna utnyttjar att
biblioteksrummet, eller delar av detta, är ett socialiserat rum med förväntningar om tystnad och lugn.
Närvaron av andra som fokuserar på en uppgift upplevs därför som motiverande för att själv arbeta
koncentrerat. Det socialiserade rummet har också disciplinerande inslag – den publika miljön som
biblioteksrummet utgör samt vetskapen om att de praktiker som utförs där är synliga underlättar
självdisciplinering, oavsett om de andra som närvarar i biblioteksrummet ens noterar de övriga
närvarandes praktiker.
För att förstå den internaliserade blicken som ger upphov till självdisciplin inspireras jag av Foucaults
(1995) analys av Panoptikon. Det var filosofen Jeremy Bentham som ursprungligen använde begreppet
Panoptikon för att beskriva en typ av fängelsearkitektur där vakten är placerad i ett torn i mitten av
byggnaden. Från tornet kan vakten se in i alla fängelsets celler som är placerade i en cirkelformad byggnad
som omringar tornet. Vakten kan inte övervaka samtliga fångar hela tiden, men den enskilda fången kan
inte avgöra om hon eller han övervakas vid en viss tidpunkt; ”He is seen, but he does not see; he is the
object of information, never a subject in communication” (Foucault 1995, 200). Detta resulterar i att
fången internaliserar den disciplinerande blicken och blir målet för sin egen underordning.
Även om jag inspireras av Foucaults bruk av Panoptikon ser jag hur situationen i biblioteket skiljer sig
från Panoptikon, eftersom fångar i Panoptikons celler vet att det finns en vakt med uppgift att övervaka
dem, även om de inte vet om de vid ett visst tillfälle är övervakade eller inte (Foucault 1995, 201).
”Övervakningen” av användarnas flit i biblioteksrummet är däremot snarare en teoretisk är en praktisk
möjlighet, då det inte finns någon som har till uppgift att övervaka någon annan. Trots detta menar jag
att möjligheten till övervakning i det publika rummet kan användas som en tankefigur för att motivera
sig själv. Användarna har troligen på andra platser, som i skolan, befunnit sig i liknande situationer som
den i biblioteket. Men då har det faktiskt funnits någon, exempelvis en lärare, som potentiellt har
övervakat dem. Därmed har användarna erfarenhet av att övervakas och de har internaliserat en
disciplinerande blick som kan sättas i spel. Dessutom pågår studierna eller arbetet i biblioteket i ett socialt
sammanhang med föreställningar om hur ansvarstagande individer ska uppföra sig. Dessa föreställningar
innefattar ideal av produktivitet och effektivitet, vilket också intervjupersonernas utsagor om att
biblioteket är en ”produktiv plats” vittnar om. Därför kan det vara förenat med skamkänslor att
exempelvis upptäcka att en främmande person som passerar ser att tiden används till sociala medier
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istället för produktivt arbete. Sammantaget innebär denna förståelse att biblioteksrummet är ett
socialiserat rum som främjar ett visst uppförande där alla närvarande kan uppfattas som potentiella
”övervakare” (G. P. Radford, Radford, och Lingel 2018).
Det är också intressant att låta den frivilliga sammanslutningen av användare som studerar eller arbetar i
biblioteket speglas i den hopsamling av arbetare i stora fabriker som skedde under industrialismens
barndom. Innan industrier uppfördes i större utsträckning producerade arbetare varor i sina hem, men
genom att samla arbetarna under samma tak kunde produktiviteten öka och övervakningen intensifieras
(Beronius 1986). I dagens samhälle har arbetsmarknaden och utbildningssystemet återigen placerat delar
av befolkningen i hemmet där de enskilt ska utföra arbets- eller studieuppgifter. Mina observationer och
intervjuer visar att vissa personer i denna situation väljer att själva uppsöka gemensamma platser – såsom
biblioteksrummet – för att utföra dessa uppgifter och ovan visar jag att ett skäl till detta är upplevelsen
av ökad produktivitet. Med andra ord så sammanfördes arbetarna i fabriker under industrialismens
barndom för att öka produktiviteten. Idag gör självstyrande individer valet att ”sammanföra sig” i
biblioteket för att öka sin produktivitet. Detta menar jag är en färgstark illustration av
styrningsrationalitetens inre logik som en styrning genom självstyrning.
Flera av intervjupersonerna som använder biblioteksrummet som en plats att studera eller arbeta på gör
detta under obemannade öppettider. Det beror delvis på att många vill börja studera eller arbeta på
morgonen innan biblioteket är bemannat, eller att de vill fortsätta med dessa aktiviteter efter de
bemannade tiderna på kvällen (ex. Intervju, Studerande Kävlinge3; Intervju, Studerande, Bergshamra1).
Men det beror också på att biblioteket är lugnare och tystare under de obemannade öppettiderna, vilket
jag diskuterar mer i nästa avsnitt. Oavsett om det är den temporala tillgängligheten eller det faktum att
biblioteket ofta är tystare som ligger bakom användarnas val att studera eller arbeta i biblioteket under
obemannade öppettider, så innebär den ökade tillgängligheten att invånarnas möjligheter att agera
ansvarsfullt och utbilda sig, genomgå kompetensutveckling, arbeta fokuserat eller stärka lokalsamhället
genom att mötas i biblioteksrummet ökar. Det faktum att det är möjligt att besöka biblioteket under
tidiga morgnar och sena kvällar bidrar samtidigt till att legitimera samtidens krav och förväntningar på
den enskilda individen att omvandla sig till en entreprenör som investerar i sig själv (Foucault 2008b,
225–26; jfr. Rose och Miller 2010, 296). På så vis kan de obemannade öppettiderna, genom den ökade
tillgängligheten till biblioteksrummet som de medför, strukturera möjligheter men också förväntningar
på individerna.
Biblioteksrummet bereder också plats för ett organiserat och kollektivt lärande. Under mina
observationer på Østerbro bibliotek ser jag barn och ungdomar som får läxhjälp och under
observationerna i Kävlinge hålls kurser i svenska för föräldralediga invandrare. På Faaborg bibliotek
observerar jag ett språkkafé där personer som vill lära sig bättre danska samt personer som har danska
som modersmål träffas. Intresset är stort för språkkaféet och vid tillfället jag observerar deltar cirka
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femton personer (Observation, Faaborg, 2 feb 2017). Också de andra biblioteken som ingår i min studie
organiserar liknande språkkaféer och de har också olika former av it-verkstäder. Vid några av aktiviteterna
är det biblioteket som står för innehållet, medan andra aktiviteter hålls av utomstående aktörer. Dessa
aktiviteter understödjs av bibliotekens styrdokument. Exempelvis står det i styrdokumentet för Faaborg
bibliotek att biblioteket ska erbjuda it-kurser för äldre (Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 2013, 8) och
Bergshamras biblioteksplan skriver att biblioteket ska erbjuda läxhjälp och språkkafé (Solna kommun
2017). Dessa programverksamheter befinner sig i gränslandet mellan formellt och informellt lärande. Å
ena sidan är deltagandet frivilligt, å andra sidan ger vissa kurser kompetenser som samhället kräver.
Exempelvis ska it-kurserna som omskrivs i styrdokumentet för Faaborg bibliotek fokusera på de digitala
självservicelösningar som används av dansk offentlig sektor (Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 2013, 8).
Eftersom digitaliseringen är lagstadgad i Danmark och alla invånare måste kommunicera med det
offentliga via digitala kanaler kan deltagandet i sådana kurser framstå som nödvändig snarare än frivillig
för den som inte besitter de färdigheter som krävs.43
Jag har nu analyserat två dimensioner av biblioteket som arena för kunskap; i föregående stycke analyserar
jag boken och i detta stycke analyserar jag biblioteket som en plats för kunskap. Relationen mellan dessa
två dimensioner är intressant. Under mina observationer noterar jag nämligen att personerna som arbetar
eller studerar i biblioteket sällan använder sig av det fysiska materialet i biblioteket. Denna tendens
bekräftas av mina intervjuer, då endast en av intervjupersonerna (Intervju, Studerande, Østerbro1) som
nyttjar biblioteket för att arbeta eller studera använder sig av materialet i biblioteket, trots att dessa
intervjupersoner besöker biblioteket regelbundet. Gruppen av användare som lånar material utgörs alltså
till stor del av andra personer än de som använder biblioteket som en plats för att studera eller arbeta.
Relationen mellan biblioteket och kunskap som cirkulerar kring boken har med andra ord en relativt svag
länk till relationen mellan biblioteket och kunskap som cirkulerar kring biblioteket som plats.
I ovanstående analyser av boken som ett medel för kunskap och biblioteksrummet som en plats för
kunskapsproduktion antyds några av de betydelser kunskap ges i bibliotekssammanhang idag. I
nedanstående stycke utvecklar jag analysen av den mening och vidare kontext som knyts till
kunskapsbegreppet.

Det livslånga lärandet
Biblioteket fyller motstridiga roller i förhållande till kunskap och lärande. Å ena sidan kan bildning och
utbildning förstås som frigörande processer för individen. Möjligheten att finna nya vägar under hela livet
kan i det sammanhanget innebära ett motstånd mot rådande normer, förväntningar och diskurser (se
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I avsnittet Digitalisering, i kapitel 3, beskriver jag digitaliseringspolitiken i Danmark.
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också avsnittet Omsorg om sig, kapitel 5). Å andra sidan kan kontinuerlig utbildning eller
kompetensutveckling förstås som ett krav på individen att förändra sig för att anpassa sig till
arbetsmarknadens och samhällets krav på självstyrande och produktiva medborgare. Kunskap kan med
andra ord vara en integrerad del av styrningen. I detta stycke analyserar jag det livslånga lärandets roll
inom biblioteksväsendet och diskuterar hur kunskap legitimeras och framställs i styrdokumenten för de
fyra biblioteken. Notera att jag i denna text ser ”livslångt lärande” som synonymt med exempelvis
”kontinuerligt lärande”. Det är också så jag uppfattar att ”livslångt lärande” används i styrdokumenten
som jag analyserar.44
Vi lever i ett samhälle som framhåller vikten av kunskap, både för nationens konkurrenskraft i en
globaliserad omvärld och för individens möjligheter att få ett framgångsrikt liv (Andersson och Fejes
2005, 596). En av bibliotekets primära uppgifter är också att tillgängliggöra kunskap och främja bildning.
Följaktligen inleds den danska bibliotekslagen med att fastslå bibliotekets syfte: ”Folkebibliotekernes
formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet…” (Bekendtgørelse af lov om
biblioteksvirksomhed 2013). Den svenska bibliotekslagen slår på motsvarande sätt fast att: ”Biblioteken i det
allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning” (Riksdagen 2013). I dessa skrivningar relateras bibliotekets
kunskapsuppdrag till ord som upplysning, kunskapsförmedling, bildning och utbildning. På liknande sätt
har folkbibliotekets uppgift alltid knutits till kunskap och upplysning och redan den första bibliotekslagen
från 1920 i Danmark formulerade bibliotekets uppgift som att: “Udbrede Kundskaber og almindelig
Oplysning” (Høgh 1985).
Men även om kunskap och bildning alltid har varit en del av folkbibliotekens uppdrag så har synen på
hur individerna tillägnar sig kunskap förändrats. Deleuze (1992, 5) fångar den här utvecklingen när han
skriver att: ”…perpetual training tends to replace the school…”. Det innebär att utbildning inte längre är
begränsad till en viss plats och en viss tid i våra liv, utan idag förväntas vi ständigt uppdatera våra
kompetenser och kunskaper. Den kontinuerliga träningen, eller det livslånga lärandet, har idag en stark
ställning i både Danmark och Sverige. Rose (1999, 161) spårar det livslånga lärandet till 1970-talet då det
sammankopplades med förändring, framförallt i relation till omställningar på arbetsmarknaden, men
också i förhållande till ny teknologi och ett samhällsliv i omvandling. I den här osäkra omgivningen skulle
det livslånga lärandet ge individen möjlighet att anpassa sig till förändringarna. Samtidigt ökade kraven
på att arbetskraften – det vill säga individerna – skulle vidta nödvändiga åtgärder och förändra sig för att
vara redo och anställningsbara.

Inom biblioteks- och informationsstudier har begreppet livslångt lärande en oklar betydelse, trots att begreppet har
diskuterats en längre tid (Mahoney 2017). Inte heller jag avser att ge en entydig definition av begreppet, eftersom jag istället
utforskar hur begreppet används i styrdokumenten och vilken mening det där ges.
44
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Ambitionen att konstruera individer som kan vidareutbilda sig under hela livet och utöka sina kunskaper
och kompetenser formuleras idag av överstatliga och mellanstatliga organ som FN och EU, men strävan
återfinns också på nationell och lokal nivå (Andersson och Fejes 2005, 595). Det är symptomatiskt att
såväl danska som svenska styrdokument framhåller risken att respektive nation förlorar i den globala
konkurrensen om inte invånarna stärker sina kunskaper och kompetenser (se ex. Styrelsen for Bibliotek
og Medier 2010, 19–20; Undervisningsministeriet 2007; Utbildningsdepartementet 2003). Att identifiera
och formulera denna risk, uttryckt som konkurrens från andra industrialiserade länder i globaliseringens
tidevarv, är i sig ett sätt att styra; ”By calculating risk, the subjects can and are encouraged to act in a way
that avoids this risk” (Andersson och Fejes 2005, 596). Med andra ord är formuleringar i styrdokument
om hårdnande konkurrens i sig incitament för medborgarna att genomgå kompetensutveckling, samt för
samhället att organisera och möjliggöra individers vidareutbildning. I det sammanhanget blir
organiserandet av biblioteksverksamhet som främjar livslångt lärande ett sätt för samhället att agera för
att säkra invånarnas kompetensutveckling och på så vis hantera den globala konkurrensen.
Sedan 2000-talets början har begreppet livslångt lärande fått en allt större betydelse för folkbibliotekens
verksamhet (Hedemark 2009, 153). Livslångt lärande listas som ett kärnvärde av American Library
Association (Elmborg 2016, 533) och jag beskriver ovan att både Danmarks och Sveriges bibliotekslag
betonar bibliotekets roll för bildning och utbildning. I Hedemarks (2009) analys av biblioteksdebatten ser
hon hur en informationsförmedlande diskurs, som bland annat innefattar livslångt lärande, träder fram under
1980-talet och vinner allt mer inflytande under 2000-talet. Denna diskurs framhåller ny teknologi, formellt
lärande och neutral förmedling av information (Hedemark 2009, 153). Användarna ska formas till pålitliga
och ansvarstagande individer som gör egna förnuftiga val (Hedemark 2009, 104). Den nya teknologin
blir ett medel som kan ge användarna ännu större möjligheter att styra sig själva i biblioteket. I det här
sammanhanget kan de obemannade öppettiderna ses som ett förverkligande av den
informationsförmedlande diskursens föreställningar om självstyrande användare, genom att användarna
kan manövrera biblioteksbesöket själva, samtidigt som det livslånga lärandet blir en teknik för att styra
användarna att styra sig själva (Hedemark 2009, 105). Genom det livslånga lärandet som praktiseras i
biblioteket, med läsning och självständig kunskapsproduktion, kan invånarna på så vis bli ansvarstagande
individer utanför de formella utbildningssystemen (Hedemark 2009, 105).
Utifrån ovanstående situering av det livslånga lärandet i ett bibliotekssammanhang övergår jag nu till att
specifikt analysera de bibliotek som ingår i studien och deras respektive styrdokument. Begreppet
livslångt lärande har en central roll i styrdokumenten för Faaborg, Kävlinge och Bergshamra bibliotek
(Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 2013; Kävlinge kommun 2015; Solna kommun 2017). I biblioteksplanen
för Bergshamra bibliotek är fokuseringen på livslångt lärande särskilt tydlig. Under rubriken ”Biblioteken
och det livslånga lärandet” står det att ”Biblioteken ska stödja individers och gruppers önskan om
kompetensutveckling och läsintresse genom hela livet” (Solna kommun 2017). Detta ska exempelvis ske
genom att vuxenutbildningen prioriteras vid materialinköp och genom att biblioteksrummet planeras för
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att ge plats åt studieplatser. Också styrdokumentet för Faaborg bibliotek talar om vikten av kontinuerligt
lärande. Dokumentet refererar till kommunens kulturstrategi och slår fast:
Det påpeges, at vi alle skal udvikle vores faglige og sociale færdigheder; satse på kulturel dannelse og opbygning
af kreative kompetencer. Biblioteket har en central rolle som ressource for kommunens borgere i denne
sammenhæng. Derfor vil Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne undersøge, hvordan biblioteket bedst indrettes og hvad
biblioteket skal tilbyde for at understøtte den enkelte borgers udvikling af egne kompetencer og kulturel
dannelse.
(Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 2013)

I ovan citerade text får resonemanget om utveckling av kompetenser en bredare betydelse jämfört med
hur liknande begrepp används i planen för Bergshamra bibliotek, genom att den kompetensutveckling
som styrdokumentet för Faaborg bibliotek refererar till omfattar kulturell bildning och kreativa
kompetenser, vid sidan av utbildning. Här ser jag en parallell till hur intervjupersonerna talar om kunskap
som en fråga om individuell bildning, där boken – också den skönlitterära – står i centrum. Detta
kontrasterar mot Hedemarks (2009) analys som ställer det livslånga lärandet, som relateras till en
informationsförmedlande diskurs, mot en boklig diskurs, som cirkulerar kring bibliotekets
kulturbevarande roll. I Hedemarks distinktion sätts den informationsförmedlande diskursen i ett
ekonomiskt och nyliberalt sammanhang av effektiviseringar, medan den bokliga diskursen framhåller
andra värden än de ekonomiska.
Hedemark (2009, 105) framhåller att den informationsförmedlande diskursen sammanbinder möjligheten
att styra sig själv med lärande och utbildning, vilket biblioteket får i uppgift att understödja. Men för att
invånarna ska kunna styra sig själva och verka som ansvarstagande samhällsmedborgare krävs det både
att invånarna är utbildade och bildade (jfr. Barron 1996, 175). Det livslånga lärandet, som inkluderar både
bildning och utbildning, ger med andra ord individerna ökade möjligheter att styra sig själva, vilket är
fundamentalt för liberal styrning (Edwards 2002, 356). Istället för att ställa individuell bildning genom
boken mot informationsförmedling vill jag därför analysera dem som olika tekniker för att styra
användarna. Sammantaget innebär dessa tekniker att biblioteket förväntas ha en civiliserande inverkan på
användarna genom att främja individuell utveckling (Dahlstedt 2006, 88).
Detta grumlar gränsen mellan bildning, tolkad som ett individuellt projekt, och utbildning, tolkad som
instrumentell nytta. Såväl fördjupning i litteratur som it-verkstäder och studier kan med andra ord bidra
till att skapa ansvarstagande invånare. Därmed finns det skäl att styra subjekten till att fortsätta bilda sig
livet ut, på motsvarande sätt som de uppmanas till ständig kompetensutveckling. Detta ska dock inte
tolkas som att kunskap, bildning och lärande inte rymmer frigörande möjligheter. Däremot innebär det
att också individuell bildning kan ske utifrån en (ny)liberal rationalitet och dessutom innebär det att också
den kunskap som bildning representerar i allra högsta grad är förbunden med makt.
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Jag har nu analyserat hur biblioteken förhåller sig till kunskap och till de medel, det vill säga boken och
platsen, som förmedlar och konstruerar kunskap inom biblioteken. Jag diskuterar också hur kunskap i
dagens bibliotek förstås som en kontinuerlig träning som aldrig är färdig. Kunskap är ett livslångt projekt,
vilket stärker möjligheterna att styra individerna genom att agera gentemot produktionen av kunskap. I
denna styrning spelar biblioteksrummet en väsentlig roll, vilket ovanstående analys visar. I det kommande
avsnittet utvecklar jag analysen av biblioteksrummet och diskuterar hur administrationen av rummet
påverkar styrningen av användarna.

Biblioteket och rummet
Ovan har jag analyserat hur administrationen av subjekten samt administrationen av kunskap medverkar
till att konstruera subjekt som styr sig själva och som kan styras. I nedanstående avsnitt analyserar jag
styrningen som en administration av rummet. Det innebär att jag stundtals kommer att återkomma till
teman som tas upp i föregående avsnitt, men i analysen nedan utgår jag från hur biblioteksrummet
administreras och jag analyserar hur rummet bidrar till att konstruera användarnas subjektivitet.
Biblioteksrummet sammanfaller med biblioteket som fysisk plats, men det är också något mer än den
rent materiella platsen. Biblioteksrummet är nämligen en plats som är fysiskt organiserad på ett särskilt
sätt för att åstadkomma vissa mål, men det är också ett rum för möten och interaktion som rymmer
abstrakta element som kunskap och som är förenat med föreställningar och förväntningar. När
användarna stiger in i biblioteket är det därmed inte bara en fysisk plats de träder in i, utan en
administrerad plats som bär på en historia och som förmedlar vissa normer; det är en biblioteksbyggnad
som talar som de intar (Kelman 2001). Denna byggnad, eller detta rum, konstitueras av elementen det
utgörs av; materialet, personerna, diskurserna, et cetera. Elementen återkommer i olika sammanhang i
analysen nedan och de får olika funktion beroende på deras position i den specifika situation som
analyseras.
För att diskutera biblioteksrummets påverkan på styrningen av användarna analyserar jag
styrdokumenten, intervjuerna och observationerna och fokuserar på rumsliga aspekter. Utifrån denna
läsning lyfter jag fram; 1) administrationen av ljud, 2) administrationen av möten samt 3) administrationen
av säkerhet, eftersom dessa aspekter framstår som centrala för att styra användarnas uppförande.
Analysen i detta avsnitt struktureras därför utifrån dessa aspekter.
Innan jag påbörjar analysen vill jag kontextualisera diskussionen om biblioteket som plats. När digitala
lösningar på allvar slog igenom i samhället generellt och i biblioteken runt millennieskiftet var det många
inom både akademin och professionen som fokuserade på olika aspekter av det digitala biblioteket, såsom
Biblioteket 2.0 och hur bibliotekstjänster kan omsättas till en digital miljö (se ex. Casey och Savastinuk
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2007; Courtney 2007; Gobinda Chowdhury, Alan Poulter, och David McMenemy 2006; Herning
Bibliotekerne 2018). Under senare år har dock det fysiska biblioteksrummet fått utrymme i både
forskning (se ex. Aabø och Audunson 2012; Buschman och Leckie 2007; Fisher m.fl. 2007; Hvenegaard
Rasmussen, Jochumsen, och Skot-Hansen 2013) och styrdokument. Det beror bland annat på att
bibliotekets legitimitet idag i högre utsträckning knyts till hur bibliotek kan verka som mötesplatser och
därmed bidra till social inkludering och minskad segregation, vilket påvisar bibliotekets roll för
närsamhället, samtidigt som bibliotek anses kunna bidra till att marknadsföra orten de är belägna i.
Att biblioteksrummet ges utrymme i styrdokument är märkbart för de bibliotek jag studerar, som i
strategin för biblioteken i Köpenhamn:
De fysiske biblioteker er kernen i bibliotekstilbuddet i København. De kommende års udfordring består i at
gennemføre en omlægning af biblioteksbetjeningen i det fysiske rum, så de meget fine besøgs- og tilfredshedsstal
bevares eller endda øges yderligere samtidig med, at der frigøres ressourcer til nye aktiviteter. Biblioteksrummet
skal tilpasses bibliotekernes ændrede rolle.
(Københavns Biblioteker 2014, 7)

Även biblioteksplanen i Kävlinge talar om biblioteksrummet i relation till bibliotekets ändrade roll:
”Modern biblioteksverksamhet ställer allt högre krav på flexibelt lokalanvändande. De traditionella
samlingarna av medier måste rymmas, samtidigt måste moderna bibliotekslokaler i högre grad byggas för
människor” (Kävlinge kommun 2015). På liknande sätt betonar strategidokumentet i Faaborg att
biblioteken är i förändring. Under rubriken ”Det fysiske bibliotek” står det: ”Der tages fat i tidens
ændrede brugerkrav og behov. Kodeordene er kvalitet, fleksibilitet, dynamik og opdaterede tilbud”
(Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 2013, 8). Dessa citat visar att det fysiska biblioteksrummet
sammankopplas med bibliotekets förändrade roll, vilket ställer krav på rummets mångsidighet och
flexibilitet. Styrdokumenten preciserar inte vad förändringen innebär konkret för biblioteken, men
antyder begränsade ekonomiska resurser, nya krav från användarna och digitalisering som aspekter som
påverkar verksamheten. Jag återkommer till hur denna förändring kan förstås, men nöjer mig här med
att konstatera att det finns ett ökat intresse för biblioteksrummet. I analysen nedan sätter jag detta intresse
i ett sammanhang, genom att diskutera rummets betydelse för styrningen av användarna.

Ljud
Frågan om ljudnivåer i bibliotek är komplex och laddad med associationer. Trots det så övervägde jag
aldrig om tystnad skulle bli en del av min undersökning när jag påbörjade min forskning, eftersom jag
inte föreställde mig att det skulle bli aktuellt. Utan närmare reflektion antog jag att få personer, och allra
minst jag själv, förväntar sig tystnad i bibliotek idag. Men efter att flera intervjupersoner berört frågan
om tystnad började också jag lägga märka till mina egna reaktioner på ljud under observationerna i
biblioteksrummet. Jag blev uppmärksam på mina förväntningar på vad som är en acceptabel ljudnivå och
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jag insåg hur min förståelse av ljud är inbäddad i förgivettagna föreställningar om bibliotek. Exempelvis
gör jag följande anteckning under en observation: ”Användare kommer till studieavdelningen. Tar fram
dator etc., gör mycket ljud och hörlurarna läcker. Snyter sig, trasslar med kablar, pustar. Oklart om det
skapar irritation hos övriga” (Observation, Østerbro, 9 november 2016). Innan den nämnda användaren
satte sig i studieavdelningen var tystnaden påtaglig bland de tre användare som satt där koncentrerade
framför sina bärbara datorer. Användaren som sedan anländer gör inget som kan sägas bryta mot
uppförandekoden i tysta avdelningar på biblioteket, som att prata med andra eller tala i mobiltelefon.
Trots det så är prasslet med påsar, dunsen från väskan när den släpps ned på golvet, en högljudd snytning,
en suck över att återigen behöva öppna väskan och rota runt, en ny duns och sedan ljudet av musik som
läcker från hörlurarna tillräckligt för att väcka en vag irritation hos mig och få mig att fundera på om inte
de andra användarna upplever ljuden som störande.
Händelsen ovan är bara en av flera där jag finner mig själv reflektera över ljud, tystnad och
gränsdragningar. Det får mig att inse att organiserandet av biblioteksrummet i stor utsträckning är en
administration av ljudnivåer. Huruvida de som sitter i avdelningen som är avsedd för tysta aktiviteter
arbetar, studerar eller gör något helt annat (som att spela på sin dator eller använda sociala medier) har
exempelvis ingen betydelse, så länge det är en tyst och stillsam aktivitet. Jag har tidigare beskrivit att de
tysta sektionerna på Østerbro, Faaborg, samt Bergshamra bibliotek är inredda så att de liknar
kontorsplatser, medan en av två invändiga balkonger används som studie- och arbetsplats på Kävlinge
bibliotek. Utformningen av Kävlinge bibliotek innebär att det är svårt att begränsa ljudets spridning i
rummet och skratt, prat och andra läten från barn som leker i barnavdelningen hörs av användare som
sitter på balkongen vid vuxenavdelningen, vilket en intervjuperson reagerar på:
… jag störs ganska mycket av väldigt många familjer som kommer med sina barn. Dom gör det alltså varje
dag. Det är aldrig en dag då det inte är familjer som kommer in. Till skillnad från till exempel Stadsbiblioteket
[i Lund], då är Kävlingebiblioteket mer, alltså det är mer barn här. Och i och för sig, Stadsbiblioteket är
större så de har en egen barnavdelning så det funkar också bra. Men det är ju ett ganska litet ställe här så det
kan hända att det blir ganska högljutt.
(Intervju, Studerande, Kävlinge3)

Østerbro bibliotek har andra förutsättningar att organisera ljudnivån. Biblioteksrummet har formen av
ett ”L” och barnavdelningen är placerad längst bort i ena ändan av biblioteket. Därmed kan det vara hög
ljudnivå i barnavdelningen, med aktiviteter som inkluderar spring och stim, utan att användarna som är
vid vuxenlitteraturen i andra änden av biblioteket märker detta. Jag gör följande anteckning under en av
mina observationer: ”Fullt av barn i barnavdelningen när jag kommer, troligtvis en förskola. Ca 20-25
barn, 2-5 år. Men när jag går till andra ändan av biblioteket hörs de inte ens” (Observation, Østerbro, 23
februari 2017).
Inget av biblioteken jag undersöker påbjuder generell tystnad i biblioteksrummet. Trots detta förhåller
sig intervjupersonerna till föreställningar om tystnad. I intervjuerna reflekterar de kring ljudnivåerna i
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biblioteket och det tysta biblioteket. För att diskutera denna tystnadens diskurs tar jag hjälp av Ari Kelman
som analyserar New York Public Library’s huvudbibliotek, där tystnad är ett uttalat krav: ”…people can
read and research, not talk” (Kelman 2001, 27). Kelman menar att tystnad används som en teknologi för
att skapa produktiva medborgare som inte bara läser, utan som vet hur man ska läsa, det vill säga tyst.
Genom denna tystnadens teknologi skapas individer som uppför sig väl och som därmed blir mottagliga
för kultur och kunskap (Kelman 2001, 29). Kelman (2001, 31) poängterar att även om användarna tar del
av information av vitt skild natur så förenas de av praktiserandet av tystnad: ”By valuing practice over
content, the library could instruct its patrons without jeopardizing the freedom of information that it
sought to house and circulate”. Jag menar att Kelmans analys är relevant för min forskning, även om
samtal tillåts på biblioteken jag undersöker, eftersom det pågår en administration av ljudnivåerna och av
vilken grad av högljudda samtal som accepteras i olika delar av biblioteket. Kelman (2001, 25) konstaterar
att: ”Anyone who would like to may enter the library, but once inside, behavior is quietly regulated and
carefully choreographed”. Jag noterar under mina observationer, likt McKechnie med flera (2005), att
många användare som är relativt högljudda utanför biblioteket dämpar sina röster så fort de kliver
innanför dörrarna. De flesta användare jag observerar anpassar sig på så vis till bibliotekets normer och
koreografi. Biblioteksrummet är med andra ord ett socialiserat rum och vi lär oss tidigt hur vi förväntas
uppföra oss i biblioteket, bland annat genom att besöka biblioteket med förskolan och skolan.
Under mina observationer, där jag spenderade över en vecka i varje bibliotek, såg jag endast ett fåtal
vuxna personer som talade påtagligt högt, skrek eller på andra sätt väsnades. Däremot var barn stundtals
högljudda, vilket inte är särskilt förvånande. När intervjupersonerna berättar om när de har störts av
andra är det också situationer som inkluderar barn som nämns: ”Jag vet att när det har varit… ibland kan
det ju vara väldigt… det blir ju lite irriterad stämning bland andra och man kan känna när det kommer
många barn och dom leker där med sina föräldrar och så är det några som ropar att dom ska vara tysta
och [säger] ’det här är ett bibliotek’ och så” (Intervju, Rekreationsanvändare, Bergshamra4). Även
intervjupersoner som själva har barn berättar att de försöker få sina barn att inte vara allt för högljudda i
biblioteket: ”Sen när vi kommer och jag har barnen med så blir det inte så lugnt längre [i biblioteket]. Jag
försöker så här att tysta ner, men samtidigt är det svårt att tysta ner helt och fullt. Men man vill ändå att
det ska va lite, lite lugnt” (Intervju, Vuxen med barn, Kävlinge4). Dessa exempel visar hur vuxna
socialiserar barn till ett visst uppförande i biblioteket, genom att lära dem att vara tysta – eller åtminstone
tystare – inom bibliotekets väggar.
Samtidigt som vissa intervjupersoner uppskattar tystnaden i biblioteket säger andra att de uppskattar att
bibliotek numer är levande platser som inte kräver att besökarna är tysta. Dessa sistnämnda
intervjupersoner beskriver ofta föreställningen att bibliotek är tysta platser som en gammal eller förlegad
uppfattning. En intervjuperson i Faaborg som växte upp i England jämför dåtidens engelska bibliotek
med dagens danska bibliotek: ”Det var stort och det var tyst och man fick inte säga något. Så trodde jag
det var här, men det är det inte [skrattar]. Men det kan jag komma ihåg i England. Då gick jag ned och
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läste i de där tysta salarna” (Intervju, Pensionär, Faaborg3). I intervjupersonens berättelse får de engelska
biblioteken representera ett gammalt synsätt och de danska biblioteken representerar nya och moderna
bibliotek. En annan användare jämför Faaborg bibliotek, som hon idag brukar besöka, med de finska
bibliotek hon besökte som ung: ”I Danmark är det mer avslappnat och man har fler möjligheter, i alla
fall jämfört de bibliotek jag känner till i Finland. Där är det mer, det är väldigt tyst. Det finns inte leksaker
i biblioteken. Det är mer folkligt i Danmark, tycker jag” (Intervju, Vuxen med barn, Faaborg4). De två
intervjupersonerna framställer det som positivt att bibliotek inte längre är platser präglade av tystnad och
de sammankopplar tystnaden med förbud och strikthet som står i kontrast till lek, liv och folklighet. I
deras berättelser associeras tystnad därmed med disciplin, snarare än med stillhet och ro. Men även om
de framhåller att bibliotek idag inte är tysta platser så förhåller de sig till föreställningar om att bibliotek
är tysta platser, genom att beskriva sådana föreställningar som föråldrade. Det visar att även de
intervjupersoner som föredrar ”ett levande bibliotek” är medvetna om att det finns föreställningar om
att det ska vara tyst eller lågmält i biblioteket.
Det är dock inte i alla delar av biblioteket som användarna förväntas vara tysta och det är inte bara tystnad
som administreras. Till exempel administreras och regleras även det ”kreativa sorlet”, som associeras med
innovationskraft och social interaktion, men det sker i andra delar av biblioteksrummet.
Barnavdelningarna på respektive bibliotek är uppenbara exempel på områden där användarna inte
förväntas vara tysta. Dessa avdelningar är försedda med material som signalerar lek och aktivitet, såsom
pussel, pennor och papper, utklädningskläder, med mera. Men också avdelningar för vuxna administreras
för att främja vissa ljud, framförallt för att åstadkomma mellanmänskliga möten som kan inkludera verbal
kommunikation mellan användarna. Tydligast ser jag detta i bibliotekens tidskriftsavdelningar, vilket jag
diskuterar mer ingående i följande stycke (Möten). I dessa områden tillåts ljud, men det finns samtidigt
gränser för vilka ljud som accepteras och hur höga ljudnivåer som tolereras. Ringande mobiltelefoner är
typexempel på ljud som direkt drar till sig blickar från användare i närheten. Men användarna bistår också
varandra i organiserandet av ljudnivåer i biblioteket, vilket följande fältanteckning visar som gjordes när
jag sitter vid ett bord i tidskriftsavdelningen och bläddrar i en tidning: ”Två användare kommer
tillsammans, sätter sig vid ett bord. Pratar engelska. Om fysik? Verkar som att den ena undervisar den
andra. /…/ En användare som tror att jag störs av pratet tipsar mig om att jag kan sätta mig längre in i
biblioteket där det är tystare” (Observation, Østerbro, 3 november 2016).
Det finns också situationer där högre ljudnivåer uppfattas svara mot normen, medan tystare aktiviteter
framstår som felplacerade. Detta erfor jag under en observation på Kävlinge bibliotek. Här träffades en
sfi-grupp 45 för föräldralediga regelbundet i biblioteksrummet under de obemannade öppettiderna på
förmiddagen. Jag skriver i mina anteckningar: ”En leder träffen. Från början närvarar fyra vuxna som
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”Sfi” är en förkortning av ”Svenska för invandrare”.
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inte talar svenska. Konversationen pågår mestadels på engelska. Personal från kaféet kommer med kaffe.
/…/ En barngrupp/förskolegrupp kommer strax efter tio. Detta tydliggör uppdelningen av rummet
efter ålder. Sfi-gruppen sitter nämligen vid bordet i barnavdelningen. Kommer på mig själv med att undra
’hur ska det här gå?’. Plötsligt är det inte barns gråt eller eventuella skrik som framstår som ’fel’”
(Observation, Kävlinge, 18 oktober 2016). I denna situation upplevde jag alltså att de vuxnas lugna
konversation och inte barnens stoj var den aktivitet som var felplacerad, eftersom barnavdelningen så
tydligt signalerar barnens och lekens företräde.
Samtidigt arbetar biblioteken med att reglera och administrera ljudnivåerna. Biblioteksplanen som styr
Bergshamra bibliotek konstaterar: ”En utmaning för biblioteken är att hitta en balans i lokalerna mellan
det öppna biblioteket och platser där studerande kan finna studiero” (Solna kommun 2017). En liknande
problematik dryftas i styrdokumentet för Kävlinge bibliotek (Kävlinge kommun 2015): ”Aktiviteter,
kanske i synnerhet för barn, måste få ta plats och höras i biblioteksrummet. Samtidigt måste biblioteken
erbjuda tysta, lugna miljöer för studier, läsning och eftertanke, något som känns allt viktigare i ett samhälle
där knappast någon annan offentlig miljö kan erbjuda just detta”. Strävan efter att skapa ett biblioteksrum
som rymmer både möjlighet till tystnad och lugn samt barnlek och interaktion återkommer i samtal med
bibliotekarier. På Østerbro bibliotek berättar personalen att de har möblerat om biblioteket och gjort
studieavdelningen mer åtskild sedan de införde obemannade öppettider, eftersom det under dessa tider
inte finns någon personal på plats som kan kontrollera att användarna inte stör varandra (Observation,
Østerbro, 3 november 2016).
Att organiserandet av rummet blir viktigare under obemannade tider, vilket bibliotekarien jag talade med
på Østerbro bibliotek berättar om, framstår som rimligt eftersom personalen inte kan kontrollera att
normer och regler kring ljudnivåer åtföljs när de inte är på plats i biblioteket. Trots detta berättar samtliga
intervjupersoner att det är under de obemannade tiderna som det är tystast och lugnast i biblioteket.
Upplevelsen av att det är mer rofyllt i biblioteket under obemannade tider påverkar hur flera av
intervjupersonerna planerar sina biblioteksbesök. En intervjuperson på Bergshamra bibliotek berättar
exempelvis att hon uppskattar lugnet som ofta infinner sig under de obemannade timmarna på kvällen:
Jag: Så besöken skiljer sig åt lite då beroende på om det är personal eller meröppet?
IP: Ja, det är nog så, ja.
Jag: Vad beror det på?
IP: Jag vet inte, det är väl, jag tror att det är... meröppet är ju på kvällen. Och det är ganska lugnt att sitta
då vid... men jag läser ju, så oftast är det vid datorn faktiskt. Och jag tycker det är lugnt runtikring. Det är
ganska tyst på kvällen. På dagen kan det va lite mer, eftersom dom har en hörna för barn så är det lugnare
att vara här på kvällen.
(Intervju, Rekreationsanvändare, Bergshamra4)

En intervjuperson från Kävlinge bibliotek berättar att det var när biblioteket införde obemannade tider
som hon på allvar började besöka det mer regelbundet:
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Jag blev mer intresserad av biblioteket när det var meröppet. För jag bara kände att det var skönare att det
inte är många folk. Och ofta när det är vanligt öppet då är det jättemånga familjer som kommer hit med sina
barn och det brukar bli ganska högt ljud med barnen. Trots att de försöker dämpa ned så är det ändå jättehögt
ljud. Så när de började med meröppet och jag insåg att de hade öppet till tio så insåg jag att det är jättebra.
Liksom, att sätta igång och plugga från sju till tio när det är tyst tre timmar, det räcker ju.
(Intervju, Studerande, Kävlinge3)

Erfarenheten att det är tystare och lugnare i biblioteket under de obemannade öppettiderna delas av de
andra intervjupersonerna. Under mina observationer i samtliga undersökta bibliotek är det också tydligt
att det är högre ljudnivå när biblioteken är bemannade. Jag ser några uppenbara anledningar som är
gemensamma för biblioteken jag studerar till att det är tystare och lugnare under obemannade tider. En
anledning är att det är fler besökare i biblioteket under bemannade tider, vilket i sin tur delvis kan förklaras
av att de bemannade tiderna är förlagda dagtid och tidig kväll när fler personer vanligtvis är i rörelse
utanför hemmet. En annan förklaring är åldersgränsen som innebär att personer under en viss ålder inte
har tillgång till biblioteksrummet på egen hand under obemannade tider. Det medför både en begränsning
av antalet besökare under obemannade tider och att en viss åldersgrupp, som möjligtvis kan vara mer
högljudd, utestängs från biblioteket.
Personalens fysiska frånvaro under obemannade öppettider medför att ljudnivåerna i biblioteksrummet
potentiellt administreras på andra sätt, eftersom användarnas möjligheter att själva definiera platsen och
att styra sig själva stärks. Under obemannade tider på Østerbro bibliotek är det exempelvis ungefär lika
många användare som väljer att sitta med sin dator och arbeta eller studera i avdelningen där tidskrifter
är placerade som i den tysta avdelningen och flera användare med datorer sitter i fåtöljer där ungdomsoch science fiction-böcker är placerade (Observationssvep, Østerbro). I denna sistnämnda del av
biblioteket är det nämligen ofta lugnt och tyst under de obemannade öppettiderna på förmiddagen. En
användare på Østerbro bibliotek berättar att hon ibland tar chansen att sätta sig och läsa i en bok eller
tidskrift i barn- eller ungdomsavdelningen under hennes biblioteksbesök: ”Jag sätter mig där det är lugnt.
Om jag är där [i biblioteket] på dagen kan jag sätta mig i barnavdelningen [skrattar lite], så jag går dit där
det är mest lugnt” (Intervju, Vuxen med barn, Østerbro3). Detta sätt att bruka biblioteksrummet på
oväntade sätt, eller på ett annat sätt än vad som är avsett, visar på rummets heterotopa kvaliteter som jag
återkommer till i nästa kapitel.
När administrationen av ljud i biblioteket analyseras är det relevant att belysa relationen mellan
personalens och användarnas uppförande. Trots att mina observationer ägde rum under såväl bemannade
som obemannade öppettider observerade jag aldrig att någon i personalen försökte få användare att vara
tystare. Detta är också något som har noterats i tidigare forskning. Exempelvis visar en studie som
McKechnie med flera (2005, 7) gjorde på folkbibliotek i Kanada att bibliotekarier sällan säger till
användare att ändra sitt beteende eller vara tystare, utan ofta är det användarna som säger åt varandra.
Också mina observationer visar användare, i de flesta fall vuxna (antingen föräldrar eller skolpersonal),
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som agerar i förhållande till andra användare – i samtliga fall barn eller ungdomar. De två följande
utdragen från mina fältanteckningar från Bergshamra bibliotek är exempel på detta: ”En skolklass
kommer in. Läraren ’hyssjar’ upprepade gånger barnen i 8-9 årsåldern” (Observation, Bergshamra, 24
november 2016). ”En större barngrupp kommer vid kl 13. Uppenbarligen störde de en del, de var ganska
högljudda trots att lärarna försökte tysta dem” (Observation, Bergshamra, 23 mars 2017). Liknande
noteringar finns från mina observationer i Kävlinge: ”Personalen [från förskolan] hyssjar barnen när deras
utrop blir för högljudda” (Observation, Kävlinge, 18 oktober 2016); ”Vuxna säger till barn att inte
springa; ’man ska vara tyst och snäll på biblioteket’” (Observation, Kävlinge, 17 oktober 2016). Denna
sistnämnda uppmaning visar att ”tystnad” inte bara är en fråga om ljudnivå, utan det är också ett sätt att
vara och uppföra sig. I det här citatet så kopplas tystnad samman med att vara snäll, men i andra
sammanhang kopplas det ihop med lugn och med aktiviteter som inte är snabba, plötsliga eller ”röjiga”.
Några gånger observerade jag också barn som sade till andra barn att vara tystare. Jag gör exempelvis
följande notering under en observation på Østerbro bibliotek (9 november 2016): ”16 barn är i
barnavdelningen. 2 sitter med datorer vid ett bord. 8 sitter vid bordet längst in, använder dator, tittar på
sina mobiler, leker. 2 sitter i soffan, tittar i en tidning ihop. Bara en vuxen är på plats. /…/Barnen hyssjar
varandra”. Det är dock inte alltid någon säger till, även om ett beteende upplevs som störande. Följande
observation är ett uttryck för det: ”3-4 killar i 14-årsåldern är relativt högljudda. Jag ser att andra
användare ger dem arga blickar, men ingen säger något. Efter en stund blir de [ungdomarna] tystare igen
(Observation, Østerbro, 23 februari 2017).”
När jag ovan analyserar ljud i bibliotek är det en analys av praktiker; av hur användare uppför sig i
biblioteksrummet och av hur de handlar gentemot varandra. Genom styrningsteknologier, såsom
organiserandet av rummet, regler eller tillsägningar från andra användare eller personal, kan användarna
fås att styra sig själva och inte bryta mot tysthetsnormer i delar av biblioteket där sådana finns. Tystnaden
är därmed en diskurs som inkluderar såväl praktiker som föreställningar. Föreställningen att personer i
bibliotek är tysta är så stark att den används som exempel i socialpsykologisk forskning där den jämställs
med en förväntan att gäster på exklusiva restauranger ska uppföra sig väl (Aarts och Dijksterhuis 2003).
Föreställningen att bibliotek är tysta platser avspeglas också i stereotyper av bibliotekarier i populärkultur.
Radford och Radford (1997) använder Foucault för att analysera stereotypen av bibliotekarien; en ogift
kvinna med knut i håret som hyschar användarna. Jag avser inte att fördjupa mig i denna stereotyp här,
men det är talande i sig att den praktik som denna stereotyp framförallt förknippas med är just
hyschandet. Denna stereotyp har till och med materialiserats i en actionfigur av den verkligt existerande
bibliotekarien Nancy Pearl från Seattle, USA. Actionfiguren, som i skrivande stund fortfarande kan köpas,
marknadsförs med att den har en ”Amazing push-button Shushing Action”. Visserligen kan denna figur
tolkas som kritik mot stereotypen (dessutom i en ganska rolig form), men den manifesterar samtidigt
stereotypens existens.
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Hyschande bibliotekarier och tystnadens diskurs har under senare tid aktualiserats i både Sverige och
Danmark. När jag i skrivande stund analyserar denna diskurs pågår sedan en tid tillbaka en
biblioteksdebatt i Sverige om ”tysta bibliotek” och om olika former av stök på biblioteken (se ex. Ledare
2017a, 2017b; Nilsson 2017; Palmqvist 2015). En debatt med liknande inslag förs också i Danmark
(Benner 2017; Lerche 2017). Utan att fördjupa mig i någon av dessa debatter finner jag anledning att kort
beröra dem båda. Först vill jag tydliggöra att debatten i Sverige skiljer sig från den i Danmark, vilket också
speglar en strid kring hur ordet ”tystnad” ska förstås. Denna strid, eller diversitet i hur ordet tolkas,
återfinns inte bara bland användarna som jag har intervjuat, utan också inom professionen och inte minst
i nyhetsmedia. I Sverige omnämns nämligen diskussionen, som har pågått i nyhetsmedia och fackpress
under flera år, just som en debatt om tysta bibliotek (Ledare 2017a; Studio Ett 2017), även om
diskussionen inte främst handlar om ljudnivåer. I Danmark så omtalas problemet istället i första hand
som oroligheter, skadegörelse och stök i biblioteken (Benner 2017; Lerche 2017).
En annan intressant skillnad är att orsaken som anges till problemen skiljer sig åt. I Danmark, där
majoriteten av folkbiblioteken är obemannade under kvällstid, antas just de obemannade tiderna vara en
huvudorsak till att ungdomar och hemlösa intar lokalerna och ”orsakar problem”, till att det säljs knark i
biblioteksrummet och till att bibliotek utsätts för skadegörelse, även om samhälleliga orsaker som stängda
härbärgen och fritidsgårdar också omnämns. I Sverige är det istället bibliotekets roll och inriktning som
står i fokus, där striden står mellan om biblioteket ska vara en tyst plats för fördjupning, reflektion och
studier, eller om biblioteket ska ha en bredare verksamhet. Samtidigt nämns också i Sverige liknande
samhälleliga orsaker till problemen, såsom bristande aktiviteter för ungdomar.
I den danska nyhetsrapporteringen om problem med konflikter så kopplas höga ljudnivåer till
skadegörelse och stök. En artikel om Solvang Bibliotek berättar exempelvis om sex-sju ungdomar som
under de bemannade tiderna på kvällen ”…larmede og varmede op til, at de kunne få biblioteket for sig
selv i den ubemandede åbningstid…” (Benner 2017). Bibliotekarien som försöker tala ungdomarna
tillrätta försöker få dem att dämpa sig och uppföra sig ordentligt (Benner 2017). I en annan artikel kopplar
Per Månson, bibliotekschef i Haderslev kommun, på liknande sätt samman ljudnivåer med stök:
”Biblioteket er ikke længere det sted, der er stille og roligt, hvor man sidder med pænt foldede hænder”
(Thusing Nielsen 2018). Dessa artiklar belyser att frågan om ljudnivåer i den danska debatten blir en fråga
om säkerhet och riskhantering, där försök att dämpa ljudnivåerna knyts till åtgärder för att främja ett
ordnat och lugnt uppförande.
I debatten i Sverige kan två linjer urskiljas. Den ena sammankopplar tystnad med lugn och möjlighet till
bildning och fördjupning, medan icke-tystnad associeras med stök, oroligheter och våld. Denna linje
påminner därmed om diskussionen i Danmark. Exempelvis står det i en ledartext i tidningen Expressen
att: ”Så länge politikerna inte står upp för tystnadsnormen - lika länge kommer bibliotekarierna möta mer
hot, stök och våld” (Ledare 2017a). Den andra linjen relaterar tystnad till fysiskt material och bibliotekets
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samlingar, som i sin tur associeras med något föråldrat. Icke-tystnad däremot relateras till mötesplatser,
innovationer, kreativitet och sorl. Så här uttrycker Torbjörn Nilsson (2017), Malmös stadsbibliotekarie,
det: ”Jag skulle vilja säga att bibliotek som saknar kreativt sorl behöver förändras och moderniseras. Att
tro att bibliotek av idag enbart är, eller borde vara, ett tyst ställe där folk kan låna och läsa böcker är som
att säga att böcker alltid är av trä som blir till papper med tryck på.” Frågan om ljudnivåer blir i det
sammanhanget en fråga om bibliotekets identitet.
Jag strävar inte efter att med ovanstående belysning ge en heltäckande bild av biblioteksdebatten i varken
Sverige eller Danmark, då debatterna har pågått under flera år och inkluderar mängder av olika
infallsvinklar och perspektiv. Mitt syfte är istället att visa att föreställningar om och praktiker av tystnad
är centrala för bibliotek. Denna diskurs påverkar hur vi talar om bibliotek och vad som är möjligt att säga
och göra i bibliotek. Ett påstående som ”Moderna bibliotek är inte knäpptysta” (Ledare 2017b) görs
därmed mot bakgrund av linjer som har dragits, och som hela tiden dras, mellan bibliotek och tystnad.
Exempelvis framstår motsvarande påstående om ett affärscentrum (”Moderna affärscentrum är inte
knäpptysta”) som betydelselöst, eftersom ingen förväntar sig att affärscentrum ska vara tysta. Men medan
påståendet om affärscentret framstår som tomt implicerar påståendet om biblioteket en positionering
och ett förhållningssätt. Jag menar att denna positionering eller detta förhållningssätt handlar om vilken
roll biblioteket har i samhället idag och vilken subjektivitet biblioteket har i uppgift att konstruera.

Möten
Jag identifierar två sorters möten i biblioteket; möten mellan personer och möten mellan person och
material. Mötena mellan personer kan utgöras av möten mellan användare som träffas på biblioteket eller
av användare som går till biblioteket tillsammans. Det vanligaste exemplet på det sistnämnda är när vuxna
går till biblioteket tillsammans med barn. Möten mellan personer kan under bemannade öppettider också
utgöras av interaktion mellan användare och personal. Dessutom kan en mer indirekt form av möten ske,
som inte består av verbal kommunikation utan av en samtidig närvaro i biblioteksrummet. Samtliga
nämnda situationer är exempel på bibliotekets sociala roll som mötesplats. När mötet istället konstitueras
av användare och material ingår det inte i ett direkt mellanmänskligt sammanhang, men att via någon
form av text exempelvis ta del av en karaktärs liv, oavsett om det är en fiktiv eller biografisk berättelse,
är också en form av möte. Dessutom kan mötet med material leda till kontakt med andra (levande)
personer som har en relation till samma material, eller till det sammanhang som detta material är en del
av. I följande avsnitt fokuserar jag dock på den förstnämnda sortens möten, det vill säga mellanmänskliga
möten och administrationen av dessa i biblioteksrummet.
Flera intervjupersoner berättar om möten med andra användare i biblioteksrummet. Exempelvis berättar
en intervjuperson på Østerbro bibliotek att hon ibland stämmer träff med en kompis på biblioteket för
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att studera ihop (Intervju, Studerande, Østerbro1) och en användare på Bergshamra bibliotek utnyttjar
på liknande sätt möjligheten att studera tillsammans med en bekant i biblioteket:
IP: Jag kom på morgonen och så studerade jag till klockan fyra. Då kom min kompis och vi började prata
lite och sen så hjälpte han mig med ett litet projekt. Och sen så studerade jag lite till och sen mer umgänge med
min kompis. /…/
Jag: Men tror du att du kommer besöka biblioteket när du är klar med studierna och du arbetar och tror du
att du kommer att föredra att komma hit under obemannade tider då också? Även om du inte studerar på
biblioteket?
IP: Ja, för ibland behöver du en plats att vara på och göra dina grejer och till exempel läsa en bok eller så.
Eller för att umgås med en vän någonstans inomhus och det [biblioteket] är en väldigt bra möjlighet.
(Intervju, Studerande, Bergshamra1)

På liknande sätt brukar en föräldraledig intervjuperson stämma träff med bekanta som är föräldralediga,
så att de kan mötas på biblioteket med barnen (Intervju, Vuxen med barn, Bergshamra3).
På Faaborg bibliotek, som är beläget i ett litet samhälle, märker jag under mina observationer att många
som besöker biblioteket känner varandra eller är bekanta, då flera hejar igenkännande eller småpratar när
de möts. Mina fältanteckningar från Faaborg är fyllda av exempel på sådana möten: ”En användare
återlämnar material, har sällskap av annan användare. En tar en tidning och sätter sig. Hälsar på en av
dem som återlämnade. Verkar vara bekanta.” (Observation, Faaborg, 1 februari 2017). ”4 användare är i
tidsskriftsavdelningen, 2 av dem samtalar, verkar vara bekanta.” /…/ ”Många verkar ’stöta på varandra’.
Samtalar när de möts. En medelålders man visar bilder på sin mobil för äldre användare. På
barnbarn?”/…/ ”Två kommer tillsammans till tidskriftsavdelningen. Tar varsin tidning och sätter sig
och läser.” (Observation, Faaborg, 2 februari 2017). ”Många känner varandra, påtagligt många spontana
samtal.” (Observation, Faaborg, 3 februari 2017). Intervjupersonerna i Faaborg säger också att de ofta
stöter på bekanta i biblioteket och en av dem berättar: ”…nu känner jag ju många människor här, jag tror
nästan inte det är någon gång jag kommer hit utan att möta någon jag känner” (Intervju, Pensionär,
Faaborg2). Jag upplever inte motsvarande sociala interaktion mellan en relativt stor del av användarna i
de andra biblioteken, som är belägna i större samhällen eller städer.
Även om många användare, inklusive intervjupersonerna, som besöker Faaborg bibliotek, och de andra
biblioteken, träffar vänner och bekanta i biblioteket mer eller mindre regelbundet är det inte de sociala
mötena som är syftet med deras besök, enligt intervjupersonerna. Trots detta kan biblioteket fungera som
en mötesplats. Användarna behöver inte kommunicera verbalt med varandra för att biblioteket ska utgöra
en mötesplats, menar forskare som Hvenegaard Rasmusen, Jochumsen och Skot-Hansen (2013, 57).
Forskarna använder Sennetts begrepp ”teatro mundi” för att visa hur användares blotta närvaro i
biblioteksrummet innebär en form av kroppslig kommunikation som kan liknas vid en skådespelares
förmedling från scenen, som också består av kroppsspråk och kommunikation med publiken som inte är
verbal (Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen, och Skot-Hansen 2013, 57). Ett oformellt och icke126

verbaliserat umgänge mellan användare som vistas i samma biblioteksrum kan på så vis skapa en form av
kommunikation och möten mellan främlingar.
För att biblioteket ska fungera som en scen som möjliggör icke-verbal kommunikation mellan främlingar
med olika livsbakgrund förespråkar Hvenegaard Rasmussen och hans kollegor ett biblioteksrum där olika
typer av material och funktioner är placerade tätt intill varandra och där avsaknaden av strikt
systematisering gör att användare uppmuntras att upptäcka biblioteksrummet och vistas i biblioteket,
istället för att enbart tillgå ett bestämt material (Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen, och Skot-Hansen
2013). Att bibliotek verkligen används som rum att vistas i, och inte bara för lån och återlämning av
material, bekräftas av mina observationssvep. Svepen visar att en minoritet av användarna ögnar igenom
hyllorna eller lånar eller återlämnar material när svepningarna äger rum (Observationssvep, Bergshamra;
Observationssvep, Faaborg; Observationssvep, Kävlinge; Observationssvep, Østerbro). Praktikerna i
Østerbro bibliotek är ett exempel på detta46 (Observationssvep, Østerbro): Under morgonen, när det är
obemannade tider, sitter tio användare vid bibliotekets datorer.47 22 användare sitter med egna datorer.
Fyra personer, som sitter i tidsskriftsavdelningen, talar i mobiltelefon och två användare samtalar med
varandra. Fyra barn leker i barnavdelningen tillsammans med tre vuxna. Dessutom är det åtta personer
som äter, sover eller använder toaletten. Sammanlagt innebär det att 53 personer utför aktiviteter som jag
inte direkt relaterar till bruk eller lån av material. Samtidigt går tre personer runt och ögnar igenom
hyllorna och fem lånar eller återlämnar böcker. 15 personer sitter och läser i biblioteket, de flesta av dem
är i tidsskriftsavdelningen. Det innebär att 23 användare utför praktiker som direkt relaterar till materialet.
I mina fältanteckningar noterar jag också att många användare dröjer sig kvar i biblioteket en längre tid.
Utifrån mina observationer och intervjuer menar jag därför att biblioteket faktiskt fungerar som en
mötesplats. Bibliotekets roll som mötesplats är också rikligt analyserad och diskuterad inom biblioteksoch informationsvetenskap (se ex. Aabø och Audunson 2012; Buschman och Leckie 2007; Ljødal 2005;
Skot-Hansen 2001). Även i styrdokumenten för biblioteken jag undersöker betonas vikten av att
biblioteket administrerar möten. I strategin för Köpenhamns bibliotek står det: ”Desuden skal
biblioteksrummet bevares som et uformelt mødested og som ramme om fordybelse, hvor man kan være
alene sammen med andre” (Københavns Biblioteker 2014, 8). Kävlinge biblioteksplan konstaterar att
”…bibliotekens funktion som mötesplats för människor kommer att bli allt viktigare” (Kävlinge
kommun 2015) och följande står i biblioteksplanen för Bergshamra bibliotek: ”Biblioteken ska vara

Aktiviteterna skiljer sig dock åt mellan biblioteken. Faaborg bibliotek utmärker sig som ett bibliotek där en stor del av
aktiviteterna relaterar till lån och utlån. Under de obemannade tiderna på morgonen är det en dubbelt så hög andel av
användarna i Faaborg som utför aktiviteter som relaterar till lån och återlämning jämfört med Østerbro bibliotek
(Observationssvep, Faaborg; Observationssvep, Østerbro).
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Bruk av sökdatorerna, som endast kan användas för att söka i bibliotekets katalog eller på bibliotekets webbsida, redovisas
för sig och är inte inräknade i dessa siffror.
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platser för lärande och skapande, miljöer som lockar till ökat samhällsengagemang och fungerar som
viktiga mötesplatser” (Solna kommun 2017).
För att styra användarna och skapa möten i biblioteksrummet administreras rummet (Wagner 1992, 120–
25). Medan de tysta avdelningarna i biblioteken liknar kontor är de sociala avdelningarna istället inredda
med mjuka soffor och fåtöljer som är placerade mot varandra, vilket inbjuder till interaktion och samtal
– eller till att användarna åtminstone ska notera varandras kroppar i rummet och därmed ingå en form
av ordlös kommunikation, enligt teorin om ”teatro mundi” som refereras ovan. På Østerbro och Faaborg
bibliotek finns det också kaffemaskiner i anslutning till tidsskriftsavdelningarna, vilket stärker den kafélika
känslan. Möjligheten att köpa dryck inbjuder dessutom till en längre vistelse i rummet. Materialet i sig,
inte minst nyhetstidningar, kan också bidra till dialog, genom att tidningarnas stora format gör att andra
användare kan se vilken nyhet den läsande tar del av och kommentera detta. På så vis talar
biblioteksrummet till användarna med hjälp av inredningen som påbjuder en viss användning (jfr. Kelman
2001).
Administrationen av biblioteksrummet som mötesplats är ett sätt att agera för att styra användarnas
sociala relationer och vara. Att främja möten kan betraktas som en självklar och positiv uppgift för
bibliotek, men det är samtidigt en maktrelation som bidrar till att konstruera användarnas subjektivitet.
Denna maktutövning synliggörs sällan, eller aldrig, utan forskning om bibliotek som mötesplatser tar
denna strävan efter möten för given och associerar viljan att skapa möten med integration, demokrati
och socialt kapital (se ex. Aabø, Audunson, och Vårheim 2010; Aabø och Audunson 2012; Buschman
2005; Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen, och Skot-Hansen 2013). I det här sammanhanget kan det
norska så kallade PLACE-projektet tjäna som ett belysande exempel. Akronymen PLACE står för Public
Libraries – Arenas for Citizenship, vilket i sig är en intressant benämning eftersom den implicerar biblioteket
som en arena som konstruerar medborgarskap. I den avslutande diskussionen återkommer jag till
bibliotekets roll för att konstruera användarnas subjektiviteter. PLACE finansierades av norska
vetenskapsrådet och pågick mellan 2007 och 2011. Utgångspunkten för projektet var att studera om
biblioteket kan vara en mötesplats som främjar social inkludering, gemensamma värderingar och normer
som sträcker sig över sociala, etniska och generationsbetingade gränser (Aabø, Audunson, och Vårheim
2010). Det huvudsakliga syftet var därmed att undersöka i vilken utsträckning möten verkligen äger rum
på bibliotek och vilken sorts möten som tar plats, för att utifrån denna kunskap utveckla verksamheten
(Aabø, Audunson, och Vårheim 2010). Forskarna beskrev sitt bidrag på följande sätt: ”We have not
identified any empirical research on the different categories of meetings that actually take place in the
public library. The research reported here contributes to bridging this gap. It does so by developing and
proposing an instrument to measure meetings taking place in the public library” (Aabø, Audunson, och
Vårheim 2010). 2016 startade forskningsprojektet, The ALM-field, Digitalization and the Public Sphere
(ALMPUB), som kan ses som en efterföljare till PLACE. ALMPUB löper över tre år och finansieras av
Norges forskningsråd. Projektet, som i skrivande stund fortfarande är verksamt, studerar digitaliseringens
128

betydelse för ABM-institutionernas uppdrag att stärka den offentliga sfären (Oslo Metropolitan
University u.å.). Att ALMPUB efterföljer PLACE belyser den fortgående viljan att befästa biblioteket
som mötesplats med utgångspunkt i den offentliga sfärens demokratiska verkningar.
Jag anser att PLACE-projektet är illustrativt för hur biblioteket konstrueras som mötesplats av flera
anledningar. För det första visar projektet de sociala vetenskapernas betydelse i modern styrning då
PLACE är ett vetenskapligt projekt som den norska staten, genom vetenskapsrådet, tilldelade stora
resurser. PLACE-projektet har också fått ett relativt stort genomslag inom biblioteks- och
informationsvetenskap, framförallt genom att de artiklar som har publicerats har använts och citerats
inom fältet. För det andra är kunskapen som PLACE producerade inriktad mot mätbarhet. Forskarna
konstaterar att tidigare studier inte har kartlagt hur bibliotek fungerar som mötesplatser och utvecklade
därför en ny metod för att mäta möten; ett frågeformulär. Det räcker alltså inte att veta att biblioteket
fungerar som en mötesplats, utan forskarna ville veta i vilken utsträckning personer möts i biblioteket
och vilken sorts möten som äger rum (Aabø, Audunson, och Vårheim 2010). Detta anknyter till hur
liberal styrning kräver kunskap, gärna kvantifierbar, om dem som ska styras (Rose 1999, 210). Slutligen
menar jag att PLACE är belysande genom att projektet syftade till att öka gemenskapen och
sammanhållningen i samhället och bibliotekets funktion som mötesplats sågs som svaret på hur detta kan
göras. Därmed formulerades en problematisering (bristande sammanhållning och segregation) och en
lösning (bibliotekets som mötesplats). Denna problematisering förblir dock implicit i forskningsprojektet,
vilket utgör en utgångspunkt för kritik. Problemen finns nämligen inte i verkligheten för oss att finna,
utan problemen måste konstrueras och göras synliga (Miller och Rose 2008, 14). Jag menar därför att
problemkonstruktionen som PLACE bygger på, liksom de lösningar som proklameras, inte borde tas för
givna.
Med bakgrund i ovanstående resonemang om det norska PLACE-projektet konstaterar jag att det inte är
ambitionen att skapa möten i biblioteksrummet som jag vill analysera, utan hur biblioteket som
mötesplats blir svaret på en problematisering som handlar om bristande integration och bristande social
sammanhållning. Denna problematisering samt lösning pekar mot en förändring i hur samhället styrs.
Under 1900-talets mitt, när välfärdsstaten var stark, förespråkades statliga interventioner ”…för att
fördela sociala och ekonomiska resurser samt utjämna sociala och andra klyftor i samhället…” (Dahlstedt
2006, 85). Idag är det istället marknadslösningar och individuellt ansvarstagande som står i fokus
(Dahlstedt 2006, 85). Utvecklingen mot individuellt ansvarstagande innebär att biblioteket konstitueras
som en arena som, bland annat genom att fungera som mötesplats, konstruerar subjekt som trots
ojämlikhet kan ta ansvar för sina liv och öden. Detta ska förstås i kontrast till en politik som förespråkar
statliga interventioner som syftar till att utjämna klyftor i samhället. Främjandet av individuellt
ansvarstagande i en bibliotekskontext kan därmed liknas vid ”kriget mot fattigdom” som under 1960talet i USA syftade till att stärka fattiga kvinnor, istället för att bekämpa orsakerna till fattigdomen som
bland annat var arbetslöshet, låga löner och bristande barnomsorg (Cruikshank 1999, 73).
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För att förstå vilken rationalitet som ligger bakom problematiseringen är det relevant att undersöka varför
bristande sammanhållning framställs som ett problem som kräver åtgärder. Här ser jag dessutom en
skillnad mellan de danska och svenska styrdokumenten, som det finns anledning att dröja vid. Jag menar
att den danska statliga rapporten Folkebiblioteken i vidensamfundet (Styrelsen for Bibliotek og Medier 2010)
är ett tydligt exempel på den nyliberala styrningsrationalitet som präglar en stor del av biblioteksdiskursen
i Danmark. I denna rapport är det hotet mot Danmark från ökande konkurrens i globaliseringens tidevarv
som kallar på ett välfungerande kunskapssamhälle och en stark sammanhållning i samhället (Styrelsen for
Bibliotek og Medier 2010). För att en sådan sammanhållning ska åstadkommas får mötesplatskonceptet
en nyckelroll. ”Bibliotekets bidrag til den samfundsmæssige sammenhængskraft illustreres måske
allerbedst i det moderne biblioteksrum, hvor borgerne gennem en lang række aktiviteter mødes på tværs
af sociale, kulturelle og etniske grupper” (Styrelsen for Bibliotek og Medier 2010, 10), står det att läsa i
rapporten. Genom att medborgarna möts i biblioteket ska de därmed motiveras till ”…personlig
udvikling og samfundsmæssigt engagement” (Styrelsen for Bibliotek og Medier 2010, 9).
Även i den svenska biblioteksvärlden är målet att biblioteket ska vara en arena där invånarna kan mötas
viktigt, vilket jag konstaterar ovan. Biblioteksplanen för Bergshamra bibliotek slår fast att: ”Biblioteken
ska vara platser för lärande och skapande, miljöer som lockar till ökat samhällsengagemang och fungerar
som viktiga mötesplatser” (Solna kommun 2017). Biblioteksplanen för Kävlinge bibliotek har liknande
målsättningar:
Biblioteken är offentliga rum som välkomnar alla, utan krav på motprestationer. Folkbiblioteket är en allt
viktigare mötesplats där relationer mellan olika samhällsgrupper och ålderskategorier stärks. Lokal förankring
är central för funktionen som mötesplats. Aktiviteter och programpunkter som arrangeras av det lokala
biblioteket främjar tillsammanskap. Både föreningar och privatpersoner kan använda bibliotekens utrymmen
för sammankomster, kurser, föreläsningar eller vad det må vara.
(Kävlinge kommun 2015)

I denna sistnämnda skrivning är det gemenskapen, ”tillsammanskapet”, som står i centrum och som
framstår som målet med mötena i biblioteket. Viljan att främja gemenskap och stärkta ”…relationer
mellan olika samhällsgrupper…” ska förstås mot omvärldsbeskrivningen i styrdokumentet som målar
upp ett hot från ”…växande främlingsfientliga krafter, segregation, ökade ekonomiska och sociala
klyftor” (Kävlinge kommun 2015). Ett liknande sammanhang ges i Bergshamras biblioteksplan. Här
identifierar jag en viktig skillnad gentemot skrivningarna i de danska styrdokumenten: I de svenska
styrdokumenten är det hotet mot gemenskapen som är i fokus medan sammanhållningen i de danska
styrdokumenten formuleras som ett medel för att uppnå andra mål, såsom tillväxt eller konkurrenskraft.
Därmed framgår det att en social rationalitet dominerar i de svenska styrdokumenten. Trots denna
skillnad mellan Danmark och Sverige förenas samtliga styrdokument av den uttryckliga viljan att skapa
samhällelig gemenskap.
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Detta fokus på att skapa sammanhållning och gemenskap genomsyrar inte bara biblioteken. Enligt Rose
(1999, 168) är ”community”, som jag väljer att översätta till ”samhällsgemenskap”, något som ekonomer
ägnat allt mer tid åt, eftersom samhällsgemenskapen hamnat i fokus för den politiska styrningen:
In this vein, recent economic writings have turned away from neoclassical models of free competition amongst
rational economic actors: instead they emphasize that successful economic government must recognize the
significant relations of interpersonal trust, local and community-based trading networks, collaborations amongst
enterprises sharing a commitment to their particular geographical region.
(Rose 1999, 168)

I citatet beskriver Rose hur fokus på tillit och lokal sammanhållning innebär ett avsteg från klassisk
nyliberal teori. Samtidigt har också medborgaridealet förändrats, från att utgå från den isolerade individen
till att betona den moraliska gemenskapen. Rose (1999, 172) framhåller att denna gemenskap skiljer sig från
tidigare gemenskaper genom att den inte i första hand refererar till en geografisk eller social plats. Istället
eftersträvas en moralisk sammanhållning som binder samman individer. En sådan gemenskap är en
förutsättning för en nyliberal styrning, eftersom känslan av skyldigheter gentemot omgivningen medför
att vi tar ansvar för andra och därmed också för oss själva och vårt agerande (Dahlstedt 2006, 86). Denna
samhällsgemenskap kan inte konstrueras av staten genom direkt styrning, utan sammanhållningen är
beroende av frivilliga sammanslutningar (Dahlstedt 2006, 89). Det är i det här sammanhanget av
samhälleliga konstruktioner av moraliska gemenskaper som de danska och de svenska styrdokumentens
vilja att administrera biblioteket som mötesplats kan förstås. Denna strävan efter en moralisk gemenskap
märks också i PLACE-projektet, där biblioteket tillskrivs potential att skapa gemenskap och
medborgarskap i ett samhälle präglat av värdeklyftor, multikulturalism och digitalisering (Aabø,
Audunson, och Vårheim 2010). De obemannade öppettiderna på bibliotek har en särskild funktion i
förhållande till denna moraliska gemenskap. Införandet av obemannade öppettider kan ses som ett test
för om styrningen genom moralisk gemenskap är lyckosam, det vill säga om användarna känner ansvar
och skyldigheter mot omgivningen och uppför sig i biblioteket.
I detta sammanhang där viljan att konstruera biblioteket som mötesplats är stark är det också värt att
notera att inte alla former av möten mellan alla subjekt uppmuntras. Framförallt framstår ungdomar som
problematiska i det här sammanhanget. Å ena sidan utgör unga en prioriterad målgrupp, å andra sidan
framstår ungdomar som orsak till bråk och stök i biblioteken i diskussionen i media som jag tidigare har
refererat till (se föregående avsnitt; Ljud). Talande är att ungdomar beskrivs som ”ungdomsgäng” (Gamm
2018), eller som ”grupperinger af unge” (Benner 2017). Att ungdomar kommer till biblioteket i grupp
eller möts i biblioteket framstår därmed som problematiskt. På liknande sätt framställs ”hemlösas”
vistelse i biblioteksrummet. Samtidigt som forskning och styrdokument framställer det som önskvärt att
användare vistas i biblioteksrummet istället för att enbart låna och återlämna material, konstrueras alltså
hemlösas och ungdomars vistelse i biblioteket som ett problem i nyhetsdebatten. När exempelvis danska
tidningen Politiken skriver om problem med stök och oro i biblioteken så nämner de alkoholpåverkade
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låntagare, låntagare som hotar personalen, skadegörelse av möbler, knarkhandlare som gömmer knivar i
biblioteket samt ”…hjemløse, der bruger biblioteket som værested og overnatningssted” (Benner 2017).
Med andra ord framställs hemlösas vistelse i biblioteket som ett problem i sig, på motsvarande sätt som
hot, vapen och skadegörelse utgör problem.
Problematiseringen av ungdomars vistelse i biblioteket är inte ny, utan den har konstruerats sedan
folkbibliotekets barndom, då ungdomar sågs som ett hot mot ordningen och tysthetsnormen i biblioteket
(Skouvig 2004, 140). Vid den här tiden omtalades dock inte biblioteket i samma utsträckning som en
mötesplats. Jag menar att utpekandet som idag görs av vissa gruppers vistelse i biblioteket som något
hotfullt visar att den planlösa vistelsen måste ingå i ett större målinriktat sammanhang om den ska förstås
som positiv. Med andra ord måste planlösheten kontrastera mot ett i övrigt planerat livsprojekt om
vistelsen ska framstå som önskvärd och associeras med stärkt socialt kapital och samhällsgemenskap.
Annars förstås den planlösa vistelsen istället som en risk. Detta resonemang för oss över till nästa stycke
där jag diskuterar hur biblioteksrummet administreras för att uppnå säkerhet.

Säkerhet
När jag ovan diskuterar vilka möten som anses vara önskvärda i biblioteket berör jag frågan om
administrationen av säkerhet, då blotta närvaron av vissa personer kan uppfattas som ett hot mot
säkerheten. Jag har också tidigare i kapitlet berört frågan om säkerhet ett flertal gånger, exempelvis
relaterar det livslånga lärandet till respektive nations möjlighet att säkra välståndet i den globala
konkurrensen, vilket handlar om nationell säkerhet (jfr. Foucault 2007). Exemplet visar hur
administrationen av säkerhet är en fråga som tar sig in i och påverkar flera andra områden. I detta avsnitt
analyserar jag två huvudsakliga aspekter av säkerhet i bibliotek med obemannade öppettider; 1) hur
administreras tillträdet till biblioteksrummet och 2) vem har tillträde till biblioteksrummet? Dessa frågor
är intimt sammanknutna och de berör frågan om vilka subjekt som betraktas som tillförlitliga.
Frågan om hur tillträdet till biblioteksrummet administreras är delvis en fråga om teknik. Under
bemannade tider kan vem som helst kliva in i biblioteksrummet, eftersom dörrarna är öppna och inträdet
i rummet varken registreras eller regleras. Under obemannade tider däremot krävs det att användaren
drar sitt kort (bibliotekskort eller sundhedskort) i kortläsaren och slår sin pinkod, för att dörrarna ska
låsas upp.48 Därmed registreras samtidigt användarens inträde i rummet. Om något skulle ske under de

På Østerbro bibliotek krävs det dock varken sundhedskort eller pinkod under morgonen och förmiddagen, eftersom
dörrarna vid denna tid är upplåsta. När jag frågar om orsaken får jag veta att personalen inte ser någon anledning att hålla
dörrarna låsta dessa tider eftersom det ofta finns personal någonstans i biblioteksrummet som arbetar med att ställa upp
böcker, administrera reservationer, eller liknande. Under kvällstid, efter de bemannade tiderna, är dock dörrarna låsta även på
Østerbro bibliotek och då gäller samma procedur som på de andra biblioteken.
48

132

obemannade tiderna är det möjligt för bibliotekspersonalen att se vem som har öppnat dörrarna till
biblioteket före det inträffade. Denna teknik gör det också möjligt att utestänga enskilda användare från
biblioteksrummet under obemannade tider, genom att blockera deras kort. På ett av biblioteken som
ingår i denna studie har exempelvis en användare blockerats efter att ha brutit mot reglerna som den som
vill använda biblioteket under obemannade tider förbinder sig att följa. I ett samtal med en bibliotekarie
under en observation får jag veta att användaren har släppt in kompisar i biblioteket och tillsammans
med dessa personer har användaren uppträtt stökigt och högljutt, vilket har fått andra användare att
känna sig otrygga. Konsekvensen av att användarens kort blockeras är att användaren inte kan besöka
biblioteket under obemannade tider, men användaren kan givetvis fortsätta att besöka biblioteket när det
är bemannat, eftersom det då är öppet för alla. Detta synliggör hur de obemannade öppettiderna i högre
utsträckning förutsätter pålitliga subjekt som uppför sig ansvarsfullt.
De subjekt som inte är tillförlitliga kan liknas vid de Bauman benämner misslyckade konsumenter49 (Bauman
2008, 139; Crawford 2011, 495), även om bibliotekets mål inte är konsumtion. De misslyckade
konsumenterna saknar marknadsvärde, eftersom de inte har möjlighet att bidra till konsumtionsaktiviteter.
Därför framstår de som ”totalt onyttiga” (Bauman 2008, 139). De misslyckade konsumenterna är i vägen för
varucirkulationen och när de uppehåller sig på en plats utan ett bestämt mål uppfattas de som störare av
ordningen och som hot mot säkerheten (Crawford 2011). Att ungdomars och hemlösas närvaro uppfattas
som problematisk i bibliotek, vilket jag beskriver i ovanstående stycke, kan därmed också förklaras av att
dessa grupper antas vara misslyckade konsumenter, vilket positionerar dem som oönskade i stora delar av
samhället.
Det faktum att bibliotekskort används på biblioteken i Sverige för att låsa upp dörrarna under
obemannade tider, medan sundhedskort används på biblioteken i Danmark, har betydelse. Att skaffa ett
bibliotekskort är en aktiv handling som kräver att personen tar sig till det fysiska biblioteket och uppvisar
giltig legitimation. Dessutom krävs det att den som vill komma in i biblioteket under obemannade
öppettider på Bergshamra och Kävlinge bibliotek registrerar sig som så kallad ”meröppet-användare”,
något som också måste göras på plats i biblioteket. Denna procedur skiljer sig från Danmark, eftersom
sundhedskortet är ett sjukförsäkringsbevis som de allra flesta som bor i Danmark har, oavsett om de är
intresserade av att besöka biblioteket eller inte. Pinkod till kortet, vilket krävs, kan fås genom digital
registrering på bibliotekets webbsida eller under ett besök i biblioteket. Bruket av sundhedskort och
möjligheten till digital registrering innebär att fler har tillgång till biblioteket under obemannade
öppettider i Danmark jämfört med Sverige.

Bauman använder begreppet ”flawed consumers”, vilket översätts till ”otillräckliga konsumenter” i den svenska utgåvan
(Bauman 2008, 139), men jag har istället valt översättningen ”misslyckade konsumenter”.
49
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Den större tillgängligheten till biblioteksrummet under obemannade öppettider i Danmark kan förstås
som en ökad frihet. Foucault (2008b, 64–65) visar att frihet är något som ständigt måste konstrueras och
produceras under liberalismen, samt att frihet alltid relaterar till säkerhet. Exempelvis utgår liberalismen
från en fri marknad. Men för att förhindra att monopol bildas krävs det lagstiftning, för att säkra att det
finns säljare och köpare behövs det olika former av stöd och för att arbetsmarknaden ska fungera måste
arbetarna hindras från att utöva för omfattande protester (Foucault 2008b, 64). På liknande sätt måste
friheten i det obemannade biblioteket konstrueras och produceras och detta är en fråga om säkerhet;
“…strategies of security, which are, in a way, both liberalism’s other face and its very condition, must
correspond to all these imperatives concerning the need to ensure that the mechanism of interests does
not give rise to individual or collective dangers” (Foucault 2008b, 65). Jag tolkar bruket av
kameraövervakning på både Faaborg och Østerbro bibliotek, liksom på andra obemannade bibliotek i
Danmark, som ett försök att säkra att friheten inte hotar säkerheten. Kameraövervakning används
däremot inte på Bergshamra eller Kävlinge bibliotek under tiden jag genomför min empiriska
undersökning. Uttryckt på annat sätt; genom att stärka säkerheten med kameraövervakning kan också
friheten stärkas, i form av ökad tillgänglighet till biblioteksrummet. Därmed synliggörs spelet mellan frihet
och säkerhet (Foucault 2008b, 65).
Frågan om säkerhet berör också användarnas upplevelser av trygghet eller otrygghet. Flera av
intervjupersonerna berättar att de befarade att det skulle bli mycket stök och bråk på biblioteket när de
först fick höra om planerna att införa obemannade öppettider, men att dessa farhågor inte har slagit in.
En intervjuperson berättar:
Och jag ska säga att den gången de diskuterade att övergå till att man själv skulle kunna komma in så
undrade jag hur biblioteket skulle se ut, om det skulle bli förstört eller nåt. Men sen när jag har kommit hit,
det har kanske varit en gång som det har varit lite leksaker när barn har varit här och jag har också frågat
dem som arbetar här och det är inget som har blivit förstört.
(Intervju, Pensionär, Faaborg2)

En annan intervjuperson ger uttryck för liknande tankegångar när hon svarar på frågan om hon någon
gång har känt sig otrygg i biblioteket under obemannade tider:
Nej, men däremot kan man ju tycka att det är fantastiskt i en tid där det klottras så mycket och det förstörs
så mycket… det här är ju ett lugnt område, men man har ju förstått att det finns problem på bibliotek
överhuvudtaget med förstörelse, så då är det ju fantastiskt om det funkar att ha en verksamhet där det finns
både datorer och böcker och ett utrymme att vara som kan fungera utan vakter och personal. Och det är jag
inte säker på att det alltid kommer att kunna vara och att det kan vara så överallt. Det här är ett lugnt
område. Jag kan tänka mig att det finns områden… eftersom jag vet att det finns bibliotek som har problem
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även när de har personal där. Så man kan nog inte avveckla systemet med bibliotekarier och räkna med att
man kan sköta allting själv. Inte överallt.
(Intervju, Pensionär, Bergshamra2)

Ytterligare en intervjuperson ger uttryck för en liknande upplevelse: ”Ja, jag tänkte att det kunde bli en
bra värmestuga för hemlösa. Men det var inte så att jag kände mig otrygg för det. Jag tänkte bara att det
skulle bli lite besvärligt. Men det har det inte blivit tycker jag. Nej, jag tycker det är mycket tryggt”
(Intervju, Pensionär, Østerbro2). Tryggheten intervjupersonerna vittnar om förbinds med situationen i
det bibliotek de just nu använder sig av. Flera intervjupersoner som säger att de känner sig trygga i ”sitt”
bibliotek under obemannade öppettider uppger att det kanske inte är möjligt att införa obemannade
öppettider på alla bibliotek. Denna farhåga uttrycks på följande sätt av en intervjuperson:
Sen så vet jag också att jag har funderat på när jag, när det blev meröppet här i Kävlinge, alltså ska jag våga
mig in hit när det är obemannat. Alltså, vad kan det finnas för folk här inne, och trygghet och säkerhet och
så. Men det är ju ingenting jag har upplevt när jag har varit här. Det är mer en sån tanke aha, men... och nu
tänker jag att om det hade varit meröppet i en annan ort som såg ut på ett annat sätt, hur skulle det då funka?
(Intervju, Vuxen med barn, Kävlinge4)

Intervjupersonen menar alltså att det kan fungera med obemannade öppettider i ”lugna områden”, men
kanske inte på andra platser. Att det är en intervjuperson i Sverige som uttalar utsagan har betydelse.
Obemannade öppettider är en relativt ny företeelse på svenska bibliotek och hittills har de framförallt
implementerats på folkbibliotek i mindre tätbebyggda områden. I Danmark däremot har en majoritet av
folkbiblioteken obemannade öppettider, i såväl större som mindre städer. Intervjupersonens skepsis till
om det är möjligt att införa obemannade öppettider på bibliotek i hela Sverige motsvaras av liknande
resonemang från svensk bibliotekspersonal, enligt rapporten ”Meröppna bibliotek – en verksamhetsform
för alla?” (G. Johansson, Lindberg, och Rivano Eckerdal 2015) som bygger på intervjuer och enkäter.
Rapporten konstaterar att bibliotek med obemannade tider, vid tiden för rapportens författande, är
placerade i bebyggelse som huvudsakligen består av radhus och villor. Bibliotekspersonalen som
intervjuas i rapporten framhåller betydelsen av ”…förtroende för befolkningen, social kontroll och stark
bykänsla…” (G. Johansson, Lindberg, och Rivano Eckerdal 2015, 6). Föreställningen att obemannade
öppettider förutsätter social kontroll och bykänsla kan problematiseras med hjälp av erfarenheterna från
Østerbro bibliotek. Intervjupersonerna på Østerbro bibliotek berättar nämligen att de har känt sig trygga
i biblioteket under obemannade öppettider. Om det stämmer att det krävs ”social kontroll” för att det
ska fungera med obemannade öppettider så verkar det alltså som att denna kontroll, eller denna moraliska
gemenskap, kan åstadkommas även i storstäder som Köpenhamn.
Vem är då att lita på och vem är inte att lita på? En av mina observationer på Bergshamra bibliotek belyser
denna fråga. Några minuter före bibliotekets bemannade tider stänger och biblioteket ska övergå till att
bli obemannat ser jag hur bibliotekarien blickar ut över lokalen för att se vilka som befinner sig i rummet.
Bibliotekarien går sedan fram till en användare och frågar om användaren har behörighet att vara i
135

biblioteket under obemannade tider. Detta är egentligen inte anmärkningsvärt, eftersom det krävs särskild
behörighet för att vistas i biblioteket under obemannade tider. Men samma fråga ställs inte till de andra
som vistas i biblioteksrummet. Användaren som får frågan har inte den särskilda behörighet som krävs
och blir därför ombedd att lämna biblioteket när det blir obemannat. (Observation, Bergshamra, 23 mars
2017). Till saken hör att denna användare brukar sitta utanför matvaruaffären som ligger i närheten av
biblioteket och tigga. Det kan givetvis finnas flera skäl till att just denna användare tillfrågas om
behörighet. Det är exempelvis möjligt att bibliotekarien vet att användaren saknar sådan behörighet och
att bibliotekarien också vet att samtliga andra närvarande har behörighet. Men det är också möjligt att
just denna användare tillfrågas eftersom hon inte betros vara en ansvarsfull användare som kan navigera
biblioteket själv under obemannade tider på grund av hennes yttre attribut – hon framstår som en
misslyckad konsument.
Frågan om tillit berör inte heller enbart relationen mellan bibliotekarie och användare, utan också
relationen mellan användarna. Jag skriver ovan att intervjupersonerna säger att de känner sig trygga i
biblioteket. Men en intervjuperson berättar om en situation då hon kände sig så otrygg att hon valde att
lämna biblioteket:
IP: Det var en som kom in i biblioteket, det var klockan nio för jag ville stanna till tio. Det var få personer
här, kanske två eller tre andra, och en kille kom in och han sökte igenom överallt och tittade på alla och hans
uppträdande var liksom rörigt. Så ja, jag blev lite rädd. Men sen såg jag samma kille komma igen de flesta
kvällarna mellan nio och tio. Men ja, i början blev jag lite orolig.
Jag: Men gjorde du då något för att känna dig säkrare, eller..?
IP: Ja, första gången ja, då lämnade jag biblioteket. För jag kände inte igen den killen och på grund av hans
uppträdande så blev jag rädd och jag var nästan själv. Så ja, jag lämnade biblioteket.
(Intervju, Studerande, Bergshamra1)

Om en bibliotekarie hade varit närvarande hade intervjupersonen troligtvis känt sig säkrare och det är
sannolikt att intervjupersonen då inte hade känt behov att lämna biblioteket. När personalen är fysiskt
frånvarande krävs det alltså att användarna känner tillräckligt stor tillit till de andra som vistas i rummet.
Intervjupersonens berättelse om hur hon uppfattade den andras uppförande som ”liksom rörigt” visar
ett försök att utifrån ett första intryck göra en bedömning av den andras tillförlitlighet. Intervjupersonen
berättar att hon efter det första mötet, som slutade med att hon lämnade biblioteket, stötte på samma
användare vid ett flertal tillfällen, men att hon då inte längre kände sig rädd. En anledning till detta var
att hon såg att denna användare själv tog sig in i biblioteket under obemannade öppettider med sitt eget
bibliotekskort. Utifrån denna iakttagelse drog hon slutsatsen att personalen ansåg användaren vara
tillräckligt pålitlig för att få åtkomst till biblioteket, eftersom de hade gett användaren behörighet att vistas
i biblioteket under obemannade tider. Det stärkte också intervjupersonens tillit till användaren.
Exemplet ovan visar att intervjupersonen upplever att bibliotekspersonalen indirekt fungerar som garant
för säkerheten, genom att styra över behörigheten till de obemannade öppettiderna. I andra sammanhang
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blir användarna själva ofrivilliga kontrollanter av säkerheten, genom att administrera tillgången till
biblioteksrummet. Reglerna på samtliga bibliotek med obemannade öppettider som jag undersöker
stadgar nämligen att det inte är tillåtet att släppa in andra personer, bortsett från vänner och familj, under
obemannade tider. En intervjuperson berättar att hon upplever detta som obehagligt:
Jag tycker inte om det, att låsa upp med mitt kort. Det är inte det att jag inte kan det. Den första gången jag
gjorde det tyckte jag var riktigt spännande. /…/. Men så tyckte jag det var så exkluderande på något sätt.
Jag har upplevt några gånger när det har stått någon och väntat på att de ska öppna och så gick jag in och så
fick jag säga till dem att de inte kunde komma med in. Det tyckte jag var obehagligt.
/…/
Men jag fick ju inte släppa in dem. Det vara bara dem som hade kort som fick komma in. Så det tyckte jag
var obehagligt.
(Intervju, Pensionär, Østerbro2)

I situationen som intervjupersonen beskriver får hon rollen att verkställa exkluderingen; hon kunde själv
träda in i biblioteket och hon hade också praktisk möjlighet att släppa in andra, men eftersom det strider
mot reglerna så lät hon bli.
Att användaren i ovanstående situation får administrera säkerheten i biblioteket exemplifierar hur
användare av obemannade bibliotek ges ett ökat individuellt ansvar. Biblioteksrummet administreras på
ett sätt som ska möjliggöra och främja det individuella ansvarstagandet, exempelvis genom att
administrera ljudnivåer så att användarna kan ta ansvar för sina studier eller sitt arbete och genom att
främja interaktion så att användarna kan knyta sociala band som stärker deras individuella möjligheter,
och i förlängningen lokalsamhället. Samtidigt är upplevelsen av biblioteksrummet så mycket mer.
Tystnaden i rummet som främjar studier är också en tystnad som öppnar upp för reflektion och omsorg
om sig. Mötena som kan leda till stärkta sociala nätverk kan också vara förenade med en känsla av
meningsfulla sammanhang. Biblioteket är med andra ord inte bara en verksamhet där element disponeras
effektivt, utan också en process som sträcker sig bortom styrningen. I följande kapitel utforskar jag detta.
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5. BIBLIOTEKET SOM HETEROTOPI

Genom att ta bruk av begreppet heterotopi läser jag biblioteket som något annat, vilket synliggör andra
rationaliteter än den nyliberala och den sociala rationaliteten som präglade det föregående kapitlet. Dessa
andra rationaliteter, eller icke-rationaliteter, syftar inte till att på ett optimalt sätt nå ett visst förutbestämt
mål, utan snarare till att skapa mening (se också O’Brien 2016, XI). Samtidigt konstruerar också
heterotopa praktiker och upplevelser subjektiviteter, bland annat genom jagteknologier som å ena sidan
vänder sig bort från liberala rationaliteter och å andra sidan förhåller sig till just dessa liberala rationaliteter
genom att vända sig från dem. Ett exempel på detta är användare som besöker biblioteket för att
undkomma vardagens stress. Dessa användare förhåller sig till ett sammanhang av krav på effektivitet
och konkurrens, som de undviker genom att söka sig till en plats som möjliggör avslappning. Samtidigt
förekommer praktiker som inte på samma direkta sätt står i relation till en liberal rationalitet. Ett exempel
på detta är användare som nyttjar biblioteksrummet och/eller materialet för reflektion.
Med bakgrund i ovanstående resonemang menar jag att annanheten som biblioteket potentiellt rymmer
kan konstrueras i relation till styrningsteknologier och att annanheten därmed kan förstås som en
spegelbild av styrningsrationaliteten.50 Men annanheten kan också konstrueras som något helt annat och
eget. Oavsett vilket så kan denna annanhet placeras i en tredje sfär som varken inordnas i det ekonomiska

I sin beskrivning av heterotopier talar Foucault (1986, 24) om platser som har den särskilda egenskapen av att ”…being in
relation with all the other sites, but in such a way as to suspect, neutralize, or invert the set of relations that they happen to
deignate, mirror, or reflect”. Jag menar att spegeln som en metafor för relationen mellan de heterotopa kvaliteterna och
styrningsrationaliteten tydliggör hur detta förhållande kan förstås.
50
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eller det politiska och som därmed utgör en form av fredad plats, eller fristad. Mitt bruk av begreppet
”tredje sfär” eller ”tredje plats” ska inte sammanblandas med Ray Oldenburgs likalydande begrepp, då
Oldenburg framförallt diskuterar kommersiella platser som är inordnade i den ekonomiska logiken (för
vidare diskussion, se stycket Icke-ekonomi; biblioteket som heterotopi, kapitel 2). När jag refererar till tredje
platser är det tvärtom platser bortom den ekonomiska ordningen.
Michiel Dehaene och Lieven De Cauter (2008, 97) beskriver fristaden som den ultimata heterotopin:
The sanctuary, then, is the ultimate heterotopia, the absolute discontinuity of normality, of the nomos, for those
who flee the nomos: the homines sacri, the bandits. It is the safe havens against the violence of society, legal or
illegal. The sanctuary-like character of heterotopian space is, in other words, a direct consequence of the very
definition of heterotopia as “neither political nor economical”.

Att heterotopier är en form av fredade platser ska dock inte förstås som att de är ”…reservoires of
freedom, emancipation or resistance; they coexist, combine and connect” (Johnson 2013, 800).
Heterotopier är med andra ord inte essentiellt och statiskt annorlunda platser, utan begreppet heterotopi är
relationellt. Heterotopier, som existerande platser, står därmed i relation till det vardagliga, till styrning
och till det övriga samhället (Johnson 2013). Det innebär att biblioteket, i likhet med heterotopier i övrigt,
både är i och bortom styrningsrationaliteten. Detta avspeglas i min analys och i valet att göra två läsningar.
Relationen mellan styrningsteknologier och heterotopa kvaliteter framträder också i mitt empiriska
material. Användarnas erfarenheter är oftast inte enbart ett resultat av styrning eller enbart associerade
med heterotopa kvaliteter; de är både och, men i större eller mindre utsträckning. De två läsningarna ska
därför förstås som resultatet av en analytiskt dragen linje, som med nödvändighet är arbiträr och
föränderlig. Genom att göra olika läsningar av materialet får jag möjlighet att fördjupa mig i
enskildheterna som utmärker bibliotekets heterogena karaktär. I föregående kapitel fokuserar jag på
styrningsteknologier i relation till subjekten, kunskap och biblioteksrummet. I nedanstående avsnitt
fördjupar jag mig i bibliotekets heterotopa aspekter som står i relation till dessa områden, utan att för den
sakens skull blunda för styrningen, genom att analysera hur biblioteksrummet bereder plats för tystnad
och reflektion, samt hur biblioteket, både i form av materialet och i form av aktiviteterna, överskrider
förgivettagna gränser och möjliggör en omsorg om sig. Därefter kommer jag i ett avslutande avsnitt att
med utgångspunkt i mitt empiriska material diskutera heterotopibegreppet och subjektets position inom
detta.

En särskild plats för reflektion
Flera intervjupersoner talar om biblioteksrummets betydelse. I deras berättelser är rummet inte bara
betydelsefullt för att det är en plats som på ett effektivt sätt möjliggör strävan efter vissa mål, exempelvis
genom att tillhandahålla material eller utrymme för arbete eller studier, vilket jag analyserade i föregående
139

kapitel. Rummet tillskrivs också andra kvaliteter och benämns bland annat som ”frirum” och
”tillflyktsort”, vilket kan ses som spegelbilder av styrningsrationaliteten. Samtidigt överskrider
heterotopin gränser; vissa gränser är formaliserade och uttalade medan andra har formen av förgivettagna,
implicita, åtskillnader. Några gränsdragningar beror på föreställningar som cirkulerar i samhället i stort,
medan andra åtskillnader är mer specifika för biblioteket. I detta avsnitt analyserar jag biblioteksrummets
särskilda karaktär, också i förhållande till upplevelsen av tid, samt gränsöverskridande praktiker.
Avsnittet är indelat i följande stycken: 1) Upplevelsen av biblioteket som en annan värld präglad av lugn;
2) Möjliggörandet av eftertanke, självreflektion och en omsorg om sig; 3) Heterokronologi, eller hur
obemannade öppettider möjliggör en annan tidsuppfattning; 4) En plats för alla – hur biblioteket rymmer
en mångfald av delvis motstridiga funktioner; samt 5) Materialet som en möjliggörare av resor över
temporala och geografiska gränser. I dessa stycken analyserar jag mina intervjuer och observationer och
utforskar därmed användarnas upplevelser av biblioteksrummets heterotopa kvaliteter.

En annan värld
Att kliva in i ett bibliotek är att kliva in i en särskild värld. Detta är också något som intervjupersonerna
vittnar om. Exempelvis berättar en användare om upplevelsen av ”ett lugn” i biblioteket (Intervju,
Rekreationsanvändare, Bergshamra4), en annan framhåller att biblioteket är ”ett trivsamt ställe” (Intervju,
Pensionär, Kävlinge1), en tredje beskriver ”ett skönt klimat” (Intervju, Vuxen med barn, Kävlinge4) och
en fjärde betonar betydelsen av hur biblioteksrummet utformas: ”Ett bra bibliotek, det är där det är en
massa platser att sitta vid och olika avgränsade ställen så att det blir lugn runt omkring en. Jag uppskattar
bibliotek där man kan sitta vid fönsterbrädet och titta ut, det tycker jag om” (Intervju, Studerande,
Østerbro1). Jag har tidigare diskuterat hur kvaliteter som att biblioteket upplevs som lugnt och trivsamt
kan tillskrivas en liberal rationalitet eftersom en sådan miljö kan antas främja effektiviteten hos dem som
exempelvis sitter där för att arbeta. Men det är inte i första hand ökad effektivitet som de ovan nämnda
intervjupersonerna talar om när de beskriver sin upplevelse av biblioteksrummet, utan de framhåller
lugnet för lugnets egen skull och trivsamheten och det sköna klimatet är mål i sig i deras berättelser.
I mitt material finns, utöver de ovan nämnda, flera utsagor om biblioteksrummet där ord som lugn,
tystnad och avslappning återkommer. Det gemensamma för de här berättelserna är att de talar om en
speciell upplevelse av att vistas i biblioteksrummet, samtidigt som denna upplevelse är individuell och
intervjupersonernas beskrivningar skiljer sig åt. En intervjuperson berättar:
IP: Jo, jag tycker det är ett... lite tid för eftertanke. Koppla av. Och ja, det är ett lugn för mig att gå på
bibliotek. Jag mår bra när jag sitter på ett bibliotek. Det är nåt speciellt faktiskt och det är ju så bra att det
finns bibliotek. För mig, ja, jag tycker det. Det har, ibland när det har varit jobbigt hemma och sånt där. Vi
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har haft tre söner och en gick bort för två år sen. Och då har det varit en tillflyktsort för mig. Att gå hit och
bara man kommer in så tycker jag det finns ett lugn.
/…/
Jag: Så det är nåt med själva platsen?
IP: Ja, det är det faktiskt. Och så ibland går man runt bara och kollar och tittar på böcker och ser om man
kanske kommer på nånting som jag skulle vilja läsa. För jag brukar ibland när jag tittar i tidningar så
glömmer jag alltid bort att skriva upp ”den här kanske jag ska läsa”. Så då går jag igenom ibland och tittar.
Men det har liksom varit en liten tillflyktsort för mig.
(Intervju, Rekreationsanvändare, Bergshamra4)

En annan intervjuperson som har kommit som flykting till Sverige för drygt två år sedan och vars tillvaro
på flera sätt präglas av detta talar på liknande sätt om betydelsen av biblioteksrummet och av att vistas i
detta rum:
Ett bibliotek är för mig en tyst värld. Förstår du vad jag menar, vi har det stressigt hela tiden. Vi är nya här,
mina barn har svårt att anpassa sig…att trivas med ett helt nytt liv. Två tonåringar, det är väldigt svårt,
också med min yngsta som är tio år. Så vi har det stressigt hela tiden, de lider hela tiden. Och jag måste
studera, jag måste få dem att studera, och vi lever i en väldigt liten lägenhet. Så när jag kommer hit, kanske
för att det är stort som mitt gamla hus i Syrien, det var väldigt stort, då känner jag att okej, det är den här
världen jag är van vid: En stor lokal med högt i tak och tyst. För jag känner mig tyst när jag kommer hit.
Jag känner att stressen försvinner. Det här är som en annan värld där jag kan glömma mitt vardagliga liv och
stress och studier och barn. Aaah [pustar ut]… Så det här är en annan värld för mig. En värld jag vill vara
i hela tiden, men tyvärr kan jag inte det [skrattar].
(Intervju, Rekreationsanvändare, Kävlinge2)

Intervjupersonen i det föregående citatet talar om hur vistelsen i biblioteksrummet ger möjlighet till
”eftertanke” och ”lugn” och hon benämner biblioteket som en ”tillflyktsort”. I citatet ovan talar
intervjupersonen om biblioteket som en plats fri från stress och oro, vilket också stämmer in på en
tillflyktsort. Ordet ”tillflyktsort” indikerar en flykt från något, och det intervjupersonerna ”flyr” ifrån är
det vardagliga livet som pågår utanför bibliotekets väggar. ”Tillflyktsort” används också ofta om lugna
platser, som i exemplet från 1793 i Svenska Akademins Ordbok: ”Då du…återkommer till din lugna
boning, finner du der en tillflyktsort mot liwfets bekymmer” (Svensk ordbok: utgiven av Svenska Akademien
2009). I det här exemplet associeras tillflyktsort med hemmet (”din lugna boning”). På liknande sätt
associerar intervjupersonen i Kävlinge biblioteksrummet med hemmet, men inte med den lägenhet hon
bor i nu, utan med det tidigare hemmet, det vill säga huset i Syrien. Jag tolkar det som att
biblioteksrummet för denna intervjuperson representerar sinnebilden av ett hem, i form av trygghet och
lugn, snarare än att biblioteksrummet nödvändigtvis representerar det aktuella och reella hemmet. En
liknande symbolisk betydelse får biblioteksrummet i berättelsen från intervjupersonen i Bergshamra som
söker trygghet och lugn utanför hemmet. Detta relaterar till de heliga platser, som idag till stora delar är
sekulariserade, som Dehaene och Cauter (2008, 91) menar att heterotopier utgör. Dessa sekulariserade
heliga platser ger plats åt det som varken ryms inom den privata eller den offentliga sfären, såsom kultur
och nöjen, som varken kan kategoriseras som ekonomiska eller privata aktiviteter och som kan vara
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väldigt olika sinsemellan (vilket Foucaults exempel på heterotopier också visar) (Dehaene och De Cauter
2008, 91). Upplevelsen av biblioteket som en tillflyktsort och som en form av hem utanför hemmet visar
att biblioteket kan vara en sådan tredje plats.
Lugnet som intervjupersonerna refererar till, och som återkommer i ordbokens beskrivning av
”tillflyktsort”, konstrueras gentemot något utanför; det är i relation till omvärlden eller delar av denna
som tillflyktsorten tecknas. Jag menar att biblioteket i detta narrativ om lugn och tysthet blir en plats
bortom den liberala styrningsrationaliteten och dess förväntan om effektiva och produktiva individer. I
biblioteket är det tillåtet att ögna igenom hyllorna utan att leta efter något särskilt och att uppehålla sig
utan krav på att konsumera eller prestera något. Denna kravlöshet är en del av de låga trösklar som
bibliotek ofta associeras med och som brukar framhållas när biblioteket som en del av den offentliga
sfären eller som lågintensiva mötesplatser diskuteras (se ex. Aabø och Audunson 2012). Att
biblioteksrummet är tillgängligt för alla och att det är möjligt att vistas där utan att ha ett specifikt syfte
med sitt besök är avgörande aspekter för ett sådant levande bibliotek (Hvenegaard Rasmussen,
Jochumsen, och Skot-Hansen 2013). Utifrån intervjupersonernas berättelser menar jag att denna
kravlöshet kan förstås som en heterotop kvalitet.
De två användarna i Bergshamra och Kävlinge, som citeras ovan, beskriver upplevelser som de har fått
när de har varit i biblioteket utan sällskap. Jag ser paralleller mellan deras upplevelser och analysen som
filosofen Adi Ophirs (1991) gör av erfarenheterna som den franska 1500-tals filosofen Michael de
Montaigne beskrev i sina texter. I analysen av hur Montaignes privata bibliotek kan förstås som heterotopi
skriver Ophir (1991, 168): ”The library is rather a place of retreat and recreation, a place where one can
be with oneself, a place where one can be present to one’s self /…/”. En sådan strävan efter en plats
som ger möjlighet till rekreation återfinner jag i intervjupersonernas utsagor, där biblioteksrummet utgör
en särskild plats som också är förbunden med en viss känsla eller stämning. Exempelvis säger
intervjupersonen från Kävlinge bibliotek att hon ”känner sig tyst” i biblioteket (Intervju,
Rekreationsanvändare, Kävlinge2). Jag tolkar denna känsla av tysthet som en indikation på lugn och
återhämtning, där motsatsen kan beskrivas i termer av inre uppror.
Ophir (1991, 168) framhåller att Montaigne i första hand inte använde sitt bibliotek för att minnas eller
ta del av andras kunskap, utan som en fristad från andras blickar. Till skillnad från de övriga byggnaderna
i Montaignes herrgård som kunde övervakas var biblioteket en plats för ensamhet, avskildhet och
introspektion. Även om dagens folkbibliotek i Danmark och Sverige är offentliga platser söker flera
intervjupersoner en form av ensamhet, eller kanske snarare avskildhet, under hela eller delar av sitt
biblioteksbesök. Aabø och Audunson (2012, 143) beskriver det som att trots att biblioteket är en offentlig
plats så fungerar det också som en privat plats, eftersom besökarna kommer till biblioteket med sina egna
projekt och när de sätter sig vid ett bord för att läsa väver de ett slags skyddande nät runt sig och sitt
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privata rum. Jag ser liknande praktiker i mitt material. Exempelvis svarar en intervjuperson på följande
sätt på frågan om personen har någon favoritplats i biblioteket:
Ja, det är ju de där fåtöljerna där borta som är sköna att sitta i. Jag sitter också där borta vid
barn[avdelningen], det finns också en soffa där. Där är det ganska fint, där sitter man mer för sig själv om
man är där. Så där brukar jag sitta när jag läser tidningar, då brukar jag sätta mig där borta.
(Intervju, Rekreationsanvändare, Bergshamra4)

Att intervjupersonen upplever soffan i barnavdelningen som avskild beror på att besöken sker under
obemannade öppettider då barn sällan är i biblioteksrummet. Detta visar hur platser i biblioteket, inte
minst under de obemannade öppettiderna, kan få nya betydelser och användningsområden som inte
nödvändigtvis stämmer överens med hur rummet ursprungligen har administrerats. Flera
intervjupersoner säger också att de föredrar att besöka biblioteket under obemannade öppettider
eftersom det under dessa tider ofta är lugnare och färre besökare i biblioteket.
När jag i det här sammanhanget talar om biblioteksrummet som en tillflyktsort som erbjuder möjligheter
till praktiker som inte kan inordnas i styrningsrationalitetens effektivitet och kontroll vill jag påminna om
tidigare analyser av det disciplinerande biblioteksrummet för att åstadkomma en kontrastverkan och
tydliggöra motsättningar. Black (1994, 7) visar hur biblioteksarkitekturen under folkbibliotekets framväxt
användes för att möjliggöra övervakning av användarna, för att säkra en tystnadsregim och gott
uppförande. Skouvig (2004), som har analyserat samma tidsepok, beskriver på liknande sätt hur
biblioteket utformades för att kontrollera användarna. Exempelvis placerades utlåningsdisken centralt
med dörren till utlån på ena sidan och utgångsdörren på den andra, för att säkra en effektiv översikt och
disciplinering av användarna (Skouvig 2004, 208). Sedan dess har biblioteksrummet förändrats för att i
högre utsträckning främja lek och möten och ge plats åt nya material och ny teknologi, även om
biblioteket inte är fritt från disciplinerande tekniker idag. Genom att påminna om förra sekelskiftets
tydligt disciplinerande biblioteksrum hoppas jag att styrningens karaktär i dagens bibliotek synliggörs, då
denna utgår från användarens självstyrning snarare än bibliotekariens kontroll. Därmed har ett
betydelsefullt skifte av styrningsteknologier ägt rum. Samtidigt visar speglingen i det disciplinära
biblioteket motsägelsefullheten inom både biblioteksinstitutionen och självförvaltningen, genom att
upplevelsen av biblioteket som fristad och tillflyktsort som användarna vittnar om framträder tydligare.
Dubbelheten som självförvaltningen rymmer i de bibliotek jag studerar märks bland annat i hur lugnet
och tystnaden i biblioteksrummet också kan utnyttjas av användare i deras strävan efter effektivitet. Jag
skriver i inledningen av detta avsnitt att intervjupersonernas upplevelser inte bara kan tillskrivas en liberal
styrningsrationalitet, men det finns också sådana aspekter. Flera intervjupersoner som studerar i
biblioteket säger exempelvis att de föredrar att besöka biblioteket under obemannade öppettider eftersom
det är tystare då, vilket jag diskuterar ovan (se stycket Ljud, kapitel 4). På motsvarande sätt innehåller
berättelsen från intervjupersonen i Kävlinge som kommit som flykting till Sverige, och som jag har
143

kategoriserat som ”Rekreationsanvändare”, denna dubbelhet. Samtidigt som hon säger att hon besöker
biblioteket för att komma bort från ”…stress och studier och barn…” så använder hon biblioteksrummet
för att studera och ibland även för att tillgå material, så som en matematikbok som hon använder i sin
utbildning (Intervju, Rekreationsanvändare, Kävlinge2). Detta tydliggör att de olika rationaliteterna inte
utesluter varandra och att användarna rör sig mellan olika bruk av biblioteket. Denna dubbelhet
återkommer i följande stycke, i vilket jag analyserar användarnas tekniker för att omforma sig själva.

Omsorg om sig
Jagteknologier kan användas för att forma sig själv, vilket kan förstås utifrån en nyliberal rationalitet i
vilken vi alla uppmanas att förändra oss för att anpassa oss till krav som omgivningen och
arbetsmarknaden ställer. Men jagteknologierna kan också vara uttryck för en omsorg om sig, vilket kan
utgöra grunden för att till exempel vägra att underkasta sig en nyliberal styrningsrationalitet eller för att
omforma och utveckla sig själv. För att förstå skillnaden mellan hur makt kommer till uttryck i dessa
exempel finns det anledning att notera att Foucault skiljer mellan det han på franska benämner
assujetissement och subjectivation. På svenska motsvaras båda begreppen av subjektivering. Skillnaden mellan
de två begreppen tydliggörs av att assujetissement relaterar till pouvoir, vilket kan översättas med makt över,
medan subjectivation relaterar till puissance, vilket kan översättas med makt att eller makt till (Milchman och
Rosenberg 2011, 232). När jagteknologier används för att konstruera ett liberalt subjekt är det tekniker
för dominans som har överhanden och subjektiveringen borde därmed benämnas assujetissement (utan att
för den saken skull förutsätta ett passivt subjekt). Det jag nedan diskuterar rör däremot framförallt
subjektivering (subjectivation) i relation till makt att göra/tänka/omvandla.
I Ophirs (1991, 169) analys av Montaignes bibliotek visar Ophir att detta bibliotek inte förutsatte en viss
subjektivitet, utan subjektiviteten konstruerades genom den ensamma tillvaron i biblioteksrummet där
samvaro med andra ersattes av en samvaro med böcker. Detta påminner om att även om det heterotopa
biblioteket inte bidrar till att skapa ett liberalt subjekt med ett förutbestämt mål så bidrar de heterotopa
kvaliteterna till att konstruera andra subjektiviteter. På liknande sätt som Montaignes privata bibliotek ger
honom möjlighet att dra sig tillbaka för enskild samvaro med böcker (jfr. Ophir 1991, 169) så vittnar
intervjupersonerna i ovanstående stycke om hur biblioteksbesöken ger dem möjlighet att reflektera och
tid för eftertanke. Jag förstår sådan introspektion som övningar i självomsorg som bidrar till att
konstruera sig själv som subjekt genom jagteknologier som stärker användarnas makt att omvandla sig
själva (Foucault 1987, 44).
Foucault utvecklar framförallt sitt resonemang om omsorgen om sig i analyser av praktiker utförda av
vissa män under sen-antiken (Foucault 1993a, 1988, 1987). Dessa praktiker är utformade enligt en viss
logik som inbegriper ”specificerade prövningsformer och reglerade övningar” med syftet att uppnå
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självkännedom (Foucault 1987, 56). Övningarna kan exempelvis bestå i att varje kväll noggrant reflektera
över dagen som gått eller att tyda sina drömmar enligt särskilda procedurer. Genom att på så vis rannsaka
sig själv kan man nå sanning om sig själv.51 När jag tar bruk av resonemanget kring omsorgen om sig för
att analysera samtida fenomen är det inte den systematiska granskningen av självet jag lutar mig mot.
Istället tar jag fasta på attityden gentemot självet. Foucault (1987, 63) beskriver denna attityd som ”att
vända sig bort från utåtriktade intressen, karriärbekymmer, fruktan för framtiden, och då kan man istället
vända sig till sitt eget förflutna, samla minnen från det, rulla upp det som man vill inför sina egna ögon
och ha ett förhållande till det som ingenting kan grumla”. Detta förhållningssätt tydliggör
biblioteksrummets betydelse genom att biblioteksrummet skapar utrymme för reflektion och eftertanke
och därmed blir besöket i rummet en praktik som individen kan använda för att erhålla kunskap om sig
själv (jfr. Foucault 1988, 18). Berättelserna i föregående stycke som konstruerar biblioteksrummet som
en tillflyktsort kan på så vis läsas utifrån en omsorg om sig som också kan resultera i kunskap om sig själv
(och andra).
Strävan efter kunskap är central för omsorgen om sig och allt sedan folkbibliotekens barndom har
tillgången till information och möjliggörandet av kunskapsproduktion och bildning varit grundläggande
för bibliotek. Mina intervjuer visar att också dagens användare förbinder bibliotek med kunskap, vilket
analysen i stycket Biblioteket och kunskap, kapitel 4, visar. Intervjupersonerna poängterar också vikten av
den jämlika tillgängligheten till information som biblioteket representerar, vilket följande utsaga är ett
exempel på:
Jamen, det är ett ställe dit du kan komma och låna böcker och hitta i stort sett allt i böcker. Och annars kan
du bara beställa det hit, för du kan prata med dem som arbetar här. Och så är det ju ett ställe där man har
möjlighet att oavsett hur mycket pengar eller hur lite pengar du har så kan du ju ändå komma och låna böcker.
Så länge du bara lämnar tillbaka dem igen. Så det ger liksom en möjlighet för alla att få kunskap eller, ja...
(Intervju, Jobbsökande, Faaborg1)

Att biblioteket ses som en plats där alla har tillgång böcker och kunskap anknyter till biblioteket som en
tredje plats, bortom den ekonomiska ordningen. Medan konkurrens och ekonomi styr det omgivande
samhället så har vi, idealt sätt, lika möjligheter i biblioteket.
En annan intervjuperson relaterar på liknande sätt till kunskap och tillgången till kunskap när hon ombeds
beskriva vad ett biliotek är:
Kunskap tänker jag. Alltså det är en dörröppnare helt klart. Jag vet inte riktigt vad jag skulle gjort utan
böcker. Jag tänker om man ser ifrån ett barnperspektiv så är det ju viktigt med läsningen också. Men även
ännu tidigare för ett barn som inte kan läsa. Alltså nånting som man… idag så är det så mycket digitalt
tänker jag och det är så mycket med skärmar och allting så jag tycker att biblioteken har en ännu viktigare
Foucault hann aldrig själv undersöka nutida fenomen med hjälp av sina teorier om omsorgen om sig, men exempelvis
Milchman och Rosenberg (2011) menar att samtiden var närvarande också i hans historiska studier, vilket jag ser som ett
okontroversiellt antagande.
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funktion idag. Det är nånting handfast, nånting man kan ta på, nånting man kan lära sig att bläddra på
egen hand. Man kan titta på bilder och öka fantasin och kreativiteten. Också det här, man kan ha en bild,
vem gör en bok, vem skriver, hur många människor krävs det för att en bok ska liksom bli till? Just det
här… jag minns när jag var här med min äldsta när hon var yngre och hon började förstå att man faktiskt
får låna med sig de här hem. För att idag är man mycket i butik och så och man måste köpa grejer. Man
lånar inte så mycket saker utav varandra heller men på biblioteket får man låna böcker med sig hem och
liksom... mmm. Men jag tycker kunskap, det finns mycket att lära sig om böcker. Genom hela livet, oavsett
fasen eller var man befinner sig så är böcker nånting man kan ta till för att komma vidare.
(Intervju, Vuxen med barn, Kävlinge4)

Intervjupersonen pekar på flera aspekter som berör biblioteket som källa till kunskap. Bland annat
omtalar hon biblioteket som en ”dörröppnare till kunskap”, vilket jag tolkar som att intervjupersonen
åsyftar materialet som biblioteket tillgängliggör. Intervjupersonen betonar också vikten av att biblioteket
är en icke-kommersiell plats, vilket anknyter till föregående intervjupersons utsaga då den ickekommersiella platsen innebär en annanhet i förhållande till omgivningen som präglas av marknaden. När
intervjupersonen talar om praktiken att låna, i motsats till praktiken att köpa, placeras biblioteket i ett
socialt sammanhang genom att bibliotekslån relateras till lån ”utav varandra”. Både praktiken med lån
och den icke-kommersiella platsen bidrar till att konstruera biblioteket som tredje plats, samtidigt som
det påverkar bibliotekets roll som kunskapskälla genom att lånelogiken samt tillgängligheten till rummet
är viktiga komponenter när materialet tillgängliggörs. Sammantaget innebär detta att biblioteket, genom
att fritt tillgängliggöra material och möjliggöra kunskap, kan hjälpa användarna att ”komma vidare” i livet
(jfr. Lees 1997).
Relationen till sig själv, i form av omsorg om sig, är dessutom en relation som i sig själv innefattar
kunskap. Att kunskap är makt, vilket också är ett narrativ som historiskt har legitimerat bibliotekens
verksamhet, åskådliggörs i Foucaults (1988, 25–26) berättelse om när Sokrates tar sig an Alcibiades som
strävar efter en maktposition i staden. Det visar sig nämligen att Alcibiades saknar den bildning som hans
rivaler har. För att tillskansa sig denna bildning, och därmed få makt över staden, måste Alcibiades först
känna sig själv och få kunskap om sig själv. Så leder självkännedom till bildning och makt över sig och
över andra. Denna historia synliggör att omsorgen om sig också är en omsorg om andra, dels genom att
det är i relationen till andra som vi får kunskap och dels genom att kunskapen om sig syftar till att ta hand
om eller leda andra (Fornet-Betancourt m.fl. 1987). Foucault (1988, 20) menar att det är detta som
Sokrates uttrycker när han försöker få atenarna att utöva omsorg om sig själva: ”…because in teaching
people to occupy themselves with themselves, he teaches them to occupy themselves with the city”.
Genom att biblioteket är en plats där användare kan utöva omsorg om sig blir det därmed också en plats
för att bry sig om andra i vår närhet och om samhället (Milchman och Rosenberg 2011, 233; jfr. Skinner
2013).
Det är i brytningspunkten mellan de ovan beskrivna elementen som biblioteket som kunskapsinstitution
erhåller sin demokratiska potential; genom att biblioteket tillgängliggör information som möjliggör
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kunskap och underlättar för användare att delta aktivt i demokratin binds biblioteket som heterotopi,
omsorgen om sig och biblioteket som institution för demokrati samman. Detta visar också Lees (1997)
undersökning av Vancouver Public Library. Lees analys synliggör hur bibliotekets funktion som ett
intellektuellt rum där alla ges tillgång till information och kunskap möjliggör att besökarna ifrågasätter,
utmanar och gör motstånd mot den rådande ordningen (Lees 1997, 341). Lees analys understryker på så
vis relationen mellan jagteknologier och möjligheter till kritik och kritiskt handlande.
Också Dean (2010, 21) betonar vikten av att jagteknologier inte enbart ses som instrument i en politisk
eller ekonomisk strävan, utan att de också erkänns som medel för motstånd:
One of the implications of acknowledging this autonomy of the ethical from the political, of practices of the self
from practices of government, is that practices of the self can be not only instruments in the pursuit of political,
social or economic goals but also means of resistance to other forms of government.

Detta kan ta sig konkreta uttryck. I Bergshamra gick exempelvis invånare samman och protesterade när
politikerna ville riva det nuvarande biblioteket och flytta det till andra lokaler, vilket en intervjuperson
berättar om:
…för det hade varit tal om att riva det här biblioteket och bygga ett tolvvåningshus här. Och det var ju
ramaskri alltså. Man märker då hur mycket folk kan göra om dom vill om dom går samman. Det var ju helt
chockartat. Jag bor ju här och det var ett möte och hela Bergshamra var ju med där och biblioteket var ju med.
De hade planerat biblioteket på bottenvåningen där så där, men vi var ju rädda att biblioteket skulle försvinna
helt. Det finns ju inte så många, Solna är ju ganska glest, det finns bara två bibliotek här. Men det blev ju
inte så, så blev det istället… ja, de renoverade här och gjorde det fint och meröppet. Så jag tycker det är
fantastiskt.
(Intervju, Pensionär, Bergshamra4)

Jag vet inte om invånarnas protester påverkade politikernas beslut och det är inte det jag utforskar i det
här sammanhanget. Men som intervjupersonen berättar blev utfallet att politikerna beslutade att
biblioteket i Bergshamra skulle vara kvar i lokalerna det var beläget i samt att biblioteket renoverades.
Dessutom utökades de bemannade öppettiderna och obemannade öppettider infördes utöver detta. I det
här exemplet utgjorde biblioteket både platsen där invånarna kunde samlas till motstånd och målet för
protesterna, det vill säga att bevara biblioteket. Att invånarna samlades till detta ”ramaskri” kan förstås
som ett uttryck för parresia, det vill säga att tala sanning till makten (Foucault 2015, 227). Begreppet
parresia är nära förbundet med demokrati genom att parresia är allas rätt att uttrycka sin åsikt i det
politiska spelet (Foucault 2015, 223). När Buschman (2003) och andra som är influerade av Habermas
beskriver biblioteksrummet som en offentlig sfär utgår de bland annat från bibliotekets roll som
tillgängliggörare av information till användare som kan bilda sig för att ifrågasätta eller utmana makten.
Protesten i Bergshamra tolkad som parresia påminner om detta, då användarna utövar makt när de
tillsammans organiserar protester för att försvara biblioteket, just genom att tala sanning till makten.
Exemplet från Bergshamra samt användarnas upplevelse av att kunskap öppnar dörrar och hjälper dem
vidare i livet visar att kunskap kan vara ett verktyg för motstånd mot styrningen och för omsorg om sig,
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istället för ett enbart vara ett medel i samhällets strävan att konstruera flexibla individer som gör sig
tillgängliga för arbetsmarknaden. I nedanstående stycke analyserar jag hur de obemannade öppettiderna
öppnar upp för ett annat förhållande till tid, vilket på liknande sätt kan stärka användarnas möjligheter
att styra sina liv.

En annan tid
Foucault (1986, 26) talar om hur heterotopier ”…most often are linked to slices of time…” och att
minnesinstitutioner som bibliotek strävar efter att vara arkiv som samlar alla åsikter, alla epoker och alla
tider på en och samma plats, samtidigt som bibliotek är platser som står utanför tiden. Jag tolkar det som
att Foucault i det sammanhanget syftar på materialet som bibliotek tillhandahåller, det vill säga att
materialet representerar alla åsikter, alla epoker, alla platser, et cetera och att materialet – liksom
biblioteket – är tidsöverskridande. I analogi med begreppet heterotopi benämner Foucault (1986, 26)
detta heterokroni.
I ett kommande stycke (Material som färdas, sid 157) fördjupar jag mig i bibliotekets samlingar, men det
finns andra aspekter av tid som relaterar till bibliotekets heterotopa kvaliteter som uttrycks av
intervjupersonerna när de talar om det lugn de erfar i biblioteksrummet. Dessa aspekter analyserar jag i
det här stycket. I intervjupersonernas berättelser om sina upplevelser antyder de nämligen ett
biblioteksrum som står utanför tiden, eller åtminstone utanför den rationellt kalkylerade tiden. Detta kan
exemplifieras med att intervjupersonerna talar om att biblioteket är en plats där de undslipper stress och
där de kan gå runt och botanisera bland hyllorna eller läsa en tidskrift i lugn och ro. På så vis kan också
inträdet i biblioteksrummet fungera som ett symboliskt temporalt gränsöverskridande genom att detta
rum bär med sig ett sätt att vara, en koreografi, som också inkluderar ett lugn och en stillhet bortom
omvärldens tidsjäkt. Uppmaningar om att ”inte springa i biblioteket” och att ”ta det lugnt i biblioteket”
kan kopplas samman med sådana temporala föreställningar.
Denna koreografi av lugn står i motsättning till den industriella tiden, som kännetecknas av en
standardiserad tideräkning som styrs av klockan och som kan omsättas i pengar (Griffiths, Rogers, och
Anderson 2013). Foucault (1995, 141, 150) beskriver hur den industriella tiden också var styrande i 1800talets disciplinära institutioner, så som militären, skolan, fängelset och fabriken, där tiden delades upp
och övervakades minut för minut; det var genom att positionera kroppar i rummet med en minutiös
temporal exakthet som dominansen kunde verka. Genom att dela in verksamheten i hierarkiska serier där
varje steg avslutades med en examination som ledde till nästa steg strukturerades tiden och en linjär och
evolutionär tid skapades (Foucault 1995, 160). Därmed kunde tiden administreras och göras användbar.
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De obemannade öppettiderna och möjligheten att tillgå biblioteksrummet under tidiga morgnar och
relativt sena kvällar visar på en annan tidslig organisering.52 Att användare kan tillgå biblioteksrummet
utan att underordna sig det schema som de bemannade öppettiderna är strukturerade efter har praktisk
betydelse för den enskilda användaren och det påverkar förhållandet mellan tid och rum och därmed
också maktrelationerna i rummet. Exempelvis berättar en intervjuperson att införandet av obemannade
öppettider har gjort det möjligt för honom att besöka biblioteket. Innan dessa öppettider fanns så stängde
biblioteket innan han hunnit hem från sitt arbete (Intervju, Vuxen med barn, Bergshamra3). En annan
intervjuperson kommer tidigt till biblioteket varje dag, innan biblioteket är bemannat: ”Det är för att jag
och min mamma använder samma bil. Så jag kör henne till arbetet och så kör jag hit och så är jag här
medan hon är på arbetet och så tar jag med henne hem” (Intervju, Jobbsökande, Faaborg1). Men
upplevelsen av ökad tillgänglighet rymmer också andra dimensioner, vilket jag menar att nedanstående
citat är ett exempel på:
Asså, i ett vanligt typ bibliotek då måste man ju rätta sig efter tiderna där är öppet. Och sommartider var här
inte öppet, så vissa tider var här ju stängt mycket tidigare och sånt. Så just det här meröppet, det är ju jättebra.
Man kan gå dit lite mer när man vill, när man har tid. Man behöver inte rätta sig efter klockan.
(Intervju, Studerande, Kävlinge1)

En intervjuperson beskriver det på liknande sätt som ”praktiskt” och ”tillgängligt” att slippa anpassa
biblioteksbesöken efter de bemannade öppettiderna som upplevs som begränsade (Intervju, Pensionär,
Faaborg4). Att inte behöva underordna sig standardiserade öppettider bidrar på så vis till upplevelsen av
lugn, genom att tidspress kan undvikas:
Jag tycker det är skönt att man inte behöver känna den här tidspressen om att det stänger och dom stänger
liksom, det brukar alltid vara tidspress. De stänger sju idag, de stänger fyra idag, men det behöver man inte
oroa sig för om man har meröppet. När man har tid så går man dit, och man har tillgång att komma in.
(Intervju, Studerande, Kävlinge3)

Öppettidernas betydelse och effekterna av att det är möjligt för användarna att på egen hand ta sig in i
biblioteksrummet berör frågan om hur vi upplever och lever tid. Melanie Griffiths (2014, 1996), som
forskar om upplevelsen av tid, menar att vi i dagens teknologiska samhälle fetischerar fart: ”…stillness
and passivity tend to be considered as negative phenomena”. Det faktum att de obemannade
öppettiderna de facto inneburit att användarna har en ökad temporal tillgång till biblioteksrummet får på
så vis en signifikant betydelse genom upplevelsen av en plats som bryter mot den temporala ordningen
som genomsyrar samhället. En användare av Østerbro bibliotek beskriver det som en ”härlig” (”lækker”)

Jag vill poängtera att det i det här sammanhanget enbart är den utökade temporala tillgängligheten som har betydelse. Med
andra ord är det inte det faktum att biblioteket är obemannat under dessa tider som intervjupersonerna framhåller som
betydelsefullt.
52
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möjlighet: ”Och man kan sitta i lugn och ro om kvällen så jag tycker specifikt att det är härligt att man
har möjlighet… att man inte är begränsad, tidsbegränsad, att man kan komma om kvällen, efter arbetet”
(Intervju, Vuxen med barn, Østerbro3). Att inte vara ”tidsbegränsad” kan därmed förstås som en
heterokron upplevelse.
På liknande sätt tolkar jag det faktum att gränsen försvagas mellan när biblioteket är öppet och när det
är stängt som en heterokron kvalitet. Flera intervjupersoner berättar att de inte längre håller koll på
öppettiderna, eftersom de kan ta sig in i biblioteksrummet under hela dagen och de upplever att de klarar
sig på egen hand om biblioteket är obemannat. Att på det här sättet själv kunna styra över och disponera
sin tid är relaterat till makt och det bryter mot de disciplinära teknologiernas kontroll av tid och rum.
Intervjupersonernas berättelser synliggör hur temporal tillgänglighet samspelar med rummet i
upplevelsen av biblioteket och hur tid närmast blir en rumslig aspekt. Foucault (1986, 26) skriver att “[t]he
heterotopia begins to function at full capacity when men arrive at a sort of absolute break with their
traditional time”. Även om inte inträdet i biblioteket innebär ett “absolut brott” mot den traditionella
tiden så pekar intervjupersonernas utsagor mot hur biblioteksbesöket kan öppna upp för en
diskontinuitet i vardagen. Biblioteksrummet är också en plats som samtidigt rymmer olika temporala
dimensioner. Användarna kan komma till biblioteket och ta med sig sina egna tidsliga rum. På så vis kan
en användare strosa runt och botanisera bland hyllorna eller sitta i en fåtölj och läsa i lugn och ro, medan
en annan användare stressar för att hinna återlämna en bok innan arbetet eller för att hinna skriva klart
en skoluppgift. Att olika tidsliga rum ryms på en och samma plats pekar mot biblioteket som heterokroni,
vilket de obemannade tiderna kan understödja.
Upplevelsen av att fritt disponera över sin tid kan kontrasteras mot den ofrihet som fångar utsätts för
när staten fråntar dem möjligheten att styra över sin egen tid, eller den osäkerhet som migranter upplever
när de utsätts för vad som framstår som ändlös väntan eller hastiga förändringar (Griffiths 2014). Jag vill
understryka att syftet med dessa exempel inte är att jämföra begränsade öppettider på bibliotek med
fängelser eller med migranters tillvaro. Men det jag vill åskådliggöra är betydelsen av tid och hur
möjligheten att själv kunna styra över sin tid är intimt sammanbunden med makt. Ett helt annat sätt att
exemplifiera vikten av att styra över sin tid är intervjupersoners anekdoter om besvikelsen de känner när
de har tagit sig till biblioteket bara för att upptäcka att det är stängt: ”Men så var det en gång vi kom hit,
och då hade vi också barnbarnen för att låna film, och då fungerade inte den här låsanordningen så då
var här stängt. Så då blev det lite snopet” (Intervju, Pensionär, Kävlinge1).
Det faktum att de obemannade öppettiderna möjliggör ett brott mot den industriella tiden behöver dock
inte förstås utifrån termer av heterotopi, utan det kan istället ses som en konsekvens av den nyliberala
styrningen där de disciplinära fabrikernas soliditet och fasthet ersatts av företag som är flytande, snarare
än fasta, och kontrollerande, snarare än disciplinära (Deleuze 1992, 4). Deleuze (1992, 4) skriver om den
nya frihet det innebär att vårdcentraler och äldreboenden delvis har ersatt de monolitiska sjukhusen, men
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att denna ordning också möjliggör nya kontrollmekanismer som kan verka lika begränsande som den
tidigare kontrollapparaten. På motsvarande sätt kan införandet av obemannade öppettider ses som att
biblioteket öppnas upp för användarna, samtidigt som nya kontrollsystem införs, bland annat genom att
användarnas inträde i biblioteksrummet registreras. Dessutom är den utökade möjligheten att tillgå
biblioteksrummet en del av en uppluckring av tidsliga och rumsliga gränser överlag, som visserligen
medför nya friheter men också nya krav på ständig beredskap och nåbarhet, samt förväntningar på ständig
personlig utveckling (Foucault 2008b, 225–26).

En plats för alla
I nedanstående stycke tar jag fasta på Foucaults beskrivning av heterotopier som platser som på olika sätt
– genom specifika konfigurationer av praktiker, subjekt och tekniker – överskrider och omformulerar
gränser genom att sammanföra platser som egentligen är oförenliga i ett rum (Foucault 1986, 25). Denna
rumsliga diversitet öppnar upp för en mångfald av bruk och därmed också för heterogena subjektiviteter.
Foucault (1986, 23) skriver att våra liv fortfarande styrs av förgivettagna motsägelser och nämner
relationen mellan: ”…private space and public space, between family space and social space, between
cultural space and useful space, between the space of leisure and that of work” som exempel på detta.
Denna uppradning av exempel väcker mitt intresse eftersom samtliga nämnda platser ryms inom
bibliotekets väggar. Under mina observationer ser jag vuxna användare som leker med barn (”family
space”), användare som spelar och samtalar (”social space” samt ”public space”), användare som arbetar
i tystnad (”useful space”, ”space of work” samt ”privat space”), användare som lånar skönlitteratur
(”cultural space”) samt användare som intresserat bläddrar i en tidskrift (”space of leisure”). Därmed
samlar biblioteket funktioner som kan framstå som oförenliga i ett och samma rum, vilket medför att
förgivettagna gränser mellan platsers funktioner överskrids.
Mångfalden av funktioner som ryms inom biblioteket öppnar upp för en bredd av praktiker och därmed
också för att användare med olika behov och intressen kommer till biblioteket. Detta skapar en diversitet
som också påtalas av intervjupersonerna, vilket nedanstående utsaga exemplifierar:
Ok, ett bibliotek är som…det jag upplever här är väldigt annorlunda jämfört med bibliotek jag har varit på
tidigare [i andra länder]. För här kan jag se så olika saker, från barn till äldre, det är fantastiskt. Barn är
fria att skrika och skratta och ingen säger åt dem att ”här i biblioteket måste du vara tyst”, och det är väldigt
bra för då känner de sig avslappnade och fria och när de växer upp kommer de att gilla biblioteket eftersom
det är en plats de kan vara fria på /…/Biblioteket är faktiskt en plats för alla. Du kan hitta olika sorters
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böcker om du vill läsa något. Du kan träffa en vän här. Och jag har sett att de har seminarier här. Det är en
plats för alla.
(Intervju, Studerande, Bergshamra1)

I utsagan värdesätter intervjupersonen användarnas olikheter. Att såväl barn som äldre ges utrymme och
att biblioteksrummet bereder plats för möten med vänner liksom seminarier återknyter till bibliotekets
karaktär som en slags sekulariserad helig plats som ger utrymme för nöjen, sociala möten och kultur –
för sådant som varken är arbete eller hushållssysslor (Dehaene och De Cauter 2008, 91).
Intervjupersonens upplevelse av att biblioteket är en plats ”för alla” delas av andra intervjupersoner som
uttrycker sig på liknande sätt och framhåller bredden i bibliotekets verksamhet. Att biblioteket anses vara
en plats för alla kan framstå som självklart, eftersom det idag är en central del av bibliotekets identitet.
Innan folkbibliotek bildades i Danmark och Sverige fanns det bibliotek riktade till särskilda grupper,
såsom arbetarbibliotek och sockenbibliotek i Sverige och lokala boksamlingar i Danmark som nyttjades
av lägre samhällsskikt, samt universitetsbibliotek som i båda länderna var förbehållna de välbeställda.
Målet med det framväxande folkbiblioteket var att folkbibliotek skulle överbrygga sådana sociala
uppdelningar och klassgränser, för att istället inkludera alla (se ex. Skouvig 2004). Även idag betonas
vikten av att biblioteket har ”alla” som målgrupp och följaktligen har den svenska bibliotekslagen
omformulerats så att den numer stadgar att biblioteksverksamhet ska vara ”…tillgänglig för alla” (§2
Riksdagen 2013), istället för att som tidigare stadga att verksamheten ska vara tillgänglig för ”medborgare”
(Rivano Eckerdal 2017, 1017).
Biblioteket som en plats för alla anknyter till synen på biblioteket som offentlig sfär, då en klassisk liberal
definition av en offentlig plats är en plats som folket, vilket kan förstås som ”alla”, har rätt att inta (jfr.
Lees 1997, 322). Det finns också en tongivande forskningstradition, ofta inspirerad av Habermas, som
undersöker biblioteket som offentlig plats eller sfär (Aabø, Audunson, och Vårheim 2010; Buschman
2003; Buschman och Leckie 2007). Jag vill dock problematisera kategoriseringarna av offentlig respektive
privat sfär, utifrån min läsning av biblioteket som en tredje plats, det vill säga en plats som varken är
offentlig eller privat. Under mina observationer under obemannade öppettider ser jag praktiker som
tangerar den privata sfären, vilket följande fältanteckning som gjordes kvällstid under obemannade
öppettider är ett exempel på: ”Användare kommer in, ställer i ordning en fåtölj och drar fram ett litet
bord framför, lägger upp benen som på en fotpall. Tänder lampan bakom sig och tar upp en tidning och
läser. Har verkligen ’gjort sig hemmastadd’” (Observation, Bergshamra, 23 mars 2017). Jag tolkar det som
att bibliotekspersonalens fysiska frånvaro under de obemannade öppettiderna ger användaren utrymme
att inta rummet. Jag iakttog inga liknande praktiker under bemannade tider och ser det inte heller som
troligt att användare skulle organisera rummet på motsvarande sätt när personalen är närvarande.
Händelsen visar betydelsen av att användaren själv medverkar till att administrera rummet; det är genom
att ställa i ordning möblerna så att de är organiserade på ett för användaren passande sätt som besittningen
av rummet sker.
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Men trots att användarens administration av rummet får mig att associera till praktiker som äger rum i en
privat sfär så hävdar jag inte att biblioteket utgör en privat plats eller sfär. Jag återkommer till detta, men
först vill jag introducera ytterligare ett exempel. Det är en utsaga av en intervjuperson som säger att
”…det här biblioteket, det är lite som ett extra vardagsrum i Bergshamra” (Intervju, Pensionär,
Bergshamra2). Valet av ordet ”vardagsrum” associerar till hemmet och den privata sfären, liksom den
tidigare användarens administration av biblioteksrummet, men jag tolkar inte heller denna utsaga som att
den placerar biblioteket i den privata sfären. Istället vill jag använda dessa två exempel – användaren som
möblerar om för att kunna läsa bekvämt och användaren som liknar biblioteket vid ett vardagsrum – för
att problematisera den föreställda motsättningen mellan privat och offentlig sfär och utveckla analysen
av hur biblioteket kan fungera som tredje plats.
Jag har tidigare diskuterat hur Aabø och Audunson (2012) framhåller biblioteket som mötesplats och
biblioteket som offentlig plats. Samtidigt inkluderar Aabø och Audunsons (2012) analys ett resonemang
om biblioteket som privat sfär, då de skiljer mellan biblioteket som plats och de sfärer som ryms inom
denna plats. Aabø och Audunson (2012) definierar nämligen biblioteket som en offentlig plats som kan
inkludera en privat sfär, en social sfär samt en offentlig sfär. Författarnas definition av biblioteket som
en offentlig plats utgår från att bibliotek fungerar som ett torg dit alla har tillträde, medan den privata
sfären kännetecknas av aktiviteter som att arbeta, studera eller låna material i biblioteket (Aabø och
Audunson 2012, 143). Aabø och Audunson betonar att användarna kan röra sig mellan de olika sfärerna,
som tillsammans konstituerar biblioteket som (offentlig) plats. Ett exempel som nämns är studenter som
då och då tar pauser i sina studier och strosar runt mellan hyllorna i biblioteket. När studenterna sitter
vid sina böcker menar Aabø och Audunson (2012) att de är i den privata sfären, men när de strosar runt
mellan hyllorna inkluderas de i den offentliga sfären. Därmed är de olika sfärerna närvarande i analysen,
men de anses vara åtskilda från varandra: antingen är studenten i en privat eller i en offentlig sfär. Utifrån
denna distinktion skulle personen i mina fältanteckningar som sätter sig tillrätta för att läsa betraktas som
någon som befinner sig i en privat sfär på en offentlig plats.
Jag menar att åtskillnaden mellan den privata och den offentliga sfären och den förenklade förståelsen av
praktiker som tillhörande antingen den ena eller den andra sfären begränsar analysen av användarens
upplevelse. När intervjupersonen säger att biblioteket är ”som ett vardagsrum” innebär inte det att
användaren upplever biblioteksrummet på samma sätt som det egna vardagsrummet i hemmet. Men
utsagan säger ändå något mer, eller något annat, om upplevelsen än vad som inbegrips i den offentliga
sfären. På den tredje platsen kan användare utföra sin ”privata” praktik (till exempel att läsa tidningen)
på en plats som användaren har gjort till sin (genom att flytta möbler et cetera), men samtidigt är
användaren också i en offentlig sfär som erbjuder vissa förutsättningar som formar praktikerna (genom
arkitekturen, administrationen av rummet, förväntningarna på uppförande, et cetera). Detta är kvalitéter
som inte Aabø och Audunsons (2012) begrepp kan fånga. Jag vill därför tolka beskrivningen av
upplevelsen av biblioteksrummet som en form av hopskarvad, men samtidigt gränslös (i bemärkelsen ”fri
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från kanter”), plats där användaren varken är i den ena eller den andra sfären – utan på en tredje plats
som innefattar och upplöser de sfärer som Aabø och Audunson (2012) refererar till (G. P. Radford och
Radford 2015, 736).
På tredje platser är frågan om ägandeskap inte relevant (Dehaene och De Cauter 2008, 91), vilket
tydliggörs i biblioteket där lån ersätter köp. Denna alternativa ekonomi är förenlig med den sociala
struktur som biblioteket öppnar upp för, som ger plats åt sociala relationer som varken är privata eller
ekonomiska (strategiska). En intervjuperson beskriver en sådan relation:
Ja, där är faktiskt en man som… De senaste tre månaderna har jag faktiskt varit här varenda dag typ, och
han killen som kommer hit har också varit här varje dag. Så vi har typ, vi har sett varandra varenda dag
nästan. Man blir nästan orolig om man inte ser varandra [skrattar]. Så pass. Men han sitter alltid vid datorn.
Han är också på meröppet men alltid vid datorn. Han kommer in, går ut, kommer tillbaka till datorn igen.
(Intervju, Studerande, Kävlinge3)

Andra intervjupersoner som besöker biblioteket relativt ofta beskriver också hur de har sociala relationer
till andra som använder biblioteket på liknande sätt som de själva. Exempelvis berättar en intervjuperson
som brukar använda de stationära datorerna på biblioteket i Bergshamra: ”Man sitter ganska nära varann
så där, så då finns det ju folk som man lär känna och hälsar på och sådär vid datorn. Så det är rätt kul
faktiskt” (Intervju, vuxen, Bergshamra4). Sådana sociala kontakter som den här typen av tredje platser
ger utrymme åt påminner om de relationer som Oldenburg (1999) placerar i det han benämner tredje
platser, men det finns också viktiga aspekter som skiljer de båda begreppen åt. En viktig skillnad är
bibliotekets icke-ekonomiska karaktär som är väsentlig för min analys, men som inte är förenlig med
Oldenburgs begrepp eller de platser han analyserar med hjälp av sitt begrepp.
Det finns ytterligare en diskussion som relaterar till biblioteket som en offentlig plats som jag vill beröra.
När biblioteket analyseras som en offentlig sfär kontrasteras biblioteksrummet ofta mot kommersiella
platser, som affärscentrum som kan stänga oönskade personer ute och där vistelsen i rummet är
förbunden med krav på konsumtion (se ex. Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen 2001, 26).
Föreställningen att offentliga platser nödvändigtvis fungerar på motsatt sätt som kommersiella platser
problematiseras av bland andra Lees (1997). Lees (1997) påpekar att offentliga platser bygger på
konstruktioner – både av folket och av vilken plats som anses vara lämplig att utföra vissa handlingar på.
Under antikens Grekland innefattades exempelvis inte kvinnor och slavar i ”folket” och de hade därför
inte tillträde till de offentliga platser där de politiska diskussionerna fördes (Lees 1997, 322). Också
Crawford (2011) problematiserar bilden av att offentliga platser är öppna för alla, genom att visa hur
offentliga platser, såsom gator, i allt högre utsträckning styrs enligt den dynamik som präglar privata ägor.
De misslyckade konsumenter (Bauman 2008) som tidigare har avvisats från affärscentrum blir numer i högre
utsträckning också bortträngda från gator och torg i städer som vill framstå som attraktiva och säkra
(Crawford 2011). I det här sammanhanget intar biblioteken en komplex och ibland motsägelsefull roll,
och i föregående kapitel visar jag hur misslyckade konsumenter också kan exkluderas från biblioteket (se
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avsnittet Säkerhet, kapitel 5). Men mitt material visar samtidigt att biblioteket faktiskt rymmer möjligheter
till annanhet – det vill säga möjlighet att fungera på andra sätt och inkludera också misslyckade konsumenter
– delvis tack vare den stadgade öppenheten för alla som samspelar med den icke-ekonomiska logiken
och bidrar till att konstruera biblioteket som tredje plats.
Det faktum att biblioteket ger utrymme för en logik av lån istället för köp är en aspekt som bidrar till
möjliggörandet av annanhet, genom att kategorin misslyckade konsumenter därmed dekonstrueras i
biblioteket. De sprickor i konsumtionslogiken som biblioteket producerar kontrasterar därmed mot det
omgivande samhället, där misslyckade konsumenter allt oftare utestängs. Flera intervjupersoner påtalar
betydelsen av att konsumtionslogiken inte dominerar i biblioteket och de framhåller vikten av att
biblioteket tillgängliggör material genom utlån i motsats till köp (se också nästa stycke, Material som färdas).
På så vis kan bibliotek upplevas som anti-ekonomiska tredje platser där andra värden än de strikt
marknadsmässiga ges företräde (Dehaene och De Cauter 2008, 100).
Sprickorna i den liberala konsumtionslogiken öppnar på så vis upp biblioteksrummet för praktiker som
exkluderas från köpcentrum och andra liknande platser. Under mina observationer ser jag exempelvis
användare som nyttjar biblioteksrummet till att vila eller sova, värma sig, gå på toaletten eller äta och
dricka. I det här sammanhanget är det relevant att konstatera att sådana praktiker sällan omtalas när
bibliotekets samhälleliga roll diskuteras, trots att dessa praktiker bidrar till att möjliggöra bibliotekets
övriga verksamheter. Exempelvis är det svårt att vistas i biblioteket under längre tid för att exempelvis
studera och det är besvärligt att besöka biblioteket med barn om det inte finns tillgång till toalett. När jag
själv tillbringade hela dagar, från tidig morgon till sen kväll, i biblioteksrummet med att observera kom
jag också många gånger att reflektera över betydelsen av tillgång till toalett. Flera intervjupersoner
uppmärksammar också vikten av sådana faciliteter. Exempelvis konstaterar en användare att biblioteket
”…praktisk taget [är] en offentlig toalett” (Intervju, Pensionär, Bergshamra2). Intervjupersoner på
Østerbro och Faaborg bibliotek, där de har automater där det är möjligt att köpa kaffe och andra drycker,
betonar dessutom vikten av att det finns något drickbart att köpa och under mina observationer
konstaterar jag att dessa maskiner används flitigt av besökarna (Observationssvep, Faaborg bibliotek;
Observationssvep, Østerbro bibliotek). I forskning som diskuterar biblioteket som offentlig sfär och
mötesplats framhålls en strävan att användarna ska vistas i biblioteket, oavsett om de har ett särskilt mål
med sitt besök eller inte (Jochumsen, Skot-Hansen, och Hvenegaard Rasmussen 2015). Tillgång till
exempelvis toalett underlättar förverkligandet av sådana mål.
Bibliotekets karaktär av heterotopi öppnar inte bara upp rummet för praktiker som bryter mot den
liberala styrningsrationaliteten, utan det öppnar också upp rummet för andra subjektiviteter. Av
biblioteken som ingår i denna studie används Østerbro bibliotek i högre utsträckning än de andra av
personer som sover eller vilar sig i biblioteksrummet, vilket troligtvis till stor del beror på bibliotekets
relativt centrala läge i Köpenhamn. Under mina observationssvepningar noterar jag flera gånger varje dag
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att någon sover eller vilar i biblioteket (Observationssvep, Østerbro bibliotek). Ofta är dessa användare i
en mer undanskymd del av biblioteket där det finns mjuka fåtöljer att sitta i, exempelvis i avdelningen för
serier. Jag noterar i mina fältanteckningar att några personer vistas regelbundet i Østerbro bibliotek och
nyttjar biblioteksrummet för att, som jag tolkar det, vila eller värma sig, men på grund av att jag inte
intervjuar någon av dem vet jag inte mer om deras respektive bevekelsegrunder. Ändå hävdar jag att detta
bruk av biblioteket bidrar till att konstruera biblioteket som en tredje plats, samtidigt som det är ett uttryck
för att biblioteket fungerar som en tredje plats. De Cauter och Dehaene (2008, 96) beskriver heterotopier
som platser för lek, där leken kan förstås som ett mellanspel mellan naturens rena kamp för överlevnad
och samhällets normalisering. Här öppnas ett utrymme, en tredje plats, för personer som försöker hålla
sig utanför naturtillståndets kamp för överlevnad och som inte kan eller vill träda in i normernas fängelse
(Dehaene och De Cauter 2008, 96). För de flesta är vistelsen bortom normalitetens krafter tillfällig, medan
andra – av egen vilja eller på grund av normalitetens exkluderande praktiker – är hänvisade dit under
längre tidsperioder. Oavsett vilket aktualiseras återigen biblioteket som tillflyktsort och frirum, då
personer som exempelvis saknar ett hem och därmed befinner sig utanför normaliteten kan vila eller
värma sig i biblioteket. Det är också möjligt att frånvaron av bibliotekarier under obemannade tider
stärker bibliotekets karaktär som frirum för personer som använder biblioteket på ovan nämnda sätt och
som kan ses som misslyckade konsumenter. Att jag under observationssvepen iakttog flera som vilade eller
sov i biblioteket under obemannade tider jämfört med bemannade tider stärker en sådan tolkning. Det
krävs dock vidare forskning där användarna också får komma till tals för att analysera om så verkligen är
fallet.
Under mina observationer ser jag aldrig bibliotekarier som försöker hindra användare från att värma sig
eller vila i biblioteket. 53 Trots detta får jag intrycket att vissa användare försöker dölja att de nyttjar
biblioteksrummet i sådana syften, exempelvis genom att hålla i en bok eller tidning samtidigt som de vilar.
I mina fältanteckningar noterar jag exempelvis: ”En man läser i en fåtölj i Sci-Fi-avdelningen. Han läser
och sover, omväxlande. Tidningen han håller i handen blir ett slags skydd, ett alibi som visar att han har
’rätt’ att vistas i biblioteket” (Observation, Østerbro, 24 januari 2017). Oavsett om denna användare, och
andra i liknande situation, själva har erfarit kommentarer om sitt nyttjande av biblioteksrummet så kan
viljan att rättfärdiga sitt biblioteksbruk förstås utifrån en vidare kontext. Exempelvis har ”hemlösa”
konstruerats som en orsak till problemen med oro och stök i biblioteken i danska medier (se stycket
Möten, kapitel 4). Även om biblioteket ger rum åt praktiker som exkluderas från marknadslogikens platser
skapade för konsumenter, så kvarstår med andra ord det jag tolkar som en vilja hos användarna att visa
att deras besök i biblioteket kan förstås som en nyttomaximerande praktik.

Dock förekommer ett fall där en användare tillfrågas om behörighet att vistas i biblioteket i samband med att de bemannade
tiderna stänger och biblioteket övergår till att vara obemannat. Jag diskuterar detta närmre i stycket Säkerhet, kapitel 4.
53
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Bibliotekets icke-ekonomiska karaktär påverkas dessutom av omgivande diskurser som präglas av
rationaliteter för effektivitet och nyttomaximering, vilka karakteriserar personer som exempelvis saknar
en fast bostad som subjekt som misslyckats med att vara tillräckligt aktsamma i hanteringen av risker
(Bunton 2001). Samtidigt påverkar den liberala styrningsrationaliteten också administrationen av
biblioteket – biblioteket som heterotopi finns vid sidan av bibliotekets rationaliteter (och vice versa). Det
innebär att biblioteket inte bara är icke-ekonomi. För att ta ett exempel: Eftersom lånandets logik ersätter
konsumtionens logik i biblioteket kan det framstå som irrationellt att eftersträva maximerad
genomströmning och varucirkulation. Trots det så påverkar besökstal och utlåningssiffror bibliotekens
legitimitet och därmed också resurstilldelningen (Buschman 2005). Med andra ord är inte
konsumtionslogiken ersatt av en annan logik i biblioteket, men mitt empiriska material visar att det också
finns utrymme för andra logiker än den liberala.
De misslyckade konsumenternas närvaro i biblioteksrummet är en påminnelse om deras existens, vilket
belyser deras ofta osynliggjorda tillvaro i det omgivande samhället. Detta synliggörande i biblioteket leder
dock inte nödvändigtvis till ett synliggörande i samhället. De Cauter och Dehaene (2008, 93) påpekar att
i antika skådespel så hade kvinnliga karaktärer (som spelades av män) ofta makten, samtidigt som kvinnor
var bannlysta från det verkliga offentliga livet i staden. Den kvinnliga protagonistens närvaro på scenen
fick därmed en förlösande roll som kompenserade för kvinnors frånvaro i offentligheten, utan att på
allvar ifrågasätta spelets regler – regler som exkluderade kvinnor. På liknande sätt kan ”representanter av
annanhet” (Dehaene och De Cauter 2008, 96) vara närvarande i biblioteket utan att detta förändrar
exkluderingen i övrigt i staden. Men även om biblioteket, delvis utifrån det explicita målet att vara en
plats öppen för ”alla”, kan ses som en arena där katharsis förkroppsligas (bland annat genom att framhålla
möten mellan personer från olika samhällsskikt) samtidigt som exkluderingen i övriga samhället fortgår,
så fungerar biblioteket åtminstone delvis som en form av fristad som skyddar användarna mot ”…the
violence of society…” (Dehaene och De Cauter 2008, 97). En sådan fristad utgör en plats där motrörelser
kan formas.

Material som färdas
I ovanstående stycke analyserar jag hur biblioteksrummet utgör en särskild plats som öppnar upp för
subjektiviteter och praktiker som bryter mot styrningsrationaliteten. I detta rum utgör materialet en
väsentlig del, inte minst genom att materialet ger biblioteket ett innehåll som möjliggör omsorg om sig
och gränsöverskridande praktiker. I detta avsnitt analyserar jag materialet utifrån en läsning av biblioteket
som heterotopi.
Dokumentalisten Paul Otlets (1990, 25) vision från tidigt 1900-tal av ett universellt och komplett
bibliografisk register över allt som hittills publicerats och allt som kommer att produceras – en universell
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bok av kunskap, har likheter med Foucaults (1986, 26) beskrivning av bibliotek som allomfattande och
tidsackumulerande arkiv. Tankarna om oändliga och allomfattande register eller arkiv påminner i sin tur
om Babels bibliotek, i författaren Luis Borges (1970) novell ”The Library of Babel”. 54 Borges text
framställer en på samma gång fascinerande och klaustrofobisk värld av böcker och hyllor som omsluter
allt. Babels bibliotek är ett bibliotek utan öppningar – ett bibliotek att gå vilse och dö i. Det är samtidigt
ett bibliotek som rymmer all kunskap – det är på samma gång universum och Gud: ”the Library is total,
and … its shelves register all the possible combinations of the twenty-odd orthographical symbols55 …:
in other words, all that it is given to express, in all languages” (Borges 1970, 54). Detta åskådliggör hur
föreställningen om ett allomfattande bibliotek som rymmer all kunskap potentiellt kan innesluta allt och
därmed stänga alternativa möjligheter, likt en totalitär regim av sanning. Men det går också att läsa ”The
Library of Babel” som en text som, liksom Foucaults beskrivning av biblioteket som heterotopi, ger
materialet kraft att öppna upp för oändliga andra världar som möjliggör resor i både tid och rum där olika
kunskapsanspråk kan prövas. Kunskapen som materialet är förbundet med bär med andra ord på en
diskursiv makt, men också makt att förändra denna diskursiva ordning.
För intervjupersonerna är tillgången till material avgörande för att biblioteket ska bli ett område som är
fredat och som därmed erbjuder avslappning. En intervjuperson beskriver detta på följande sätt:
Så för mig är det [biblioteket] ett frirum, ja frirum är nog det bästa ordet att använda. Det är ett avslappnande
och upplysande ställe i världen. Så frirum och avslappning... Ehm... Att man har möjligheten för, alltså jag
sätter ju verkligt högt pris på att jag har möjlighet att låna olika böcker och också möjlighet att läsa tidskrifter.
(Intervju, Vuxen med barn, Østerbro3)

Den fria tillgången till material är så betydelsefull att intervjupersonen liknar biblioteket vid ”ett frirum”.
Biblioteket blir därmed inte en labyrint att gå vilse i eller att stängas in i, utan snarare ett skydd mot – eller
alternativ till – yttervärlden. Intervjupersonen betonar också möjligheten att ”låna olika böcker” (med
betoning på ”olika”), och vikten av valfrihet och mångfald av material poängteras också av andra
intervjupersoner. I biblioteket finns det därmed, om inte en oändlig mängd, så åtminstone en större

Berättarjaget i Borges (1970, 52) novell säger sig ha rest under sin ungdom och sökt efter en bok: ”…perhaps the catalogue
of catalogues”. Senare i Borges (1970, 56) text beskriver jagpersonen en gammal myt om att det någonstans i biblioteket finns
en bok som är ett perfekt sammandrag av alla övriga böcker. Detta allomfattande verk påminner i hög grad om Otlets vision
om en universell bibliografi.
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Jag tolkar benämningen ”otrografiska symboler” som skrivna bokstäver (Svensk ordbok: utgiven av Svenska Akademien 2009).
Borges val att bryta ned böckernas innehåll i ortografiska symboler istället för bokstäver förstår jag som ett sätt att peka på
det komplexa sambandet mellan språket och dess mening då ortografi kan beteckna rättstavning, men också samspelet mellan
de skrivna tecknen och hur de uttalas.
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mängd ”ortografiska symboler” (för att använda Borges terminologi)56 än vad en enskild användare under
en livstid kan tillägna sig.
I det här sammanhanget är det också väsentligt att det inte kostar något att låna bibliotekets material. I
ett samhälleligt sammanhang där många invånare måste väga sina önskningar mot kostnaden för dessa
framstår bibliotekets avgiftsfria utbud som en befriande kontrast. För användare som har begränsade
ekonomiska resurser är låneekonomin i biblioteket särskilt betydelsefull. Nedanstående utsaga vittnar om
detta:
Biblioteket för mig är väldigt viktigt för jag läser mycket och jag älskar att läsa mycket. Och för att i långa
perioder hade jag inte råd att köpa böcker. Och vid andra tidpunkter har jag tänkt att jag läser i stort sett
bara en bok en gång och så är det med de flesta böcker. Och då är det ju att slösa med pengarna att köpa dem.
Och så tycker jag att biblioteken, de är som en lyx att man kan komma hit och hitta och hämta en bok och
man kan beställa och hämta och få vilken som helst bok och vid en tidpunkt lånade jag en del musik också.
Jag tänker att om det [biblioteket] inte var där hade allt varit fattigare. Då hade det varit privata läsklubbar
och det är ju inte detsamma, det är ju inte det där fullständigt öppna utbudet där du kan få helt vad du har
lust till att läsa. Det tycker jag är fantastiskt.
(Intervju, Pensionär, Østerbro2)

Utsagan visar hur tillgången till material samspelar med det kostnadsfria utlånet. När lånen är avgiftsfria
kan personer utan ekonomiska resurser tillgå material, samtidigt som upplevelsen av ett fritt utbud (”det
där fullständigt öppna utbudet”) blir signifikant för alla, oavsett individuell ekonomi, när det inte kostar
något att låna. Upplevelsen av att botanisera i ett fritt utbud av material kan jämföras med hur jaget i
Borges text berättar om sin resa som ung på jakt efter en bok i Babels bibliotek. Det framgår inte vilken
bok det är som berättarjaget letar efter, utan bara att det ”…perhaps [is] the catalogue of catalogues”
(Borges 1970, 52). Därmed framstår själva resan och utforskandet av biblioteket som det viktiga. Det
påminner om intervjupersoners berättelser om hur de botaniserar bland hyllorna för att hitta böcker att
låna. Denna praktik, att botanisera bland hyllorna, är något som flera intervjupersoner säger att de
uppskattar och de framställer det som en form av upptäcktsfärd genom biblioteket. En intervjuperson
beskriver det på följande sätt ”…ibland går man runt bara och kollar och tittar på böcker och ser om
man kanske kommer på nånting som jag skulle vilja läsa” (Intervju, Rekreationsanvändare, Bergshamra4).
Sådana resor i biblioteket, som ofta syftar till att hitta material att låna med hem, utgår många gånger från
böcker intervjupersonerna tidigare har läst. De flesta håller sig till en viss genre, såsom spänning,
självbiografier eller historiska romaner, eller så utgår de från en viss författare de tidigare har läst. Men
möjligheten att hitta något nytt framhålls samtidigt som viktig. En intervjuperson berättar exempelvis att
hon började besöka ett större bibliotek i en närliggande kommun eftersom hon trodde att de skulle ha
ett bredare utbud av böcker som hon är intresserad av, men så var inte fallet (Intervju, Pensionär,
Jag tolkar Borges val att bryta ned böckernas innehåll i ortografiska symboler istället för bokstäver som ett sätt att peka på
det komplexa sambandet mellan språket och dess mening då ortografi kan beteckna rättstavning, men också samspelet mellan
de skrivna tecknen och hur de uttalas.
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Kävlinge1). Därför besöker hon återigen biblioteket i hemkommunen. På frågan vad hon gör om hon
inte hittar det hon söker efter svarar hon: ”…då bara retar jag mig tills det kommer nånting annat att
hitta” (Intervju, Pensionär, Kävlinge1).
Det är dock inte bara mångfalden av material och utforskandet av detta som möjliggör för användarna
att resa i biblioteket. Materialets innehåll kan också möjliggöra resor i tid och rum. Foucault (1986, 25)
beskriver hur de traditionella persiska trädgårdarna utformas som mikrokosmos där varje del
representerar en del av världen och fontänen i mitten representerar världens navel. Den som träder in i
trädgården träder därmed också in i världen. På motsvarande sätt kan materialet i biblioteket göra det
möjligt för användaren att träda in i andra världar eller universum. En intervjuperson berör denna aspekt
av biblioteket:
Jag tänker att om jag hittar nån riktigt bra bok… för när jag läser en bok är det ju lite, det tycker väl alla,
att det är liksom som en flykt. Man kommer in i en annan värld. Och då, om jag har läst en bra bok då vill
jag direkt läsa nån till och hitta nån som är bra så man fastnar.
(Intervju, Rekreationsanvändare, Bergshamra4)

Intervjupersonen talar om böckerna som att de möjliggör ”en flykt”, men flykt används här som en
positiv benämning utifrån en upplevelse av att släppas in i en annan värld. Denna andra värld behöver
inte vara väsensskild från den som omger en, utan att läsa är också ett sätt att konversera med sig själv
och med texten (Foucault 1987, 47). En intervjuperson säger: ”Men självbiografier, det gillar jag att ligga
och läsa. Folk som berättar om sig själva och vilka villkor de har haft i livet och hur de har tacklat sorg,
svärta och glädje och allt möjligt som folk inte kan undgå att hamna i” (Intervju, Pensionär, Faaborg2).
Det som lockar denna intervjuperson är igenkänningen som gör det möjligt att spegla sig i livsödet som
skildras i boken.
Oavsett om materialet skapar igenkänning, eller om det tvärtom representerar något helt annat än det
användaren upplever i sin vardag, så kan olika former av texter öppna upp för reflektion och eftertanke,
analys och diskussion. På så vis finns det likheter mellan möten med material och möten med andra
människor. Men det finns också skillnader: ”Books are a special type of other – one that allows the self
to meet itself without the distortion of public, social life”, menar Ophir (1991, 171). I motsats till Ophir
ser jag läsning som en social praktik, men jag instämmer i att denna praktik skiljer sig från fysisk
interaktion med en annan människa. Läsningen erbjuder möjlighet till möten som aldrig hade varit möjliga
utanför texten, men läsningen ger också läsaren större möjligheter att styra mötet (genom att till exempel
läsa långsamt, läsa om eller hoppa över vissa delar), vilket främjar reflektion och självreflektion. Detta
synliggör hur materialet möjliggör kunskap, i ett sammanhang där kunskap inte relateras till sanning eller
instrumentell nytta utan till möjligheten att skapa mening.
En sista aspekt jag vill diskutera av hur materialet i biblioteket är ett medel för att färdas är de
”ortografiska symboler” som Borges (1970, 57) refererar till. Mer precist handlar det om hur dessa är
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sammansatta, det vill säga språket. Språket bidrar till att konstruera vår subjektivitet, men också till att
ordna världen omkring oss genom sociala praktiker. För den som bor på en plats där ens modersmål inte
talas kan bibliotekets tillgängliggörande av material på modersmålet, och de sociala verkligheter som
språket ger tillgång till, få stor betydelse (Chassy 2014). En intervjuperson i Kävlinge som har bott i
Sverige i knappt tre år berättar hur biblioteket genom materialet kan förbinda henne med modersmålet:
Jag kommer hit [till biblioteket] när jag saknar mitt modersmål, det är arabiska. Så ibland beställer jag
böcker hit... För det finns många arabiska författare som är berömda och översatta. De har översatta böcker
här, men jag beställer böcker på arabiska. Jag saknar mitt språk.
(Intervju, Rekreationsanvändare, Kävlinge2)

När intervjupersonen får tillgång till böcker på arabiska med hjälp av biblioteket kan hon i viss mån färdas
till sitt hemland, genom att språket öppnar upp sociala verkligheter som inte kan tillgås på andra sätt.
Upplevelsen av att tillgången till språket också ger tillgång till hemlandet visar samtidigt hur platser är
världar som rymmer långt mer än en geografisk position.
Jag har i de fem ovanstående styckena analyserat hur biblioteket möjliggör annanhet genom att vara en
plats som rymmer en mångfald av funktioner, tider och material och möjliggör för användarna att
utforska såväl sig själva som omgivningen. Därmed kan det uppfattas som att jag skapar ett narrativ som
riskerar att konstruera annanheten som statisk, vilket döljer friktioner. I nedanstående avsnitt fördjupar
jag därför analysen av vissa motsägelser i mitt material och utforskar heterotopibegreppet ytterligare.

Bemannade obemannade bibliotek – en icke-skillnad som gör
skillnad
Ett grundläggande antagande för den föreliggande studien som jag upprepar ett flertal gånger är att
personalen inte är fysiskt tillgänglig för användarna under de obemannade öppettiderna. Samtidigt visar
mina observationer, och även enstaka intervjuer, att distinktionen mellan bemannade och obemannade
tider inte är självklar. Med andra ord är det inte bara de språkliga beteckningarna för bibliotek med
obemannade öppettider som är mångtydiga, vilket jag diskuterar i inledningskapitlet, utan praktikerna
under bemannade respektive obemannade öppettider är i sig stundtals svåra att särskilja. Därför finns det
anledning att problematisera antagandet att obemannade öppettider skiljs från bemannade öppettider
genom att personal är frånvarande under de förstnämnda tiderna.
I det här avsnittet diskuterar jag åtskillnaden mellan bemannade och obemannade öppettider och vad
som händer när denna uppdelning grumlas genom att personal är fysiskt närvarande i biblioteksrummet
under obemannade öppettider. Jag använder denna analys för att belysa betydelsen av subjektets position
för förståelsen av biblioteksrummets koreografi, det vill säga hur biblioteket kan upplevas som ett frirum
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och som en exkluderande plats på samma gång. Denna dubbelhet aktualiserar återigen
heterotopibegreppets relationella karaktär. När jag i kapitel 2 samt i inledningen till detta kapitel
introducerar begreppet heterotopi påtalar jag att heterotopier inte ska förstås som essentiellt annorlunda
platser och att de heterotopa kvaliteterna står i relation till vardagliga praktiker och till
styrningsrationaliteten. Följaktligen är inte utmanandet av gränser enbart eller alltid ett uttryck för en
annanhet eller för andra rationaliteter än den liberala, men spelet mellan skillnader och icke-skillnader
kan bidra till att öppna upp för nya läsningar, nya förståelser och nya praktiker. I nedanstående stycken
tar jag först hjälp av heterotopibegregreppet för att analysera situationer av gränsöverskridande, för att
sedan utifrån denna analys och med hjälp av tidigare analyser i detta kapitel, diskutera och problematisera
heterotopibegreppet utifrån subjektets position.

Gränsöverskridande exempel
Under analysen av mitt material framträder två typer av situationer där det är svårt att dra en tydlig gräns
mellan bemannade och obemannade öppettider. Den första typen utgörs av situationer där
bibliotekspersonal är i rummet under obemannade öppettider för att arbeta med uppgifter som inte
involverar kontakt med användarna. Det handlar till exempel om att ställa i ordning material eller hantera
reservationer. När personal utför dessa arbetsuppgifter är de alltså med nödvändighet på plats i
biblioteksrummet, men formellt sett är personalen inte tillgängliga för användarna. Den andra typen av
situationer är när bibliotekspersonal har aktiviteter i biblioteksrummet under obemannade öppettider
som vänder sig till en särskild grupp av användare. Bibliotekarien befinner sig då i rummet och interagerar
med en bestämd grupp av användare, men bibliotekarien är inte tillgänglig för andra användare som
eventuellt befinner sig i rummet. Ett exempel på detta är sagostunder för barn som är förlagda under
obemannade öppettider.
Den första typen av situation framträder som en specifik händelse när användare kontaktar personalen
trots att biblioteket formellt sett, utifrån tidpunkten på dagen, är obemannat. Situationen utgörs med
andra ord av interaktion mellan bibliotekarie och användare som intar särskilda positioner i biblioteket
under obemannade öppettider. Under observationerna iakttar jag ett flertal gånger användare som
kontaktar bibliotekarierna under de obemannade öppettiderna. I Østerbro bibliotek rör sig exempelvis
personal i biblioteksrummet, från tidig morgon tills biblioteket blir bemannat mitt på dagen, under
samtliga observationstillfällen. Även på de tre andra biblioteken som ingår i denna studie är personal
ibland i biblioteksrummet innan, och ibland också efter, de bemannade öppettiderna. I dessa situationer
observerar jag att personalen ofta svarar på enklare frågor från användarna, även om det formellt sett är
obemannad öppettid. Men om bibliotekarien får följdfrågor eller om de får frågor av mer tidskrävande
karaktär så hänvisas användarna till de bemannade tiderna. Möjligheten att interagera med bibliotekarier
och ställa enklare frågor även under de obemannade öppettiderna medför att skillnaden mellan
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bemannade och obemannade öppettider delvis luckras upp. En intervjuperson som besöker Østerbro
bibliotek berättar:
Jag upplever egentligen inte att det är obemannat för det står ju alltid en vid disken därinne så om jag har
glömt att lämna tillbaka en bok och jag ska betala för den så kan jag alltid komma med pengar och om det
är något fel med dryckesmaskinen där så kan jag alltid säga det. Och jag har inte behov för att fråga
bibliotekarien. Så jag upplever det inte som en skillnad på om de är här eller inte är här.
(Intervju, Pensionär, Østerbro2)

Denna upplevelse av icke-skillnad ska också förstås utifrån att dörrarna till Østerbro bibliotek är öppna
under förmiddagen, vilket innebär att användarna inte behöver använda sitt sundhedskort för att låsa upp
dem. Intervjupersonerna som använder något av de andra biblioteken berättar att det är de låsta dörrarna,
och följaktligen praktiken att själv låsa upp dörrarna med hjälp av sitt sundhedskort eller lånekort, som
påminner dem om att biblioteket är obemannat när de stiger in.
Den andra typen av situation observerar jag på Kävlinge bibliotek. Där arrangerar en bibliotekarie ibland
sagostunder under de obemannade tiderna på förmiddagen. Det innebär att en grupp barn, såsom en
förskolegrupp eller barn och föräldrar från barnavårdscentralen, kommer till biblioteket och får lyssna på
en saga. Vid dessa tillfällen är en bibliotekarie på plats i biblioteksrummet under obemannade öppettider,
men bibliotekarien är bara tillgänglig för de användare som är en del av den aktuella barngruppen. Vid
ett tillfälle observerar jag en bibliotekarie som arrangerar en sagoläsning för vad jag uppfattar som en
förskolegrupp (Observation, Kävlinge, 20 oktober 2016). Barnen får presentera sig själva och sedan
presenterar sig bibliotekarien. De sitter allihop i ena hörnet av barnavdelningen på mattor som har lagts
fram för ändamålet. Barnen associerar kring namnen som nämns och berättar vad deras syskon heter.
Sedan börjar bibliotekarien läsa sagan högt och visar bilderna i boken. Samtidigt är två andra barn i denna
del av biblioteket. Dessa barn är här tillsammans med sina föräldrar som deltar i en sfi-träff för
föräldralediga som äger rum vid ett av borden i barnavdelningen. De två barnen sitter på golvet med var
sin bok och sneglar ibland mot sagoläsningen, de tittar på bilderna i sina böcker och säger ibland något
till varandra. Ibland väljer de nya böcker ur trågen samtidigt som de slänger nyfikna blickar mot barnen
som sitter i ring och lyssnar på sagan. Dessa två barn är inte inkluderade i sagoläsningen och de har inte
tillgång till bibliotekariens närvaro i biblioteket. För dem blir effekten av bibliotekariens närvaro därmed
exkludering. För barnen som ingår i förskolegruppen är det motsatta fallet, då de får möjlighet att utforska
andra världar genom sagan.
De två typer av situationer som jag beskriver ovan visar hur biblioteket är en komplex väv av
styrningsrationalitet och heterotopa kvaliteter, men också av öppningar och stängningar. Foucault (1986,
26) skriver att: “In general, the heterotopic site is not freely accessible like a public place”. Inträdet till
heterotopier regleras antingen genom att inträdet bygger på tvång, vilket fängelser är exempel på, eller
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genom att inträdet regleras av någon form av ritual (Foucault 1986, 26).57 Detta aktualiserar frågan om
hur inträdet till biblioteket regleras, inte minst eftersom bibliotek ofta jämförs med torg i samband med
att bibliotekets roll som offentlig plats analyseras. Jämförelsen med torget utgår från att alla har tillgång
till biblioteket, på motsvarande sätt som alla har tillgång till torget (se ex. Aabø och Audunson 2012),
vilket jag diskuterar ovan (se stycket En plats för alla, sid 151). Samtidigt är det just det faktum att
biblioteket är ett socialiserat rum – en särskild plats – som möjliggör att användarna kan komma till
biblioteket för att exempelvis uppleva stillhet och lugn och få möjlighet att reflektera. Med andra ord
innebär bibliotekets annanhet inte att biblioteket som plats är tom eller fri från förväntningar. Tvärtom
är bibliotekets specifika koreografi en orsak till att användarna söker sig just hit.
Under bemannade öppettider är ritualen vid inträdet i biblioteket relativt följsam och informell, eftersom
dörrarna då är öppna för alla. Men trots detta är inträdet i biblioteksrummet betydelsefullt, och under
mina observationer ser jag exempelvis hur vuxna instruerar barn att vara tystare när de kliver in i
biblioteket. Även om jag anser att biblioteket i högre utsträckning än torget är ett koreograferat och
särskilt rum så tydliggör liknelsen med torget hur införandet av obemannade öppettider begränsar
tillgången till biblioteksrummet. När det krävs att användaren loggar in för att dörrarna ska låsas upp är
nämligen skillnaden mot ett öppet torg tydlig och möjligheten till fysisk exkludering påtaglig. Även om
den temporala tillgängligheten ökar i och med införandet av obemannade öppettider så blir
biblioteksrummet därmed mer slutet för den som inte kan praktisera ”ritualen” som krävs för att låsa upp
dörrarna. Detta visar hur effekten av ritualen som de obemannade öppettiderna påkräver den som vill
inträda i biblioteksrummet beror på samspelet mellan en viss teknologi och den enskilda användaren,
vilket för oss över till nästa stycke i vilket jag diskuterar betydelsen av subjektets position.

Subjektets position
Det finns en anmärkningsvärd passage i Foucaults text om heterotopier där han skriver att vissa platser
har mindre uppenbara, men icke desto mindre verkningsfulla, avgränsningar:

Platser där inträdet bygger på tvång, som till exempel fängelser och i vissa fall mentalsjukhus, som Foucault (1986, 25)
benämner platser för avvikelse, kan framstå som motsatsen till bibliotek dit användarna söker sig frivilligt. Men det finns
aspekter som förenar dem. Även fängelser och mentalsjukhus kan exempelvis i likhet med bibliotek förstås som ickeekonomiska och icke-offentliga platser, då de står utanför ”produktionens maskineri” (Dehaene och De Cauter 2008, 79).
Dessutom bryter fångar och patienter på mentalsjukhus mot sociala normer, även om detta inte behöver vara deras önskan.
Användarna i bibliotek kan istället utnyttja biblioteksbesöket och potentialen till annanhet till att utveckla praktiker som bryter
mot normer.
57
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There are others, on the contrary, that seem to be pure and simple openings, but that generally hide curious
exclusions. Everyone can enter into these heterotopic sites, but in fact that is only an illusion: one believes to
have entered and, by the very fact of entering, one is excluded.
(Foucault 1986, 26)

Som exempel på ovanstående nämner Foucault (1986, 26) ett hus i Sydamerika som alla passerande hade
rätt att gå in och övernatta i, men entrédörren ledde inte in till de delar av huset där familjen bodde. Jag
menar att bibliotek kan förstås som liknande heterotopa platser som många uppfattar som totalt öppna,
och som också delvis är helt öppna, men som samtidigt döljer ”egendomliga exkluderingar”. Jag menar
att de två exempel jag lyfter fram i föregående stycke visar hur öppenheten rymmer exkludering, samtidigt
som exemplen belyser betydelsen av det enskilda subjektets position i förhållande till effekterna av
bibliotekets öppningar och till dess stängningar. Därmed synliggörs heterotopins relationella karaktär; de
heterotopa kvaliteterna är inte essentiella och statiska. Att en och samma situation rymmer både
öppningar och stängningar beroende på vilket subjekt som upplever – och lever – situationen synliggörs
i exemplet där två barn utestängs från att delta i sagoläsningen, samtidigt som barnen i förskolegruppen
får tillgång till sagans universum. Hilde Heynen (2008, 320) påtalar att denna dubbelhet också är
närvarande, men inte problematiserad, i Foucaults (1986) text om heterotopier. Exempelvis nämner
Foucault (1986, 27) bordeller som ett exempel på heterotopa platser som har funktionen att synliggöra
att andra platser är än mer illusoriska. Heynen menar att frågan då är vilken subjektsposition och vems
upplevelse Foucault utgår från:
If the bourgeois male visitor to the brothel has a liberating experience in which he can temporarily step out of
his daily existence and momentarily see his own subjectivity as an illusory construction, should one assume that
the prostitute who serves him shares a similar epiphany? Or is his heterotopia her constricted and normative
everyday?
(Heynen 2008, 320)

Heynen visar med andra ord hur samma situation kan upplevas på diametralt olika sätt för två olika
subjekt, vilket jag ser som en spännande utgångspunkt för en vidare diskussion.
Resonemanget om betydelsen av subjektets position har också bäring för de analyser jag tidigare gjort i
denna text, exempelvis i relation till biblioteket som en plats för alla. Jag nämner där att personer som
använder biblioteksrummet för att vila eller sova möjligtvis upplever en större frihet att vistas i biblioteket
under obemannade tider. Samtidigt visar en observation på ett specifikt bibliotek vid ett tillfälle hur en
användare utestängs från det obemannade biblioteket, formellt sett på grund av att användaren saknar så
kallad meröppetbehörighet (se stycket Säkerhet, kapitel 4). Utifrån en förståelse av betydelsen av subjektets
position hävdar jag att denna användares position i samhället som misslyckad konsument kan ha bidragit till
att användaren konstrueras som ett icke-pålitligt subjekt, vilket i sin tur kan ha påverkat bibliotekarien att
fråga efter meröppetbehörighet. I denna situation samspelar därmed olika teknologier, subjektspositioner
och praktiker till att konstruera de specifika processer där användaren inkluderas eller stängs ute.
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Resonemanget om subjektets position tydliggör också hur heterotopin konstrueras i relationen mellan
mig som forskare och användarna i den specifika situationen. Det är med andra ord inte bara subjektets
(användarens) position som har betydelse, utan också min förståelse av denna position. Detta tydliggörs
av att jag varken vet hur de två barnen upplevde situationen med sagostunden som jag återberättar i
föregående stycke eller hur användarna som vilar eller sover i biblioteket upplever sin vistelse i
biblioteksrummet, då min analys av dessa situationer utgår från observationer. Överskridandet av gränser
innefattar alltså praktiker som överskrider gränser (såsom bibliotekarier som hjälper användare under
obemannade öppettider), användares upplevelser av gränsöverskridanden (exempelvis intervjupersonernas
utsagor om att inte behöva förhålla sig till relativt begränsade öppettider) samt mina analytiska
konstruktioner av sådana överskridanden (exempelvis min analys av användare som vilar eller sover i
biblioteksrummet).
Slutligen konstaterar jag att överskridandet av gränser bidrar till att synliggöra dessa gränser. På så vis kan
biblioteksrummets dolda stängningar bli föremål för diskussion och förändring. Gränsöverskridandet i
form av bibliotekariens närvaro i biblioteksrummet under obemannade öppettider manifesterar därmed
att bibliotekariens arbete inkluderar långt mer än interaktion med användarna. Oavsett om bibliotekarien
är fysiskt närvarande eller inte i biblioteket så är det bibliotekarien som har administrerat rummet och
dess innehåll. Samtidigt är den begränsade kommunikation som bibliotekarierna ingår med användare
under obemannade öppettider en påminnelse om vad som sätts ur spel när biblioteket inte är bemannat
– biblioteket är beskuret och begränsat under obemannade öppettider. Exemplet med sagoläsningen visar
dessutom att gränser också kan dras inom biblioteksrummet. De två barnen med föräldrar som deltog i
sfi-träffen kunde tillgå biblioteksrummet, men de utestängdes från sagostunden. Biblioteket både
öppnade och stängde sig i samma rörelse. När jag nu lämnar analysen för att påbörja slutdiskussionen tar
jag med mig betydelsen av heterotopins relationella karaktär.
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6. SUBJEKT SOM STYR OCH STYRS; AVSLUTANDE DISKUSSION

Vi har nu kommit till det sista och avslutande kapitlet i den här avhandlingen. Innan den här texten kan
läggas till högen av tidigare avhandlingar så finns det trådar kvar att dra i, teman att sammanfatta och
resonemang jag vill fördjupa. Diskussionen i detta kapitel bygger på analysen i de föregående kapitlen,
men när jag trampar runt i analysen och lyfter fram och diskuterar delar av den lämnar jag också nya spår
och trampar upp nya stigar. Med andra ord är inte den avslutande diskussionen enbart en konklusion av
sådant som tidigare har sagts, utan i likhet med övriga kapitel är det en ny text som utvecklar sig, även
om jag också sammanfattar och drar slutsatser av den tidigare analysen.
Syftet med denna avhandling är bland annat ”…att sätta styrningen av användarna i centrum och därmed
inta nya perspektiv i analysen av folkbibliotek – perspektiv som ger andra frågor och andra svar. Utifrån
en förståelse av bibliotek med obemannade öppettider som ’självstyrning dragen till sin spets’ blir
utforskandet av bibliotek en studie av vår tids styrning”. I sin pedagogiska genomgång av begreppet
styrningsrationalitet (”governmentality”) lyfter Mitchell Dean (2010, 26–27) fram fyra aspekter av
styrning. Den första aspekten berör vem eller vad som styrs. Den andra aspekten handlar om hur de styrs.
Den tredje aspekten är hur vi subjektiveras när vi styrs på detta sätt och den fjärde aspekten berör målet med
styrningen. Jag anser att Dean därmed fångar väsentliga aspekter av att styra sig själv och andra. Dessutom
anknyter de aspekter Dean presenterar till denna avhandlings syfte och till de forskningsfrågor som jag
formulerade på följande sätt i det inledande kapitlet:



Hur styr användarna sig i biblioteksrummet och hur blir de styrda?
Hur relaterar användarnas självstyrning i biblioteket till ett större sammanhang av självstyrning i samhället?
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Hur kan användarnas upplevelser som överskrider styrningsrationaliteten förstås och hur relaterar dessa
upplevelser till styrningsrationaliteten?

Den första forskningsfrågan relaterar till Deans aspekter som rör vem som styrs och hur vi styrs. Den
andra och tredje forskningsfrågan berör framförallt hur vi subjektiveras samt målet med styrningen.
Eftersom jag i analysen i kapitel fyra grundligt undersöker frågor som relaterar till vem som styrs och hur
de styrs så tar jag nu utgångspunkt i den analysen för att vidareutveckla och fördjupa diskussionen om
subjektiviteter, styrningsrationaliteter och tekniker, som inte har belysts i tillräcklig utsträckning tidigare.
Därmed cirkulerar denna avslutande diskussion kring hur vi subjektiveras samt målet med styrningen.
De element som jag lyfter fram nedan utgör inte samtliga subjektskonstruktioner, rationaliteter och
tekniker som är möjliga att konstruera utifrån mitt material (jag anser inte heller att det är möjligt – eller
önskvärt – att producera en heltäckande karta över fältet). De subjektskonstruktioner, rationaliteter och
tekniker som jag diskuterar ska istället förstås som sprungna ur min läsning av det empiriska materialet
och de betecknar element som är väsentliga för styrning av användare i bibliotek med obemannade
öppettider. Diskussionen struktureras efter tre huvudsakliga slutsatser som jag drar, där det första, andra
och tredje avsnittet behandlar en slutsats vardera. Slutsatserna är kumulativa då de efterföljande
slutsatserna förutsätter de föregående. Samtidigt visar min läsning av biblioteket som heterotopi att
biblioteket också rymmer gränsöverskridande praktiker som möjliggör andra rationaliteter och andra
subjektiviteter. I det fjärde avsnittet, Att konstruera sig på andra sätt, diskuterar jag bibliotekets potential att
bidra till annanhet och motrörelser och här presenterar jag denna avhandlings fjärde slutsats. Jag avslutar
avhandlingen med en reflektion över det jag har gjort och en utblick över forskning som skulle kunna
göras framöver.

Bibliotekets roll: Att konstruera subjekt
Hur styrs vi? Jag har ägnat nästan tre år åt att undersöka hur användare styrs i bibliotek med obemannade
öppettider. Därmed har jag samtidigt utforskat den styrningsrationalitet som dominerar samtiden. Den
liberala styrningsrationalitet som genomsyrar bibliotek är nämligen också den dominerande
styrningsrationaliteten i samhället generellt. Med andra ord har jag undersökt hur vi styrs genom att
utforska hur användare styrs i bibliotek med obemannade öppettider. En grundläggande aspekt av denna
styrningsrationalitet är att vi i hög utsträckning styrs genom självstyrning – genom tekniker som påverkar
vårt uppförande i en viss riktning. Det innebär inte att lagar eller tvång har förlorat sin betydelse, men
sådana dominerande åtgärder får mindre räckvidd när marknadsekonomins ”sanning” istället vinner
inflytande (Foucault 2008b, 32).
Styrning förutsätter ett problem som ska styras samt subjekt att agera gentemot (Rose 2000, 322–23).
Subjekten kan exempelvis formas som en församling som ska vägledas, som barn som ska undervisas,
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som medborgare med rättigheter eller som rationella individer vars handlingar det är möjligt att agera
gentemot (Rose 2000, 323). Under folkbibliotekets barndom framställdes användarna omväxlande som
en församling i behov av vägledning, som barn som ska undervisas eller som medborgare med rättigheter.
I dagens bibliotek formas användarna i första hand som rationella individer vars handlingar det är möjligt
att forma genom att påverka deras subjektiviteter.
Denna utveckling kan åskådliggöras med två problematiseringar som är brännande i både Danmark och
Sverige; ökningen av personer som klassificeras som feta samt klimatfrågan. Dessa båda frågor omskrivs
som problem som behöver lösas. I båda fallen fokuserar lösningarna på att befolkningen ska fås att göra
”rätt” val – de ska uppföra sig på ”rätt sätt” – för att förbättra sin individuella hälsa respektive för att
främja ett mer hållbart klimat. Istället för att till exempel stifta lagar som förbjuder försäljning av sötade
drycker så diskuteras följaktligen skatt på socker och istället för förbud mot flygresor så diskuteras nivån
på flygskatter. Samtidigt poängteras vikten av information för att ge individerna tillräcklig kunskap så att
de kan göra rätt val av kosthållning och livsstil. Därmed styrs individerna genom att deras subjektiviteter
konstrueras så att de agerar ansvarsfullt och fattar rätt beslut, snarare än genom lagar och tvingande
åtgärder som hindrar dem från att utföra vissa handlingar. Individen som till exempel väljer nyttigare
alternativ gör därmed valet att äta nyttigare, samtidigt som individen styrs att äta nyttigare. Detta visar att
styrningsrationaliteten manifesteras i den punkt där jagteknologier möter teknologier för dominans, det
vill säga den punkt där viljan att ändra en annan individs uppförande omvandlas till denna individs
förändrade handlande (Foucault 1993a, 204).
Eftersom styrningsrationaliteten på ovan beskrivna sätt förutsätter självstyrande individer blir samhället
beroende av institutioner som ”…create individuals who do not need to be governed by others, but will
govern themselves, master themselves, care for themselves” (Rose 1993, 291). Jag menar att biblioteket
är en sådan institution. När användarna styrs att självstyra i biblioteket – och när användarna under
obemannade öppettider lämnas att självstyra – sammanfaller det därmed med den omgivande
styrningsrationaliteten i samhället som förutsätter fria och ansvarstagande invånare. Den första slutsatsen
jag vill framhålla i denna avslutande diskussion är därför följande: bibliotekets roll är att konstruera
vissa subjektiviteter. Ordet ”sammanfaller” ska i det här sammanhanget inte förstås som ett
slumpmässigt sammanträffande, utan det dras linjer som binder samman subjektskonstruktioner i
biblioteket med subjektskonstruktioner i samhället i övrigt: Genom att biblioteket bidrar till att konstruera
användare som vill och kan klara sig själva i biblioteket så skapas också subjekt som tar ansvar för sitt
handlande i samhället. I följande avsnitt resonerar jag om vilka subjekt som biblioteket bidrar till att
konstruera.
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Önskvärda subjektiviteter, då och nu
För att perspektivera de slutsatser jag drar tar jag hjälp av Laura Skouvigs forskning om folkbibliotekets
samhälleliga roll under bibliotekets framväxt och etablering i Danmark. Skouvig (2004, 181) visar hur
biblioteket bidrog till att disciplinera användarna och konstruera produktiva subjekt:
Den enkelte låner individualiseredes gennem biblioteket til at blive et individ, der udstyredes med færdigheder
til at begå sig i samfundet. Låneren underkastedes en række bestemte forventninger og bestemte krav til opførsel
på biblioteket, og bibliotekets rolle som transformatorstation var at håndtere den uformelige befolkningsmasse
og gennem en individualisering skabe den sunde, produktive og dannede låner.

Användaren konstruerades därmed som en produktiv individ som kunde ta ansvar i ett samhälle som
krävde allt mer av medborgarna, både i arbetet och i samhällslivet.
Det bibliotek Skouvig beskriver administrerades för att på olika sätt kontrollera och disciplinera
användarna. I biblioteksrummet placerades informationsdisken centralt så att bibliotekarien kunde
överblicka användarnas uppförande. Användarnas biblioteksbruk uppmuntrades eftersom
biblioteksbesök antogs leda till att användarna höll sig borta från skadliga aktiviteter. Läsning av ”nyttiga”
böcker ansågs ge information som antingen kunde användas i arbetslivet eller ge andlig näring, vilket i
sin tur bidrog till att skapa en driftig, duktig och arbetande befolkning (Skouvig 2004, 70). Användarnas
bruk av biblioteket, både i form av uppförandet i biblioteksrummet och i form av hanteringen av
materialet, reglerades därmed noga. Skouvig visar på så sätt hur användarnas kroppar kontrollerades av
förväntningar och krav. Användarna formades därmed som barn som ska undervisas och som en
församling som ska vägledas (jfr. Rose 2000, 323). Sammantaget innebär detta att bibliotekets roll att
sprida upplysningen realiserades genom att befolkningen disciplinerades när den enskilda användaren
med den fackutbildade bibliotekariens hjälp fick tillgång till den nyttiga boken på ett särskilt sätt.
På motsvarande sätt som folkbiblioteket under denna tid hade en nyckelroll i att skapa subjekt som
arbetade i produktionen och som deltog i samhällslivet menar jag att biblioteket idag har en central roll i
att bidra till konstruktionen av vår tids kompententa, ansvarstagande och självständiga subjekt. Under
obemannade öppettider i dagens bibliotek är det inte någon bibliotekarie närvarande som överblickar
rummet. Biblioteket administreras inte heller i första hand för att kontrollera användarna och
tillhandahålla ”nyttiga” böcker. Istället möjliggörs en mångfald av aktiviteter, då delar av rummet främjar
social interaktion, andra främjar lek och ytterligare andra ger plats åt tyst arbete eller läsning. Istället för
att biblioteksrummet styrs genom bibliotekariens övervakning och kontroll styrs rummet genom att det
administreras så att ett visst uppförande bereds plats, medan andra handlingar försvåras – med andra ord
sker styrningen genom att biblioteksrummet strukturerar subjektens möjliga handlingar (Lemke 2002,
52).
Detta innebär också att användarna inte längre främst styrs genom biblioteket, det vill säga genom kontroll
av deras uppförande och av vilket material de tillgår och hur. Istället styrs användarna genom att de själva
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gör val på en administrerad spelplan. Därmed påverkar den liberala styrningsrationaliteten också
bibliotekariens, det vill säga expertens, position (Rose 1993, 285) – istället för att överblicka
biblioteksrummet och kontrollera tillgången till materialet administrerar bibliotekarien rummet och
materialet och förespråkar tillgång till fri information. Syftet med denna administration är styrning genom
självstyrning. Medan Skouvig beskriver ett bibliotek som disciplinerar användaren och skapar produktiva
individer, så syftar alltså dagens bibliotek till att konstruera aktiva och självstyrande individer som vill
delta i den sociala gemenskapen och som själva tar ansvar för att vara produktiva invånare.
En annan skillnad mellan dåtidens och dagens bibliotek är det medel som står i fokus för att förverkliga
bibliotekets uppdrag. Enligt Skouvig (2004, 253) var målet med styrningen under bibliotekets framväxt
att etablera en diskurs av disciplinering för att inverka på upplysningen och skapa en produktiv
befolkning. Boken var medlet som möjliggjorde användarnas tillgång till upplysning. Med bibliotekariens
hjälp kunde boken klassificeras och katalogiseras, vilket gjorde boken tillgänglig för befolkningen.
Därmed blev boken en förkroppsligad form av upplysningen (Skouvig 2004, 84). I dagens bibliotek har
materialet fortfarande en viktig funktion, men min analys av intervjuer, observationer och styrdokument
pekar mot att biblioteksrummet och teknologier som konstruerar biblioteket som mötesplats har fått en
betydligt mer central position jämfört med för hundra år sedan.
I analysen konstaterar jag att biblioteket faktiskt fungerar som en mötesplats, även om denna mötesplats
skiljer sig åt beroende på vilket samhälle som biblioteket är beläget i. Oavsett om dessa mellanmänskliga
möten inkluderar verbal kommunikation eller inte så utgör den samtida vistelsen i rummet och noterandet
av varandras kroppslighet i sig en form av kommunikation som påverkar användarnas uppförande.
Analysen visar också att samtliga bibliotek som ingår i denna studie administreras som mötesplatser,
exempelvis genom att delar av biblioteksrummet organiseras och inreds så att det påminner om ett kafé
och inbjuder till social interaktion. I dessa delar av biblioteket främjas ett kreativt sorl, medan andra delar
av biblioteksrummet administreras för tystnad. Styrdokumenten poängterar dessutom vikten av att
biblioteken fungerar som mötesplatser i lokalsamhället. Detta visar att rummet har övertagit bokens roll
som det huvudsakliga medel genom vilket bibliotekets uppdrag realiseras.
För att åskådliggöra ovanstående perspektivering och peka mot de huvudsakliga linjer som dras mellan
mål, subjektiviteter, medel och bibliotekariens roll under olika samhälleliga situationer har jag konstruerat
följande schematiska uppdelning:
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Folkbibliotekens barndom

Samtida folkbibliotek

Samhälleligt mål

Produktiv och foglig befolkning Produktiv och innovativ
befolkning

Önskvärd subjektivitet

Disciplinerad individ

Aktiv individ

Medel

Boken

Rummet

Bibliotekariens roll

Kontrollera material och
användare

Administrera material och rum

Tabell 1: Folkbibliotekets roll, då och nu

Förskjutningen från kontroll över fogliga kroppar till styrning genom självstyrning innebär att relationen
mellan jagteknologier och teknologier för dominans hamnar i blickpunkten (Lemke 2002, 52). Det är
denna relation jag närmar mig i analysen i kapitel fyra och den leder mig till identifikationen av två
subjektiviteter som framträder i mitt material; den självstyrande individen och den ansvarstagande invånaren.
Dessa subjektiviteter är normaliserande – att vara självstyrande och ansvarstagande är att vara en rationell
människa (jfr. Foucault 1997, 264). I stycket nedan vidareutvecklar jag diskussionen om dessa
subjektiviteter.

Bibliotekets samtida roll: Att skapa aktiva individer
Jag konstaterar ovan att bibliotekets samhälleliga roll är att bidra till konstruktionen av subjektiviteter.
Frågan om vilken, eller snarare vilka, subjektiviteter som konstrueras i biblioteket löper som en
transparent tråd genom denna avhandling. Nu är det hög tid att dra fram konstruktionen av subjektiviteter
i ljuset och fördjupa diskussionen om de två subjektskonstruktioner som jag identifierar i analysen; den
självstyrande individen och den ansvarstagande invånaren.

Självstyrande individer och ansvarstagande invånare
Det är i analysen av styrdokument i avsnittet Att forma subjekten, kapitel 4, som jag först identifierar de två
huvudsakliga subjektskonstruktioner som jag benämner den självstyrande individen respektive den
ansvarstagande invånaren. Det är i relation till detta som jag formulerar den andra slutsatsen i denna
avslutande diskussion: bibliotekets samtida roll är att konstruera självstyrande individer och
ansvarstagande invånare. Dessa subjektskonstruktioner ska inte förstås som motpoler. Tvärtom så
delar de flera fundamentala element. Inte minst så förutsätter båda konstruktionerna aktiva individer;
individer som handlar och som handlar ansvarsfullt. Konstruktionen av subjektiviteter i biblioteket står i
relation till den sociala och den nyliberala styrningsrationaliteten i det omgivande samhället, där aktiva
och ansvarstagande subjekt ses som önskvärda (Dahlstedt 2006). Rose (2000, 324) framhåller att
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individerna i den avancerade liberalismen ”…should be obliged to be prudent, responsible for their own
destinies, actively calculating about their futures and providing for their own security…”, vilket också
samspelar med hur jag tidigare har beskrivit att användarna styrs i biblioteket. Citatet från Rose anknyter
dessutom till hur styrning sker i kontakten mellan teknologier för dominans och jagteknologier, då det är
subjektet som måste agera – och vara villigt att agera – genom att hantera risk och ta ansvar för sin egen
säkerhet, samtidigt som samhället struktureras för att invånarna ska agera på ett sådant sätt. Detta
understryker att såväl självstyrande individer som ansvarstagande invånare är liberala
subjektskonstruktioner, men medan självstyrande individer är tätt sammanknutna med en nyliberal
styrning så är ansvarstagande invånare tätt sammanlänkade med social styrning.
Det aktiva subjekt som båda subjektskonstruktionerna förutsätter speglas i sin negation; den beroende
individen. Denna beroende individ framträder i delvis olika kontexter, beroende på vilken
subjektskonstruktion som negeras. Den självstyrande individen har kompetenserna som krävs för att klara av
biblioteksbesöket själv, i motsats till sin negation; användaren som behöver hjälp och som därmed är
beroende. Den ansvarstagande invånaren har moralen och viljan som krävs för att klara av biblioteksbesöket
själv i motsats till sin negation; användaren som saknar vilja eller kompetens att självstyra och som istället
är passiv och beroende. Konstruktionen av aktiva användare – användare som deltar och som själva
agerar – är därmed grundläggande för dagens folkbibliotek.
Att vara aktiv som självstyrande individ har dock en annan betydelse jämfört med att vara aktiv som
ansvarstagande invånare. När verksamheten tar självstyrande individer för givna blir den beroende
användaren ett problem, eftersom den förhindrar ett effektivt nyttjande av biblioteket. Den beroende
användaren kräver nämligen resurser, framförallt i form av tillgång till personal, då denna användare
saknar nödvändiga kompetenser. Därmed framstår den beroende användaren som en ekonomisk
belastning. Följaktligen framhåller styrdokumentet för Köpenhamns bibliotek bristen på resurser, bland
annat i form av ”økonomisk pres på indkøbskontoen”, och viljan att effektivisera verksamheten som
argument för åtgärder som ska få fler användare att klara sig själva (Københavns Biblioteker 2015). Med
hjälp av bland annat manualer och digitala verktyg ska beroende användare därför omvandlas till
självstyrande individer, enligt styrdokumentet.
I relation till den ansvarstagande invånaren blir den beroende användaren i första hand ett problem
utifrån att denna invånare inte kan delta på lika villkor i samhället, vare sig i arbetslivet eller demokratin.
I biblioteksplanen för Kävlinge bibliotek står det exempelvis att: ”Förbättrad läsförståelse medför bättre
förmåga att uttrycka sig i skrift. Möjligheterna att utbilda sig, bilda sig en egen uppfattning och delta fullt
ut i ett demokratiskt samhälle blir bättre” (Kävlinge kommun 2015). I det här sammanhanget är den
beroende användaren en person med bristande läsförmåga som därmed riskerar att misslyckas med sin
utbildning, vilket antas leda till sämre möjligheter på arbetsmarknaden. Den beroende användaren
förväntas inte heller kunna delta fullt ut i det demokratiska samhället. Orsaken till det beroende tillståndet
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är individens bristande kompetenser, i det här fallet bristande läsförståelse, och bibliotekets uppdrag blir
därmed framförallt att bidra till ökad kompetens så att den beroende användaren kan omvandlas till en
ansvarstagande invånare. Även om bristen placeras hos den enskilda individen blir därmed
samhällsinstitutioner som bibliotek delaktiga i – och delvis ansvariga för – lösningen.
Ovanstående uppdelning mellan olika betydelser som tillskrivs den beroende användaren är schematisk
och reducerar en komplex verklighet. Men analysen visar trots allt att det finns relevanta skillnader mellan
subjektskonstruktionerna och de rationaliteter de är förbundna med. I detta sammanhang är det dock
relevant att poängtera att subjektet är en form och inte en substans, vilket innebär att subjektet inte alltid
är identiskt med sig själv. För att exemplifiera detta konstaterar Foucault (1997, 290) att du inte har samma
relation till dig själv när du konstituerar dig som politiskt subjekt och ska rösta, som när du tillfredsställer
dina begär i en sexuell relation. Med andra ord kan en individ konstrueras som självstyrande individ i ett
sammanhang och ansvarstagande invånare i ett annat. Dessutom konstrueras båda subjektiviteterna i
samtliga bibliotek jag undersöker, även om de förekommer i olika hög utsträckning i olika bibliotek och
i olika sammanhang. Huruvida det framförallt är självstyrande individer eller ansvarstagande invånare
som konstrueras i det enskilda biblioteket i den konkreta situationen beror bland annat på om det är en
nyliberal eller social rationalitet som dominerar. I nedanstående avsnitt fördjupar jag diskussionen om
styrningstekniker och rationaliteter.

Styrningstekniker och rationaliteter
Det är genom att biblioteksrummet administreras för självförvaltning och för social interaktion som
självstyrande individer respektive ansvarstagande invånare konstrueras. När biblioteket administreras
enligt en nyliberal rationalitet är det användarnas effektivitet genom självförvaltning som står i fokus. När
biblioteket administreras med social styrning är det istället gemenskap och social inkludering som
betonas. Generellt sett i dagens samhälle så dominerar den nyliberala styrningen allt mer (Miller och Rose
2008). Ändå finner jag en stark närvaro av social styrning, framförallt i de svenska biblioteken som ingår
i min undersökning. En orsak till detta kan vara bibliotekets starka koppling till demokratiska värden som
rör inkludering, delaktighet och jämlikhet, vilka relaterar till en social rationalitet. Den nyliberala och den
sociala rationaliteten svarar också mot två styrningstekniker; styrning genom självstyrning respektive
styrning genom gemenskap. Den tredje slutsatsen jag vill lyfta fram är därför att: användarna styrs
genom gemenskap och genom självstyrning och dessa styrningstekniker påverkas av en
nyliberal och en social rationalitet. I detta avsnitt utvecklar jag diskussionen om dessa
styrningstekniker och rationaliteter.
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Styrning genom gemenskap
Konstruktionen av ansvarstagande invånare sker i stor utsträckning genom styrning genom gemenskap (Rose
1999, 190). Biblioteket kan förstås som en institution som, likt andra välfärdsorganisationer styrda av
professionella, bidrar till social inkludering och samhällelig gemenskap (Rose 1999, 170). Genom att
administrera möten förväntas biblioteket bidra till att skapa moraliska band mellan invånarna, vilket
medverkar till att de tar ansvar för varandra och för sitt eget uppförande. Därmed kan det liberala och
autonoma subjektet styras vid sidan av den fria marknaden utan att staten direkt styr medborgarna (Rose
1999, 167). De obemannade öppettiderna bidrar till att stärka bibliotekets roll som mötesplats genom att
biblioteksrummet blir tillgängligt under fler timmar. Därmed underbygger implementeringen av
obemannade öppettider bibliotekets möjligheter att bidra till styrningen genom gemenskap.
Styrning genom gemenskap kan både underställas en nyliberal och en social rationalitet, även om styrning
genom gemenskap i högre utsträckning korrelerar med en social rationalitet. I en kontext där en nyliberal
rationalitet dominerar framstår den moraliska gemenskapen som en förutsättning för effektivitet genom
att individerna avlastar samhället när de känner ett ansvar för varandra och sin omgivning, vilket
exempelvis motverkar att sociala klyftor resulterar i social oro eller kriminalitet. Därmed säkras fortsatt
tillväxt och konkurrenskraft. Den samhälleliga gemenskap som åberopas i en sådan kontext bygger inte
på en kollektiv grund där samhället har det yttersta ansvaret för tryggheten och där sociala rättigheter
grundlägger gemenskapen (jfr. Rose 1999, 172). Istället förväntas användarna klara sig själva i biblioteket
och de blir ansvariga för att medverka till bibliotekets innehåll, bland annat genom att arrangera aktiviteter
och bidra till att skapa gemenskap. Detta visar hur en nyliberal styrning tenderar att tränga in i, eller tränga
ut, den sociala styrningen.
Medan stärkt effektivitet och konkurrenskraft i beskrivningen ovan styr viljan att skapa gemenskap är det
istället en vilja att skapa fungerande samhällen som håller ihop som kännetecknar styrning genom
gemenskap enligt en social rationalitet. Den sociala styrningen, det vill säga att styra från en social
utgångspunkt (Miller och Rose 2008, 17), formades under tidigt 1900-tal av viljan att på en och samma
gång hantera revolutionära stämningar och marknadsindividualism. I dagens bibliotek är det inte
revolutionära stämningar som den sociala styrningen ska hantera, utan istället är det social oro,
kriminalitet och sociala klyftor som utgör hotet. Detta manifesteras i den sociala styrningen där
exempelvis mellanmänskliga möten i biblioteket framställs som ett verktyg för att minska samhällsklyftor,
främja integration och motarbeta rasism och främlingsfientlighet (Kävlinge kommun 2015; Solna
kommun 2017). I Kävlinges biblioteksplan (Kävlinge kommun 2015) framställs biblioteket följaktligen
som ”en plats för möten mellan nya och ’gamla’ svenskar. Biblioteken bidrar till integration och ger nya
svenskar en god start i sitt nya land. Biblioteken har således av många skäl en fortsatt viktig roll att spela
i samhällsutvecklingen”. Detta citat visar att biblioteket förväntas bidra till gemenskap genom
mellanmänskliga möten och social interaktion och detta antas i sin tur påverka samhället positivt.
Liknande skrivningar finns också i de andra undersökta bibliotekens styrdokument.
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Styrning genom självstyrning
Jag beskriver ovan hur användarna styrs genom gemenskap genom att möten administreras i
biblioteksrummet så att användarnas känsla av ansvar för varandra stärks. Därigenom främjas också
användarnas ansvarstagande för de egna handlingarna, eftersom ett ansvarsfullt handlande gentemot
andra förutsätter styrning av det egna uppförandet. Därmed skapas individer som kan praktisera en
reglerad frihet genom att uppföra sig som fria och ansvarsfulla subjekt (Rose 1993, 288).
Administrationen av biblioteket som mötesplats är på så sätt också ett sätt att främja användarnas
självstyrning. Det är detta – hur användarna styrs genom självstyrning – som jag diskuterar nedan.
Att möjliggöra för användarna att klara sig själva, bland annat genom införandet av självservicelösningar,
är förbundet med förväntningar på att de också ska klara sig själva. I de bibliotek jag studerar noterar jag
hur användarna styrs att självstyra även under bemannade öppettider. Som i följande exempel från mina
observationer: ”Användare får hjälp att få fram numret till reserverad bok. Bibliotekarien visar henne hur
man gör så att hon ska kunna göra det själv nästa gång, även om hon inte har bett om att bli visad detta.
Men bibliotekarien förklarar att han visar så att hon kan göra det själv om det till exempel skulle vara kö,
så att hon inte ska behöva vänta i onödan. Användaren får också hjälp att låna en bok” (Observation,
Faaborg, 1 februari 2017). Den hjälp som användaren får syftar därmed till att hon ska klara sig själv vid
ett framtida tillfälle, vilket också gör biblioteksverksamheten mer effektiv. Vikten av att klara sig på egen
hand, som bibliotekarien i exemplet uppmärksammar användaren på, ses i en nyliberal kontext som en
förutsättning för att ta kontroll över sitt eget liv (Baistow 1994, 37). Detta samband mellan insikten om
vikten av självförvaltning och kompetensen att självförvalta synliggörs i bibliotek med obemannade
öppettider. Exemplet ovan visar att användare under bemannade tider uppmuntras att klara sig själva,
men under obemannade öppettider så har de till synes inget annat val än att klara sig själva. Därmed
framstår de obemannade öppettiderna som administrationen av självstyrning dragen till sin spets.
Jag menar att nyliberal styrning dominerar när självstyrning inte är en valmöjlighet utan ett krav som ställs
på användarna. Ett exempel på detta är när implementeringen av obemannade öppettider är en
besparingsåtgärd som följs av en reducering av de bemannade öppettiderna. Detta uttrycks exempelvis i
biblioteksplanen för Köpenhamns bibliotek, där användarnas aktivitet och delaktighet blir ett medel för
att minska bemanningen genom att användarna själva uppmanas att organisera ”…arrangementer,
læseklubber og formidling” (Københavns Biblioteker 2014, 1). Flera intervjupersoner uttrycker också
förståelse för att det inte är möjligt att bemanna biblioteket i högre utsträckning med hänsyn till
bibliotekens begränsade resurser, vilket visar att den nyliberala rationaliteten också har internaliserats av
användare.
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Även om självstyrning framförallt skrivs fram genom en nyliberal rationalitet i de styrdokument jag har
analyserat så kan självstyrning också relateras till social styrning,. Till exempel kan målet med att
användarna uppmuntras att organisera verksamhet i biblioteket vara att användarnas aktivitet förväntas
leda till ökad delaktighet och samhörighet. När ansvar på så vis delvis delegeras till användarna kan deras
känsla av ägarskap över biblioteket stärkas. Åtgärder för att öka användarnas självstyrning och
individuella ansvar kan därmed vidtas inom ramen för en social styrning, för att stärka den sociala
inkluderingen och gemenskapen i närsamhället.
Ovanstående resonemang understryker samspelet mellan nyliberal och social styrning. När biblioteket
exempelvis administreras för att skapa möten som bidrar till social sammanhållning, med syftet att öka
den samhälleliga effektiviteten, utesluter inte det målsättningar om att främja integrationen. I realiteten
överlappar med andra ord rationaliteterna ofta varandra. Dessutom är styrningen som inkluderas i social
respektive nyliberal rationalitet sammanbunden av familjelikheter, det innebär att det finns skillnader
emellan dem, men det innebär också att båda rationaliteterna är liberala (se kapitel 2 för utförligare
diskussion). Samtidigt framgår det av analysen att det dras särskilt starka linjer mellan vissa
styrningstekniker, subjektskonstruktioner och rationaliteter; när användarna styrs genom gemenskap och
konstrueras som ansvarstagande invånare så är den sociala rationaliteten ofta dominerande, medan den
nyliberala rationaliteten är mer framträdande när användarna styrs genom självstyrning och konstrueras
som självstyrande individer. Det är ingen slump. Den sociala styrningen grundas i viljan att skapa
”…social citizens with social rights” (Miller och Rose 2008, 18), vilket samspelar med subjektiviteten
ansvarstagande invånare. Den nyliberala styrningen däremot förutsätter subjekt som är autonoma och
”…obliged to be free” (Miller och Rose 2008, 18), vilket korresponderar med subjektiviteten självstyrande
individer.
Jag konstaterar också att den nyliberala styrningen är mer framträdande i Danmark, särskilt i
styrdokumenten för Köpenhamns bibliotek, medan den sociala styrningen är mer framträdande på de
svenska biblioteken som ingår i denna studie. Denna tendens avspeglas också i angränsande
politikområden. I kapitel 3 visar jag hur kulturpolitiken och digitaliseringspolitiken i Sverige och Danmark
har flera beröringspunkter, men jag belyser även väsentliga skillnader mellan länderna. Medan landets
ekonomiska tillväxt och rädslan för global konkurrens präglar politiken i Danmark är strävan efter social
inkludering och demokrati mer framträdande i Sverige, vilket återspeglar en nyliberal respektive en social
rationalitet.
Utifrån ovanstående slutsatser och diskussion har jag konstruerat en modell för att visualisera
huvudpunkterna i mitt resonemang. Jag ser dock anledning till förbehåll, redan innan modellen är
presenterad. Att omvandla tankar och resonemang till en modell är att delvis göra våld på dessa tankar
och resonemang. En modell har tydligt avgränsade ytor som begrepp kan placeras inom eller utom. Det
är visserligen möjligt att placera begrepp så att de överlappar ytor, men om gränserna upplöses för mycket
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så förlorar modellen poängen av att tydliggöra ett resonemang. Därmed reducerar modellen komplexa
resonemang. Detta är samtidigt modellens styrka, då modellen kan inspirera till nya frågor och nya
perspektiv. Men för att förenklingen ska fylla detta syfte bör modellen ses som ett medel att tänka med
och inte som en slutpunkt för tanken.

Figur 1: Modell över styrningen i folkbibliotek.

Modellen åskådliggör de två huvudsakliga rationaliteter som jag identifierar i de bibliotek som ingår i
föreliggande avhandling; en nyliberal rationalitet och en social rationalitet. Den grå pilen i bildens
nederkant indikerar att den nyliberala styrningen tenderar att tränga ut den sociala styrningen, vilket jag
diskuterar mer i avsnittet nedan. Respektive rationalitet är sammanlänkad med en teknik. Utifrån en
nyliberal rationalitet, med hjälp av tekniken självstyrning och med rummet som medel, konstrueras
självstyrande individer. Utifrån en social rationalitet, med hjälp av tekniken styrning genom gemenskap
och med rummet som medel, konstrueras ansvarstagande invånare. De streckade linjerna visar sprickorna
ut i heterotopin. Eftersom den sociala styrningen öppnar upp för heterotopa praktiker och upplevelser i
högre utsträckning än den nyliberala styrningen är de streckade linjerna från den sociala styrningen
kraftigare och fler än linjerna från den nyliberala styrningen. Till skillnad från rationaliteterna har
heterotopin inga gränser och heterotopin är därför inte placerad i ett fält. Detta understryker heterotopins
karaktär av att vara gränsöverskridande och bortom positiv bestämning.
Med modellen i ryggen, som en visualisering att tänka med, vill jag slutligen påminna om de tre slutsatser
som jag har presenterat i denna avslutande diskussion:




Bibliotekets roll är att konstruera vissa subjektiviteter.
Bibliotekets samtida roll är att konstruera självstyrande individer och ansvarstagande invånare.
Användarna styrs genom gemenskap och genom självstyrning och dessa styrningstekniker
påverkas av en nyliberal och en social rationalitet.
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Med andra ord så är folkbibliotekets roll att konstruera självstyrande individer och ansvarstagande
invånare. Därmed bidrar biblioteket till att konstruera användare som har kompetenser och vilja att klara
sig själva i biblioteket och invånare som tar ansvar för sina egna öden genom att själva agera i samhället
i stort. Obemannade öppettider bidrar till att konstruera sådana självförvaltande individer, samtidigt som
de obemannade öppettiderna förutsätter dessa subjektskonstruktioner. Innan det är dags att avsluta detta
kapitel, och denna avhandling, med att återigen sätta ljuset på biblioteket som heterotopi, diskuterar jag i
följande avsnitt några konsekvenser av rationaliteterna och subjektskonstruktionerna som omger oss.

Möjligheter och risker; rationaliteter och subjektiviteter i
förändring
Ovan lyfter jag fram subjektskonstruktioner, styrningsrationaliteter och tekniker som jag menar
framträder som särskilt betydelsefulla i biblioteken jag undersöker. Styrningsrationaliteter, subjektiviteter
och tekniker ingår i nätverk där linjerna mellan vissa rationaliteter, subjektiviteter och tekniker är särskilt
starka, vilket jag framhåller i avsnittet ovan. Samtidigt är nätverket av linjer organiskt och det ser olika ut
i de bibliotek jag undersöker. Hur dessa linjer dras påverkar både biblioteket som institution och
användarna. I detta avsnitt vill jag belysa några av konsekvenserna som de dragna linjerna kan få, dels i
relation till rationaliteterna och dels i relation till subjektskonstruktionerna. I det första stycket diskuterar
jag eventuella konsekvenser av att den nyliberala rationaliteten tenderar att tränga ut den sociala
rationaliteten, samt hur detta påverkar implementeringen av obemannade öppettider. I det andra stycket
diskuterar jag effekter av de subjektiviteter som konstrueras i biblioteket idag, både i form av risker och
möjligheter.

Gemenskap – ett medel för tillväxt?
Analysen visar att den nyliberala rationaliteten delvis tenderar att tränga in i den sociala styrningen. Jag
skriver exempelvis om hur gemenskap och social inkludering i vissa fall lyfts fram som medel för att
stärka nationens konkurrenskraft. Denna tendens lyfts också fram av andra forskare, om än uttryckt med
andra termer. Exempelvis menar Eleonora Belfiore (2002) att det fokus på social inkludering som har
genomsyrat kulturpolitiken sedan 1990-talet, som i biblioteken jag undersöker tar sig uttryck i
verksamheter som exempelvis främjar språkinlärning, digitala kompetenser och sociala nätverk, är uttryck
för en instrumentell kulturpolitik. På liknande sätt som resurstilldelning till kulturinstitutioner under
1980-talet legitimerades som en investering för att minska arbetslösheten och främja tillväxt legitimeras
resurstilldelning till kultur numer genom att det framställs som en investering för att lösa sociala problem,
menar Belfiore (2002). Hon anser att ett grundläggande problem med detta är att investeringar ska ge
avkastning och därmed blir kulturens legitimitet både beroende av att biblioteken faktiskt bidrar till social
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inkludering och av att resurstilldelning till bibliotek är ett mer kostnadseffektivt sätt att åstadkomma social
inkludering jämfört med andra alternativ. Belfiores beskrivning av en instrumentell kulturpolitik har flera
likheter med min beskrivning av en politik präglad av en nyliberal rationalitet.
I kapitel 3 visar jag hur den argumentation Belfiore (2002) beskriver har vunnit insteg i dansk biblioteksoch digitaliseringspolitik. Analysen åskådliggör också att strategidokumentet för Köpenhamns bibliotek
färgas av en nyliberal rationalitet. Konsekvenserna av att en nyliberal styrning tränger undan den sociala
styrningen kan bli att biblioteket i förlängningen förlorar sin legitimitet, vilket Belfiore antyder. När
målsättningar om integration, social inkludering eller ökad gemenskap inkluderas i en nyliberal styrning
osynliggörs effekter som inte kan relateras till effektivitet och som inte ger mätbar avkastning, men som
kan vara betydelsefulla för enskilda individer och för samhället. Värdet av att användarna exempelvis
upplever en form av gemenskap som tar sig uttryck i att de känner igen varandra och hälsar när de slår
sig ned vid datorerna, eller att de noterar att en person som brukar sitta på en särskild plats inte är där
just denna dag, går inte att omsätta i beräkningsbara enheter. Men det är just sådana förhållanden som
gör biblioteket till den särskilda plats det är och som intervjupersonerna framhåller som betydelsefull.
Till skillnad från Belfiore (2002) anser jag dock att de sociala målen inte alltid, och inte nödvändigtvis,
sätts i relation till avkastning och kvantitativt mätbara värden i termer av kostnadseffektivitet eller
avkastning i dagens bibliotek. Med andra ord kan en social rationalitet med mål om att skapa delaktighet,
social sammanhållning eller jämlika villkor styra dagens biblioteksverksamhet, utan att detta sätts i direkt
relation till en snäv ekonomisk kontext. Detta bekräftas av min analys, där sociala målsättningar endast i
begränsad utsträckning blir ett medel för en nyliberal rationalitet i de undersökta biblioteken.
Skillnaden mellan en nyliberal respektive en social styrning och konsekvenserna av dessa kan också
uttryckas i termer av konkurrens respektive gemenskap. När bibliotek styrs enligt en nyliberal rationalitet
är konkurrens det underliggande temat, även om problematiseringarna som behandlas är segregation eller
bristande sammanhållning. Lösningen på problematiseringarna syftar nämligen till att bidra till
konkurrensfördelar gentemot en annan grupp. Exempelvis legitimeras biblioteket av att verksamheten
stärker sammanhållningen i staden eller byn, vilket ger konkurrensfördelar gentemot andra städer eller
byar (G. Johansson, Lindberg, och Rivano Eckerdal 2015). Biblioteket kan också legitimeras av att det
bidrar till social sammanhållning som gynnar nationen i förhållande till andra nationer i den globala
konkurrensen. Oavsett vilket så är det bibliotekets bidrag i ett sammanhang av konkurrens som betonas.
Detta kontrasterar mot den sociala styrningen, där social sammanhållning är ett mål i sig. Om
sammanhållning blir ett medel för konkurrens riskerar kärnan i det värde som sammanhållningen utgör
att korrumperas, eftersom konkurrens strider mot den mening som vi ger begreppet sammanhållning.
Konkurrens förutsätter nämligen skillnader, eftersom skillnader anses driva utvecklingen framåt
(Foucault 2008b, 142), men skillnader – och klyftor – motverkar sammanhållning.
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Självstyrande individer – från anomali till norm
De slutsatser jag drar i föregående avsnitt visar att bibliotekets roll i dagens samhälle är att konstruera
vissa subjektiviteter och att de subjektiviteter som konstrueras i dagens bibliotek är andra än de som
konstruerades under bibliotekets barndom. En väsentlig konsekvens av detta är att det självförvaltande
och aktiva subjekt som förutsätts under bibliotekets obemannade öppettider manifesterar att normen för
biblioteksanvändare har förskjutits. Från att användaren under tidigt 1900-tal formades som ett subjekt i
behov av vägledning, formas användaren numer som en rationell individ som ska klara sig själv. Denna
norm har en mångfald effekter, inte minst för de användare som konstrueras som misslyckade
självstyrande individer eller som misslyckade ansvarstagande invånare – det vill säga den beroende
individen som saknar tillräckliga kompetenser och vilja att klara sig själv.
När den rådande subjektskonstruktionen var en individ i behov av vägledning och kontroll kunde
användare med bristande kompetens inkluderas i den normaliserade subjektskonstruktionen. Visserligen
delades användarna in i kategorier utifrån bland annat ålder och läsvana, men de ansågs alla ha behov av
bibliotekariens kontrollerande blick för att tillgå upplysningen på rätt sätt (Skouvig 2004). Det var till och
med så att en majoritet av användarna ansågs ha bristande läsvana, vilket poängterades när bibliotekets
verksamhet skulle legitimeras (Skouvig 2004, 146). Dagens liberala subjektskonstruktioner medför istället
att den beroende användaren med bristande kompetenser blir en anomali som kräver särskild behandling
för att omskapas till den självstyrande individ som konstrueras som normen. Denna förändring för med
sig både risker och möjligheter. Nedan berör jag först risker som den förändrade subjektskonstruktionen
innebär, för att därefter framhålla möjligheter.
Folkbibliotek i Danmark och Sverige har traditionellt haft i uppdrag att utjämna klyftor. De obemannade
öppettiderna och normaliseringen av självstyrande individer riskerar att verka i motsatt riktning, genom
att användare som har kompetens och vilja att självförvalta kan nyttja den ökade tillgängligheten i högre
utsträckning än användare som inte klarar sig själva i biblioteket. Därmed tenderar bibliotek med
obemannade öppettider att gynna de subjektskonstruktioner som dominerar i det omgivande samhället,
snarare än att kompensera missgynnade subjektiviteter. Därmed riskerar de obemannade öppettiderna
att förstärka en existerande ojämlikhet istället för att minska klyftorna.
Normaliseringen av självstyrande och ansvarstagande individer tenderar också att osynliggöra
bakomliggande orsaker till att vissa användare inte kan eller vill klara sig själva. När biblioteket fokuserar
på individen och dennes kompetenser kan nämligen bibliotekets egen administration som potentiellt
missgynnar vissa grupper av användare hamna i skymundan. Med andra ord är det individen som är i
strålkastarljuset, istället för spelplanen som har strukturerats på ett sätt som kräver ett visst uppförande.
Exempelvis förutsätter de obemannade öppettiderna en hög nivå av tillgänglighet till materialet eftersom
det inte finns bibliotekspersonal på plats som kan kompensera för eventuella brister, genom att till
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exempel ta fram en pall för att nå material som är placerat högt upp eller genom att översätta eller förklara
information.
I detta sammanhang bör också den förgivettagna viljan att klara sig själv problematiseras. För att ta ett
exempel. Bibliotekarier anses idag ha en viktig roll i att ”…stötta och utveckla människors medie- och
informationskompetens” (Sundin 2018, 104). Detta belyser svårigheten i att kategorisera användare som
antingen kompetenta eller inkompetenta, eftersom också användare som kan klara sig själva kan gynnas
av att utveckla sin media- och informationskompetens. Denna kompetensutveckling kan bland annat ske
genom att användare interagerar med bibliotekspersonal. I en sådan situation är användaren varken
inkompetent eller kompetent, utan användaren omvandlar sig själv genom att bilda sig i en process där
bibliotekarien medverkar. När självstyrande individer prioriteras framför relationen mellan användare och
bibliotekarie riskerar det därmed att leda till att bibliotekets mer komplexa uppgifter som involverar
bibliotekarier negligeras. Att vissa subjekt betraktas som ”beroende” är med andra ord inte en essentiell
egenskap, utan en relationell; det är i den specifika kontext som biblioteket utgör när det är administrerat
på ett visst sätt under obemannade öppettider som användaren inte kan klara sig själv.
Samtidigt som ovanstående risker är värda att beakta så vill jag framhålla att subjektets förändrade
position i biblioteket kan ge användaren ett ökat spelrum. Om användaren tidigare sågs som en individ i
behov av vägledning och var underställd disciplinering och kontroll, kan konstruktionen av självstyrande
individer och ansvarstagande invånare innebära en tillit till att användarna klarar sig själva. Därmed kan
användarna få utrymme att handla enligt egna önskemål och målsättningar. Detta kan resultera i att
användarna upplever ett ökat ägandeskap över biblioteket, vilket kan resultera i att de också omformar
biblioteksrummet efter egna önskemål och behov. I mitt material manifesteras detta bland annat av att
användare tar rummet i besittning, framförallt under obemannade öppettider, och använder det på nya
sätt. Exempelvis sätter sig vuxna i de sköna sofforna i ungdomsavdelningen, eftersom dessa inte nyttjas
av andra under obemannade öppettider. Här ser jag en öppning mellan en social rationalitet och
heterotopa praktiker som sträcker sig bortom styrningsrationaliteten, genom att den sociala styrningen
ger utrymme för värden som inte är kvantifierbara, så som delaktighet och mellanmänskliga möten. Att
användarna har möjlighet att nyttja rummet på andra sätt är betydelsefullt, eftersom det krävs att
användarna faktiskt kan medverka till att ändra spelreglerna för att verklig delaktighet ska praktiseras. En
sådan delaktighet möjliggör motrörelser och annanhet. I nästa avsnitt fördjupar jag diskussionen om
motrörelser och biblioteket som heterotopi.

Att konstruera sig på andra sätt
Styrning är inte bara styrning av andra, utan också av sig själv, och subjektivering är inte bara makt över,
utan också makt till (jfr. Milchman och Rosenberg 2011). Därmed kan jagteknologier både vara befriande
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praktiker och underkastande praktiker. För subjektiveringen är denna dubbelhet central. Dubbelheten
finns också inbyggd i ordet subjekt som har två betydelser: ”subject to someone else by control and
dependence; and tied to his [sic] own identity by a conscience or self-knowledge” (Foucault 1982, 781).
Att subjektiviteten på samma gång utgörs av ett förhållande till andra och till sig själv bidrar till begreppets
komplexa karaktär, samtidigt som just dubbelheten är påtaglig i mitt empiriska material och i analysen av
detta. Ovan belyser jag slutsatser som relaterar till subjektiveringen som en makt över användarna, det vill
säga den ena sidan av denna dubbelhet. I detta avsnitt vill jag lyfta fram avslutande reflektioner och
slutsatser som berör den andra sidan av dubbelheten, det vill säga hur användarnas
subjektskonstruktioner också möjliggör makt till.

Den tredje rationaliteten eller icke-rationalitetens varande
Jag talar i föregående avsnitt om en social och en nyliberal styrningsrationalitet. Samtidigt visar analysen
att det också finns något vid sidan av dessa styrningsrationaliteter; handlingar som manifesterar en
annanhet som varken strävar efter effektivitet eller social sammanhållning. Ska detta andra förstås som
en annan (tredje) rationalitet, eller ska det förstås som en icke-rationalitet? Det är en fråga som har följt
mig genom arbetet med denna avhandling.
Om denna annanhet benämns som en tredje rationalitet (vid sida av den nyliberala och sociala
styrningsrationaliteten) implicerar det ett mål att sträva mot och ett sätt att tänka om hur saker är och
borde vara. Konstruktionen av annanheten som en tredje rationalitet begränsar därmed annanheten till
att vara något, och därmed till att inte vara annat. Om annanheten istället betraktas som en ickerationalitet definieras den inte utifrån vad den är, utan utifrån vad den inte är. På så vis kvarstår
möjligheten av diversitet och mångfald. Foucault (2008b, 269) utgår från en sådan negativ definition när
han beskriver icke-rationalitet som en handling som inte på något sätt syftar till att optimera fördelningen
eller placeringen av resurser för att uppnå ett visst mål. Samtidigt förutsätter en sådan negativ förståelse
en norm som icke-rationaliteten konstrueras i förhållande till, eftersom icke-rationaliteten saknar egen
mening och eget innehåll. Också detta är problematiskt.
När jag nu skriver på det sista kapitlet i denna avhandling har jag fortfarande ingen tillfredställande lösning
på ovanstående problematik. Istället har avhandlingsprocessen fått mig att se värdet av att hålla frågan
öppen och fortsätta att utforska möjligheterna som olika alternativ ger, utan att göra någon definitiv
kategorisering. Kanske är det så att svårigheten att bestämma annanhetens tillhörighet beror på dess
karaktär av icke-vetande, det vill säga dess karaktär av att stå bortom mätbarhet och klassifikationer (jfr.
Bornemark 2017). Det är trots allt i omöjligheten till en positiv bestämning som bibliotekets frigörande
potential grundläggs. Detta relaterar till hur litteraturvetaren Sven Anders Johansson (2018, 49) framhåller
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att vi måste ge oss ut i det meningslösa – det icke-rationella – för att förändra det rådande. I det här
sammanhanget vill jag återge Foucaults tankar om möjligheten till motstånd i dagens samhälle.
Maybe the target nowadays is not to discover what we are but to refuse what we are. We have to imagine and
to build up what we could be to get rid of this kind of political “double bind”, which is the simultaneous
individualization and totalization of modern power structures. /…/ the conclusion would be that the political,
ethical, social, philosophical problem of our days is not to try to liberate the individual from the state’s
institutions but to liberate us both from the state and from the type of individualization which is linked to the
state. We have to promote new forms of subjectivity through the refusal of this kind of individuality which has
been imposed on us for several centuries.

(Foucault 1982, 785)
Att inte tolka sin egen subjektivitet utifrån en mall som definierar den, utan att istället vägra den liberala
subjektskonstruktionen, är med andra ord en motståndshandling som bidrar till att skapa en annan
subjektivitet. Vägran representerar därmed ett motståndstagande mot den liberala styrningsrationaliteten,
men den pekar inte mot vilken subjektivitet som istället ska konstrueras. Det som gör denna vägran
möjlig är subjektskonstruktionernas kontingenta karaktär. Själva insikten om subjektivitetens
föränderlighet kan på så vis bli en uppmuntran att forma andra subjektiviteter (jfr. Foucault 1993a, 222–
23). Dessa andra subjektiviteter utgör grunden för motrörelser, som jag belyser i följande stycke.

Motrörelser och sprickor i styrningsrationaliteten
Foucault (2007, 198–99) skriver att hemliga sammanslutningar, som frimurarna, bildar en form av
”motsamhällen” (”counter-society”) genom att de representerar ett annat sätt att uppföra sig och styrs av
andra människor mot andra mål. Min analys visar att biblioteket kan verka på motsvarande sätt. Den fjärde,
och sista, slutsatsen jag lyfter fram är därmed att: bibliotek kan verka som en annan plats – en tredje
plats (vid sidan av ekonomi och politik) – som överskrider gränser och erbjuder plats för
användarnas gränsöverskridande.
Det är när biblioteket öppnar upp för möjligheter till reflektion och gränsöverskridande praktiker som
strider mot den liberala rationaliteten som biblioteket blir ett rum för det Foucault (2007, 194, 201)
benämner ”counter-conduct” – en rörelse som eftersträvar en annan form av styrning. Jag översätter
”counter-conduct” till motrörelse, där rörelse ska förstås som en individs handling som leder till en
lägesförändring och inte som ett kollektivs handlande (jfr. Svensk ordbok: utgiven av Svenska Akademien
2009). I förhållande till intervjupersonernas berättelser ser jag det som en motrörelse att inte inordna sig
under logiken av produktivitet, effektivitet och tidspress som kännetecknar den liberala rationaliteten.
När användarna på det sättet (upp)lever biblioteket som heterotopi utför de handlingar utan definierade
målsättningar, som att planlöst botanisera bland hyllorna eller sjunka ned i en fåtölj och bläddra i en
tidskrift utan att sträva efter att inhämta viss information. Intervjupersonernas benämningar av
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biblioteket som ”frirum”, ”tillflyktsort” eller ”en annan värld” vittnar om bibliotekets roll för reflektion,
avslappning och lugn.
Upplevelsen av biblioteket som heterotopi är inte tillfällig eller slumpartad, utan den samspelar med en
viss administration av biblioteket. Inte minst innebär lånecirkulationen i biblioteket att särskilda praktiker
upprättas som skiljer sig från det omgivande samhällets kommersiella konsumtionskultur. Också
mångfalden av praktiker som biblioteket innefattar är betydelsefull, eftersom denna mångfald inkluderar
rum för reflektion och erfarande som rör sig i icke-vetandets domäner, det vill säga bortanför det som
kan mätas och räknas (jfr. Bornemark 2017). Biblioteket som plats och som institution kan därmed ses
som en motrörelse mot den allomfattande nyttomaximering som den liberala styrningsrationaliteten
påbjuder, samtidigt som enskilda biblioteksanvändares heterotopa praktiker förflyttar perspektivet, vilket
konstituerar en rörelse mot styrningsrationaliteten (jfr. S. A. Johansson 2018). Användaren som nyttjar
biblioteket på detta sätta undflyr på så vis kategorier som aktiv och passiv, beroende och oberoende.
Liksom de exempel på motrörelser som Foucault (2007, 200) nämner så vänder sig varken biblioteket
eller användarna mot en suverän makt när de bryter mot styrningsrationaliteten, utan de avviker från den
logik och det uppförande som proklameras av den liberala rationaliteten. När jag tar utgångspunkt i
användarens upplevelser av lugn eller reflektion är det därför inte relevant att tala om hur dessa praktiker
bidrar till effektivitet eller gemenskap, eftersom uppförandet sker vid sidan av styrningen av andra. Istället
utgör uppförandet en form av självstyrning (Foucault 2007, 195). Användarnas heterotopa praktiker i
form av icke-effektivt och onyttigt agerande visar därigenom andra sätt att vara och andra sätt att styras,
där makt över har förbytts till makt till (reflektion, eftertanke, bildning, avslappning, et cetera). Därmed kan
användarnas kontemplativa uppförande i biblioteket ses som en vägran att styras enligt en liberal
styrningsrationalitet och som en vägran mot en sådan subjektivering.
De heterotopa praktikerna pekar på så vis mot mellanrummen, glappen och sprickorna i
styrningsrationaliteten. Dessa sprickor är ibland minimala, vilket följande exempel visar: Jag konstaterar
ett flertal gånger i denna avhandling att användarna lämnas att klara sig själva under obemannade
öppettider. Därmed kan det framstå som att användarna i denna situation saknar valmöjligheter. Men
bortsett från valet att inte alls besöka biblioteket under obemannade öppettider, som trots allt också
måste beaktas, så finns det andra alternativ. Användare hittar nämligen vägar att navigera i denna
situation, som vid en första anblick inte rymmer alternativ – de hittar sprickor i styrningsrationaliteten
som möjliggör andra sätt att styra eller styras. Ett exempel på detta är intervjupersonen som berättar att
hon reserverar böcker för att enkelt kunna tillgå dem under bibliotekets obemannade tider (Intervju,
Vuxen med barn, Kävlinge4). Därmed tar hon hjälp av bibliotekspersonalen även om personalen inte är
närvarande i biblioteket under hennes besök. Denna praktik visar att styrningsrationaliteten inte utesluter
användares möjligheter att agera annorlunda, samtidigt som praktiken belyser att biblioteket är
administrerat för ett visst sätt att handla – att klara sig själv i biblioteket – som intervjupersonen bryter
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mot (för vad hade hänt om alla användare reserverade böcker på liknande sätt?). Intervjupersonens
reservation av böcker kan därmed förstås som en praktik av frihet som visar att styrning är ett reflexivt
och etiskt begrepp (Milchman och Rosenberg 2011, 228). Genom att reservera böckerna omformar
intervjupersonen spelplanen och skriver om de icke-formaliserade spelreglerna. Denna självstyrning kan
därmed inte förstås utifrån en social eller nyliberal rationalitet, även om praktiken att reservera böcker
utifrån intervjupersonens perspektiv är ett effektivt sätt att handla. Men det är inte effektivt i bemärkelsen
av en effektiv disponering av bibliotekets resurser och därmed manifesterar handlingen en annan
rationalitet – eller icke-rationalitet.

Faror och möjligheter
Utifrån utgångspunkten att bibliotekets roll är att konstruera subjektiviteter kan vi fråga oss vilken (eller
vilka!) subjektivitet(er) som biblioteket bör bidra till att konstruera. I linje med Foucaults reflektion om
möjligheten till motstånd tror jag dock att svaret på den frågan är en vägran av det bestående, snarare än
en positiv bestämmelse. Med andra ord anser jag inte att biblioteket ska eftersträva konstruktionen av en
viss subjektivitet, utan istället önskar jag att bibliotek verkar för möjligheten till en mångfald av
subjektiviteter. I det sammanhanget är det relevant att konstatera att de subjektiviteter som biblioteket
bidrar till att konstruera inte behöver avspegla de dominerande subjektiviteterna som konstrueras i
samhället, utan jag hävdar att biblioteket kan – och bör – verka som en arena för motrörelser genom att
erbjuda plats för annanhet. Detta blir särskilt aktuellt i ett sammanhang där det omgivande samhället
utifrån en nyliberal styrning framhåller effektivitet, konkurrenskraft och optimering av individens
resurser.
Att främja andra subjektiviteter är att ge plats åt en mångfald av verksamheter, som inte nödvändigtvis
ger mätbara effekter och som inte måste utvärderas i kvantitativa termer. Värdet av sprickor och
mellanrum, som i sig konstituerar tredje platser, kan inte översättas i ekonomiska termer eller i
beräkningsbara kalkyler. Istället kommer de till uttryck i ord som ”frirum” och ”tillflyktsort”, som
intervjupersonerna uttrycker. Det är ord fyllda av mening och levda erfarenheter, ord som kan rymma
minnet av ett tidigare hem och som associerar till lugn, trygghet och reflektion.
Även om inte biblioteket kan administreras som heterotopi, på grund av heterotopins karaktär av
obestämbarhet, så kan möjligheten av heterotopa upplevelser och praktiker främjas. När den nyliberala
rationaliteten koloniserar den sociala rationaliteten och gör sociala målsättningar till medel samtidigt som
strävan efter effektivitet styr verksamheten, så täpps sprickorna igen så att potentiella vägar till heterotopa
upplevelser döljs. När enbart värden som kan översättas i kvantifierbara enheter som kan räknas och
mätas inkluderas i ”sanningen” riskerar med andra ord biblioteket att i mindre utsträckning verka som
den heterotopa plats som intervjupersoner tillskriver mening. En sådan utveckling dränerar inte bara
186

biblioteket som heterotopi, utan det försvagar också bibliotekets möjligheter att främja sociala mål genom
att också det som kan mätas, räknas och kalkyleras förlorar sin mening när det avskärmas från
erfarenheterna och upplevelserna som alltid med nödvändighet befinner sig i det omätbaras – ickevetandets – domän (Bornemark 2017, jfr.).
I vår samtid präglad av nyliberalism där de normaliserade subjektskonstruktionerna framstår som allt
trängre är bibliotek viktiga arenor för olika former av motrörelser. Införandet av obemannade öppettider
är inte svaret på hur bibliotek kan bli sådana arenor, men min analys visar att obemannade tider kan bidra
till bibliotekets heterotopa potential. Men om obemannade öppettider ska formuleras som makt att, istället
för makt över, måste detta ”om” ges en viss mening: Om självförvaltningen i biblioteket upplevs som ett
valbart komplement som inte ersätter interaktion med bibliotekarien; Om allas tillgång till
biblioteksrummet och bibliotekets service under obemannade tider problematiseras och särskild hänsyn
tas till användare som löper risk att exkluderas; Om användarna ges verklig möjlighet att omforma
biblioteksrummet och ändra spelreglerna efter sina behov; Om inte verksamheten reduceras och
förkrymps av bristande resurser och krav på effektivitet; Om biblioteket administreras så att en mångfald
praktiker bereds plats, oavsett deras eventuella mätbara ”nytta”; Om benämningar som ”frirum” och
”tillflyktsort” är vägledande för att stärka de kvaliteter som dessa ord signalerar – i sådana fall kan
obemannade öppettider bidra till att möjliggöra användarnas vägran att subjektiveras enligt den logik som
formar oss som självstyrande och ansvarstagande individer som endast återskapar det existerande
samhället. Då kan användarnas gränsöverskridande och kreativa subjektskonstruktioner istället
möjliggöras som bryter mot styrningsrationalitetens ekonomiska logik och värdesätter motrörelser,
reflektion och gemenskap.

Inblick och utblick
I denna avhandling har jag inspirerats av och nyttjat teorier som kan placeras i Michel Foucaults
universum (där universum ska förstås som det gränslösa och abstrakta landskap det är) för att undersöka
hur biblioteksanvändare styrs och styr sig själva i folkbibliotek med obemannade öppettider. Jag har
utforskat de rationaliteter som bidrar till att forma danska och svenska folkbibliotek, och jag har
analyserat användarnas upplevelser och praktiker som sträcker sig bortom dessa rationaliteter.
Avhandlingen intar därmed nya perspektiv till hur bibliotekets roll i dagens samhälle kan förstås och
belyser hur obemannade öppettider är en integrerad del av bibliotekets samtida funktion att konstruera
vissa subjektiviteter. Jag hoppas dessutom att avhandlingen bidrar med inspiration till hur begrepp och
teorier utvecklade av Foucault kan tas i bruk för att tänka kring samtida fenomen som involverar makt
och styrning, individer och samhälleliga institutioner.

187

Denna avhandling är, som all forskning, ett resultat av val. Av detta följer att det finns oändliga möjliga
spår att utforska, som jag har valt bort. Vissa bortval, eller begränsningar, finns det anledning att dröja
vid, eftersom de pekar mot områden som hittills är obeforskade, men som vore intressanta och relevanta
att utforska. Ett sådant område är biblioteket som en plats för alla, som jag diskuterar i analysen. Även
om jag i diskussionen noterar mångtydigheten i begreppet ”alla” så analyserar jag inte hur användare med
olika förutsättningar, såsom ålder, utbildning, funktionsvariationer, kön, et cetera, kan tillgå – och faktiskt
tillgår – biblioteket under obemannade öppettider. Mitt material inkluderar inte personer med exempelvis
funktionsnedsättning och jag förhåller mig inte till utbildningsnivå eller andra personliga förutsättningar
i analysen. Samtidigt är tillgänglighet grundläggande för bibliotek med obemannade öppettider och det är
i relationen mellan användarnas personliga förutsättningar och biblioteket som tillgängligheten
konstrueras. Därför finns det anledning för framtida forskning att undersöka hur användare med olika
förutsättningar tillgår och nyttjar biblioteket under obemannade öppettider. Behovet av sådan forskning
påvisas också av min diskussion i kapitel 5 om hur subjektets position påverkar biblioteksrummets
funktion, då en och samma situation kan upplevas på diametralt olika sätt beroende på användarens
subjektsposition – som i sin tur påverkas av användarens individuella förutsättningar.
Denna avhandling understryker biblioteksrummets betydelse. Jag påtalar att samtliga styrdokument jag
analyserar framhåller biblioteket som mötesplats och bibliotekets roll för att främja demokrati, social
inkludering och gemenskap. Jag ser anledning att ytterligare utforska bibliotekets roll att främja social
hållbarhet. Jag undrar exempelvis hur biblioteket tillskrivs uppdraget att verka för mål om social
sammanhållning och hållbarhet och jag ser behov av att utforska den mening som sådana målsättningar
ges. Föreställningen att biblioteket är en offentlig och demokratisk plats som främjar integration och
sammanhållning förutsätter dessutom att biblioteksrummet är en trygg plats där användarna känner tillit
– både till varandra och till institutionen. I analysen diskuterar jag förhållandet mellan säkerhet, frihet och
tillit och konstaterar att säkerhet är något som konstrueras och administreras. Samtidigt har användarna
olika upplevelser av vad som är ett tryggt biblioteksrum – åtgärder som kan öka en användares känsla av
trygghet kan innebära otrygghet för en annan. Min analys visar dessutom att de obemannade öppettiderna
påverkar användarnas upplevelse av trygghet i biblioteket. Därför ser jag ett behov av framtida forskning
som undersöker hur biblioteket konstrueras som en säker plats och som utforskar användarnas
upplevelser av trygghet och tillit i biblioteket.
Allt sedan jag påbörjade min forskning om bibliotek med obemannade öppettider har jag otaliga gånger
fått frågan om det är positivt eller negativt att bibliotek inför sådana tider. När jag har antytt att det inte
finns något enkelt svar på frågan har jag ombetts att åtminstone säga vad jag tycker om fenomenet. Min
förhoppning är att den som läser denna avhandling ska se att min vägran att ge ett rakt svar beror på att
det inte finns några raka svar. Obemannade öppettider kan å ena sidan vara bibliotekets reaktion på krav
om effektivt resursutnyttjande och snäv resurstilldelning. Å andra sidan kan obemannade öppettider
manifestera en vilja att stärka tillgängligheten och öka användarnas möjligheter att omforma biblioteket
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efter sina behov och önskningar. Samtidigt bidrar de obemannade öppettiderna till att konstruera
självstyrande subjekt. Dessa subjekt kan ses som nyliberala subjektskonstruktioner som bidrar till en
effektiv administration av biblioteket och samhället i stort genom att ta ansvar för sina egna öden och
klara sig själva. Men dessa subjekt kan också göra bruk av jagteknologier och omforma sig till
subjektiviteter som bryter mot den liberala styrningsrationaliteten. Införandet av obemannade öppettider
är med andra ord i sig varken en bra eller en dålig reform utan det är ett sätt att styra användarna, samtidigt
som det kan ge användarna makt att styra sig och sin omgivning.
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SAMMANFATTNING

Våra vardagliga liv präglas inte av tvingande åtgärder som förhindrar oss att utföra vissa handlingar. I
dagens liberala samhälle sker styrning istället genom att makt utövas gentemot andras handlingar (Dean
2010; Foucault 2008b, 186; Rose 1999, 4). På så vis påverkas deras uppförande. Det innebär att styrning
praktiseras genom självstyrning; vi styrs att själva handla och uppföra oss ansvarsfullt i en viss riktning.
Folkbibliotek är en integrerad del av samhällets styrningsteknologier och bidrar till att forma invånarna.
Även i bibliotek förväntas invånarna klara sig själva i stor utsträckning. Införandet av obemannade
öppettider, det vill säga tider då användarna själva kan ta sig in i biblioteksrummet och ta del av
bibliotekets service när bibliotekspersonal inte är på plats, manifesterar användarnas ökade
självförvaltning.
Utifrån en Foucault-inspirerad utgångspunkt undersöker denna avhandling folkbibliotek i Danmark och
Sverige med obemannade öppettider. Genom att sätta styrningen av användarna i centrum analyserar jag
biblioteket utifrån nya perspektiv. Jag ser bibliotek med obemannade öppettider som ”självstyrning
dragen till sin spets”, vilket medför att undersökningen av bibliotek med obemannade öppettider också
är en analys av vår tids styrning. Med utgångspunkt i användarnas upplevelser undersöker jag också det
som finns bortom styrningen. Genom att nyttja Foucaults (1986) begrepp heterotopi analyserar jag hur
biblioteket ger plats för reflektion och gränsöverskridanden, vilket konstituerar biblioteksrummet som
en tillflyktsort. Följande forskningsfrågor vägleder min analys:



Hur styr användarna sig i biblioteksrummet, och hur blir de styrda?
Hur relaterar användarnas självstyrning i biblioteket till ett större sammanhang av självstyrning i samhället?
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Hur kan användarnas upplevelser som överskrider styrningsrationaliteten förstås, och hur relaterar dessa
upplevelser till styrningsrationaliteten?

Det empiriska materialet utgörs av femton semistrukturerade intervjuer med användare, observationer i
biblioteksrummet samt analys av styrdokument. Två folkbibliotek i Danmark och två i Sverige ingår i
studien. Forskningen är inte komparativ, men jag kontrasterar biblioteken mot varandra för att likheter
och skillnader tydligare ska framträda, i syfte att synliggöra sådant som annars hade kunnat tas för givet.
I analysen gör jag två läsningar av mitt material. Först analyserar jag bibliotekets rationaliteter, genom att
fokusera på hur användarna styrs och styr sig själva i biblioteket. Sedan läser jag biblioteket som
heterotopi och fokuserar på användarnas upplevelser av biblioteket som en plats för annanhet.
Utifrån analysen drar jag följande huvudsakliga slutsatser, som bidrar till fördjupad förståelse av
folkbibliotek: Bibliotekets samtida roll är att konstruera självstyrande individer och ansvarstagande invånare.
Därmed bidrar bibliotek till att konstruera användare som har kompetens och vilja att klara sig själva i
biblioteket, och invånare som tar ansvar för sitt eget öde genom att själva agera i samhället. Obemannade
öppettider medverkar till att konstruera dessa självförvaltande individer, samtidigt som de obemannade
öppettiderna är ett uttryck för en förväntan att användarna ska klara sig själva. Avhandlingen tillför
samtidigt en ny förståelse av bibliotek som rum bortom styrningsrationaliteten. Bibliotek kan verka som
tredje platser som överskrider gränser och erbjuder plats för användarnas gränsöverskridande. Därmed
kan bibliotek främja andra subjektskonstruktioner och öppna för motrörelser.
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BILAGA 1
Intervjuguide 20.09.2016
Bakgrund
Hur gammal är du? Vad har du för utbildning? Vad arbetar du med/studerar/arbetslös?
Bor du nära det här biblioteket?
Hur ofta besöker du biblioteket? Under bemannade eller obemannade tider?
Vad tycker du om det här biblioteket? Vad är bra/dåligt?
Besöker du också andra bibliotek? Varför?
Brukar du besöka biblioteket när det är obemannat? Varför?

Bibliotekshistoria
Har du alltid använt dig av bibliotek? Under vilka perioder har du använt biblioteket mer/mindre?
Har du använt biblioteket till olika saker? Till vad? I samband med vad?
Är biblioteket viktigt för dig/i ditt liv?
Vad är ett bra bibliotek för dig?

Biblioteksbesök
Vad gjorde du under ditt senaste besök på biblioteket under obemannade öppettider, berätta!
Hur länge var du där ungefär?
Gick du dit själv eller tillsammans med någon?
Hade du ett bestämt syfte med besöket? Vad?
Använde du datorer, lånemaskiner? Till vad?
Pratade du med andra användare?
Var detta ett typiskt biblioteksbesök för dig? Varför/varför inte?
Skiljer sig det här besöket från de du brukar göra under bemannade tider, hur?

Obemannade/bemannade bibliotek
Hur skulle du beskriva vad ett bibliotek är?
Hur skulle du beskriva vad ett obemannat bibliotek är för någon som inte vet?
När var du första gången på ett obemannat bibliotek? Kommer du ihåg hur du upplevde det? Var det
något särskilt som du tänkte utmärkte det obemannade biblioteket?
Hur märker du om biblioteket är obemannat?
Gör du samma saker under bemannade som obemannade tider?
Vad kan du göra när personal är där?
Vad kan du göra när det är obemannat?
Föredrar du att besöka biblioteket under bemannade eller obemannade tider?
När du är på biblioteket under bemannade öppettider, händer det då att du talar med bibliotekarien? Kan
du komma ihåg vad du sist talade med en bibliotekarie om/frågade om?
Har du en favoritplats i biblioteket? Var?
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Händer det att du blir störd av andra användare på biblioteket?
Vilken känsla/stämning beskriver biblioteket?
Har du någon gång känt dig otrygg i biblioteket? Kan du berätta om det?
Finns det något som skulle få dig att känna dig tryggare?

Digitala verktyg
Brukar du använda bibliotekets webbsida? Brukar du söka i bibliotekskatalogen?
Kan du berätta om när du senast använde bibliotekets webbsida?
Använder du webbsidan hemifrån/utanför biblioteket? Inför biblioteksbesök?
Lånar du e-böcker? Använder du databaser och annat material som finns online?
Upplever du att datorer, maskiner för återlämning och utlån etc, gör det enklare att använda biblioteket?
Vad gör du om något inte fungerar?
Händer det att du inte förstår hur maskinerna ska användas? Vad gör du i så fall?

Bibliotekets roll
Tycker du att det är bra att det finns obemannade öppettider på bibliotek?
Varför? Varför inte?
Vilka är bibliotekariens viktigaste arbetsuppgifter tycker du?
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BILAGA 2
Exempel på observationssvepning

Ovanstående bild är ett exempel på en observationssvepning. Kryssen markerar var användarna befinner
sig. Jag har också markerat om det är en kvinna (”K”) eller man (”M”), om användaren läser (”L”),
botaniserar bland materialet (”B”), studerar/arbetar (”St”), har egen dator (”ED”) samt uppskattad ålder.
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BILAGA 3
Information till intervjupersonerna

Forskningsprojekt om obemannade bibliotek/åbne biblioteker
Vad handlar forskningen om?
Jag som genomför projektet heter Lisa Engström och är doktorand (forskarstuderande) vid Köpenhamns
Universitet. Avhandlingen förväntas vara klar i början av 2019. Jag forskar om användares föreställningar
och förväntningar på folkbibliotek som också har öppet när det inte finns tillgängliga bibliotekarier (Åbne
biblioteker). Jag undersöker också vad användarna/brukarna gör i biblioteket.
För att kunna undersöka detta genomför jag studier på två folkbibliotek i Danmark och två i Sverige. Där
gör jag bland annat intervjuer med användare.

Vad innebär det för dig som intervjuas?
Du som ställer upp och låter dig intervjuas kommer givetvis att anonymiseras. Det kommer alltså inte att
vara möjligt för en utomstående att se vilka biblioteksbrukare/biblioteksanvändare som uttalar sig. Om
du har sagt ja till att medverka, men ångrar dig (innan studien är publicerad), är det bara att meddela mig
detta.

Kontaktuppgifter
Om du undrar något eller vill veta mer får du gärna kontakta mig.
Mail: lisa.engstrom@hum.ku.dk, tel: xxx

Slutligen, tack för att du tar dig tid och ställer upp och låter dig intervjuas. Det bidrar till att möjliggöra
det här forskningsprojektet!
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