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1. Inledning
När jag började fundera över val av uppsatsämne hade tillbyggnaden av Stockholms
stadsbibliotek plötsligt avbrutits. Ett konsultföretag hade anlitats för en riskanalys.
Analysen visade att budgeten skulle komma att överskridas med 500 miljoner, varför
kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt drog i nödbromsen. Budgeten, som var fastslagen
till 800 miljoner, hade nu hamnat på 1,3 miljarder. Riskanalysen som bestod av sex
power point-bilder, var enligt många inte särskilt grundlig. Fredrik Söderling, skribent i
Dagens Nyheter, skrev att om man är konspiratoriskt lagd kan man fråga sig varför
projektet avbröts en månad innan konstruktionen av fyra nya sportarenor i Stockholmsområdet fick klartecken.1 Sjöstedt svarade i sin blogg att sportarenorna inte hade med
tillbyggnaden av stadsbiblioteket att göra. Sportarenor är ju i slutändan kostnadsneutrala.2
I sista numret av Biblioteksbladet 2009 kunde man läsa en artikel av Åsa Ekström där
hon redogjorde för folkbibliotekets ekonomiska situation under 2009. Året präglades av
besparingar inom folkbiblioteken; biblioteksfilialer stängdes ner; nedskärningar som
medförde kortare öppettider för biblioteken genomfördes etc. I ljuset av rationaliseringarna inom biblioteksområdet, tycker jag inte att det plötsliga avbrottet av tillbyggnaden, trots att den påbörjade processen redan hade kostat 24 miljoner, är lika
uppseendeväckande som den höga koncentrationen av pengar till en enskild biblioteksbyggnad. Med tanken på att Stockholms stadsbibliotek är en av Sveriges kändaste
byggnader råder det ingen tvekan om att Stockholm som stad skulle få stor
internationell uppmärksamhet inom kultur- och arkitekturvärlden i samband med
tillbyggnaden. Frågan jag ställde mig var således vad man faktiskt investerade i?
Folkbildning och kultur åt medborgarna eller internationell uppmärksamhet? Sjöstedt
hade kanske beräknat att tillbyggnaden också skulle bli kostnadsneutral? Att en satsning
på kulturen skulle betala sig genom att generera pengar inom andra områden?
Samtidigt läste jag i Biblioteksbladet om satsningarna på digitalisering, debatter om hur
Googles världsbibliotek hotar det offentliga biblioteket, men hur digitaliseringen i sig är
folkbibliotekets räddning. I begreppet informationskompetens som jag stötte på i min
fortsatta läsning av olika nummer av Biblioteksbladet, tyckte jag mig se en länk mellan
digitalisering och bildning. Begreppet kunskap tycktes mig i allt större grad ha ersatts
med information och en färdighet att hitta bland den växande floden digitaliserad
information. Istället för i bildningsincitamentet verkade folkbiblioteket nu ha sin
legitimitet i medborgarnas informationsbehov.
Individens behov idag i relation till den lavinartade andelen växande information ses allt
mer som varierande. Kunskap har blivit svårare att definiera, vilket lett till en öppnare
1 Söderling, Fredrik 2009. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/stadsbiblioteketstoppades-utan-grundliga-analyser-1.1016125. [2009-12-18]
2 Sjöstedt, Madeleine 2009. Från huvudstad till världsstad.
http://madeleinesjostedt.wordpress.com/2009/12/18/daligt-underlag-for-biblioteksbeslut/#more-3463.
[2009-12-18]
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syn på kunskapsbehov. I min läsning tyckte jag mig se paralleller i hur det talades om de
arkitektoniska aspekterna av biblioteken. För att tillgängliggöra den växande andelen
digitaliserad information krävs det nu även lokaler med datorer i högre utsträckning,
vidare ges mindre plats åt informationsdiskar; bibliotekarierna uppmanas att gå omkring
i de öppna lokalerna med färre böcker och fler datorer istället för att sitta vid informationsdiskarna. Det föreslås obemannade nattöppna bibliotek utan bibliotekarier.
Lokalerna blir helt enkelt också öppnare och mindre definierade. De är ämnade för det
individuella behovet.
Det tycks mig som att det fysiska och det språkliga planet sammanfaller. Biblioteken
består av öppna ytor, lokaler av glas och stål, öppna, och flexibla, konstruerade för ett
högst varierat (informations)behov. Båda dessa plan har en relation till informationsteknikens utveckling. I min läsning inför uppsatsskrivandet funderade jag på denna
relation och fick en omedelbar känsla av att mötet mellan folkbiblioteket och IT gav
upphov till resonemang om folkbibliotekets ökade betydelse i samhället men att dessa
resonemang även fungerade som argument för rationalisering och nedskärningar. Min
spontana reaktion var att diskussionerna kring IT, folkbiblioteken och stadsbiblioteket i
Stockholm kanske hade ett gemensamt ursprung. Genom att undersöka mötet mellan
folkbiblioteket och IT utifrån två perspektiv, dels genom att studera folkbibliotekets
idégrund och dels genom att studera det fysiskt organisatoriska, tror jag, att jag kan
belysa hur en gemensam logik genomsyrar biblioteksfältet. Således vill jag med min
uppsats undersöka relationen mellan den språkliga och fysiska dimensionen av
folkbiblioteket i mötet med informationsteknikens utveckling närmare. Jag hoppas att i
slutändan kunna säga något om resonemangen kring resursfördelningen av
folkbiblioteken i Sverige.
Uppsatsen har analytiskt fokus på folkbiblioteket och dess fysiska och diskursiva
variationer i relation till utvecklingen av informationsteknik. Jag kommer att studera
texter som behandlar folkbiblioteket och IT samt den fysiska planeringen av folkbibliotekets lokaler. I analysen kommer idéhistoriken Michel Foucaults angreppssätt i
filosofen Gille Deleuzes förståelse stå i centrum.

Historisk bakgrund
Ordet och rummet har åtminstone en sak gemensamt. De är båda en plats för innehåll
och form. Ett tacksamt exempel på detta är folkbiblioteket. I lika hög utsträckning som
begreppet folkbibliotek har växlat betydelse, har folkbibliotekets fysiska plats varierat.
Min uppsats har alltså folkbiblioteket som analysobjekt. Men eftersom arbetet i sig tar
avstamp i IT:s relation till både det diskursiva och fysiska rummet, kommer den
empiriska avgränsningen inte utesluta andra typer av bibliotek. Utsagorna kring IT i
bibliotek förhåller sig inte renodlat till ett slags bibliotek utan många gånger talas det
om ett bibliotek i mer generell bemärkelse.
Folkbiblioteket som koncept importerades från den anglosaxiska världens Public
library. Valfrid Palmgren var känd för sitt engagemang i införandet av folkbiblioteket.
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Efter sin studieresa i USA skrev hon skriften Bibliotek och folkuppfostran (1909).3
Emellertid förespråkade Palmgren snarare begreppet ”allmänna bibliotek” framför
folkbibliotek då Palmgren tyckte att ”folk” riktade sig mot en viss kategori i samhället
och påminde om en disciplinering av de lägre samhällslagren. Det är dock ingen
hemlighet att folkbiblioteket i sina bildningsincitament också drevs av fostrande
initiativ för att motverka dryckenskap.4 Det bör sägas redan nu att begreppet
disciplinering används i min uppsats som en mer generell strategi för att integrera
människor till en rådande norm i ett givet samhälle. Med andra ord är rör det sig varken
om en negativ eller en positiv anmärkning om strategin. Folkbiblioteket hade starka
band till folkbildningsarbetet med rötter i bildningsdebatten som började under förra
sekelskiftet. Folkbildningsarbetet skulle kunna beskrivas som en form av disciplinering.
Bildningsdebatten hade i sin tur anor från upplysningen. Folkuppfostran i upplysningstanken, kollektivets bildning och den enskildes självbildning har alltid varit platsbunden
och institutionaliserad. Från dess allra tidigaste skede då statsmakten tog över kyrkan
under reformationstiden och använde den som en plats för att bilda folket. Senare på
1800-talet vidgades tanken och folkbildningen gav plats åt obligatorisk skola för barn
och en verksamhet för vuxna.5
Folkbibliotekets tankegrund är av intresse för mitt arbete av två skäl, dels förtydligas en
bestämd plats förankring i en diskursiv dimension, dels är tanken om folkbildningens
fostrande karaktär i exemplet folkbibliotek särskild påtaglig. Från att bildning ha varit
en statlig/kyrklig angelägenhet till att bli en mer befriande angelägenhet för folket
snarare i opposition mot staten och kyrkan, har den haft en ofrånkomlig centralistisk
tanke. Oavsett om den varit konservativ gällande vilken kunskap som borde förmedlas,
eller om den mer fokuserat på själva processen där kunskapen i sig blivit mer
individuell, har den alltid varit centralt styrd. Först på 1900-talet blev folkbildning inte
enbart något för folket, utan också något som skulle ske genom folket. Kollektiv
folkbildning blev det instrument med vilket folket skulle bli mer delaktig i
samhällsmakten. De värden som ligger till grund för denna tanke kan spåras till 1700talets Frankrike: frihet, medborgarrätt och jämlikhet.6
Det finns något motsägelsefullt i begreppet folkbildning. Motsättningen rör styrningen
av folket. Folkbildning var ju som sagt något som skedde genom folket. Samtidigt var
bildning ett mål som ”den bildade klassen” definierade. Ordet folkbildning antyder att
någon, som inte är folket, agerar bildare.7 Hur fick man ”folket” att vilja lära sig det som
upplysningsmännen ville utan tvång? Denna motsättning ledde till olika splittringar
inom folkbildningsrörelsen, där endera drog mot en mer kollektivistisk tanke kring
bildning. Huvudaktiviteten i den mer kollektiva bildningen var föreläsningsverksamhet.
Idéhistoriken Bernt Gustafsson kallar detta bildningsideal för medborgarbildning. Den
3 Nilsson, sven 2003. Kulturens nya vägar: Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige,165f
4 Torstensson, Magnus 1996. Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna:
exemplet Sverige och några jämförelser med USA, s. 21
5 Sundgren, Gunnar 2000. Demokrati och bildning: essäer om svensk folkbildnings innebörder och
särart, s.
11
6 Sundgren 2000 s. 11
7 Gustafsson, Bernt 1991. Bildningens väg: tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930, s. 35
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andra kallar han för självbildning, vilken ägde rum i studie- och läsecirkeln. Mellan det
kollektiva och det individuella kan man idag se en betoning på det individuella.
Folkbildningen har förskjutit tyngdpunkten från folkuppfostran, till folkupplysning och
kollektiv självbildning till ett mer individualiserat självförverkligande.8 Min uppfattning
är att begreppet informationskompetens också implicerar ett mer individualiserat
bildningsmål. Individualiseringen sker genom många olika samhällsinstitutioner varför
den även i min undersökning utgör ett slags bakgrund.
Biblioteket som fenomen är en plats där tankar och idéer manifesterats i konkreta
byggnader. Dessutom är byggnaden även en plats som alltid har utvecklats i nära
samspel med andra samtida institutioner. Biblioteken var först annekterade av klostren,
kungarna eller adeln, senare av skolan och andra (ut)bildningsformer. Tidigare har både
den institutionella världen med dess ideologiska värden utgjort ett slags drivkraft med
en mer fostrande och i viss mån disciplinerande legitimitet. I detta avseende är
biblioteken som faktiska och föreställda formationer symptomatisk för sin samtid.
Således tycker jag att folkbiblioteket är intressant att undersöka i min samtid. Att
undersöka folkbibliotekets legitimitet idag – det vill säga hur folkbiblioteket berättigar
sin existens och funktion – blir därför en del av undersökningen.
En faktor som var viktig för att möjliggöra folkbiblioteket var tekniken. Till exempel
talade den kulturradikale Ernst Beckman om belysning och upplysning under sent 1800tal. Genom elektrisk belysning uppstod möjligheten att ha öppettider som sträcker sig in
på kvällen så att alla samhällsklasser, också de som arbetade dagtid skulle kunna
förkovra sig.9 Även idag ser man tekniken som en möjlighet till förbättring. Den snabba
utvecklingen av informationstekniken har gett upphov till en möjlighet att förstärka
tillgänglighetsprincipen och gratisprincipen. Dessutom fungerar IT-utvecklingen som ett
incitament för folkbibliotekets ökade betydelse i samhället. Folkbildningen kopplas
direkt till informationssamhället där biblioteket måste ha en aktiv plats i skapandet av
den informationskompetente medborgaren. 10
Min analytiska avgränsning består sammanfattningsvis av tre aspekter av folkbiblioteket. Den första är folkbibliotekets tankebygge; den andra är den fysiska platsen och
den tredje är informationsteknikens utveckling. Min problemformulering utgörs av att
utröna relationen mellan dessa tre aspekter mot bakgrunden av en övergripande
individualisering i samhället.

Syfte och frågeställningar
Föreliggande uppsats syftar till att belysa relationen mellan informationsteknik, folkbibliotekets legitimitet i samhället och folkbiblioteket som fysisk plats. Anledningen till
att jag undersöker denna relation är att jag anser att folkbiblioteket har en
platsbundenhet som många gånger faller utanför diskursanalyser. Jag gör inte anspråk
8 Sundgren 2000 s. 121
9 Björk, Micael 2002. Upplysningens dialektik. Bildningsmål och politisk modernitet i Sverige kring
sekelskiftet 1900, s. 82
10 Zetterlund, Angela 1997. Om folkbildningens roll i biblioteksvärlden idag, s. 37
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på att belysa en brytning eller en omvälvande förändring. Det rör sig snarare om
långdragna processer som kan förstärkas eller försvagas, få en starkare eller svagare
betoning genom till synes disparata händelser och tankar. I min undersökning analyseras
relationen mellan det diskursiva och det fysiska samt informationsteknikens utveckling
mot bakgrund av en individualiseringsprocess som sker (och har skett under en längre
tid) i hela samhället. För att undersöka liknande processers förstärkta eller försvagade
tendens krävs en studie över tid. Därför har jag valt att studera två årtal - 2009 och
1999. Jag har utgått från 2009 då det var under läsningen av Biblioteksbladet från detta
år som jag fick uppslaget till uppsatsen. Sedan har jag valt ett tidspann på 10 år. Om jag
hade valt ett tidigare år hade utsagorna skiljts sig alldeles för mycket från de från 2009
för att tala om tydliga processers släktskap. Man bör ha i åtanke att informationsteknikens utveckling har gått tämligen snabbt. Att studera utsagor från 80-talet hade,
tror jag, knappt berört ämnet som jag är intresserad av. Om jag istället hade valt ett
tidspann om 5 år, tror jag att utsagorna hade liknat varandra alldeles för mycket för att
över huvud taget tala om någon tendentiös förstärkning. Emellertid kan jag bara
spekulera i de eventuella resultaten av ett annat urval.
För att täcka mitt breda ämnesval har jag valt att studera flera tidskrifter inom
bibliotekssektorn. Analysen behandlar således textförankrade utsagor om bildning och
ideologi, teknik och den fysiska gestaltningen i tidskrifterna Biblioteksbladet, Bibliotek
i samhälle och DIK-forum. Anledningen till att jag har valt dessa tidskrifter är: (i) Dessa
tre tidskrifter är tre tongivande tidskrifter som representerar bibliotekssektorns egna
röster. (ii) Tidskrifternas bredd ger mig möjlighet att studera det tämligen breda undersökningsobjekt som utgörs av relationen mellan det diskursiva och det fysiska rummet.
(iii) De har utgjort material för liknande diskursanalytiska studier tidigare, till exempel i
Åse Hedemarks och Jenny Hedmans uppsats Vad sägs om användare? folkbibliotekens
användardiskurser i tre bildningstidkrifter (2002) samt i Angela Zetterlunds Om
folkbildningens roll i biblioteksvärlden idag (1997).
För att undersöka de tre aspekter av folkbiblioteket som jag nämnde ovan har jag
formulerat tre frågor. Mina frågeställningar är således:
1. Hur ser relationen ut mellan utsagor om informationsteknikens utveckling och
utsagor om folkbibliotekets legitimitet i samhället?
2. Hur ser relationen ut mellan utsagor om informationsteknikens utveckling och
utsagor om den fysiska planeringen av folkbiblioteken?
3. Hur ser relationen ut mellan dessa tre aspekter av folkbiblioteket mot bakgrund
av individualiseringen?
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2. Teori och tidigare forskning
I detta kapitel går jag igenom tidigare forskning. Valet av tidigare forskning har skett i
en process där läsningen analysmaterialet har varvats med en läsning av tidigare
forskning för att småningom hitta ett fokus och ett undersökningsobjekt. I presentationen delar jag in den tidigare forskningen i tematiserade avsnitt som korresponderar
med de slags utsagor jag senare analyserar. Utsagorna rör folkbibliotekets institutionella
ideologi och legitimitet, folkbibliotekets fysiska plats och informationsteknikens
relation till biblioteksfältet samt en dicsiplinerings- och individualiseringsaspekt inom
folkbiblioteket. Detta kapitel kan även betraktas som en metastudie. I sammanfattningen redogör jag även för hur den tidigare forskningen utgör ett slags
utgångspunkt för min analys. Eftersom jag varvat läsningen av mitt undersökningsmaterial med tidigare forskning under arbetets gång, torde min ansats kunna liknas vid
abduktion. Abduktion har drag av både induktion och deduktion men är inte en enkel
mix. Man utgår från en tolkning som bör bestyrkas med nytt material. Dessutom bör
man tillföra nya och egna moment till undersökningen. Under arbetets gång förfinar
man det empiriska urvalet och även de teoretiska utgångspunkterna.11 Jag hoppas kunna
bidra till en ny förståelse av folkbibliotekets utveckling genom mitt egna analysmaterial.

Folkbiblioteket som institution
För att ringa in folkbibliotekets beskaffenhet är det viktigt att se till dess institutionella
karaktär och hur folkbiblioteket skiljer sig från andra typer av bibliotek. Catarina
Eriksson och Angela Zetterlund har i artikeln Den svenska biblioteksgeografin (2008)
gjort en uppdelning med sex kategorier över de biblioteksegenskaper som definierar
olika bibliotek. Biblioteken kan definieras av 1) samlingens innehåll och form, 2)
funktion/roll, 3) kombination av olika typer, till exempel hybridbibliotek, 4) målgrupp/
användare, 5) organisationen/institutionstillhörighet och 6) geografiskt ansvarsområde.
Denna uppdelning går givetvis att problematisera.12 Hur positionerar sig folkbiblioteket
i relation till dessa kategorier? Jag skulle vilja påstå att svaret på den frågan är en del av
uppsatsens syfte. Folkbibliotekets kännetecknande drag skiftar över tid och är tämligen
receptiv för förändringar i andra delar av samhället. Det är ett ständigt aktuellt arbete att
definiera folkbibliotekets funktion och roll i samhället, varför till exempel kategori två
gällande folkbibliotekets karaktär alltid är i en process. Samlingens form och innehåll är
i sin tur avhängig bibliotekets roll och funktion, vilket även gäller för kategori tre.
Två forskare som har studerat utvecklingen av folkbiblioteket utifrån ett institutionellt
perspektiv är professorerna i biblioteks- och informationsvetenskap Geir Vestheim och
Ragnar Audunson. Med Pierre Bourdieu och Jürgen Habermas gör Geir Vestheim i sin
avhandling Fornuft, kultur och velferd, en historisk-sosiologisk studie av norsk
11 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj 2008. Tolkning och reflektion, vetenskapsfilosofi och kvalitativ
metod, s. 55
12 Eriksson, Carina & Zetterlund, Angela 2008. Den svenska biblioteksgeografin, 42f
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folkebibliotekpolitikk (1997), en analys över folkbibliotekets framväxt och förändring.
Vestheim drar slutsatsen att folkbiblioteket har sina särintressen som vilar på en
ideologisk grund men att dessa som en del av ett socialt fält i mikrokosmos är avhängig
offentligheten i makrokosmos. Vestheim använder sig av begreppen målrationalitet,
värderationalitet och instrumentell rationalitet för att beskriva politiska eller
ideologiska strategier i folkbildningens historia. Vestheim menar att både värderationaliteten och målrationaliteten har varit delar av folkbiblioteksprojektet. Men på
senare tid har den instrumentella rationaliteten fått företräde. Folkbiblioteket har som
institution och som en del i offentligheten inte särskilt stort inflytande i makrokosmos.
Istället faller folkbiblioteket offer för de tendenser som dominerar i offentligheten.13
Kort sagt är folkbiblioteket avhängigt sin omgivning. En annan som närmar sig denna
förändring fast på ett något annorlunda sätt är Ragnar Audunson i Change processes in
public libraries: a comparative project within an institutionalist perspective (1995). När
en organisation som tillhör den offentliga sektorn och har egenskaper som tillhör den,
decentraliseras, får organisationen drag som påminner om den privata sektorn med en
resultatorienterad organisationsstyrning. Decentraliseringen i detta avseende rör
organisationsstyrningen, det vill säga att styrningen blir mer lokalt förankrad.14 Denna
instrumentella syn nämns också av Sven Nilsson då han skriver att folkbiblioteket är
den enda kulturinstitutionen som har rationaliserats efter industrins moment och
tidmätning.15 Organisationen blir mer målinriktad. Man placerar ansvaret för
prioriteringar närmare produktionen av tjänster som Audunson skriver. En konsekvens
av detta är att användaren blir mer lik en kund vars önskan ska tillfredsställas. 16 Det är
intressant att studera hur en organisation som bygger litet på produktion och lönsamhet
och desto mer på på ideologiska värden, förhåller sig till en modernisering där
organisationen snarare behöver söka en instrumentell legitimitet.17 Kundperspektivet
och instrumentaliseringen är inte helt olika varandra. Båda är sprungna ur en
effektivisering. Audunson har ett mer organisations-sociologiskt angreppssätt och pekar
på de organisatoriska förändringarnas konsekvenser på det ideologiska planet.
Decentralisering har en grund i ett strävande mot flexibilitet. Vestheim skriver att
folkbiblioteket på 90-talet mötte en explosion av högre utbildningar. Decentraliseringen
blev en lösning på ett bredare undervisningsutbud och pluralism, vilket krävde platser
som kunde vara flexibla för den individuella efterfrågan.18 Dessa två avhandlingar är
viktiga för mitt arbete i ett övergripande hänseende. De båda diskuterar en spänning
mellan två poler. I Vestheims fall en spänning mellan makro- och mikrokosmos och i
Audunsons fall mellan centralisering och decentralisering. De båda noterar en dragning
mot det enskilda individuella behovet.
En magisteruppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap som behandlar både
13 Vestheim, Geir 1997. Fornuft, kultur och velferd, en historisk-sosiologisk studie av norsk
folkebibliotekpolitikk, s. 447
14 Audunson 1995. Change processes in public libraries: a comparative project within an institutionalist
perspective, s. 47ff
15 Nilsson 2003, s. 165
16 Audunson 1995, s. 49
17 Ibid., s. 12
18Vestheim 1997, s. 440
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Vestheim och Audunson är Ann-Chrisitine Lagerhammars och Carolina Landins
Folkbiblioteket i skärningspunkten, gammalt möter nytt i Idea Stores i London från
2007. Författarna undersöker hur folkbiblioteksverksamheten lånar idéer från den
privata sektorn. Uppsatsen behandlar de engelska fallen Idea Stores och strategin Idea
Strategy som har utvecklats genom en stor marknadsundersökning. Denna uppsats är
intressant för min studie i det avseendet att uppsatsen lyfter fram just retoriken bakom
projektet. I de interna dokumenten betonas det att utvecklingen av Idea Stores har byggt
på invånarnas viljor och att man har varit lyhörd.19 Förändringar i koncept och i det
fysiska rummet är sällan utan en förankring i en idévärld. Författarna kommer fram till
att Idea Stores är en utveckling som har skett dels genom en omfattande marknadsundersökning och dels ett omhuldande av de demokratiska aspekter av Public Library.
Tillgänglighet var en viktig ledstjärna i projektet. Detta utgör ett exempel på det fysiska
rummets nära förhållande till det idéinnehållsliga. Lokalerna har placerats nära eller i
anslutning till köpcentran, där människor passerar dagligen. Lokalerna har även
generösa öppettider.20 Tillgängligheten förebyggs med individuell variation som mål.
Idea Stores har dessutom en tydlig koppling till folkbildningstanken genom projektets
samarbete med den lokala vuxenutbildningen. Så även om det sker förändringar i folkbiblioteken så står de fortfarande med en fot i sitt ideologiska ursprung. I nästa avsnitt
ska jag ta upp några arbeten som studerat ideologin bakom folkbiblioteken närmare.

Folkbibliotekets ideologiska grund
De flesta arbeten som tar upp ideologi och bibliotek koncentrerar sig på folkbiblioteket.
Folkbiblioteket skiljer sig åt från andra typer av bibliotek just i det avseende att det har
en stark förankring i en ideologisk tankekonstruktion. De två arbeten som beskrevs i
förra avsnittet behandlar folkbiblioteket utifrån ett institutionellt perspektiv. Här följer
två diskursanalytiska studier om folkbiblioteket. En avhandling som är betydelsefull för
min uppsats är biblioteks- och informationsvetenskapsforskaren Åsa Hedemarks Det
föreställda biblioteket, en diskursanalytisk studie av biblioteksdebatten i svenska medier
1970-2006. Enligt Hedemark har den myckna forskningen om folkbiblioteket mest
handlat om folkbibliotekets framväxt runt förra sekelskiftet och den första halvan av
1900-talet, varför hennes fokusering på den senare halvan är intressant för
forskningsfältet.21 Hedemark urskiljer tre diskurser som är olika dominerande under
olika decennier. Den bokliga diskursen inbegriper diskussioner och begrepp som kan
kopplas till tryckta böcker, skönlitteratur av god kvalitet och läsning.22 Dragen av
folkbildningstänkandet är tydliga inom denna diskurs. Diskursen kan spåras tillbaks till
debatterna under 70-talet men var framförallt dominerande under 80- och 90-talen.
Allaktivitetsdiskursen dominerade under 70-talet och präglas av en betoning på andra
aktiviteter än enbart de bokliga och litterära. Här börjar man tala om folkbiblioteket som
en plats för debatter, teater, politiska utställningar och diskotek. Diskursen som började
19 Lagerhammar, Ann-Christine & Landin, Carolina 2007. Folkbiblioteket i skärningspunkten, gammalt
möter nytt i Idea Stores i London , s. 75
20 Lagerhammar & Landin 2007, s. 81
21 Hedemark 2009. Det föreställda biblioteket, en diskursanalytisk studie av biblioteksdebatten i svenska
medier 1970-2006, s. 18
22 Hedemark 2009, s. 149
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växa fram under 90-talet och som blev dominerande tillsammans med den bokliga
diskursen under 00-talet är den informationsförmedlande diskursen. Förmedling av
information oavsett medieformat är nu visionen och en del av folkbibliotekets
legitimitet. I denna diskurs knyts kunskapsförmedlingen till individen och hennes
personliga utveckling.23 Min uppsats tar avstamp i denna tid och dessa tankar om
individen. Hedemark konstaterar slutligen att diskursen som den sett ut på 2000-talet
präglats allt mindre av den fria folkbildningstanken som är kopplad till den bokliga
diskursen. Hedemark skriver att den informationsförmedlande diskursen kan ses som en
reaktion mot bibliotekets tidigare bokliga inriktning och bildningsförmedlande roll som
representerar ett slags styrning. Å andra sidan menar Hedemark, kan reaktionen ha
resulterat i en annan disciplinering av individen, vari styrningen blir dold och skymd av
en individualismorienterad retorik med individens valfrihet i centrum.24 Jag har i min
uppsats tagit fasta på just detta. Bildningstanken är inte mindre gällande bara för att
betoningen inte längre ligger på skönlitteratur och klassisk skolning. Diskurserna
innehåll är i första hand skapade av Hedemark och beroende på vad man betonar i dem
speglas olika realiteter. Jag menar att även den informationsförmedlande diskursen bär
tankar om folkbildning. Här ryms en tanke om det autonoma, individualiserade
subjektet som måste fostras med särskild kunskap. Han eller hon bör bli en
informationskompetent individ.
Hedemarks avhandling behandlar föreställningar om folkbibliotekets legitimitet och hur
den har förändrats. Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap,
behandlar detta ämne i sin licentiatuppsats Om folkbibliotekens ideologiska identitet, en
diskursanalys (1998) men med blicken på folkbibliotekets inrättande under perioden
1850 - 1920. Hansson kommer fram till att folkbibliotekets framväxt och institutionalisering i hög utsträckning skedde i relation till en mer allmän, men spretig, demokratisering i samhället. I denna demokratisering sker en fostran av de stora väljarmassorna.
Detta är folkbibliotekets främsta funktionella legitimitet. Folkbiblioteket får en kontrollerande funktion av en redan given norm, som förhåller sig något skeptisk mot de stora
väljarmassorna.25 Folkbiblioteket är med andra ord en stödjande institution för tidigare
givna normer. Hansson menar att folkbiblioteken är speciella i sin relation till samhället.
Till skillnad från de folkliga biblioteken (arbetarbibliotek, sockenbibliotek) som hade
mer eller mindre givna kopplingar till ideologiska rörelser och moderorganisationer, har
folkbiblioteket inte varit kopplat till en moderorganisation. Det betyder att det inte har
funnits en naturlig styrning av detta bibliotek som till exempel inom studieförbundens
bibliotek eller arbetarrörelsens bibliotek.26 Folkbiblioteket är beroende av en annan
bredare opinion som även är målgrupp. Huruvida folkbiblioteket har en
moderorganisation eller inte går att diskutera. De är ju hur som helst bundna till
kommunen. Biblioteken som sådana är till sin natur beroende av ekonomiska anslag
vilket gör dem bundna till en högre delvis styrande instans. Hansson arbetade vidare
med folkbiblioteket i sin avhandling Klassifikation, bibliotek och samhälle, en
hermeneutisk studie av ”Klassifikationssystemet för svenska bibliotek” (1999), där han
23 Hedemark 2009, s. 151f
24 Ibid., s. 154
25 Hansson 1998. Om folkbibliotekens ideologiska identitet, en diskursanalys, s. 131
26 Ibid., s. 128
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analyserar förhållandet mellan det enskilda klassifikationssystemet SAB och de rådande
samhällsförhållanden vid tiden av dess framväxt. Syftet med arbetet är att studera hur
den dominerande politiska och ideologiska diskursen avspeglas och transformeras i det
svenska klassifikationssystemet.27 Hansson liksom Hedemark använder sig av en
diskursorienterad ansats. Han konstaterar att folkbibliotekets institutionella ideologi står
i god samklang med den dominerande makten under decennierna efter sekelskiftet och
att även klassfikationssystemet stödjer denna institutionella ideologi. Klassifikationssystemet förstärker den också genom SAB-systemets hierarkiska struktur.28

Bildningens motsättningar
Biblioteken i allmänhet och folkbiblioteken i synnerhet är förknippade med bildning
och folkbildning. Bildning har sina rötter i upplysningen och i en demokratisering av
samhället. I boken Demokrati och bildning, essäer om svensk folkbildnings innebörder
och särart (2000) har Gunnar Sundgren skrivit om bildningsbegreppets rötter i
upplysningen. Det var tron på förnuftet, en spirande rationalitet och en tillbakagående
religiös tro, vetenskapens och positivismens triumf som gjorde det möjligt att tro på
bildningens potential. Det var även detta som låg till grund för folkbildningen som först
i förra sekelskiftet blev bildning för och genom folket. Kollektiv självbildning blev en
del av de stora folkrörelsernas program i demokratiseringsprocessen.29 Inom folkbildningsbegreppet rymdes dock flera förståelser och idéer om vad kollektiv kunskap var
och vad den borde innehålla. Ordet är i detta avseende en plats där det sker en kamp om
makten. De mest konservativa talade om vikten att disciplinera folket, eller civilisera
folket. Inom dessa fanns även de som såg bildningen av folket som en fara. De menade
att ”folket” blev pseudobildade vilket är värre än en obildad hop som åtminstone var
arbetsduglig.30 Medan de mer liberala rösterna i debatten såg folkbildningen mer som en
kraft, en möjlighet att hjälpa de mindre bemedlade i samhället att bli goda medborgare.31
Inom folkbildningsbegreppet rymdes även tanken om styrning och fritt bildande som
ytterst handlade om kunskapsvärdering. Den enskildes kunskapsintresse och det
gemensamma kollektiva kulturarvet var två ideal som stod i motsättning.32 Men även om
idealet som värnade om den enskildes kunskapsintresse hade en liberal framtoning så
var den inte mindre disciplinerande än idealet som istället värnade om det kollektiva
kulturarvet. Båda dessa ståndpunkter var disciplinerande i det avseende att de båda hade
formandet av individen som mål.
Bernt Gustafsson redogör för dessa motsättningar i sin avhandling Bildningens väg, tre
bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930 (1991). De tre bildningsidealen som
Gustafsson beskriver är ett medborgarbildningsideal, självbildningsideal, och nyhumanismens personlighetsbildande ideal. Inom samtliga ideal kan motsättningarna
27 Hansson 1999. Klassifikation, bibliotek och samhälle, en hermeneutisk studie av
”Klassifikationssystemet för svenska bibliotek”, s. 14
28 Ibid., s. 233
29 Sundgren 200, s. 11
30 Ibid., s. 12
31 Ibid., s. 11
32 Ibid., s. 125
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urskiljas. Det som skiljde medborgarbildningen från självbildningen var att i självbildningsidealet låg betoningen på bildning som process till skillnad från medborgarbildningsidealet som snarare hade betoningen på bildningsmålen.33 En representant för
medborgarbildningen var Rikard Sandler. Han förespråkade en objektiv kunskap inom
arbetarrörelsens bildningsinnehåll som ett verktyg för att återta makten.34 Inom denna
bildningstradition fanns det också en skolkritik som stödde sig på upplysningens
rationalism. I skolkritiken föreslog man att skolor skulle undervisa eleverna med
realiteten som utgångspunkt. Kunskapen som skulle förmedlas i föreläsningsform skulle
vara nyttig i en praktisk bemärkelse.35
Om skillnaden mellan medborgarbildningen från självbildningen var betoningen på
process och mål, skiljer Gustavsson dessa två hållningar från nyhumanismens bildningsideal med hjälp av de analytiska begreppen kritiskt övertagande och beundrande
övertagande. Det förra syftar till ett kritiskt förhållningssätt till kulturarvet medan det
beundrande övertagande var mer orienterad mot den klassiska skolningen. Det var
språkkunskaper som latin och grekiska som ansågs vara bildningens innehåll.36
Representanterna för medborgarbildningsidealet och självbildningsidealet förhöll sig
kritiskt mot ”den borgerliga kulturen”. I den ena hållningen förespråkades
föreläsningsverksamhet; i den andra tycktes det snarare att studiecirkelmetoden var
lämpligare. I studiecirklarna var litteraturen det centrala innehållet. Det tredje
bildningsidealet, nyhumanismens bild-ningsideal skiljde sig i denna punkt. I detta
bildningsideal värderades den borgerliga kulturen högt. Bildningen gick snarare ut på ett
beundrande övertagande.37 Skillnaderna är viktiga att betrakta rent historiskt. För mitt
arbetet är likheterna än viktigare. Samtliga bildningsideal innehöll idéen om att fostra
individen och skapa en god medborgare. Vare sig det var genom självbildning eller
annan pådyvlad bildning fanns det ett disciplinerade drag.
Förändringen av dokumenten och hanteringen av dem i digitaliseringens tidsålder har
påverkat synen på bildning tror jag. Utvecklingen av informationstekniken har drivit
pendeln mot en mer individualiserad självinlärning. Louise Limberg är en forskare inom
det biblioteks- och informationsvetenskapliga delfältet som kan benämnas informationsoch kommunikationsteknik (IKT). Ett delområde inom B&I-disciplinen som främst
fokuserar lärandeprocessen. Delområdet har bytt namn från benämningen bok- och
bibliotekskunskap till färdigheter i informationssökning, vilket även har gett området en
ny skepnad. Bytet av namn markerar att färdigheterna inte ska begränsas till biblioteksanvändning utan till en vidare användning av informationskällor. De olika färdigheterna
som ingår brukar beskrivas som olika faser i en process. I processen ingår personens
förmåga att identifiera ett informationsbehov, välja en sökstrategi, kombinera olika
söktermer eller välja alternativa ämnesord. Detta är innehållet i färdigheterna som på
90-talet började benämnas informationskompetens.38 Informationskompetens har,
33 Gustafsson 1991, s. 99
34 Ibid., s. 103
35 Ibid., s. 77
36 Ibid., s. 82
37 Ibid., s. 82
38 Limberg, Louise, Hultgren, Frances & Jarneving, Bo 2002. Informationssökning och lärande: en
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förutom att vara ett viktigt vetenskapligt fält inom disciplinen, en vidare institutionell
funktion för biblioteken och för folkbiblioteken som jag senare belyser i analysen. I en
rapport från American Library Association från 1989 likställs informationskompetens
med förmåga att lära. Det är ett sätt att lära sig att lära (learn to learn).
Informationskompetensen kopplas till att bli en duglig medborgare. Det är nödvändigt
för medborgarna att bli informationskompetenta, vilket kommer att påverka individen i
samhällslivet, arbetslivet och det privata livet.39 Här känner man igen retoriken och
bildningsincitamentet som folkbiblioteket tidigare har haft. Att det förekommer många
diskussioner kring IKT, vilket många gånger har en starkare förankring i utbildningsbiblioteken, har inneburit en viss förskjutning i biblioteksområdet. Informationskompetens har även blivit ett spörsmål som diskuteras inom en folkbibliotekskontext.
Förändringen av digital dokumenthantering har förändrat fältet på många sätt. Informationskompetens kan studeras med många olika infallsvinklar. I artikeln Materialitet och
remediering: konsekvenser för informationskompetens (2009) skriver Olof Sundin,
Helene Francke och Jack Andersen om de materiella aspekterna av informationskompetens utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Författarna poängterar att en aspekt av
digitaliseringen av remedialiseringen är att den för med sig en flexibilitet som medför
att användarna i större utsträckning kan bidra med innehåll och organiseringen av det.40
Studier på informationskompetens erbjuder olika inriktningar och perspektiv. Men
oavsett om det är studier om informationskompetens som objekt för lärande, som objekt
för undervisning eller som ett resultat av lärande så fokuserar forskningsområdet en
något öppnare form av kunskap och en mer praktisk form av kunskap.
Inom detta forskningsområde finns också ett starkt fokus på de teoretiska aspekterna av
dokumenten och informationen. Mats Dahlström undersöker frågan om textens
beskaffenhet i artikeln När är en text (1999). Intressant nog påpekar Dahlström att den
skarpa avgränsningen mellan text och bild i en digital miljö förlorar sitt värde då
samtliga uttryck som behandlas av webbläsaren består av en serie tecken. Dessa tecken
kan alltså också vara kinetiska storheter med varierande manifestation beroende på
användarens intentioner och handlingar.41 För att jag inte ska komma för långt ifrån
ämnet vill jag påpeka att fältet har fått en ny karaktär delvis tack vare en teknisk
utveckling som även skapat ett friare synsätt på vad kunskap är. Vad kunskap och
information har kommit att utvecklats till påverkar folkbiblioteket i det avseende att
folkbiblioteket måste ta ställning till kunskapsorganisation och bildningens
beskaffenhet. Att denna syn dessutom fokuserar användaren som aktiv i sina val av
information och kunskap pekar mot en individualisering.

Bibliotekets fysiska existens
Den öppnare synen på kunskap har sina paralleller i det fysiska rummet. Folkbildning
forskningsöversikt, s. 97
39 Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, s. 98
40 Sundin, Olof, Francke, Helene & Andersen, Jack 2009. Materialitet och remediering: konsekvenser
för informationskompetens, s. 181
41 Dahlström, Mats 1999. När är en text? s. 61
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har varit en bärande idé för tankarna bakom folkbiblioteket, vilket har präglat folkbibliotekets fysiska existens. Men i och med informationsteknikens utveckling har det
fysiska rummet kommit att präglas av mötet mellan just IT och en mer traditionell
bibliotekslokal. Nan Dahlkind skriver i Biblioteksrummet under forvandling (2006) att
den moderna arkitekturen och informationstekniken på senare tid har öppnat upp
biblioteket ytterligare mot världen och behovet av gränser har blivit mindre viktig.42
Biblioteksarkitekturen har varit avhängig relationen mellan sin funktion i samhället och
sin samling. Traditionellt sett har boken haft företräde i samlingen men under senare tid
har innehållet i samlingen blivit något mer komplext. Lokalen är inte längre enbart en
plats för böcker utan även andra typer av medier förekommer i lokalen. I förlängningen
av medieutvecklingen har det uppstått mediatek och andra typer av hybridbibliotek.43
Denna förändring har medfört ett nytt innehåll och ett nytt kvalitativt värderande av
innehållet i samlingen. Folkbibliotekets förankring i folkbildningsidén har reviderats i
fråga om vad folkbildning är. Hans Dam Christensen anmärker i sin artikel Fra
oplysning til oplevelse? - om film og andre visuelle massmedier på bibliotekerne (2006)
på likheterna i hur man tidigare i bibliotekshistorien har talat om kiosklitteratur och hur
man senare sett film som farlig.44 En ökade acceptans av de visuella medierna har skapat
andra förutsättningar för bibliotekslokalerna.
Dorte Skot-Hansen beskriver folkbibliotekets funktionella roll i civilsamhället där
civilsamhället är en förutsättning för en demokrati. I artikeln Folkebiblioteket i
civilsamhället - civilsamfund i folkebiblioteket (2006) behandlar hon folkbiblioteket som
en institution i relation till staten, marknaden och civilsamhället. Värdegrunden består
av att folkbiblioteket är en institution som varken ska överta eller påverka civilsamhället
utan finnas där som en plattform i dess tjänst.45 För att göra detta bör folkbiblioteket ha
tre övergripande funktioner: Dels bör det vara en plats för moralfilosofiska diskussioner
kring självförverkligande och samhällelig civilplikt (det moraliska rummet).46 Dels ska
folkbiblioteket vara en plats i gränslandet mellan det civila och politiska där människor
delar med sig av sina visioner i en nära relation till de styrande i samhället
(mötesplatsen).47 Dels ska folkbiblioteket vara en plats för kritik av det moderna
samhället - en plats som rymmer diskussioner kring aktuella ämnen (debattforum). 48
Dessa tre olika funktioner kan åstadkommas på olika sätt. Genom att inhysa olika
medier men också genom att göra den fysiska platsen flexibel och föränderlig för olika
aktiviteter, kan folkbibliotekets hela potential uppnås. Informationstekniken har varit en
väg som många folkbibliotek börjat använda sig av för att nå ut till användarna. Det rör
sig om att flytta ut folkbiblioteket in i de sociala medierna och introducera bibliotek 2.0
i webben.
42 Dahlkind Nan 2006. Biblioteksrummet under forvandling, s. 122
43 Ibid., s. 122
44 Dam Christensen, Hans 2006. Fra oplysning til oplevelse? - om film og andre visuelle massmedier på
bibliotekerne, s. 165
45 Skot-Hansen, Dorte 2006. Folkebiblioteket i civilsamhället - civilsamfund i folkebiblioteket, s. 45f
46 Ibid., s. 46
47 Ibid., s. 48
48 Ibid., s. 48f

13

En uppsats som ligger mycket nära mitt ämne är Kristina Svahns och Kristin Österbergs
Rum och plats för datorer på folkbiblioteket (2008). Syftet med författarnas uppsats är
att utröna hur folkbibliotekets fysiska rum utifrån placeringen och tillgången av datorer
samspelar med folkbibliotekets roll i samhället. Arbetet är en fallstudie med tre svenska
folkbibliotek. Fallstudierna består av intervjuer, observationer och dokumentläsning.49
Min uppsats skiljer sig i åtminstone två hänseenden. Dels har jag gjort en textanalys där
jag söker studera relationen mellan det diskursiva och fysiska planet. Dels har jag i
förgrunden frågan om huruvida IT förstärker en förståelse om individens frihet.

Disciplinering och individualisering
Folkbiblioteket betraktas av många forskare som en disciplinerande institution.
Hedemark nämner disciplineringen av individen i den folkbildande bokliga diskursen
och i den informationsförmedlande diskursen.50 En nyligen utkommen avhandling som
tar upp folkbiblioteket som disciplinerande institution är Dan Anderssons
Folkbiblioteket makt och disciplinering, en genealogisk studie av folkbiblioteksområdet
under den organiserade moderniteten (2009). En intressant aspekt i Anderssons
angreppssätt är att han använder sig av Michel Foucaults begrepp dispositiv. Med detta
begrepp inkluderas inte enbart de språkliga utsagorna i analysen. Undersökningsobjektet i Anderssons avhandling utgörs av heterogena anordningar eller apparater. Här
ingår arkitektoniska former, geografisk lokalisering och lagar som tillkommer på olika
nivåer. Apparaterna bör ses som institutioner tillhörande en specifik period.51 Jag
återkommer till detta i metodkapitlet. Genom detta begrepp lyckas Andersson
synliggöra de olika praktikerna som disciplinerat individen till att bli självbildande och
medgörliga medborgare. Andersson nämner makttekniker som produceras genom den
organisatoriska formen, till exempel hur man försöker nå användarna genom att
lokalisera biblioteken centralt. Ett annat exempel är hur man med diverse olika
studiemetoder väljer ut litteratur till de öppna magasinen. Produkten av disciplineringen
blir en självgående självständig individ. Denna individfigur liknar den konstruktionen
av den formellt bildande individen som Hedemark tror sig kunna urskilja i den
informationsförmedlande diskursen. Bilden av den moderna samhällsmedborgaren är en
individ som omhuldar det individuella valet och den individuella friheten.52
Disciplinering där individen tvingas handla av egen kraft, kan även studeras utifrån ett
Governmentality-perspektiv. Andersson använder sig av detta perspektiv i sin analys.
Sociologen Nikolas Rose, som Andersson hänvisar till, utgår från Foucaults maxim:
styrning av styrning (the conduct of conduct). Governmetality är ett perspektiv där
makten analyseras som utspridd och delvis dold i en retorik som betonar individens
frihet.53 Jag tycker mig se en liknande retorik i hur man till exempel beskriver
informationskompetens som en pedagogik för självinlärning. Detta perspektiv är
fruktbart, tror jag, för att studera den spänning mellan styrning och frihet som blir
49 Svahn, Kristina & Österberg, Kristin 2008. Rum och plats för datorer på folkbiblioteket ,s .8
50 Hedemark 2009, s. 154
51 Andersson, Dan 2009. Folkbiblioteket makt och disciplinering, en genealogisk studie av
folkbiblioteksområdet under den organiserade moderniteten, s. 24
52 Ibid., s. 192
53 Rose, Nikolas 1999. Powers of Freedom, s. 21
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dunkel i en mer individualiserad styrning. I en vidareutveckling av governmentalityperspektivet har Rose utvecklat begreppen klassisk liberal styrning och avancerad
liberal styrning. Den klassiska liberala styrningen vilken rådde fram till andra
världskriget kännetecknas av ett specifikt förhållande mellan makt och kunskap samt
statens beroende av expertkunskap om individen. Individen formas via diverse formella
såväl som informella institutioner till att bli självstyrande subjekt. I den avancerade
formen har makten decentraliserats till det lokala. Förhållandet mellan makten och
kunskapen om den enskilde samt det fria subjektet har blivit mer intim och effektiv. Den
avancerade formen kännetecknas också av en pluralistisk diversifierad maktutövning.54
Det är svårt att se skillnad mellan de olika begreppen. Både Governmentality och det
analytiska begreppet dispositiv har ett heterogent samspel som utgångspunkt. Ofta
emanerar begreppen ur olika arbeten med olika empirisk material, varför de också
skiljer sig.
I sammanhanget är David Harveys arbeten intressanta. David Harvey noterar också en
mer individcentrerad maktstyrning i sin bok The Condition of Postmodernity. Det
intressanta i Harveys analys är inte, åtminstone för min undersökning, hans analys av
postmoderniteten i sig utan hur man kan se paralleller i konsten, litteraturen,
arkitekturen, kulturgeografin och organiseringen av arbetskraft. I detta avseende har
Harvey också ett fokus på de heterogena samspel och samband. Det är viktigt att inte se
postmoderniteten som enbart en konstnärlig eller filosofisk inriktning. Den genomsyrar
varje del av livet.55 Inom arkitekturen, menar Harvey (1990), kännetecknas brytningen
med moderniteten av en fragmentarisk och kollageliknande inriktning på funktionsområdena, efemära ytor som fokuserar partikulära behov, vilka genererar specialisering
och privata ytor.56 Dessa har givetvis sina motsvarigheter inom konsten, litteraturen och
filmen etc. Harvey ger en överblick av de estetiska villkoren som har förändrats och en
mer ingående genomgång av hur dessa hänger ihop med mera teknologiska och
ekonomiska innovationer. Harvey är inte ensam om att notera en intensifierad
individualisering.
Zygmunt Bauman börjar sin redogörelse över individualiseringen med ett brott i
arbetsorganisation och synen på arbete. Bauman ser arbetsdelning och differentiering
som källor till förändringen. Till skillnad från Harvey talar inte Bauman om postmodernitet utan han har skapat ett eget begrepp för epoken efter moderniteten som han
benämner den flytande moderniteten (liquid modernity). I denna arbetsordning är flexibilitet en ledstjärna. Man beräknar, säger Bauman, att medelsnittet på arbetsbyten
uppgår till elva gånger; giftermålen blir lika vanliga som skilsmässor.57 Som individ bör
man vara anpasslig och snabb i omställningarna. Den nya arbetsordningen kännetecknas
av otrygghet. Emellertid menar Bauman att den gjort det länge men tidigare på ett
annorlunda sätt. Bauman menar att individualiseringen splittrar samhället.58 Denna
individualiseringsprocess skildras på ett liknande pessimistiskt normativt sätt av Ulrich
54 Andersson 2009, s. 28f
55 Harvey, David 1990. The Condition of Postmodernity, s. 63
56 Ibid., s. 65
57 Bauman, Zygmunt 2002. Det individualiserade samhället, s. 34
58 Ibid., s. 34
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Beck och Elisabath Beck-Gernsheim. Beck och Beck-Gernsheim utgår från att det givna
tidigare enkla besluten om tro och äktenskap luckras upp och att många far i villrådighet
inför individualiseringen. Man går från trygghet till otrygghet. En sak som jag anser
viktig i deras analys är paradoxen som uppstår i och med individualiseringen. Ty även
om vi gör allt fler val och känner oss fria att göra fler val, så lever vi i en än mer
institutionell värld. Nationer och stater skapar ett standardiserat liv, vari individualiseringen produceras som en socialiseringsdoktrin via institutioner, vad de kallar
paradoxen av institutionaliserad individualism.59 Jag försöker förhålla mig neutral till
individualiseringen. Jag betraktar den inte som en given förändring, som Beck och
Beck-Gernsheim eller Bauman gör, utan snarare som ett retoriskt innehåll i politisk
legitimering. Det som jag ser som användbart för min uppsats är just hur dessa
teoretiker talar om flexibilitet och individualitet som en organisatorisk kraft. Och att
denna kraft genomsyrar alla samhällets olika nivåer.

Sammanfattning
I detta avsnitt har jag försökt positionera min uppsats fokus i en forskningskontext. Det
är en tämligen bred ansats där jag främst fokuserar folkbiblioteket. I samtliga arbeten
som jag redogör för har jag uppehållit mig i spänning mellan styrning och frihet. Det
manifesteras utifrån ett institutionellt perspektiv mellan en decentralisering och
centralisering där individen betraktas som en kund vars behov bör tillfredsställas. Den
existerar i en växelverkan mellan mikro- och makrokosmos där en instrumentalisering i
makrokosmos tvingar folkbiblioteken till den rådande rationaliteten, en rationalitet som
också sätter individen som aktiv och fri i centrum. I den förändrade ideologin i
folkbiblioteket går folkbiblioteken från en boklig diskurs till en mer öppen
informationsförmedlande diskurs där individen uppmanas att definiera kunskap och sitt
informationsbehov ensam. Utifrån ett folkbildningsperspektiv mellan medborgarbildning och självbildning svänger pendeln allt mer mot en självbildning där principen
utgår från devisen lära sig att lära sig själv. Individualiseringen sker alltså på många
plan i samhället som Harvey, Beck och Beck-Gernsheim, Bauman och Rose påpekar.
Även folkbiblioteket tvingas att anpassa sin legitimitet i detta samhälle eftersom
folkbiblioteket alltid har varit en stödjande organisation för redan formulerade värden
och normer. I nästa kapitel ska jag redogöra för metoden jag har valt.

59 Beck & Beck-Gernsheim 2002. Individualization: institutionalized individualism and its social and
political consequenses, s. 23
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3. Metod och material
I detta kapitel redogör jag för den diskursanalytiska ansats som jag väljer att tillämpa i
min undersökning och varför jag anser den vara lämplig. Vidare redogör jag också för
hur jag använder mig av den i relation till undersökningsmaterialet.

Foucault och Deleuze
Inom biblioteks- och informationsvetenskap är diskursanalys som metod numera ett
vanligt analysredskap. Joacim Hansson använder sig av Paul Ricoeur i den diskursanalytiska ansats han tillämpar i sin avhandling från 1999. Åse Hedemark använder sig
av Michel Foucault i sin förståelse av diskursbegreppet som i undersökningen
kombineras med Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursanalytiska begrepp i sin
avhandling från 2009.60 I min studie utgår jag främst från Michel Foucaults begrepp
dispositiv och diagram. Foucaults arbete har tolkats, kritiserats och utvecklats av många
teoretiker. I min diskursanalytiska ansats väljer jag att utgå från filosofen Gilles
Deleuzes förståelse och läsning av Foucault.
En anledning till att jag använder mig av Deleuzes läsning av Foucault är att jag finner
den utvecklande för det diskursanalytiska forskningsfältet. I Foucault (översatt till
engelska 1988) hittar man även begrepp och idéer som utvecklades tidigare av Deleuze
tillsammans med psykoanalytikern Felix Guattari i de två monumentala verken,
Capitalisme et Schizophrénie 1. L'Anti-Oedipe från 1972 och Capitalisme et
Schizophrénie 2. Mille Plateaux från 1980. Under Deleuze verksamma liv som filosof
producerade han en rad monografier där han även utvecklade sin egen filosofi. SvenOlov Wallenstein beskriver Deleuzes metod som en ”fri indirekt framställning”. Det är
inte en kommentar eller en förklaring till texten, inte heller en dekonstruktion som söker
hitta punkter av motsägelse eller överbestämning. Det är snarare en metod som går ut på
att skriva med originaltexten. Genom att förlänga originaltexten skapas ny förståelse.
Det är alltså en konstruktiv verksamhet i allra högsta grad.61 Deleuze kallade själv sin
metod för konstruktionistisk. 62 I de två följande avsnitten utgår jag från Foucaults
begrepp och förklarar dem med hjälp av Deleuzes framställning av dem.

Diskurs, diagram och abstrakta maskiner
Begreppet diskurs är centralt i framför allt Foucaults tidigare forskning. Diskursens
lexikala betydelse är samtal. Inom diskursanalys definieras den mer komplext som en
regelstyrd framställning av utsagor, begrepp, teser och teorier som sammantagna utgör
60 Vill man ha en mer utförlig beskrivning om hur man har använt sig av diskursanalys inom B&I har
Bernd Frohmann skrivit en artikel som heter ”Discourse Analysis as a Research Method in Library
and Information Science” i Library and Information Science Reaserch, 1994 vol 16 nr. 2, s. 119-138.
61 Deleuze, Gilles 2004. Vecket: Leibniz & barocken, s. 9. Sven-Olov Wallenstein har skrivit förordet, s.
7-32
62 Buchanan, Ian 1997. Introduction, s. 386
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en serie av artikulerade föreställningar om någonting.63 Jag vill betona vikten av just
regelstyrd framställning. I regelstyrningen ingår ett möjliggörande som villkorar
utsagornas genomslagskraft. Foucault gjorde i installationsföreläsningen på Collegè de
France, den 2:a december 1970, en distinktion mellan författarprincipen och
disciplinernas princip. Båda dessa utgör begränsningar för vad som kan och tillåts bli
sagt inom en specifik epok. Författaren arbetar till exempel med flera texter. En hel del
text, till exempel kommentarer till texten, lämnas utanför den slutgiltiga publicerade
texten. Disciplinerna fungerar på liknande sätt. Inom alla discipliner finns det ett möjligt
samtal som lämnar föga utrymme för rörlighet. Utrymmet finns dock. Diskursen, eller
samtalet är ett tal som begränsas av regler som tillhör en specifik tid.64
Förståelsen av Foucaults diskursanalytiska metod är förknippat med ett arkeologiskt
respektive genealogiskt arbetssätt. Det arkeologiska arbetssättet kännetecknas av ett
arbeta utifrån historiska händelser och dess följande konsekvenser, ett sökande efter att
synliggöra olika epokers epistem, det vill säga kunskapens regelsystem. Det
genealogiska arbetssättet kännetecknas av att man söker släktskap på ett horisontellt
plan mellan olika utsagor. Utgångspunkten är istället nuet.65 Det är centralt att utse ett
tema i nuet och undersöka dess möjlighetsvillkor och släktskap med andra utsagor. De
båda kännetecknas av ett språkligt studium vilket är karaktäristiskt för metodens
epistemologiska antagande. Kunskapsproduktion sker genom språket. Diskursanalys är
inte enbart en metod utan också ett teoretisk perspektiv och har alltid sin utgångspunkt i
strukturalistisk och post-strukturalistisk språkfilosofi. Detta betyder i all sin enkelhet att
vår förståelse av världen skapas via språket, vilket inte är samma sak som att hävda att
verkligheten inte existerar. Kunskapen om verkligheten präglas av vårt sätt att tala om
den.66 Den konstrueras diskursivt och är (inter)subjektiv.
I min undersökning använder jag mig av ett genealogiskt arbetssätt då jag utgår från
nuet, alltså i mitt fall utgår jag från material från slutet av 2009 och bakåt. Genealogin
har ett tydligt maktfokus med en vidgad syn på diskurser som även inbegriper ickespråkliga praktiker.67 Foucault definierar makt som en relation mellan krafter. Makt är
inte en form eller en regelrätt utövning från en instans. Makt existerar aldrig i sin egen
rätt och ensamt utan alltid i relation till andra krafter. Relationen mellan krafterna är
maktuttrycket. Makt i sig självt har ingen essens; den är enbart operationell. Den utgör
en relation och enbart relationen.68 Samtalet eller utsagornas relation till varandra och
genomslagskraft styrs av denna definition av makt som möjliggör och begränsar
relationerna.
Enligt Deleuze sker två förändringar i Foucaults tänkande i och med Vetandets
63 Lindgren, Sven-Åke 1995. Michel Foucault och sanningens historia, s. 352
64 Foucault, Michel 1993. Diskursens ordning: installationsföreläsning vid College de France den 2
december 1970, s. 21f
65 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2005. Textens mening och makt: metodbok i
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, s. 309f
66 Winther Jørgensen, Marianne & Philips, Louise 2000. Diskursanalys som teori och metod, s. 136
67 Bergström & Boréus 2005, s. 311
68 Deleuze 1988. Foucault, s. 24
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arkeologi (1969) och Övervakning och straff (1975). I Vetandets arkeologi gör Foucault
en åtskillnad mellan två praktiska formationer, dels den diskursiva formationen som
inbegriper utsagor, utlåtanden och dels den icke-diskursiva som inbegriper miljön, alltså
institutioner, politiska händelser etc. Detta betyder inte att den icke-diskursiva
formationen inte ger upphov till diskursiva formationer och vice versa. Man kan till
exempel tala om fängelser. Fängelser tillhör den icke-diskursiva formationen samtidigt
som talet om fängelser hör till den diskursiva formationen. Hur man talar om
brottslingar (diskursiv formation) kan ge upphov till en särskild typ av fängelser (ickediskursiv formation).69 De båda formationerna är, menade Foucault, heterogena där den
icke-diskursiva formationen inbegriper diskursiva drag och den diskursiva formationen
inbegriper icke-diskursiva drag. Men formationerna är distinkt åtskilda där den ena blir
den andras negativa analytiska enheten. Det går alltså inte att dra en precis gräns mellan
dessa två formationer och ändå är de varandras motpoler. Deleuze opponerar sig mot
synen på att världen konstitueras genom dikotomier av detta slag. De är snarare alltid
heterogena sammansättningar och mångfalder. Denna binära förgrening som bildar en
typ av trädlik struktur har Deleuze ersatt med en rhizomatisk struktur. Det vill säga att
den hierarkiska trädlika strukturen ersätts av en horisontell struktur där allting kan
förgrena sig.70
Med Övervakning och straff lämnar Foucault denna dikotomi. Här får det ickediskursiva en egen valör, ett eget system att förhålla sig till. Det är en synlig valör och
definieras som innehållslig form eller en miljöform där innehållet är fångarna till
skillnad från den diskursiva valören som har en expressiv form. Deleuze kallar den
diskursiva formen för uttrycksform71. Dessa två typer är alltså mycket skilda men
inflikar in i varandra hela tiden och är svåra att skilja åt. Exempelvis har straffrätt
varken samma innehåll eller samma uttryck som själva fängelset.72 Ändå så påverkar
dessa två varandra. Var går gränsen mellan dessa två diskursiva och icke-diskursiva
formationer? Har det över huvud taget någon betydelse?
Lösningen på det binära förhållandet mellan diskursiv och icke-diskursiv formation har
att göra med en tredje dimension, maktdimensionen. Fram till Vetandets arkeologi ser
Foucault två formationer med skilda innehåll och form. Men det finns en immanent
orsak som gör dessa formationer utsägbara och synliga. Båda dessa formationer har en
inbygd styrningskraft som definierar och formar varje formation. Relationen mellan de
två formationerna är således en icke-relation samtidigt som det finns en gemensam
immanent orsak i dem båda. Denna dimension är den gemensamma orsaken till de olika
formationerna i hela det sociala fältet skriver Deleuze.73 I Övervakning och straff utgör
panoptism74 denna dimension. Panoptismen skär igenom olika formationer. De frågor
69 Deleuze 1988, s. 27
70 West, Russel 2009. Space in theory: Kristeva, Foucault, Deleuze, s. 169ff
71 Jag använder mig av Erik van der Heegs och Sven-olov Wallensteins översättning av Deleuzes
Foucault från 1990.
72 Deleuze 1988, s. 33
73 Ibid., s. 33f
74 Foucault 1987. Övervakning och straff: fängelsets födelse, s 233f. Panoptism anspelar på Jeremy
Benthams Panopticon som är en fängelseritning. Fängelset är en cirkelrund byggnad med ett torn i
mitten där en vakten sitter. Vakten har insyn i alla celler. Fångarna känner sig på så vis ständigt
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som ställs i Övervakning och straff är således: finns det ett generellt sätt, en gemensam
orsak till hela det sociala fältet? Foucault skriver att ”[t]illämpningarna av Panopticon är
mångahanda; det kan användas för att förmå fångarna att bättra sig, men också för
vården av sjuka, undervisning av skolbarn, förvaring av dårar, övervakning av arbetare
och för att tvinga tiggare och sysslolösa att arbeta”.75
Var inträder styrningen in? Formationerna som jag nämnt har två funktioner.
Formationen kan antingen organisera innehåll, materia (innehållsform), eller forma,
skapa funktioner (uttrycksform). Skolan, fängelset, biblioteket är formationer med
organiserat innehåll. Straff, utbildning eller omsorg är formaliserade funktioner. Och
denna styrning kan abstraheras till en ren form, till exempel panoptism. Således kan
panoptism antingen ses som en organisatorisk styrning av en synlig eller optisk produkt,
eller som en organisatorisk styrning av artikulationer, text och utsagor. Detta kallar
Foucault för ett diagram i Övervakning och straff. Foucault fortsätter: ”Men Panopticon
bör inte betraktas som en drömbyggnad: det är ett diagram för maktmekanismer i den
idealiska formen”.76 Diagrammet är en karta med angivelser som förekommer utsträckt
över hela det sociala fältet. Således kan diagrammet förekomma i olika formationer med
olika innehåll och uttryck, i allt ifrån hur man möblerar ett rum, konstruerar ett hus, talar
om dessa formationer och vilka ord man väljer att attribuera och skapa utsagor med.
Utifrån detta perspektiv kanske det inte är nödvändigt att göra distinktionen mellan
diskursivt och icke-diskursivt. Diagrammet beskriver Deleuze som en abstrakt maskin
eftersom den inte innehåller ett specifikt innehåll eller en specifik form. Det är snarare
en form av styrning. Detta sätt att betrakta diagrammet syftar till att överkomma
åtskillnaden mellan innehåll och expressivitet, eller det diskursiva och icke-diskursiva.
Den abstrakta maskinen är helt kort en organiserande kraft och är immanent i de båda
formationerna.77
Wallenstein menar att Deleuze inte är intresserad av språket eller ett medvetande. Det
som intresserar Deleuze är världen. Således skiljer sig Deleuze från poststrukturalismens epistemologiska ställningstagande. Världen är dock inte given. Den
kan bara bli till genom aktiv och affirmativ konstruktiv handling.78 Att skapa diskurser
och diagram är en del av denna konstruktiva handling. Språket är emellertid inte den
enda logiken med vilken vi förstår världen. Den är dessutom inte heller en rätt igenom
språklig logik.
Förändringarna som Deleuze ser i Foucaults arbete kan förstås som ett avståndstagande
från en filosofi av dikotomier av slaget diskursiva och icke-diskursiva formationer till
en filosofi av mångfalder.79 Dispositivet kan ses som en utveckling av denna filosofi. Ett
dispositiv kännetecknas av ett heterogent samspel där diskursiva och sociala praktiker
övervakade.
75 Foucault 1987, s. 240
76 Foucault 1987, s. 240
77 Deleuze 1988, s. 34
78 Deleuze 2004, s. 9
79 Deleuze 1988, s. 33
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samt institutioner överlappar och går in i varandra.80 I nästa avsnitt redogör jag närmare
för begreppet dispositiv.

Dispositiv
Dispositiv är ett begrepp som har mycket gemensamt med det som Deleuze menar växer
fram i Foucaults Övervakning och straff. Begreppet förekommer för första gången i
Sexualitetens historia, viljan att veta. Enligt idéhistorikern och psykoanalytikern Per
Magnus Johansson har begreppet mycket gemensamt med det tidigare begreppet
epistem.81 Men det finns viktiga distinktioner. En är att dispositivets ansats inkluderar
det diskursiva så väl som det icke-diskursiva. Dispositivet är en samling apparater inom
en viss epok som tillåter ett visst tänkande och seende att växa fram.82 Detta känner man
igen i Foucaults begrepp disciplinernas princip och författarprincipen. Foucaults syfte
med begreppet förklarade han på följande sätt:
What I'm trying to pick out with this term [dispositif] is, firstly, a thoroughly
heterogeneus ensamble consisting of discourses, institutions, architectural forms,
regulatory decisions, laws, administrative measures, scientific statements, philosophical,
moral and philanthropic propositions - in short, the said as much and the unsaid.83

En annan skillnad är att maktdimensionen får en större plats än vad den har i begreppet
epistem.84 Deleuze har beskrivit begreppet på ett sedvanligt mycket noggrant sätt och på
en hög abstraktionsnivå. Enligt honom finns det fyra dimensioner som är viktiga att
betrakta i dispositivet. De två första liknar just de två former som han såg växa fram i
Vetandets arkeologi och Övervakning och straff. Han säger att apparaterna som existerar
inom ett dispositiv är som ”maskiner” som hjälper oss att se och att prata. Den tredje
dimensionen är just maktdimensionen. Han menar att apparaterna innehåller linjer av
påtryckningar (lines of force). Den fjärde dimensionen utgörs av linjer som
subjektifierar (lines of subjectification). Dessa dimensioner är inneboende i varje
apparat. Vi befinner oss mitt i dispositivet och formas som individer inom dem genom
apparaterna. Men dispositivet formas i sin tur av apparaterna. Detta sker i en växelverkan. Subjektifieringen är en process som sker i dispositivet. Subjektet blir till lika
mycket som det tillåts att bli till. Deleuze kallar subjektifieringslinjerna för flyktlinjer.85
Detta utrymme för förändring och ständig tillblivelse kan man även ana i hur Foucault
beskriver författarprincipen och disciplinernas princip. Det finns ett utrymme för
förändring även om det inte är stort. Principerna gör det möjligt att konstruera men
lämnar inte mycket spelrum, skriver Foucault.86

80 West 2009, s. 169
81 Foucault 2002. Sexualittens historia 1,viljan att veta, s. 30. Per Magnus Johansson har skrivit förordet
till denna utgåva. s. 7-31
82 Andersson 2009, s. 24
83 Foucault 1980. Power/knowledge: selected interviews and other writings 1972-1977, s. 194
84 Andersson 2009, s. 24
85 Deleuze 1992. What is a dispositive?, s. 161f
86 Foucault 1970, s. 21
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Apparaterna bör betraktas som institutioner enligt Foucault.87 Då inställer sig frågan:
varför inte använda begreppet institution? Detta diskuteras mellan Foucault, Alain
Grosrichard, Gerard Wajeman m.fl. i Confession of the flesh (1980). Foucault menar att
termen institution brukar användas för instanser som tvingar individer att agera och lära
sig ett särskilt beteende. Alltså allt i ett samhälle som driver denna inlärning och som
dessutom inte består av språkliga artikulationer utgör en institution. Syftet med
begreppet apparat är att inte göra uppdelningen mellan vad som är en språklig
artikulation och vad som inte är det. Ty även det icke-diskursiva, för att återvända till
föregående problematik, har en diskursiv sida.88 Det finns ytterligare en aspekt som bör
beaktas i valet av apparat som begrepp. Det finns många likheter mellan de begrepp
som olika teoretiker använder. Att studera apparater i ett dispositiv är inte helt olikt att
studera en institution i ett socialt mikrokosmos och relationen till makrokosmos som
Vestheim gör i sin avhandling Fornuft, kultur och velferd, en historisk-sosiologisk
studie av norsk folkebibliotekpolitikk (1997). Likheterna kan ibland dölja skillnaderna.
Anledningen till att jag väljer att använda mig av dispositiv och apparat har att göra med
det maskinella perspektivet. I begreppen dispositiv och apparat finns en maskinell sida
som inte är låst till entiteter och schematiska uppdelningar som till exempel aktör/
struktur-perspektivet. Min ansats fokuserar snarare processer och långdragna förändringar. En förändring som varken tilldelas aktören eller strukturen. Snarare rör det sig
om en maskinell rörelse som av diverse heterogena samspel förorsakar oanade konsekvenser.
Deleuze och Guattari kallar förändringsmekanismerna för deterritorialiseringar.
Deterritorialisering är en flyktlinje, en kraft som öppnar upp ett fält. Varje deterritorialisering är en kraft som antingen följer med andra krafter och intensifierar dem eller
stretar emot.89 Varje gång något deterritorialiseras sker det även en reterritorialisering,
ett försök till stängning. Denna territorialisering kan aldrig bli fullständig och är en
maskinell process som ständigt sker. Territorialisering används i en mer generell
bemärkelse av Deleuze och Guattari. Två exempel: Decentraliseringen av folkbiblioteket som den studeras av Audunson, en utspridning av styrningen är en deterritorialisering som eventuellt kan sägas ha förstärkt ett individanpassat innehåll bland
de olika folkbiblioteken – följaktligen en reterritorialisering. Informationsteknikens
influens inom bok- och bibliotekskunskap som jag tidigare tog upp i samband med
IKT:s utveckling, kan också betraktas som en deterritorialisering. Informationskompetens kan beskrivas som en reterritorialisering, i vilken forskningsområdet får ett
nytt fokus. Enligt Deleuze och Guattari finns det olika typer av ”rymder” där vissa är
mer påverkbara än andra. De deterriorialiseras olika smidigt helt kort. Apparater och
institutioner är som tidigare nämnt trögföränderliga och deterritorialiseras långsamt. Till
exempel Internet å andra sidan är en rymd som ständigt är öppen för förändring tack
vare mängden av användare och innovatörer i en struktur som är öppen. Den förra
rymden kallar Deleuze och Guattari för räfflad rymd, den senare slät rymd. Det finns
emellertid inte några vattentäta skott mellan dessa två rymder. De är så att säga
87 Andersson 2009, s. 24
88 Foucault 1980, s. 197f
89 Deleuze, Gilles & Guattari, Felix 2004. A thousand plateaus: capitalism and schizophrenia, s. 483
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idealtyper. Dessa abstraktioner existerar enbart i uppblandad form.90
Folkbiblioteket är en apparat som befinner sig i ett dispositiv. I apparaten ingår allt ifrån
den ideologiska bakgrunden till arkitekturen och dess geografiska lokalisering. Det är
därför jag använder mig av detta begrepp. Begreppet har som tidigare nämnt en aspekt
av subjektifiering. Deleuze säger att dispositivet rymmer en linje som subjektifierar.
Detta har jag tolkat som att själva processen och kontexten för subjektets tillblivelse är i
fokus snarare än vilka subjektspositioner som utgör noderna i alstringen av makten. Jag
kommer således inte lägga någon större vikt på författarna och deras subjektspositioner
i analysen. Om artikelförfattarnas namn förekommer så är det enbart för att förenkla
läsningen. Subjektifieringsprocessen har också likheter med deterritorialiseringen – de
är båda flyktlinjer. När till exempel det ideologiska fältet inom apparaten deterritorialiseras sker även en reterritorialisering i det rumsliga fältet, följaktligen kan detta leda till
ytterligare en deterritorialisering inom det ideologiska fältet etc. Det rör sig här om en
ständig flykt från ett tidigare tillstånd.91 Frågan är hur denna process sker och vilket mål
den har i sikte.
Den påtryckande kraften inom dispositivet och som kanaliseras genom apparaterna
torde kunna liknas vid ett diagram. Deleuze beskriver ofta drag och dimensioner med
linjer. I begreppet rhizom ingår en mångfald av linjer. Ett rhizom är ett system av linjer
som hela tiden är i förändring och öppna för intryck och sammanlänkningar. Rhizomstrukturen tycker jag är viktig för att förstå hur dispositivet och apparaterna är
beskaffade. Även om apparaterna är institutioner och dessa är, som Foucault men också
Audunson i sin studie av folkbiblioteket påpekar,92 tröga, så är de hela tiden i
förändring. De påverkas av andra angränsande händelser och skeden. Deterritorialiseringar tillhör inte nödvändigtvis den språkliga världen. Det är här som Deleuze skiljer
sig från post-strukturalismen i sin epistemologiska uppfattning. Deleuze och Guattari
menar att rhizom är mångfalder. De skriver:
Principles of connection and heterogeneity: any point of a rhizom can be connected to
anything other, and must be. This is very different from the tree or the root, which plots a
point, fixes and order.93

Världen tolkas inte enbart genom språket. Deleuze och Guattari skriver att inte varje
karaktärsdrag i ett rhizom nödvändigtvis är kopplat till ett lingvistiskt grunddrag.
Sammankopplingen sker i en kedja av många olika typer av semiotiska system.94

90 Deleuze & Guattari 2004, s. 534. Sven-Olov Wallenstein översätter ”smooth space” med ”slät” rymd
eller rum och ”striated space” med räfflad rymd i sin översättning av kapitlet ”1227: Treatise on
Nomadology” ur A Thousand Plateaus, Capitalism and Schizophrenia. Översättningen utgör ett
kapitel i Kairos seriens Nomadologin (1998).
91 Deleuze 1992, s. 161
92 Audunson 2001, s. 208
93 Deleuze & Guattari 2004, s. 7
94 Ibid., s. 7
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Material
Jag går nu över till att redogöra för de tidskrifter som jag använder mig av i min
undersökning. Undersökningsmaterialet i min uppsats utgörs av Biblioteksbladet (BBL),
Bibliotek i samhälle (BIS) och DIK-forum. Anledningen till att jag väljer dessa
tidskrifter är:
(i) att de är tre tongivande tidskrifter som representerar bibliotekssektorns egna röster,
(ii) att tidskrifternas bredd ger mig möjlighet att studera ett tämligen brett undersökningsobjekt,
(iii) och att de har utgjort material för liknande diskursanalytiska studier tidigare, till
exempel i Åse Hedemarks och Jenny Hedmans uppsats Vad sägs om användaren?
folkbibliotekens användardiskurser i tre bildiningstidkrifter (2002) och i Angela
Zetterlunds Om folkbildningens roll i biblioteksvärlden idag.. Folkbildning och
bibliotek?(1997) för att nämna några.
BBL ges ut 10 gånger om året av Svensk Biblioteksförening, vilken är en ideell förening
som arbetar för att främja svenskt biblioteksväsen. Det är en partipolitisk bibliotekspolitisk obunden organisation. Tidskriften speglar föreningens verksamhet, åsikter och
ställningstagande. Den har också i uppgift att ge utrymme åt andra åsiktsyttringar.95
BiS ges ut 4 gånger om året av föreningen Bibliotek i Samhälle som startades 1969.
Tidskriften behandlar internationella och nationella aktuella biblioteksfrågor. Tidskriften
behandlar bibliotekshistoria och skriver om det framtida biblioteket samt, som
föreningen skriver, om ”det rättvisa biblioteket”. Föreningen arbetar medvetet utifrån en
socialistisk grundsyn. För BiS står socialismen för mänsklig frigörelse och utveckling
baserad på en jämn fördelning av materiella, sociala och kulturella resurser.96
DIK-forum är en facklig tidskrift för akademiker inom kultur och kommunikation.
Tillsammans med 22 andra förbund bildar de Saco (Sveriges akademikers
centralorganisation). DIK står för arbete inom dokumentation, information och kultur
och är till skillnad från BBL och BiS inte enbart biblioteksorienterad. DIK-forum kom
år 2009 ut med 10 nummer, 2010 kommer de ut med 9.97 År 1999 gav DIK-forum ut 18
nummer.
Utgivningen av tidskriften varierar, vilket torde påverka hur de representeras i analysen.
Samtliga tidskrifter skiljer sig åt och har olika inriktningar. Detta ser jag som en tillgång
för mitt arbete då jag söker efter drag och undersöker förändringsprocesser som inte
representeras av enbart en ståndpunkt. Det jag söker med min analys är att belysa drag
som förekommer i samtliga tidskrifter oavsett politisk övertygelse. Det eventuella
95 Svensk Biblioteksförening 2009. http://www.biblioteksforeningen.org/bbl/ [2009-05-20]
96 Föreningen BiS 2009. http://www.foreningenbis.org/ [2009-05-20]
97 DIK 2009. http://www.dik.se/ [2009-05-20]
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diagrammet ska snarare markera en logik, en angivelse som vägleder både retoriken,
argumentationen och organiseringen av folkbiblioteksrummet.

Urvalsstrategi och tillvägagångssätt
Valet av material och i synnerhet valet av artiklar är en integrerad del av analysen,
varför analysmetoden bör vara närvarande, både som teoretiskt ramverk och analytiskt
redskap. Mitt urval har under arbetets gång ständigt modifierats. Jag har läst artiklar ur
BBL, BiS och DIK-forum med fokus på allt ifrån organisering av bibliotekspolitik,
arkitektur, utlandsreportage, till hyllsystem och digitalisering, varför jag inte kunnat
begränsa mig till ett fåtal sökord. Per Magnus Johansson skriver i förordet till
Sexualitetens historia, viljan att veta att Foucault i sin metod utgick från ett
arkivmaterial och textstudier, inte alltid på ett systematiskt sätt. Hans empiriska material
var enormt och han fick modifiera sin utgångspunkt allt eftersom.98 Mitt material är inte
på något sätt enormt men det överstiger likväl uppsatsens avgränsning. Jag har alltså
läst igenom samtliga nummer av BBL, BiS och DIK-forum från åren 1999 och 2009.
Genom ett kontinuerligt urval har jag avgränsat mig stegvis. Det första steget var att
begränsa sig till år. Läsningen av BBL från 2009 gav mig uppslaget till undersökningen.
Här förekom det artiklar om omorganiserng, kulturutredningen, digitaliseringen,
gallring av böcker etc. Uppsatsens omfång gav mig en ram över hur mycket material jag
rimligtvis skulle kunna undersöka. Således avgränsade jag undersökningen till två år,
2009 och 1999. Året 1999 valde jag för att få ett tidsspann som eventuellt skulle kunna
visa någon förstärkt tendens. Det bör poängteras att valet av ett längre eller kortare
tidsspann möjligtvis skulle ha lett undersökningen åt en annan riktning. Anledningen till
att jag valde ett tioårigt tidsspann har att göra med att informationstekniken har
utvecklats tämligen snabbt. Jag tror att ett tidigare år hade visat en alldeles för stor
skillnad mellan utsagorna och att ett senare år inte hade visat på någon märkbar skillnad
mellan utsagorna för att tala om en förstärkning eller försvagning av en tendens. Jag
menar dock inte att sådana undersökningar inte vore av intresse.
Urvalet av detta material uppgår till 85 artiklar för året 1999 och 61 för 2009.
Anledningen till att differensen är så pass stor mellan åren beror delvis på att DIKforum utkom med 18 nummer året 1999. Tidskriften utkom med endast 10 nummer
2009. Urvalet av artiklar har skett parallellt med en läsning av tidigare forskning och
metodologi. Slutligen har jag studerat 38 artiklar mer ingående, vilka är de som jag
använt och som jag citerar i analysen.
I diskursanalytiska ansatser bör forskarsubjektet problematiseras. Marianne Winther
Jørgensen och Louise Philips menar att forskaren alltid har en föraning om vad han eller
hon är ute efter och väljer materialet där efter.99 Självfallet har det varit så för mig med.
Men jag ser på min studie som en konstruktion av en alternativ verklighet som i bästa
fall kan vidga synen på biblioteksfältet. Jag vill också tillägga att forskarsubjektet
givetvis också ingår i dispositivet och som ett subjekt ingår i en ständig tillblivelse. Det
98 Foucault 2002, s. 10f
99 Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 136
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är med Deleuzes ord en flyktlinje som är ständig undflyende och genererar förändring.
Den foucauldianska analysen beskrivs inte sällan som en metod. Men Foucaults arbete
erbjuder emellertid inte mer än ett sätt att hitta infallsvinklar. Diskursanalys i Foucaults
arbete är mindre en metod än ett engagemang med historiska händelser och
dokument.100 Jag har valt ut vissa begrepp som jag anser vara lämpliga verktyg för att
studera folkbibliotek. Således har valen av begrepp också hela tiden värderats och satts i
relation till det empiriska materialet. I avsnittet om teoretiska perspektiv gällande
metodval finns det en del begrepp som ibland verkar synonyma. Apparat kan närmast
liknas vid institution, vilket Foucault också påpekar. Dispositiv beskrivs i stort sätt med
samma ord som Governmentality och epistem. Foucault utvecklade många begrepp och
de är inte på något sätt schematiska verktyg som kan användas på alla slags material. De
har snarare uppstått som lämpliga begrepp för det material han företog sig i stunden.
Governmentality är ett begrepp som uppkom i Foucaults senare arbeten. Foucault
använder ordet för att markera en brytning som skedde vid 1700-talet, då politiker,
statsmän och andra makthavare började se sin uppgift utifrån ett regerings-perspektiv.
Själva ordet syftar på en typ av styrning som regeringen representerar. 101 Dispositivet
används i Sexualitetens historia som ett ”mönster” - ett sexualitetsmönster. Dispositiv,
med den inte helt adekvata översättningen mönster, ger ett mer allmänt intryck än
Governmentality. Jag har hur som helst valt att studera en apparat,
folkbiblioteksapparaten i ett dispositiv. Jag kommer att beskriva en apparat i hopp om
att kunna urskilja ett diagram som organiserar tankarna, utsagorna och hur lokalen
organiseras geografiskt och arkitektoniskt.
Jag har valt att använda mig av begreppet dispositiv som ett övergripande socialt fält där
apparater av olika slag ingår. I min studie är folkbiblioteksapparaten i fokus. Denna
apparat undersöker jag utifrån två formationer, dels den diskursiva formationen som i
Deleuzes läsning kallas uttrycksform. Denna formation rymmer utsagor om
folkbibliotekets legitimitet. Och dels undersöker jag apparatens fysiska formation. Här
undersöker jag utsagor om apparatens arkitektoniska och geografiska planering.
Dispositivet är egentligen ett begrepp som används för att överkomma distinktionen
mellan diskusivitet och icke-diskursivitet. Så varför har jag valt att göra en uppdelning
mellan det språkliga planet och det fysiska planet? Ett annat begrepp som jag kommer
att använda mig av är diagram och för att förtydliga dess organisatoriska funktion som
en immanent orsak i olika formationer väljer jag att göra en distinktion. Uppdelningen
har alltså i första hand ett pedagogiskt syfte då det under analysen blir tydligt att en
uppdelning egentligen är omöjlig. Ytterligare ett begrepp som jag använder i
undersökning är deterritorialisering. Som jag tidigare nämnt ämnar jag undersöka
förändringsprocesser och eventuella påtryckningar. Deterritorialisering är ett lämpligt
begrepp då det betonar en maskinell process som ständigt förekommer. Sammanfattningsvis använder jag mig av begreppen, dispositiv, apparat, diagram och deterritorialisering.

100 Haider & Bawden 2007, s. 540
101Rose 1999, s. 6
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Del 2 – Resultat och analys
I de två första kapitel i denna del behandlar jag materialet med en syntetisk ansats. Jag
redogör för artiklar från BBL, DIK-forum och Bis, från både 1999 och 2009, med
ambitionen att dels beskriva och analysera materialet.
Analysarbetet kan liknas vid en konstruktion av en alternativ uppfattning. Genom att
tematisera utdrag ur materialet, vill jag ge en alternativ bild av folkbiblioteket. I linje
med Deleuzes två formationer uttrycksform och innehållsform (miljöform) benämner
jag de två kapitlen i analysen ”Folkbibliotekets språkliga kropp” och ”Folkbibliotekets
synliga kropp”. Det första kapitlet behandlar folkbibliotekets diskursiva aspekter i
relation till IT. I andra kapitlet, ”Folkbibliotekets synliga kropp”, behandlar jag de
fysiska aspekterna av folkbiblioteksapparaten. Sedan diskuterar jag analysen i relation
till frågeställningarna i kapitlet ”Diskussion”.

4. Folkbibliotekets språkliga kropp
Detta kapitel kommer att fokusera på den del av folkbiblioteksapparaten som Deleuze
beskrev som uttrycksform, med andra ord den diskursiva sidan av folkbiblioteket. Inom
denna avgränsning ingår utsagor om medborgaren, användaren, bibliotekariens roll,
demokrati och bildningssyn i ljuset av informationstekniken som åtminstone under 1999
var på intåg. Detta är kapitlets analytiska avgränsning. Utsagorna kommer stundom röra
sig utanför en folkbibliotekskontext. Jag anser detta vara nödvändigt för att kunna driva
en analys som belyser folkbiblioteksdiskursens relation till IT. Utsagor om IT
förekommer ju inte enbart inom ramen för folkbiblioteket, vilket ibland tvingar
analysen till andra kontexter. Således är det empiriska materialet inte avgränsat till
utsagor som enbart gäller folkbiblioteket. Jag kommer nämna vilken bibliotekstyp
utsagorna behandlar och kommentera hur jag anser att de bidrar till analysen.

Internet på biblioteket
Under 90-talet fanns en optimism gentemot den nya tekniken som i sin tur genererade
en optimistisk syn på bibliotekarierollen. Zetterlund har i tidigare undersökningar
uppmärksammat förhoppningarna som Internet gav vittring till. Mary Ellen Bates, en av
författarna till boken Secret of the Super Net Serchers och ”litteratursökningens dr
Spock” som artikelförfattaren kallar henne gav ett anförande om Internetsökning på en
TLS konferens.102 Hon menar att med Internet följer en förnyelse av yrkesrollen. Hon
vittnar om optimismen som fanns inför mötet med Internet 1999. På hennes visitkort
står det numera ”informationsmäklare” också.103 Det finns skäl till denna optimism.
102 TLS eller Tekniska litteratursällskapet är en svensk förening för informationsspecialister för att
främja teknisk-vetenskaplig och industriell biblioteks- och litteraturtjänst inom näringsliv.
http://www.sfis.nu/site/394/default.aspx. [2010-10-25]
103 Larsson, Ingmar 1999. Vad gör bibliotekarien när bibliotekarien inte längre vill vara bibliotekarie? i
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Förnyelsen är nödvändig för att höja statusen på yrket, och med en förhöjd status även
uppnå en starkare legitimitet i samhället. Ett sätt att göra detta på är att följa med i
övergången till expertsamhället. Följande citat är hämtat ur BBL från 1999.
Ett sätt att höja status och lön är att betona folkbibliotekets roll i kunskaps- och ITsamhället och utnämna bibliotekarierna till experter på att söka i databaser och hitta
information på nätet.104

I ovanstående utdrag redogör Siv Hågård för sina år i Kulturrådet. Under hennes tid där
har biblioteksfilialerna minskat med 20 procent. Nedskärningar inom bibliotekssektorn
har pågått under en längre period. Således kan en förnyelse av yrkesrollen komma väl
till pass. Men på sätt och vis kommer denna förnyade yrkesidentitet hota en aspekt av
bibliotekarieyrket. När ett fält deterritorialiseras är det svårt att förutspå
konsekvenserna. Att söka i databaser och hitta på nätet är inte helt och hållet den
förmedling av kunskap som bibliotekarier är vana vid. För att förklara problematiken är
en rumslig illustration lämplig. Ett bibliotek har ett begränsat antal böcker som
bibliotekarien väljer att tillhandahålla. Internet är mindre begränsat och tillåter
användaren att komma åt det han eller hon söker på egen hand. Internet är ett rum utan
väggar. Men bibliotekariens självutnämnda roll blir då att staka ut vägar och sätta upp
väggar för att individen ska kunna hitta. Bibliotekarien blir en kompass i navigationen.
Skillnaden består i att ”kunskap” inte längre definieras av bibliotekarien eller
tillhandahålls i samma utsträckning av bibliotekarien. Användarens behov är individualiserat och bibliotekariens roll blir att bidra med sin expertis på ett neutralt sätt. Men det
finns andra som är av en annan uppfattning och värderar den ”personlighetsutvecklande” kunskapen som skönlitteraturen erbjuder högre.
Visst är IT en utmärkt metod för att finna information. Nog behöver många lära sig
informationsteknik. Men: Är denna utlärningsprocess lika krävande,
personlighetsengagerande och personlighetsutvecklande som att skaffa sig en bred och
djup upplevelse av och förståelse för den mångfald av i massmedieoceanen drunknande
skönlitterära böcker, som ger läsaren nya redskap?105

Det bör poängteras att sista citatet är hämtat ur BiS. Skribenten Greta Renborg är
skeptisk mot den nya betydelsen IT verkar få för biblioteken. Hon tycker att de mer
traditionella värden inom folkbiblioteket fortfarande borde skattas högre.
Folkbiblioteket är en institution med institutionaliserade värden, vilka präglas av
tröghet.106 Således kommer det att finnas både röster som försvarar bibliotekets
ursprungliga karaktär och andra som ser en möjlighet att förändra och stärka
institutionens roll i samhället. Samtidigt som denna kamp förs splittrar Internet synen på
kunskap. Att navigera på nätet blir en kunskap som tidigare inte har funnits på agendan
och som möjligtvis hotar den mer klassiska synen på kunskap. Denna splittring
skisseras väl av Åse Hedemarks informationsförmedlande diskurs. I den informationsförmedlande diskursen finns å ena sidan synen på Internet som ett utmärkt verktyg för
BBL nr 1, s. 12
104 Hågård, Siv 1999. Kulturrådet har blivit konventionellt hierarkiskt i BBL nr 4, s. 13f
105 Renborg, Greta 1999. Folkbibliotekarie: bokläsare, folkbildare och cybrarian? i BiS nr1, 15f
106 Audunson 2001, s. 208
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att förmedla information till användaren oavsett medieformat.107 Å andra sidan finns en
rädsla för att denna syn ska ta över bokens roll i en mer traditionell bildningssyn. Det
finns en styrning och en väsentlig uppgift som definierar biblioteket: hjälpa till att hitta
”rätt” information och kunskap. Samtidigt existerar viljan att inte skriva användarna på
näsan. Boken definierar ett bestämt omfång av kunskap. Information symboliserar till
skillnad ett odefinierat och obestämt omfång av kunskap. Ett annat exempel från samma
artikel som ovan är:
Vilka mål har eller bör dagens biblioteksutbildningar ha? Vilka ämnen, eller färdigheter
och kunskaper är viktiga i dag? Jag kan inte se något ”uppifrån-perspektiv” om en
bibliotekarie eller annan i en bok engagerad person försöker förmedla egna läsupplevelser
till såväl läskunniga som läsovana lyssnare.108

Boken är fortfarande av vissa sedd som överlägsen källa i kunskapsförmedling.
Internets likvärdiga funktion har ännu inte övertygat alla. Här bör man lyfta fram de
olika typer av funktioner som olika bibliotekstyper är behäftade med. Diskussionen som
förs gällande informationsförmedling och kunskapens art är ofta knuten till folkbiblioteket. Under bok- och biblioteksmässan 1999 diskuterades kunskapsbyggandet
och folkbiblioteket i ett seminarium som kallades ”Folkbiblioteket 200 år och sedan”.
BiS gjorde ett reportage från seminariet.
Skall bibliotekens datorer användas för kunskapssökning eller chatande och mail,
undrade Ola Gustavsson och han tillade, att grundläggande riktlinjer för ett vitalt
bibliotek kräver att det fungerar som ett kultur- och informationscentrum.109

Det blir uppenbart i detta citat att Internet är ett verktyg för kunskapssökning men i
värsta fall ett verktyg i förströelsens namn. Således gör man här en åtskillnad i bruket av
Internet mellan förströelse och kunskapsgenererande. I och med Internet som en ständig
kanal till all kunskap, så uppkommer även en fråga om kunskapstillgång och
ackumulation av kunskap i individer. Längre fram i analysen redogör jag för hur
högskole- och universitetsbiblioteken förhåller sig annorlunda till frågan om Internet på
bibliotek. Jag redogöra även för hur denna syn påverkar en generell etablering av synen
på kunskap.
De olika karaktärsdragen som Zetterlund och Eriksson menar definierar biblioteken är
olika bestämda beroende på bibliotekstyp. Men även hur andra typer av bibliotek ser på
Internet påverkar folkbibliotekets utveckling. Både folkbiblioteken och högskolebiblioteken definieras av en roll och funktion, vilket inte helt och hållet kan skiljas från
bibliotekets samling och innehåll. Det som skiljer folkbiblioteket från högskolebiblioteket och universitetsbiblioteket är att de senare har ett givet innehåll. Detta
innehåll ska tjäna universitetens och högskolestudenternas behov. Att definiera
medborgarnas behov är något svårare. Således kan man se att den tidiga biblioteksdebatten kring Internet och dess för- och nackdelar cirkulerar kring frågan om
kunskapens beskaffenhet då denna fråga i mångt och mycket påverkar dels medie107 Hedemark 2009, s. 152
108 Renborg, Greta 1999. Folkbibliotekarie: bokläsare, folkbildare och cybrarian? i BiS nr 1, s. 15f
109 Lindberg, Annsofi 1999. Det rättvisa biblioteket II i BiS nr 4, s. 8
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beståndet och dels den samhälleliga funktionen och rollen. Så vad händer i relationen
mellan biblioteket, Internet och kunskap?
Eftersom all kunskap är ett musklick från användaren är det inte fråga om att lagra
kunskap, utan att lära ut ett systematiskt sätt att hitta kunskapen snabbt. Helt kort, rör
det sig om att lära sig att använda ett verktyg. Detta förflyttar fokus från kunskap som
ett ting, till kunskap som en process. I den syn som jag försöker spegla här ovan finns
det drag av dels medborgarbildnings- och dels självbildningsidealet i en sammanblandning. Rikard Sandler som var en företrädare för medborgarbildningen menade att
den kunskap som medborgarna behövde var av praktiskt slag som man får användning
för i sitt liv som medborgare - kunskaper om samhället.110 Att hitta information blir en
kunskap som alla bör besitta. Det finns en holistisk tanke och ett nyttotänkande bakom
detta ideal som utifrån ett annat perspektiv kan belysas som styrning kontra frihet.
Styrningen börjar släppas till förmån för friheten och individualiteten, vilket känns igen
från självbildningsidealet. Den grundläggande tanken för detta ideal är självaktivitet.111
Kantianen Hans Larsson, en lundafilosof som under slutet av 1800 talet var inblandad i
dåtidens pedagogiska debatt, förespråkade ett ”koncentrationssträvande”. Ett sätt att
idka denna strävan var ” genom att man sökte en enhet mellan de olika ämnena och
genom att man i studierna knöt an till det dagliga livets villkor och elevens intressen”.112
Anledningen till att jag aktualiserar dessa gamla idéer om olika bildningsideal har att
göra med att de fortfarande lever kvar, även om sättet att förmedla dem har förändrats.
Och med denna förändring förändras även värdena om än långsamt. Utsagorna har ett
annat innehåll och form, vilket skapar en annorlunda reterritorialiseringen. Varje
tidsepok säger allt den förmår i enlighet med vad den specifika tidsepoken tillåter.
Foucault utgår alltid från en bestämd corpus, där texten och utsagorna, frasererna och
propositionerna består av en bestämd mängd.113 Mängden är aldrig oändlig och den
varierar till sitt uttryck från epok till epok och tillhör således ett dispositiv. Här talas det
om information och Internet. Spänningen mellan kollektvitet och individualitet, styrning
och frihet finns kvar men med förnyat innehåll. Detta innehåll har kommit att stärka
relationen mellan kunskap och Internet. Synen på kunskap har här också
individualiserats i den mån att varje individ har olika kunskapsbehov.
Under seminariet på kulturcentrat Getty Center i Los Angeles höll Beverly Sheppart
från Institute of Museum and Library Services ett anförande om ”just-in-time learning”.
BBL var där och lyssnade på bland annat Sheppard.114
Antagligen har Sheppard rätt i att utbildningssystemet måste omformas men är det
verkligen sant, att det inte finns någon fast kunskapsbas att lära in längre?115

110 Gustavsson 1991, s. 112
111 Ibid., s.126
112 Gustavsson 1991, s. 131f
113 Deleuze 1988, s. 46ff
114 I augusti 1999 hölls ett seminarium anordnat av Getty Information Institute och University of
California, Los Angeles (UCLA), ”Summer Institute for Knowledge Sharing” som riktade sig till
anställda vid bibliotek, arkiv och museum.
115 Gram, Magdalena 1999. Kulturarvsinstitutionernas förändrade villkor i BBL nr 7, s. 14
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En relativiserad syn på kunskap leder åtminstone till en fast punkt: sättet att hitta
kunskapen. I stället för att hänvisa till kunskap kan informationsspecialisten hänvisa till
vägarna till kunskap. Samtidigt som kunskapsbegreppet står inför en uppluckring, förs
en kamp om vilken typ av kunskap som biblioteket fortfarande ska kunna förmedla. Det
är ju trots allt genom denna funktion som folkbiblioteket kan legitimera sin roll i
samhället.

Digitalisering
Digitaliseringen var bara i sin linda under 1999. Under 2009 kan man se en förskjutning
till en juridisk dimension där offentlighet står mot Google:s världsherravälde. Google
existerade inte 1999 och digitaliseringen förekom inte som fenomen i samma utsträckning som under år 2009. I och med digitaliseringens framväxt och utveckling blir
frågorna om vad som är kunskap eftersatta. Det sker en förskjutning i artiklarna, från att
de handlat om Internets för- och nackdelar till att handla om att tillgängliggöra allt.
Problemen som diskuteras har nu en annan karaktär. Det rör sig snarare om juridiska
frågor om digitalisering och tillgängliggörande, om centrala strategier för licenser och
dylikt. Google sätter igång ett enormt projekt att digitalisera hela världens litteratur
vilket väcker andra frågor än huruvida Internet är bra eller dåligt för biblioteken.
Internet är ett så pass etablerat instrument vid det här laget att biblioteken har varit
tvungna att anpassa sig. Jag tycker mig se en misstänksamhet gentemot Google:s
skanningsprojekt i mitt undersökningsmaterial. Google framställer sitt arbete som en,
genom tekniken, demokratisering av kultur och litteratur.
Du är kanske andra-generations-amerikan och vill läsa böcker på dina föräldrars
modersmål, grekiska. Eller du är forskarstuderande och behöver en bok som inte längre
trycks (är-out-of-print). I båda fallen kan du få problem. Troligen finns det inte så många
böcker på grekiska i ditt lokala bibliotek eller bokhandel, och out-of-print boken finns
kanske bara på ett bibliotek långt borta. Det är då Google-avtalet hjälper dig och ger dig
en långt bättre tillgång till världslitteraturen än den du får genom bokhandeln och
bibliotek.116

Ovanstående citat är hämtat från en artikel i BiS som handlar om ett förlikningsavtal för
Google:s boksökning. Detta avtal innebär att alla upphovsrättsägare som fått sina verk
inskannade av Google, ska få granska avtalet och antingen tacka ja eller nej till
erbjudandet där 63 procent av de framtida vinsterna från boksökningarna går till upphovsrättsägarna och resterande 37 till Google. Detta avtal gäller bara för användarna i
USA.
Google tar steg för att bli ett superbibliotek, en superbokhandel, och kanske också ett
superförlag. Det är ambitiöst, och det är ambitioner som kan få stora konsekvenser, inte
minst för biblioteken och biblioteksbrukarna/medborgarna”.117

116 Wold-Karlsen, Siv 2009. Biblioteken som råvaruleverantörer grindvakter till Google, biblioteken
och Google Book Search Settelment i BiS nr 2, s. 7ff
117 Ibid.
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Enligt bibliotekarien och kulturhistoriken Robet Darnton borde biblioteken ha gått
samman tidigare och digitaliserat sina verk utifrån ett samhälls- och medborgarintresse
istället. Digitaliseringen är en fråga som berör folkbibliotekens innersta väsen. Det är en
fråga om medborgarnas rätt till information och kunskap. Istället blev det en fråga för
rättsväsendet och marknadsekonomiska aktörer.118
Biblioteket har alltid varit en institution som agerat retroaktivt. Angående folkbiblioteket säger Joacim Hansson att vi kan ha att göra med ”en politisk amöba som
smidigt anpassar sig till den rådande makten i samhället”.119 Det är inte biblioteket som
går i bräschen för utvecklingen, oavsett om det är i avseende på tillgängliggörande eller
demokratisering. Folkbiblioteket är ett rum som är öppet för förändring, som förändras i
relation till förändringen annorstädes. Kan folkbiblioteket ha en annan roll? ”Det är
genom bibliotek och tillgängligheten av kunskap oberoende av betalningsförmåga som
folkbildning och demokrati bekräftas, kvarstår och utvecklas”, skriver Johanna
Storbjörk i en artikel i BiS.120 Genom att alltid försäkra medborgarna om fri tillgång till
information och kunskap, är folkbiblioteket kanske produktivt istället. I BiS remissvar
på kulturutredningen som presenterades 2009,121 framförs en liknande tanke. För att
överbrygga utbildnings-, informations- och digitala klyftor, menar BiS att de två
svenska biblioteksdatabaserna BURK och Libris måste bli en gemensam samhällsägd
databas som är öppen för alla. Kungliga biblioteket (KB) som ska ta över ansvaret för
den nationella bibliotekspolitiken har digitaliseringen som stor uppgift.122 Digitaliseringen är viktig, och kanske en av de viktigaste uppgifterna för biblioteksverksamheten. Tillgängliggörandet kan ha en helt livsavgörande roll i ett samhälle där
klyftorna ständigt ökar,123 , skriver Tobias Willstedt i BiS.
Det som görs rent konkret, går att se i fördelningen av resurser. Dessa finns redogjorda
för i en kontext av högskole- och universitetsbibliotek. E-resurserna på Göteborgs
universitet står för 70 procent av förvärvsbudgeten. Bibliotekarie och IT-utvecklare på
Göteborgs universitet Monica Tengström, menar att fördelen med e-boken är tillgängligheten. E-boken går alltid först i prioriteringen: ”Finns titeln i elektronisk form, skall
vi i första hand välja den.”124
På högskolornas bibliotek är således diskussionen om den digitala kunskapens
beskaffenhet inte lika påtaglig. Detta tror jag beror på att det digitaliserade materialet till
stor del består av kurslitteratur och att den inte är särskilt olik den fysiska upplagan.
118 Wold-Kalrsen, Siv 2009. Biblioteken som råvaruleverantörer grindvakter till Google, biblioteken
och Google Book Search Settelment i BiS nr 2, 7ff
119 Hansson, Joacim 1998, s. 143
120 Storbjörk, Johanna 2009. ...att vara en del av vidarutvecklingen av biblioteksvärlden i BiS nr 2, s.
12f
121 Kulturutredningen tillsattes i 2007 juni av Sveriges regering och presenterade sitt betänkande (SOU
2009:16) i tre tjocka volymer 2009. Finns tillgänglig på:
http://www.regeringen.se/sb/d/11266/a/120332
122 Lundgren, Lena 2009. BiS remissvar på kulturutredningen i BiS nr 2, s. 24
123 Willstedt, Tobias 2009. Vad gör en bibliotekarie? i Bis nr 1, s. 21f
124 Tengström, Monica 2009. E-boken - en pigg snabbväxande 10-åring i BBL nr 3, s. 4ff
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Digitala klyftor
Begreppet ”digitala klyftor” kan ses som ett etablerande av folkbiblioteket i en
informationsteknisk diskurs. Begreppet förekom inte under 1999 och i och med
begreppets införande betonas en politisk- och demokratiseringsaspekt i digitaliseringsarbetet. Introduktionen av begreppet skulle kunna betraktas som en strategi för att
legitimera folkbibliotekets existens i informationssamhället. Även om inte begreppet
fanns under 1999 existerade diskussionen kring vikten av en fördelning av Internetresurser i samhället. Följande utdrag är hämtat ur BiS.
Internet betyder åtminstone en sak: det ger många som tidigare inte haft den möjlighet
makten att i stor skala uttrycka och distribuera offentligt sina idéer. Internet är verkligen
inte jämlikt (det överskrider t ex inte klassgränserna), men det ger dock ett mycket
bredare tvärsnitt av befolkningen en chans att få ut sina idéer och skapar kontakter mellan
likasinnade oavsett geografisk belägenhet. Det ger människor med alternativa tankar en
möjlighet att bygga upp en gemenskap och släpper fram avvikande röster.125

I citatet här ovan finns ett frö till webb 2.0. Delaktighet och individuell aktivitet i
kunskapsproduktionen härrör från en demokratiseringssträvan. För att möjliggöra detta
måste medborgarna ha tillgång till information och kunskap. Att Internet görs
tillgängligt åt alla är också en förutsättning. I SAB:s och DIK:s gemensamma förslag till
ny bibliotekslag diskuteras bland annat Internet och avgiftsfriheten. Propositionen från
1999 till regeringen talade om att avgiftsfriheten inte enbart skulle omfatta boklån utan
även utnyttjandet av andra medier och informationstjänster. BiS gav sina kommentarer
på propositionen och regeringens förhållningssätt till Internet i en artikel.
Jag tror det handlar om att skydda IKT-tekniken mot att bli som den tryckta boken, dvs:
En allmän nyttighet, tillgänglig för alla via det offentliga biblioteket. Liksom nutida
upphovsrätts- och personskyddslagar, handlar den nygamla bibliotekslagen först och
främst om vem som ska få använda IKT-tekniken och till vad.126

Artikeln förhåller sig kritiskt till regeringens syn på Internet som en kommersiell
galleria.127 Som jag tidigare har nämnt har inte informationsteknikens funktionella roll
helt och hållet fastslagits år 1999 och diskussionerna handlar mycket om varför man ska
ha Internet och datorer, hur de bör användas och vem som ska finansiera tekniken.
Demokratiseringsargumenten till fördel för Internet rör ofta delaktighet och tillgänglighet. Den före detta ordföranden i Svenska Allmänna Biblioteksföreningen Joneta
Belfrage skriver i en artikel i DIK-forum att : [m]ålet är att alla medborgare skall få
samma tillgång till litteratur, information och IT. Och detta är ytterst en
demokratifråga.”128
125 Thompson, Ken 1999. Internetfilter på amerikanska bibliotek - ett dilemma för bibliotekarier i BiS
nr 2, s. 26ff
126 Wold-Karlsen, Siv 1999. Nyliberal bibliotekslag med vass udd i BiS nr 3, s. 10f
127 Ibid.
128 Belfrage, Joneta 1999. I informations- och kunskapssamhället kan man inte klara sig utan bibliotek i
DIK-forum nr 2, s. 8f
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Digitala klyftor är ett begrepp som förekommer inom den informationsförmedlande
diskursen och syftar till en jämn samhällelig kunskapsfördelning. Just kunskapsklyftor
är ett incitament som funnits tidigare för bildningen och folkbiblioteken. En prioritet för
folkbiblioteket var den folkbildande uppgiften.129 Folkbildning är ett begrepp som har en
klar politisk förankring och som går tillbaks till demokratiseringen av bildning. I BiS
hittar man artikeln Internet för alla.
[h]ur folkbiblioteket lyckas med att överbrygga den digitala klyftan och skapa det
mångspråkiga biblioteket är helt avgörande för bibliotekens framtid. Det gäller att
folkbiblioteken ställer sig på rätt sida om klassamhällets växande klyftor och bejakar sina
rötter i folkbildningen och inte tar tag i den rot som finns i medelklassens kommersiella
lånebibliotek.130

Biblioteket bör i dag även ha en webbplats med flera än bara engelska och svenska som
tillvalsspråk. Detta är en förutsättning för att det rättvisa biblioteket ska kunna bli ett
lyckosamt projekt. Internet ses som en räddning i det mångkulturella samhället. Inom
samma artikel, på samma sida fortsätter artikelförfattaren med avsnittet Riv
språktrösklarna.
Sverige hade tidigare www.sverige.se, men den finns inte kvar ens på svenska utan är till
största delen på engelska med ett mycket begränsat antal länkar och texter på andra språk
och då i första hand franska, tyska, spanska och ryska. Sidan är alltså inte avsedd för
invånare med annat modersmål än svenska utan för affärskontakter och turism [...] Är det
inte självklart att nödvändig samhällsinformation ska finnas lättillgängligt på det i landet
mest frekventa språk? Det ältas mycket om misslyckad integrationspolitik, dags att göra
något konkret, att se till att nykomna får en rimlig chans att få information om det
svenska samhället, dess möjligheter och krav.131

Detta skriver Ingrid Atlestam under sistnämnda rubrik och tar in medborgaraspekten
inom bildningsbegreppet, och även dess disciplinerande drag. Folkbibliotekets
viktigaste uppgift är, enligt Joacim Hansson, ”att 'fostra' och 'dana' dugliga medborgare.”132 Ett sätt att formulera detta är genom att låta integrationsarbetet lyfta fram ett
samhälles ”möjligheter” och ”krav”.
Den digitala klyftan kan även röra generationsskillnader. Ett sätt att politisera och skapa
debatt kring generationers olika kunskapsgrund är genom att tala om digitala
invandrare och digitala infödingar. Vad säger man när man talar med dessa begrepp?
Man för in en territoriell aspekt om utanförskap i en digital ålder.133 Digitala infödingar
129 Andersson 2009, s. 119
130 Atelstam, Ingrid 2009. Internet för alla i BiS nr 3, s. 4ff
131 Atlestam, Ingrid 2009. Riv språktrösklarna i BiS nr 3, s. 4ff
132 Hansson 1998, s. 131
133 Zorn, Henrietta 2009. Rapport om nätgenerationen, bibliotek och högre utbildning: bland digitala
infödingar och invandrare i BBL nr 1, s 10ff. Artikeln redogör för en rapport som Henrik Schmidt,
Saga Phjala-Ahlin och Lotta Haglund har skrivit för Karolinska Institutets Universitetsbibliotek,
November 2008. Rapporten heter Paradigmskifte eller akademisk panik? Vad händer med biblioteken
när nätgenerationen blir studenter? Syftet har varit att sammanställa den litteratur som finns om
generationer och digital teknologi.
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är alla individer som är födda på 80-talet och efter. Digitala invandrare är de som är
födda före 80-talet.
En skillnad mellan tidskrifterna som jag redan kände till innan jag började undersökningen är att BiS har en mer uttalad vänsterorienterad politisk hållning. Det jag
märkte under undersökningens gång var att BiS också har en starkare betoning på vad
som bör erbjudas medborgaren. Det finns två intressanta punkter i artikeln
Folkbiblioteken, de medborgerliga rättigheterna och internet som är hämtad ur BiS.
Dels den demokratiska aspekten att Internet är en plats för frihet och reglering och dels
att det faktiskt är en plats där folkbiblioteket kommer in som en aktör för kunskap och
information, precis som folkbiblioteket gjorde i det fysiska rummet tidigare under förra
seklet. ”På lång sikt måste vi se att mänsklig tillvaro på internet inte är magiskt befriad
från de makt-förhållande som vi så tydligt kan se ute i samhället”, skriver Willsted.134
I nästa avsnitt kommer jag in på informationskompetens. Det finns en intressant skillnad
mellan begreppen digitala klyftor och informationskompetens varför högskolebiblioteken varit av intresse för analysen. Informationskompetens är snarare kopplat till
en aktiv användare medan digitala klyftor har ett fokus på folkbibliotekets ansvar i
demokratiseringen av samhället. I begreppet informationskompetens ingår en inlärningsprocess där individen också ska lära sig att hitta sitt individuella informationsbehov.135 Rose kallar denna process varmed en samhällelig strategi, i detta fallet en
strategi som rymmer idén om det fria subjektet, överförs i mikro-praktiker över hela det
sociala fältet för översättning.136 En strategi översätts från dess renodlade retorik till en
specifik praktiks språk. Discipliner och skolor auktoriserar i viss mån denna process.
Informationskompetens skulle kunna ses som just en sådan översättning.

Informationsbehov och informationskompetens
Hur stävjar man då de digitala klyftor som existerar i samhället? Informationskompetens är ett ord som inte förekommer särskilt frekvent i tidskrifterna under 1999.
Och i förhållande till digitala klyftor har informationskompetens snarare ett fokus på en
aktiv och självständig användare. Är detta en förskjutning?
Organisationen Bibliotek och IT vid Malmö högskola höll en konferens om
informationskompetens mellan den 15 och 16 april 1999. Konferensen gick under
namnet ”Creative Knowledge” och syftade till att ”ge en bild av begreppet
informationskompetens samt att presentera olika tillvägagångssätt för att utveckla
studenternas möjligheter att ta till sig information och bli ”information literate”.
Metoden för att lära ”bygger till stor del på ny teknik”. Konferensen handlade också om
hur man kunde utforma biblioteksrummet för att på bästa sätt göra det lämpligt att
integrera de tekniska förändringarna.137
134 Willstedt, Tobias 2009. Vad gör en bibliotekarie? i Bis nr 1, s. 21f
135 Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, s. 96f
136 Rose 1999, s. 48f
137 Lyons, Erik 1999. Vad innebär informationskompetens? i BBL nr 5, s. 20
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Nilsson lanserar till exempel konsultbiblioteket där biblioteket kan erbjuda ”kunderna”
användarutbildning.138 (BBL, 1999:8)

I ovanstående citat skulle jag hellre vilja sätta citattecken runt ordet användarutbildning,
detta ord som tycks mig anspela på informationskompetens. Informationskompetens
fokuserar ett sätt att använda något. Konsultbiblioteket ska lära användaren att aktivt
använda ett instrument. I självbildningsidealet är självaktiviteten en grundprincip.139
Självaktivitet och delaktighet i studiecirklar bygger på frivillighet, vilket, enligt
Sundgren, leder till en individualiserad bildningsform.140
Dispositiv är som Deleuze säger maskiner som hjälper oss att se och tala.141 Resultatet
blir en likriktning inom många olika sociala fält där vi börjar tala om saker i liknande
ordalag. Ett angränsande fält där tendenserna om en aktiv och självständig individ också
synliggörs är i de diskurser som produceras kring elektronisk publicering.142
Nätbokhandelns breda utbud kräver en kompetens som kan hjälpa användaren i den
tidskrävande sysslan att hitta rätt information. I denna syssla får biblioteket en viktig
roll som en urvalsinstans som också tillgängliggör.143 Dessa två roller inlemmas i
bibliotekets relation till information. Biblioteket ska arbeta för tillgängliggöra
information men också för att lära individen att hitta bättre. Förskjutningen från en
passiv användare till en aktiv kan således inte anses vara helt fastslagen inom
biblioteksfältet. Biblioteket har fortfarande en viktig roll i att hjälpa användarna. Men
informationskompetens implicerar en mer aktiv användare. Helt kort, ska biblioteket ge
individen verktyg för individuell kunskapsproduktion - lära individen att lära sig själv.
I dagens informationssamhälle är det inte enbart studenter på högre utbildningar som
behöver bli informationskompetenta. ”Bibliotekens identitet har alltid vilat på
grundpelare som kunskap, kvalitet och opartiskhet. Folkbiblioteket bidrar till kunskap
på alla nivåer”, skriver Gunnilla Fors i BBL. Artikeln vidhåller referensarbetets
betydelse även om individen i allt högre grad klarar sig själv.144 Vilka kunskaper gör en
individ informationskompetent enligt artikelförfattaren? Kunskapen är kopplad till hur
samhället ser ut, alltså ett kunskaps- och informationssamhälle. Enligt Dorte SkotHansen finns en lång tradition inom folkbiblioteket av socialt ansvar som till stor del
har gått ut på ett integrera människor.145 För att försöka inkludera så många som möjligt
i ett pluralistiskt samhälle, bör kunskapen vara så allmän så möjlig. Tekniken blir ett
praktiskt instrument med vilket individen kan finna den individuella kunskapen som
saknas hos individen.

138 Zorn, Henrietta 1999. Vilka är bibliotekens uppgifter i den elektroniska bokkedjan? i BBL nr 8, s. 10
139 Gustavsson 1991, s. 126
140 Sundgren 2000, s. 123
141 Deleuze 1992, s. 160
142 Almerud, Peter 1999. Elektronisk publicering och distribution - nya möjligheter för boken i DIKforum nr 3, s. 12ff
143 Ibid.
144 Fors, Gunilla 2009. Utveckla referensarbetet - i stället för att avveckla det! i BBL nr 9, s. 21f
145 Skot-Hansen 2006, s. 29
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Det talas således om informationskompetens, digital kompetens och mediekompetens.
Kompetenser som står i relation till en uppkopplad global värld. Folkbildningen för
2000-talet innebär att lära ut navigering i informationsfloden. Bibliotekarien kan bidra
med att avgränsa och hjälpa den informationssökande med att förstå sitt informationsbehov. I Fors artikel jämförs bibliotekariens kunskaper med Google:s.
Komplicerade problemställningar kräver dessutom ofta varierade svar - faktabakgrunder,
material från olika synvinklar, forskningsöversikter eller aktuella rön ur tidskrifter.
Tryckta källor får inte helt glömmas bort och ibland krävs hänvisningar till
specialinstitutioner för att lösa ett problem. Kort sagt, en hel uppsättning med åtgärder där
biblioteken har mycket mer att komma med än Google.146

Ett begrepp som aktualiseras i denna artikel är Den dolda webben. Begreppet har att
göra med denna kunskap som blockcitatet här ovan beskriver. Det gäller att mångfaldiga
sina sökstrategier och känna till ibland obskyra databaser, inte nödvändigtvis betaldatabaser som inte nås via enkla sökningar på Google. Mängden information ökar var
tredje år med en fördubbling. Dessutom kräver utvecklingen av webb 2.0 och en allt
bredare deltagarkultur högre krav på användarnas källkritiska färdigheter. Informationskompetensen kan sägas bestå av en reflekterande praktisk kunskap. Alltså genom att
behärska informationssökningsverktyget kunna identifiera sitt eget informationsbehov
samt kunna vara kritisk angående den information man kommer åt.
Bibliotekarien har det källkritiska tänkandet i ryggraden men bör inta en mer offensiv roll
och bli tydligare när det gäller att peka på skillnader mellan auktoritetskällor och på
sådant som simmar runt i bloggsfären - en förändring i yrkesrollen men en angelägen
sådan.147

Folkbiblioteket har till skillnad från högskolebibliotek och universitetsbibliotek en
bredare målgrupp. ”Det är [...] inte bara studenter som behöver informationskompetens
utan alla - från grundskolebarn och uppåt”, skriver Fors.148 Kunskapen blir vid tillfällen
i texten mycket konkreta. Det handlar om lära ut, ” [d]emonstrera verktyg och metoder
för att organisera och lagra kunskapen så att den kan återfinnas genom tjänster som
Delicious, LibraryThing eller Flickr”.149 Alltså handlar det inte om lagring av kunskap.
Det handlar mer om en praktisk kunskap med drag av medborgaridealet och samtidigt
av självbildningsidealet. Det finns även inslag av folkbildningens kärnprincip, bildning
för och genom folket. Den sociala aktiviteten som webb 2.0 erbjuder, kan, enligt Fors
användas för ett interaktivt referensarbete. Informationskompetensen innebär en viss
rörlighet i informationslandskapet, ett behärskande av verktygen och en social abilitet.
Men en motsättning aktualiseras här. I diskussionen om kompetenser och i synnerhet ITkompetenser så framhålls en kunskapsproduktion baserad på interaktivitet och
deltagarkultur mot mer disciplinerande drag och tendenser av uppsökande verksamhet.
Opartiskhet är ett ledord i folkbibliotekets kunskapsförmedling men hur kan ett färdigt
146 Fors, Gunilla 2009. Utveckla referensarbetet - i stället för att avveckla det! i BBL nr 9, s. 21f
147 Ibid.
148 Ibid.
149 Ibid.
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kunskapspaket från en instans, ett bibliotek vara en del av deltagarkulturen, eller för den
del vara opartisk?
Kunskapspaket som präglas av kvalitet, är opartisk, fria från reklam - och gratis! Om inte
annat, bör biblioteken ta hand om de lokala och regionala frågorna, för där har Google
inte så mycket att komma med. Kunskapspaketen ska naturligtvis finnas på hemsidan men kan kan lika gärna pushas i Facebook eller MySpace.150

Motsättningen som förekommer här liksom i fråga om vilken kunskap som anses
relevant rör alltjämt kunskapsstyrning versus kunskapsfrihet. Å ena sidan vill man inte
definiera vilken kunskap som är relevant i sak, å andra sidan betonar man vikten av
praktisk kunskap för att kunna vara en deltagande upplyst medborgare. Å ena sidan talar
man om kunskap och informationsförmedling som produceras via en deltagarkultur
sprungen ur webb 2.0. Å andra sidan menar man att man ska sprida kunskapspaket i de
sociala medierna som Facebook och MySpace, vilka kännetecknar webb 2.0-tänkandet.
En förståelse av informationssökningen bland användarna bygger på det sociala
sammanhang de befinner sig i.151 Det informationsbehov som användarna har/får i sina
sociala medier eller i den social gemenskapen de ingår i, är en del av webb 2.0 som
förhindras om det kommer in en stark aktör som ”pushar” kunskapspaket. Biblioteket
har av rimliga skäl svårt att släppa sin yrkesroll som (folk)bildare. Inspirationen till
kunskapspaketen kommer från det amerikanska begreppet ”reference in advance”.
Tanken om färdiga paket kan i mitt material spåras till DIK-forum från 1999 och till s.k.
informationskonsulter eller som de också kallas ”IT-piloter”, som ägnar sig åt att sälja
informationspaket.152

Sammanfattning
Som framgår av analysen finns inga skarpa gränsdragningar mellan de olika avsnitten.
Det finns dock en anmärkningsvärd skillnad mellan året 1999 och 2009. Jag har försökt
att luckra upp den av Hedemark definierade diskursen om informationsförmedling och
studerat fyra aspekter inom den - internet och kunskapssynen, internet och yrkesrollen,
internet och demokrati samt internet och (folk)bildning. Det jag har lagt märke till är att
1999 präglades av en osäkerhet i mötet mellan folkbiblioteket och Internet. Senare
under 2009 uppstår begrepp som kan kopplas ihop med dessa fyra aspekter. Jag kan
dock inte påstå att dessa begrepp är produkter av 2009. Med mer säkerhet kan jag säga
att de inte är det. De begrepp som jag behandlar är främst digitalisering, digitala klyftor
och informationsbehov samt informationskompetens. Detta torde kunna tyda på att
informationstekniken etablerat sig i biblioteksfältet. Genom etableringen har en
individualisering förstärkts. Digitalisering medför en uppluckring av vad som bör finnas
tillgängligt. Urvalsmekanismen som i princip försvinner i och med att digitaliseringen
ger individen frihet att välja och definiera sitt ”informationsbehov”. Samtidigt måste
biblioteket anpassa sig till detta och skapar ett begrepp, digitala klyftor, för att hävda sin
150 Fors, Gunilla 2009. Utveckla referensarbetet - i stället för att avveckla det! i BBL nr 9, s. 21f
151 Sundin, Olof & Johannisson, Jenny 2005. Pragmatism, neo-pragmatism and socialcultural theory:
communicative participation as a perspective in LIS, s. 37
152 Sjunnesson, Jan 1999. Ut i cyberrymden - med kompetensen som skyddsnät i DIK-forum nr 11, s.4f
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legitimitet i det demokratiska samhället. Detta är en process som sker parallellt och är
ett sätt för folkbiblioteket och biblioteket i mer generell bemärkelse, att reterritorialisera
fältet. Men i och med reterritorialiseringen sker en förändring. Det rör sig inte längre om
en specifik kunskapsmängd och ett kunskapsinnehåll som den som det nyhumanistiska
idealet företrädde, utan snarare en teknisk och praktisk syn på kunskap.
Kunskapsbristen stävjas genom att man blir informationskompetent. Det finns dock
kollektivistiska drag i denna utveckling som hör till diskussionen kring webb 2.0 och
bibliotek 2.0. I min tolkning av fenomenet är dock bibliotek 2.0 till sin natur ett
störande element i deltagarkulturen där biblioteket söker finna sin position som bildare
och vägledare i ett virtuellt öppet rum.
Diskussionerna som vidrör dessa fyra aspekter rör sig mellan folkbiblioteket och
högskole- och universitetsbiblioteket. När det rör sig om folkbiblioteket handlar det
oftast om en demokratisering, en jämlikhetssträvan och klyftor i samhället. I förhållande
till högskole- och universitetsbiblioteket rör det sig oftare om tillgång till litteratur och
då diskuteras inte frågan om medier i samma utsträckning. Det är fortfarande boken som
råder som kunskapskälla för högre utbildningar. I och med att folkbiblioteket måste ta
ställning för andra informationsmedier sker något mer inom dessa platser, både
diskursivt och fysiskt. Denna relation behandlas i nästa kapitel.
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5. Folkbiblioteks synliga kropp
Om förra kapitlet behandlade uttrycksformen inom folkbiblioteksapparaten behandlar
följande kapitel den innehållsliga formen eller miljöformen. Anledningen att jag inte
benämner denna formation för den fysiska kroppen är att den fysiska entiteten inte står i
fokus här lika mycket som den som faktiskt görs synlig. Ett dispositiv gör utsagor
utsägbara liksom det gör konstruktioner och materiella ting synliga. Relationen mellan
uttrycksformen och miljöformen är en icke-relation. Det är två skilda formationer som
har skilda expressiva former och som består av olika materiella innehåll. Men det finns
en dimension som skapar en indirekt relation. Deleuze menar att det faktiskt finns en
korrespondens dem emellan. Genom att abstrahera de två formerna till deras funktion
kan man eventuellt urskilja en gemensam funktion.153 I förra avsnittet tog jag upp en
artikel vid namnet Vad innebär informationskompetens? som var en summering av en
konferens. Där avhandlades informationskompetensens beskaffenhet men också hur
man på bästa sätt kan anpassa biblioteksrummet för att integrera den nya tekniken i
biblioteket.
Folkbiblioteket kan betraktas som en miljöformation med en arkitektur av fysiskt
material och med en särskild inredning och planlösning. Vidare har det en geografisk
plats och därmed en kulturgeografisk betydelse. Deleuze ser subjektiferingslinjen i
dispositivet som en yttre kraft. Insidan, skriver Deleuze, är alltid en dubblering av
utsidan. Subjekttillblivelsen är en produkt av det yttre, som vore ett skepp produkten av
havets vågor.154 Havet och dess rörelser är en ständigt återkommande metafor. Deleuze
och Guattari beskriver havet som den släta rymden par exellence. Abstraktionen syftar
till en rymd som är helt öppen för rörelse. Till skillnad från staden som består av en
mängd regleringar, vägar, trottoarer, skolor, bibliotek och andra platser och apparater
som är funktionsdefinierade, följer havet enbart de flöden av förändringar som ständigt
produceras, precis som dominobrickor som är omedelbart påverkade av brickorna i sin
närheten. Staden är således den räfflade rymden par exellence.155 Staden försöker fånga
den flyktiga tillvaron genom fixering. Man bygger vägar och byggnader och strukturerar
verkligheten, precis som grammatiken strukturer ett språk. Foucault menar att
samhällets apparater är tröga och långsamma i mötet med förändringar. Folkbiblioteket
är en del av staden och har stadens rigida struktur. Jag behandlar detta närmare längre
fram i uppsatsen.
Utsagor (uttrycksformen) har av nödvändighet en särskild länk till det utanför utsagan
själv, till det synliga (innehållsformen), som liknar utsagan på något vis.156 Frågan är hur
dessa två formationer finner den indirekta relationen. Den gemensamma frågan jag
ställer till båda dessa formationer är om det finns en renodlad funktion som strukturerar
och organiserar dem. Innan jag kommer in på detta redogör jag för den innehållsliga
formen.
153 Deleuze 1988, s. 29
154 Ibid., 81f
155 Deleuze och Guattari, 2004, s. 530
156 Deleuze 1988, s. 66
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Detta analyskapitel är uppdelat i två större avsnitt. I avsnittet ”Bibliotekens inre”
beskriver jag bibliotekens inredning och hur de har förändrats i mötet med
informationstekniken. I detta avsnitt tar jag upp gallring (”Gallring för öppna ytor”) som
en nödvändig process för rummets omvandling och försöker hitta en förankring i
tidigare utsagor i materialet som kan motivera rummets förändring. Vidare tar jag upp
informationspunkter (”Informationspunkter”) som en rent arkitektonisk konsekvens av
informationsteknikens integrering i rummet. Avsnittet ”Självbetjäning” är också en
direkt koppling till informationsteknikens möjligheter. Dessa kan ses som rent organisatoriska skeden i bibliotekets inre, vilka följs upp av avsnittet ”Bibliotekets yttre” som
mer behandlar det arkitektoniska och geografiska aspekterna. Dessa två större avsnitt
sammanbinds av avsnittet ”Bibliotekets inre och yttre”. Jag försöker visa på en
korrespondens mellan det inre och yttre. Detta avsnitt utgörs av de underavsnitten
”Centraldepåer”, ”Byggnaderna” och ”Geografisk lokalisering”. Det finns inga
vattentäta skott mellan dessa avsnitt utan rubriceringen görs för att förtydliga de
processer som studeras.

Bibliotekens inre
Organiseringen av biblioteken är inte utan anknytning till informationstekniken och en
syn på individen. Det är fråga om att skapa ett rum med så många möjligheter som
möjligt, för en så differentierad individ som möjligt. De olika strategier som implementeras för detta är till viss del gallring, punktvisa informationsdiskar, rörliga bibliotekarier
som går runt i den odefinierade lokalen och söker hjälpa till.

Gallring för öppna ytor
Stadsbiblioteket i Malmö får utgöra utgångspunkten under denna rubrik. I och med
gallringen på Stadsbiblioteket i Malmö var det många som höjde sina röster. Arton
författare skrev under ett upprop, ”kunskapens äppelskrutt”. Författaren Pär Thörn
menar att bibliotekets förhållningssätt handlar om populism. Åsa Ekström beskriver
gallringen på Malmös stadsbibliotek i ett nummer av BBL från 2009. Bibliotekarierna
försökte lätta upp av gallringen med slogan ”Nu bär vi ut böckerna och tar in
författarna!”. Tanken är att gallringen ska ge utrymme för annat än just att tillhandahålla
böcker. ”Ytor behövdes bland annat för arrangemang kring författarträffar samt för en
restaurang”.157 Gallring har enligt artikelförfattaren negativa konnotationer. Det för
tankarna till bokbål. Men gallringen är nödvändig av uppenbara anledningar. För att få
plats med nya böcker måste man gallra ut gamla.
Gallringen sker emellertid inte enbart i syfte att ge plats åt nya böcker. Syftet är även att
ge rummet nya funktioner, ge plats åt nya medier och ”nya möjligheter att exponera”. I
biblioteket i Katrineholm var gallringen en strategi som togs till när man insåg att
boklånen minskade och utlåningen av andra medier ökade. Det var trångt i hyllorna,
utlånen och besökarna minskade, säger chefen för huvudbiblioteket i Köpenhamn,
157 Ekström, Åsa 2009. Varför blir man bibliotekarie om man hatar böcker? i BBL nr 7,s. 5f
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Pernilla Schaltz, till BBL i ett nummer från 2009.158 I biblioteket i Katrineholm har
lokalen öppnats upp tack vare gallringen. I entrén reducerades diskarna ner från tre
stycken till en med dubbelbemanning, hyllorna försvann, biblioteket öppnades upp helt
kort. I artikeln presenteras även Danmarks Biblioteksstyrelses noga genomtänkta
mediestrategier där gallringen är en förutsättning:
separera lager och showroom, mer aktivt främja boken genom frontexponering, mer aktiv
marknadsföra böckernas innehåll, skapa färre men fler centrala informationspunkter,
skapa ytor där besökarna bara kan vistas (hang out), skapa nya och mer välkomnande
entréer till biblioteken där besökaren möts av ett urval av nya medier och nya böcker
(istället för att mötas av disken där man betalar sina förseningsavgifter.159

Det framgår tydligt att styrningen av individen sker på annorlunda sätt. Rummet med
flexibel planlösning kan enkelt byta skepnad för olika funktioner samtidigt som
biblioteket försöker göra sina idéer gällande genom att till exempel ”marknadsföra
böckerna”. Alltså individen ska få välja aktivitet i rummet men biblioteket försöker
styra dessa val i en viss riktning. Spänningen mellan styrning och valfrihet är i allra
högsta grad levande. Spontant kommer jag att tänka på Becks och Beck-Gernsheims tes
om den institutionaliserade individualismens paradox, men också govermentality. Det
finns en styrning som påkallar en känsla av medvetna fria val samtidigt som det finns en
dold agenda och en retorik som ekar individualisms. Det rör sig här, liksom i Foucaults
studie över La Perrière och styrning, om en taktik som utgör styrningens instrument.160
Deleuze talar om maktlinjen i dispositivet som tillåter oss att se saker på ett särskilt sätt.
Själva byggnaderna är där men hur vi ser dem har att göra med ett synliggörande.161
Detta är en relationell kraft mellan åskådaren och byggnaden. Bygget av
stadsbiblioteket i Malmö, de två nya delarna som invigdes 1997 och slutligen
renoveringen av slottet, avslutades 1999. Malmös stadsbibliotek beskrivs som en enorm
yta, Nordens största biblioteksyta som rymmer indelade ytor för olika funktioner. ”Vid
ingången i den mittenplacerade cylindern får man en känsla av aktivitet vid information,
utlån och återlämning”162. Det finns en avdelning för skönlitteratur, en barn- och
ungdomsavdelning med tydliga rumsbildningar för barn och ungdomar. Innandömet av
en bokhylleklädd cylinder rymmer ”sagogrottan” med en dockteater. Till skillnad från
gallringens motiv har artikeln fokuserat på arkitekten Louis Beckers grundtanke att låta
de olika funktionerna som rummen har vara tydliga. ”Det ska vara lätt att avläsa huset
och dess funktioner”.163 Dorte Skot-Hansen beskriver biblioteket i civilsamhället där
hon ger biblioteket tre sociala funktioner, det moraliska rummet, mötesplatsen och
forum för debatt.164 För att uppnå dessa funktioner menar Nan Dahlkild att biblioteket

158 Zorn, Henrietta 2009. Gallra för ljus och luft - och för fler besökare och utlån” i BBL nr 4, s. 12ff
159 Ibid.
160 Foucault 2008, s. 193
161 Deleuze 1992, s. 162
162 Giselsson, Adina 1999. Efterlängtat byggstop på Malmös Stadsbibliotek i BBL nr 8, s. 20ff
163 Ibid.
164 Skot-Hansen 2001, s. 54f
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bör ha flexibilitet och variation som principer för utformandet av biblioteksrummet.165
Denna bibliotekets förändrade roll och rumsliga struktur med flexibilitet och variation
som rumsliga principer, är intressanta att sätta i ett större sammanhang. David Harvey
menar att brytningen mellan modernitet och postmodernitet inom arkitekturen,
kännetecknas av mer tillfälliga ytor som lämpar sig för partikulära behov. 166 Ett annat
exempel är beskrivningen av biblioteket i Haag i en artikel i BBL från 1999 som
fokuserar samma sak.167 Detta bibliotek föregår de nordiska exemplen. Här finns
”[s]tora öppna ytor [som] kan snabbt skifta till olika aktiviteter”.168
Inom ett diagram ryms även drag av motstånd.169 Bland alla utsagor om rummets olika
funktioner finns det röster som påminner om vikten av det mänskliga mötet och att den
professionella bibliotekarien eftersätts till förmån för lokalens olika funktioner. I och
med förnyelsearbetet av Lunds stadsbiblioteket under 1999 skrevs en bok parallellt.
Sven Nilsson reflekterar kring boken i en artikel i BBL.
De utgångspunkter som anges är Beata Holmqvists konstaterande (s. 17) att
bibliotekspersonalen både nu och framöver är 'viktigare än ytor, datasystem och
samlingarnas storlek och det överordnade målet för hela förnyelseprojektet - att frigöra
mer tid för mötet mellan besökare och personal (s. 82). Vi ville eftersträva att en besökare
skulle kunna nå personal när man behöver. Man ska inte behöva köa för att prata med
någon'.170

Nästa exempel är också hämtat ur DIK-forum från 1999, vilket kanske säger något om
tidsandan och hur man opponerade sig mot den rumsliga förändringen informationstekniken medförde.
Bibliotek är en lokal som man kan använda till hur mycket som helst. Vi är fixerade vid
att hänga med i informationsteknikens utveckling. Datorer kommer ändå att finnas i
hemmen och folk behöver inte gå till biblioteken för att söka information. Visst ska vi
vara alerta men inte på bekostnad av folkbildning och kultur.171

Ulla Lundberg, som intervjuas i DIK-forums artikel, arbetar med barn och ungdomar i
biblioteket i Kungsbacka. Att skriva, eller att göra sin röst hörd, beskriver hon som en
demokratisk fråga. ”Det handlar faktiskt om att rädda liv ibland”, menar hon.172

165 Dahlkild 2006, s. 142f
166 Harvey 1990, s. 65
167 Larsson, Ingemar 1999. Centrale Bibliotheek: det vita boktemplet i Haag i BBL nr 9, s. 6f
168 Ibid.
169 Deleuze 1988, s. 74
170 Nilsson, Sven 1999. Hemligheter på vägen i BBL nr 9, s. 19
171 Carlsson Bergdahl, Annika 1999. Hon vill se biblioteken som kulturcentra i DIK-forum nr 7, s. 8f
172 Ibid.
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Informationspunkter
Informationspunkter existerar varken som fenomen eller ämne för diskussion under
1999. Den rent arkitektoniska lösningen har intressanta drag av uppfattningen om hur
folkbiblioteket inte bör vara lika disciplinerande som det tidigare har varit. Lokalerna
har länge eftersträvat flexibilitet. Ända sedan 1930-, 40- och 50-talen då noggranna
regler utvecklades för lokalens storlek och form, har flexibilitet funnits som riktlinje.
Det rörde sig om att ha bokhyllor som enkelt kunde anpassas efter behov. Utrymmen för
olika typer av aktiviteter skulle finnas men helst med klara gränser dem emellan.
Personalen och låntagarna skulle skiljas åt på ett tydligt sätt.173 Uppdelningen mellan
låntagare och personal blir mindre tydlig med informationspunkterna. Informationspunkterna manifesterar en uppluckring av låntagare och personal. Ett slags förskjutning
där bibliotekarierna inte längre ska finnas i lokalen för att bevaka och låna ut böcker. De
ska enbart erbjuda sin expertis. Självklart finns det flera incitament än enbart mindre
disciplinering. Om det går att rationalisera så är det också en fördel.
[P]ersonalen på folkbiblioteken har minskat under 90-talet från 6 200 årsverkan 1990 till
5 228 årsverkan 1997. Visserligen har en övergång till datoriserade katalog- och
utlåningssrutiner medfört att vissa rationaliseringar varit möjliga men inte i så stor
utsträckning.174

I ovanstående utdrag, som är hämtat ur en artikel i BBL från 1999, skildras rationaliseringen som en möjlighet på grund av datoriseringen. Men rationaliseringen i sig är
inte hållbar utan ett rimligt skäl. Delar av Foucaults arbete gick ut på att hitta
rationaliteter, strategier och taktiker med vilka något kan legitimeras.175 Det räcker inte
då med att rationalisera ett folkbibliotek med argumenten att spara in pengar utan
motiven måste även stödja sig på ett slags ”sanning”. Representanter för biblioteksvärlden har emellertid uppfunnit sätt att förhålla sig till detta och fortfarande hävda
bibliotekets viktiga roll i samhället. Detta har jag försökt visa tidigare i analysen.
Genom att vara en del av informationssamhället där informationsbehovet klyver folket i
digitala klyftor, hittar biblioteket en plats. Det finns en önskan och motivation till att
ständigt anpassa sig, ge vika för de förändringar som sker i makrokosmos.
Biblioteksdagarna 2009 hade temat ”Rummet och Rymden”.176 BBL gjorde ett reportage
från evenemanget. Ett inslag var bidraget om ”infomackar”. ”Information Gas Station”
(IGS, eller infomackar) finns än så länge bara i Helsingfors stadsbibliotek. Det är en
avgiftsfri nätbaserad tjänst som ger svar på ”alla frågor”. Maija Berndtson som under
biblioteksdagarna presenterade konceptet menar att det inte längre handlar om ”fråga
bibliotekarien utan Fråga vad som helst i vilket ämne som helst”. Visionen om det
gränslösa biblioteket som Berndtson presenterade kan sammanfattas med parollen
”mindre plats till medierna och mer plats åt användarna”.177 Detta känns igen från
173 Andersson 2009, s. 138
174 Hågård, Siv 1999. Kulturrådet har blivit konventionellt hierarkiskt i BBL nr 4, s. 13f
175 Rose 1999, s. 24
176 Zorn, Henrietta 2009. Rummet och rymden - och allt där emellan i BBL nr 5, s. 18
177 Ibid.
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gallringsprojektet på Malmös stadsbibliotek. En viktig punkt under Biblioteksdagarna
var Open Space-seminariet. Detta seminarium liknade en Workshop där de delaktiga
delades in i grupper och förväntades just vara delaktiga. Deltagarna uppmanades att
sätta agendan för vad som skulle diskuteras och senare delta i de diskussionegrupper
som sammanföll med deras behov.”Rörlighet är själva grunprincipen”.178 Infomackar
och Open Space-seminariet pekar åt ett håll: diversitet och information som kan passa
alla. Rummets organisering sammanfaller med rörlighetsprincipen. Det ska flexibelt
kunna förändras och anpassas till alla individer. Istället för det disciplinerande inslaget
är detta snarare en kundorienterad strategi. Man ska, enligt IGS:s tillgänglighetsprincip,
försöka förstå vad individen vill ha och sedan tillfredsställa behovet, när som helst och
var som helst, helst genom en dator. Men även om det finns en marknadsorienterad
logik så finns här likväl spänningen mellan styrning och frihet. Bibliotekarierna har
hittat ett sätt att inte bli överflödiga i detta valfrihetens landskap. De ska fortfarande
vara uppsökande och behovsidentifierande. Tanken är dock att den informationskompetente medborgaren även löser detta ensam så småningom.
I kombination med en mindre påtvingande struktur i rummet ska bibliotekarierna
samtidigt vara mer uppsökande. Jag tycker mig se två logiker. Biblioteket har tidigare
varit en plats med bestämda hyllor och ett urval av böcker, informationsdiskar vid
entrén som registrerar all rörelse och låneaktivitet i biblioteket. Visionen är en öppnare
lokal där bibliotekarier går runt och söker upp användarna. Logiken låter sig beskrivas
med Deleuzes och Guattaris räfflade rymd och släta rymd. Den släta ytan är som
tidigare nämnt öppen och föränderlig; den består av en större deterritorialiseringspotential. Deleuze och Guattari nämner militären som en absolut rigid apparat som låter
sig inspireras av den släta ytan när de intar havens djup och använder sig av den flexibla
rymden i sina ubåtar.179 Folkbiblioteket som en trög apparat i samhället lånar från den
öppnare rymden Internet och organiserar rummet efter dess principer. Visionen för det
framtida biblioteket är en öppen plats med rörliga hyllor. Rymden med större
benägenhet att deterritorialiseras ger i sin tur upphov till en snabbare reterritorialisering.
Folkbiblioteket anpassar sig till en nyare flexiblare verklighet där de ”Ambulerande
bibliotekarier” intar det mer flexibla disciplinerande draget. Följande citat är hämtat ur
ett nummer av DIK-forum från 1999.
Hur hittar man bibliotekarien när man är i ett bibliotek? Svåråtkomlig bakom en disk?
Livet i biblioteket blir enklare om bibliotekarien ger sig ut i hyllorna och aktivt närmar
sig kunderna/besökarna: ”Behöver du någon hjälp? Synliggör bibliotekarien, det var
önskningen.180

På Halmstadkonferensen 1999 diskuterades bibliotekariens framtida roll.181 Sverige har
inte sällan hämtat inspiration från USA. Valfrid Palmgren blev inspirerad av USA:s
bibliotek när hon skisserade riktlinjerna för folkbiblioteket. När rektorn på Mälardalens
högskola gav bibliotekschefen Annsofie Oscarsson uppdraget att omorganisera
178 Ekström, Åsa 2009. Användarnas behov lägsta prioritet! i BBL nr 5, s. 19
179 Deleuze & Guattari 2004, s. 530
180 Almegård Nørby , Karin 1999. Mera nybyggaranda i DIK-forum nr 7, s. 11
181 Ibid.
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biblioteket i anslutning till högskolan var det i återigen USA som blev inspirationskälla.
Grundbulten i omorganiseringen är ”ambulernade bibliotekarier” som står i fritt spridda
informationspunkter. Informationspunkterna och de ambulerande bibliotekarierna ingår
i samma strategi. Annsofie Oscarsson säger till BBL att den långa informationsdisken
blivit en symbol för något förlegat. Den är en symbol för något som skapar distans.182
Kanske en distans mellan användaren och låntagaren? Det öppna rummet och det nya
arbetssättet symboliserar något annat. Så vad symboliserar detta nya rum med
informationspunkter och ambulerande bibliotekarier? En mindre disciplinerande
institution? En mindre bevakande institution? En friare syn på vad användaren är i
behov av? I min förståelse är det uppluckrade rummet med ambulerande bibliotekarier i
fritt spridda informationspunkter symboliskt för spänningen mellan styrning och frihet
inom kunskapsförmedlingen. Tanken är att ge individen självständighet och fritt
valutrymme samtidigt som bibliotekets och bibliotekariernas roll blir diskret men lika
uppsökande som tidigare. Finns det inte likheter med marknadsföring och hur man
försöker få kunden att känna att den gör sina egna val? Biblioteket finner sin legitimitet
i sin förmedlande roll snarare än i sin roll som informationstillgängliggörande och
medieinsamlande. Det bör poängteras att denna artikel behandlar ett högskolebibliotek.
Men denna tanke sprider sig längre än enbart till högskole- och universitetsbiblioteken.
Det mer öppna biblioteket med ambulerande bibliotekarier existerar som tankefigur
även inom folkbiblioteket.
Åter igen, ett dispositiv synliggör och gör saker utsägbara, vilket leder till en del
polemiserande utsagor. En historisk formation ser allt och säger allt som av dispositivet
görs möjligt.183 Informationspunkter är synliga objekt. De representerar en mindre
disciplinerande arkitektonisk lösning. Men samtidigt sker rationaliseringen med samma
arkitektoniska lösning som argument. Detta leder till en kognitiv dissonans och ger
upphov till polemiserande utsagor.
Man drar in boklådor till grundskolan och drar ner delar av verksamheten på
skolbibliotekscentralen; Man reducerar två informationsdiskar till en.184

Utdraget här ovan är hämtat ur BBL från 2009 och är den artikel som föranledde hela
denna undersökning. Det fysiska rummet kan ge upphov till en mångfald av utsagor
som inte alltid relateras till varandra men som ofta har ett släktskap. Reduceringen av
informationsdiskarna har å ena sidan skildrats som en lösning på en gammal förlegad
syn på användarna. Å andra sidan fungerar de även som incitament till nedskärningar
av personal.

Självbetjäning i obemannade bibliotek
En annan konsekvens av datoriseringen och digitalt tillgängliggörande av information
och kunskap är självbetjäningstider när biblioteken är obemannade. I Danmark infördes
detta tidigt. Hösten 2009 skulle skånska Veberöd vara först med att införa en
182 Oscarsson, Annsofie 2009. Högskolebiblioteket som slopade disken i BBL nr 3, s. 12f
183 Deleuze 1988, s. 51
184 Ekström, Åsa 2009. Krisen slår olika hårt i BBL nr 10, s 5-8
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självbetjäningsanläggning i Sverige.185 Självbetjäningsanläggningen har en liknande
motsättning mellan kontroll och frihet, samma spänning som finns mellan frivillig
kunskap och kontroll av medborgerlig kunskap. Meningen är att användarna ska kunna
komma och gå som de behagar oavhängigt personalens närvaro, samtidigt som de
bevakas av övervakningskameror.
Vad innebär detta för bibliotekariens yrkesroll? Enligt Barbro Daniel som är DIKordförande i Lunds kommun, kommer bibliotekarieyrket inte att försvinna, det kommer
eventuellt att förändras och byta namn. Men ”det kommer alltid behövas de som samlar,
sovrar, sorterar och tillgängliggör information”, säger Barbro Daniel till BBL.186 Enligt
bibliotekschefen för det danska biblioteket som har infört självbetjäningstider, Karin
Sandberg, har bibliotekspersonalen enbart positiva erfarenheter av självbetjäningstider.
Tanken är inte att självbetjäningen ska öppna möjligheten för att dra ner på personal
utan skapa möjligheten till ökade öppettiderna. Samtidigt som de kan frigöra personal
till uppsökande verksamhet. Barbro Daniel är inte så säker på att det som behövs är
uppsökande verksamhet och vill gärna, som facklig representant, vara med om att
bestämma resursfördelningen av satsningarna. Hon tycker att arbete med webben och
interaktivitet är viktigare.187 Bibliotekets roll som en aktiv uppsökande verksamhet
ifrågasätts här. Som jag tidigare nämnt finns det en spänning just mellan styrning och
frihet. Meningarna skiljs emellertid åt och att uppsökande verksamheten bör reduceras
är för den ena en utveckling i rätt riktning medan för en annan just orsaken till att
biblioteken utsätts för besparingar.
Hur möter man då besparingarna? Genom självbetjäning, tycks det som. På en del håll
sätter man uppenbarligen stort hopp till att nya återlämningsmaskiner ska lösa
rationaliseringarna. Men inte bara. Man kapar i mediabredden och i den uppsökande
verksamheten.188

Utdraget här ovan är hämtat ur samma BBL artikel som jag precis nämnde. Denna
artikel var utgångspunkten för min undersökning. Intressant nog tas både självbetjäningen och den uppsökande verksamheten upp här. Den uppsökande rollen i
biblioteksverksamheten får emfas. Något som skulle kunna uppfattas strida mot
individualiseringens utbredning.

Inre, yttre och medieformaten
Det finns sällan några klara gränser mellan inre och yttre, det arkitektoniska yttre har
ofta en motsvarighet inuti. Mediateket André Malraux som är beläget i det gamla
hamnområdet i Strasbourg ger upphov till intressanta beskrivningar. Det som jag finner
intressant är vilket idéfundament byggnaden vilar på och hur dessa idéer framställs i
artikeln. Som Deleuze säger är inte arkitektur en synlig plats i första hand för att den är
en konkret byggnad av sten och andra material men för att de är formationer av ljus.
185 Joelsson, Johan 2009. Självbetjäning i DIK-forum nr 4, s. 14f
186 Ekström, Åsa 2009. Facket bromsar självbetjäningsbiblioteket i BBL nr 1, s. 34
187 Ibid.
188 Ibid.
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Platsen distribuerar ljus så att vi ser vissa element och lämnar andra dolda för ögat. 189
Alltså kan detta exempel tjäna undersökningens analytiska avgränsning i den mån
utsagorna om byggnaden vittnar om vissa tendenser. ”Redan på fasaden möts man av
det informationssystem som präglar hela byggnaden”,190 skriver Gustav Elf i BBL. Det
som finns inuti, innehållet i huset korrelerar med fasadens arkitektur. Byggnaden har
framförallt en yngre målgrupp. ” Denna ambition präglar både form och innehåll”.191
Mediatek är benämningen på en rad bibliotek och kulturhus som sprider sig runt
Strasbourgregionen. För att nå en yngre målgrupp har mediateket något annorlunda
innehåll. Mediateket innehåller 35 000 musik- och filminspelningar varav de flesta
måste åtnjutas i själva byggnaden. Det finns 40 stationer för filmvisning. I byggnaden
finns också ett centralt placerat kafé. Genom att vilja nå ungdomar och hålla kvar dem i
byggnaden, får jag en känsla av att mediateket är en disciplineringsinstans. Dessa
mediatek söker även sprida sig till ”problemområden”, eller ”enviroment difficile” som
de kallas på franska. Förorten Neuhof är ett sådant område där ett mediatek finns
beläget. Med en ung målgrupp, kan mediateket som kulturhus även bli en framgångsrik
plats för integreringsarbete. Genom att ha en byggnad som inhyser fler medier kan man
locka fler besökare. Logiken är den samma som den som organiserar Malmös
stadsbibliotek. Öppenhet, variation och flexibilitet är ledorden för organiseringen av
biblioteksrummet. Ytorna ska vara lämpliga för flera typer av arrangemang. Intressant i
sammanhanget är även medievariationen. I den förra analysdelen om uttrycksformen
talar jag om förmedlingen av information, oavsett medieformat. Det väsentliga är just
förmedlingen av kunskap. Konsekvenserna av detta manifesteras inte enbart i en något
förändrad kunskapssyn (alltså den om att inte värdera kunskap i relation till
medieformatet i samma utsträckning som man har gjort tidigare) utan också i rummet.
Hans Dam Christensen menar att folkbiblioteket uppstod med förutsättningen att
skriften ansågs vara främjande för folkbildningen och kulturell aktivitet. När de visuella
medierna allt mer får en framträdande roll i förmedlingen av folkbildning och kulturell
aktivitet, började man att tala om ”billedlæsefærdigheder”, eller visual litteracy.192
Uppluckringen av medieformatets betydelse resulterar i en uppluckring av rummet samt
bibliotekets roll. Folkbiblioteket är inte enbart en folkbildningsinstans utan även en
upplevelseinstans. Men hur man ser på instansen är behäftad med en kunskapssyn. Vad
är det för skillnad mellan upplevelser och kunskap för att invända med ett argument?
Per Sundgren, kulturpolitiker från Stockholm som varit kulturborgarråd säger till Mats
Myrstener i en intervju i BiS att man ska köpa in i stort sätt vad som helst för att få en så
stor bredd som möjligt.193 Med ett brett medieutbud har biblioteket en större möjlighet
att nå fler användare.

Bibliotekens yttre
Samtidigt som det inre rummet omorganiseras händer det något med planeringen av
189 Deleuze 1988, s. 49
190 Elf, Gustav 2009. Inte bibliotek - utan mediatek! i BBL nr 8, s. 4ff
191 Ibid.
192 Dam Christensen, Hans 2006, s. 168
193 Myrstener, Mats & Sundgren, Per 1999. Biblioteket måste köpa fler rockskivor och bra dataprogram
i BiS nr 2, s. 18f
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lokalernas placering. Vart tar alla utgallrade böcker vägen? Slänger man bort dem? Hur
förhåller man sig till den geografiska dimensionen när samhället breder ut sig.

Centraldepåer
Digitaliseringen har varit en förutsättning för en omorganisation bland depåerna. 1986
föreslog Kulturrådet en koncentration av depåverksamheten och 1991 avvecklades
depåerna i Stockholm och Malmö. Umeås depåbibliotek blev fjärrlånemagasin för hela
Sverige. Depåbiblioteket i Umeå tar emot utgallrad litteratur och tillgängliggör den i
Libris. I depåbiblioteket finns det uppemot 250 000 titlar.194 Detta innebär en
centralisering av magasinen. Tack vare Internet har det kunnat ske en centralisering av
bokbeståndet och en gallring har kunnat ske utan särskilt dramatiska konsekvenser.
Kungliga biblioteket har initierat ett projekt för en centralisering av tidskriftsdepå för
Karolinska Institutets Universitetsbibliotek (KIB), Uppsala Universitetsbibliotek (UUB)
och Göteborgs Universitetsbibliotek (GUB), vilka ska enas under en instans. Artiklarna
skannas in från pappersexemplaret i Bålsta och skickas digitalt till KIB, UUB och GUB.
Det är ekonomiskt fördelaktigt att ha ett exemplar av varje tidskrift på ett enda ställe i
Sverige jämfört med att betala magasinsutrymme för alla dubbletter på de 6-7
medicinska forskningsbiblioteket.195
Anledningen till att jag tar upp artiklar om depåer är att gallringen inte sker på
bekostnad av materialet i sig, utan bibliotekets funktion som arkiverande och samlande
finns kvar. Det sker förskjutningar i organiseringen; när man decentraliserar några av
bibliotekets funktioner som till exempel kunskapssökningen till användaren genom att
allt finns tillgängligt på Internet, centraliseras det materiella beståndet till depåer så att
rummet kan användas till andra ändamål. Med andra ord så skapar gallringen och
depåerna förutsättningar för individuell kunskapsförsörjning och multiaktivitet i
lokalerna.

Byggnaderna
Allt fler bibliotek byggs med tanken och visionen om det stora universalbiblioteket.196
Det Kongeliga biblioteket i Danmark, den så kallade Svarta Diamanten är ett exempel
på detta. Tanken som konkretiseras i bygget är den om ett stort, öppet och luftigt rum.
Visionen är att göra biblioteket till ett offentligt och demokratiskt kulturhus. Biblioteket
är lokaliserat centralt i närheten av hamnpromenaden i Köpenhamn. I ett nummer av
DIK-forum från 1999 läser jag ett reportage om biblioteket.
Från Diamantens västra sida går man in genom två stora svängdörrar. Där inne möts man
av en inredning i glas och betong, stål och trä.197

194 Jalkanen, Seija 2009. Central depå lättar på trycket! i BBL nr 4, s. 15
195 Tyllström, Kerstin 2009. Tidskriftsdepå som sparar plats och pengar i BBL nr 3, s. 18
196 Dahlkild 2006, s. 135f
197 Fischer, Jens 1999. Danmnarks nya diamant i DIK-forum nr 18, s. 14
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I dessa byggnader finns tendensen att upphäva gränsen mellan biblioteket och andra
kulturella institutioner. Huset får gärna vara multifunktionellt och tack vare
informationstekniken behövs inte det fysiska rummet i samma utsträckning till att
inhysa medier.198 Man känner igen tanken om öppenheten mot världen, den enorma
glasfasaden mot hamnpromenaden i beskrivningen av Malmös nya tillbyggnad av
stadsbiblioteket.
Ljusets kalender med sina enorma fönsterväggar ut mot den omgivande Kungsparken är
öppen mot världen och världen kan kika in.199

Ljuset, öppenheten mot världen och den monumentala byggnaden är slående lika i
Malmö och i Köpenhamn. Här finns spänningen återigen. Den uppsökande verksamheten i sin attraherande arkitektur samt öppenheten och variationsrikedomen som
lämpar sig för pluralistiska viljor och behov. Det monumentala är än mer framträdande i
Richard Meiers biblioteket i Haag som jag läser om i BBL.
Ta moderna museet i Stockholm. Stapla fem likadan ovanpå varandra och man får en
grov bild av Centrale Bibliotheek i Haag [...] Glasväggarna släpper in mycket ljus och
man förnimmer en känsla som i en konsthall.200

Byggnaden anses vara en ”symbol i en digital tid”. För att beskriva hur tekniken för de
olika filialerna förs samman använder sig artikelförfattaren av förgrenande kanaler som
metaforer: ”Men nu gräver Holland elektroniska kanaler för fullt och där kan man låta
sig slussas till bibliotekskataloger som knyts samman tack vare Internet och
bredband”.201
Till följd av dessa monumentala bibliotek skulle man kunna tänka sig att mindre, inte
lika pompösa bibliotek stänger igen för att istället förse dessa stora byggnader med mer
resurser. Detta skulle kunna motiveras med att biblioteksfilialerna har förvisats till det
virtuella rummet. Kan man säga att cirkeln är sluten här? Att biblioteksvärlden själv
punkterat sin funktion genom att i spänningen mellan styrning och valfrihet,
decentralisering och centralisering, gå för långt mot valfrihet och skapat det tomma
monumentala rummet med datorer?

Geografisk lokalisering
Som jag tidigare poängterade finns det disciplinerande drag i tankarna bakom
mediateket i Strasbourg. Placeringen av biblioteken kan alltid relateras till en uppgift.
Således är till exempel högskole- och universitetsbiblioteken placerade nära sina
högskolor och universitet. Folkbiblioteken å sin sida är placerade så att så många som
möjligt har tillgång till dem. Dan Andersson skriver att under 1910- och 1920-talen
placerades folkbiblioteken vid postkontoret och handelsboden, under 1940- och 1950198 Dahlkild 2006, s. 137
199 Giselsson, Adina 1999. Efterlängtat byggstop på Malmös Stadsbibliotek i BBL nr 8, s. 20ff
200 Larsson, Ingemar 1999. Centrale Bibliotheek: det vita boktemplet i Haag i BBL nr 9, s. 6f
201 Ibid
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talen vid järnvägsstationen eller kommunalhuset. I slutet av 1900-talet skulle
biblioteken vara lokaliserade så centralt som möjligt.202 Den strategiska placeringen av
folkbiblioteken följer alltid en uttänkt funktion. Placeringen av mediateket i Strasbourgs
”svåra” förorter är en sådan strategi. Angående dess placering i Neuhof skriver Gustav
Elf:
Även i denna stadsdel har Strasbourg satsat på biblioteksverksamheten. Man har tvingats
att flytta det tidigare mycket välbesökta biblioteket, numera mediateket, till en lugnare
plats några kvarter bort, där man nu bygger ett nytt kulturhus. Den placering som
mediateket har idag, bedöms som så farlig att besökare inte vågar ta sig dit. Satsningen
görs också för att förstärka litteraturförsörjningen i hela staden.203

Oavsett om motivet att området är farligt eller om det snarare beror på att vissa
människor inte känner sig välkomna är irrelevant. Det som står i blockcitatet är att man
vill ha fler låntagare och att man vill ha en bredare, jämnare litteraturförsörjning i
staden.
Inte sällan talar man om fusionsbiblioteket, det virtuella biblioteket eller hybridbiblioteket. Hybridbiblioteken, liksom Médiathèque André Malraux, får även en ny typ
av lokal. Det postindustriella samhället har lämnat efter sig fabriker som blivit för små
för dagens produktionsefterfrågan. Globaliseringen och rationaliseringen har lett till
centraliserad produktion ofta lokaliserad till andra länder där produktionen kan göras
billigare. En mängd lokaler står tomma, vilka används till kulturhus. Många av dessa
byggnader förändrar sina arkitektoniska kvaliteter och skapar spännande möjligheter för
omvandlade flexibla rum.204 Således är dessa områden produkter av större globala
deterritorialiseringar samtidigt som inrättandet av bibliotek och hybridbibliotek är
lokala reterritorialiseringar. Det förfallna hamnområdet ska få nytt liv och då behövs det
ett bibliotek som kan bidra med områdets utformande och individernas formande.
Under flera århundraden fanns här en livlig hamnmiljö med trafik till och från Rehn. När
pråmtrafiken minskade till förmån för vägtransporter hamnade området i starkt förfall. Nu
vill stadsplanerarna blåsa liv i det nedgångna området. Nybyggnation skall blandas med
spännande omvandling av packhus och fabrikslokaler.205

Mediateket i Strasbourg är ett typiskt exempel på omvandlingen av förfallna lokaler och
fabriker. Dessa lokaler lämpar sig för det flexibla rummet och är dessutom placerade i
områden, som på grund av nedläggningar har blivit ödsliga och ibland farliga områden.
Biblioteket eller kulturhuset som mediateken i Strasbourg, utgör ypperligare instanser
för medborgardaning, uppfostran och integration. Efter den postindustriella deterritorialiseringen sker här nu en reterritorialisering. Att lokalerna gapar tomma hör till en
mer global deterritorialisering som även den tillhör samma dispositiv.

202 Andersson 2009, s. 137
203 Elf, Gustav 2009. Inte bibliotek - utan mediatek! i BBL nr 8, s. 4ff
204 Dahlkild 2006, s. 134
205 Elf, Gustav 2009. Inte bibliotek - utan mediatek! i BBL nr 8, s. 4ff
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Sammanfattning
Både rummet och ordet är alltså formationer som i sina former och i sina innehåll
skapar funktioner eller materiell organisering. I min studie är det påfallande hur båda
dessa entiteter pendlar mellan styrning och frihet, centralisering och decentralisering.
Tidigare i uppsatsen kunde man se hur den informationsförmedlande diskursen har
använts för att legitimera bibliotekariens roll. Detta görs genom att skapa begrepp
kopplade till bibliotekets kärnverksamhet. I sin tur förändras kärnverksamheten också i
och med de nya begreppen. Det talades om digitala klyftor, informationskompetens och
informationsbehov.
Både det yttre och inre biblioteksrummet organiserar man för att skapa en lämplig plats
för att idka informationsverksamhet. Samtidigt bör man legitimera platsen som sådan,
ladda platsen med betoningen på annat än bara informationsförmedling eftersom den
verksamheten kan göras hemifrån.
Jag har haft fokus på organiseringstekniker och dess relation till det diskursiva planet.
De organisatoriska processer som jag urskiljt är gallring, inredningen med informationspunkter och självbetjäningsanläggningar. I samtliga fall har det funnits en spänning
mellan styrning och frihet. Styrningen hör då oftast till bibliotekets roll. Friheten
används som en strategisk retorisk figur men också en vägledande planeringsstrategi.
Gallringen motiveras till exempel med variation och flexibilitet för att kunna anpassa
rummet till individuella behov. Gallringen i sig är en process av styrning. Biblioteket
måste välja ett sätt att gallra böcker. Detta görs med ett kundorienterat perspektiv genom
statistiska mätsystem. Styrningen finns även i till exempel hur Katrineholms-biblioteket
försöker marknadsföra litteraturen genom diverse exponeringsstrategier. Samtidigt vill
man ha en diversitet som lämpar sig för en bred publik som ska få ha valfrihet i sina
sysslor i rummet. Informationspunkterna fungerar på liknande sätt. Den långa
informationsdisken symboliserar en distinktion mellan bibliotekarien och användaren
som många bibliotekarier vill komma bort ifrån. Därför har man ambulerande
bibliotekarier som söker upp användarna istället, samtidigt som användaren kan vara
mer ledig och fri i biblioteksrummet där informationspunkterna inte markerar
distinktionen lika markant. Självbetjäningsanläggningar syftar även de till mer frihet.
Meningen är att man ska kunna ha generösare öppettider så att individen själv kan
komma och gå som han eller hon behagar. Samtidigt finns det kontrollkameror för att
detta system ska fungera. Det finns hela tiden en spänning mellan kontroll och frihet,
styrning och valfrihet. Intressant nog menar Åsa Ekman att tilltron till
informationspunkter, självbetjäning har, åtminstone till viss grad, varit incitament till
rationaliseringen.206 Men tilltron till tekniken har till en början funnits hos biblioteken
och bibliotekarien.
Till det yttre rummet har arkitekturen varit orienterad mot öppenhet, flexibilitet och
oregelbundenhet. Materialen har bestått av glas, stål och trä. Stora panorama fönster
som öppnar sig mot världen och genom vilka världen kan titta in. De utgörs av stora
ytor anpassade för olika aktiviteter samtidigt som det finns styrningsmekanismer som
206 Ekström, Åsa 2009. Krisen slår olika hårt i BBL nr 10
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till exempel geografisk placering. Biblioteket i Danmark, den Sorte Diamanten, har en
imposant arkitektur samt en lokalisering nära Nyhamn där människor cirkulerar. Den
monumentala arkitekturen som finns här, och även i Malmö är inbjudande och i viss
mån, i en förlängning, uppsökande. Innanmätet är emellertid öppet för individens vilja.
Det börjar se ut som ett torg eller köpcentra med gratisprincipen som huvudmål. En
annan geografisk strategi som har ett mer disciplinerande drag är biblioteket i
Strasbourg som lockar med sin geografiska lokalisering och bestämd målgrupp.
Mediatek i ”enviromonte difficile”.
Således torde man kunna urskilja en korrespondens mellan både organiseringen av ordet
med dess innehåll och form, och organiseringen av rummets innehåll och form. Det
finns något som inordnar både utsagorna och det synliga. Detta skulle jag vilja kalla ett
individualiseringsdiagram. Inom detta råder hela tiden en spänning mellan
individuell/kolllektiv, stryrning/valfrihet, aktivt uppsökande/passivt uppsökande,
kontroll/frihet. Denna spänning formar och organiserar biblioteksapparaten inom ett
dispositiv vars maktlinje ritar en karta, ett diagram med individualisering som
ledstjärna. I nästa kapitel diskuterar jag detta.
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6. Diskussion
Inledning
I detta kapitel sammanfattar jag analysen och vad jag tycker mig ha kommit fram till.
Min metod har gått ut på att studera folkbiblioteksapparaten och se om det finns ett
diagram som påverkar den. Innan jag kommer in på individualiseringsdiagrammet
kommer jag att sammanfatta analysdelen genom att knyta an till uppsatsens
frågeställningar.

Hur ser relationen ut mellan utsagor om informationsteknikens
utveckling och utsagor om folkbibliotekets legitimitet i samhället?
Denna frågeställning korresponderar med avsnittet ”Folkbibliotekets språkliga kropp”
där jag tar upp utsagor kring bibliotekariens yrkesroll, användaren, kunskap och
kunskapsförmedling samt folkbibliotekets demokratiska roll. Det mest betydelsefulla i
denna relation är hur den sedan länge befintliga spänningen mellan styrning och frihet
samt individualitet och kollektivitet har kommit att pendla mot individualitet medan
spänningen mellan styrning och frihet har bestått. I första underavsnittet, ”Internet på
biblioteket” behandlar jag Internets intåg i biblioteken och hur synen på bibliotekarien
påverkades. Man torde kunna säga att Internet revolutionerade och med Deleuzes och
Guattaris ord deterritorialiserade fältet. Men med en deterritorialisering följer alltid en
reterritorialisering. Detta är mekanismerna som stänger och öppnar olika fält utan att
någonsin bli fullständiga, vilket beror på att den ena rörelsen resulterar i den andra.
Medan Internet erbjuder nya möjligheter till att skapa en betydelsefull roll för yrket, så
sker något även med synen på kunskap. I denna process skapas begrepp som
informationsspecialister, IT-piloter och informationsmäklare. Möjligheten att höja
statusen på yrket öppnas upp. Samtidigt som man lägger mer vikt på information börjar
man se kunskapsförmedling som informationssökning. I och med det förändrade medieutbudet förändras även synen på kunskapsmedierna som tidigare varit böcker. Det blir
en individualiserad syn på vad kunskap är. Samtidigt är digitaliseringen i full färd på
andra områden. Högskole- och universitetsbibliotek digitaliserar för fullt.
Den växande digitaliserade kunskapsmassan ger upphov till en uppfattning att inte
folkbiblioteket behövs längre eftersom allt finns på Internet. I och med denna
deterritorialisering skapas det i sin tur nya begrepp som åter reterritorialiserar
biblioteksfältet. Digitala klyftor, parallellt med det politiserade begreppen digitala
invandrare och digitala infödingar, för med sig ett demokratiserings- och jämlikhetsideal. Det sker även en förskjutning i det biblioteks- och informationsvetenskapliga
fältet där betoningen på information och lärande blir allt mer dominerande. Det tycks
mig inbegripas olika syn på individen mellan hur man talar om digitala klyftor och
informationskompetens. I det förra begreppet är användaren offer för klyftor. Han eller
hon är relativt passiv medan användaren som blir informationskompetent är aktiv. I den
informationskompetente individen ryms således ett ideal som funnits sedan
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självbildningsidealet. Ett informationsbehov har enbart att göra med individens behov.
Bibliotekarien ska hjälpa användaren att hitta sitt behov, eller kanske ännu bättre, lära
användaren att hjälpa sig själv att identifiera sitt behov. I detta finns emellertid spår av
medborgarbildningsidealet som såg till individens praktiska behov av att bli en fullödig
medborgare. Även om det finns spår av båda dessa ideal så tycker jag mig se en
förskjutning mot det individuella. Det är inte en enkel och enkom likriktad utveckling.
Det sker alltså en förskjutning där individen får en allt större bestämmanderätt över sina
val. Utifrån ett samhällsperspektiv känner man igen denna utveckling. Det är något som
sker över hela dispositivet. I expertsamhället vi lever i tar vi experternas råd om hur vi
ska leva våra liv.207 Förutom att inte vi låter politiker styra våra liv infinner sig också en
känsla att vi gör egna val. Men samtidigt som individerna blir mer fria och ges större
spelrum för egna val ska de också bli mer ansvarstagande.208 Ty för att kunna behålla ett
samhälle med fria individer måste ju individerna agera på ett särskilt sätt, vilket kräver
en specifik självstyrning. Folkbiblioteket följer denna strategi. Styrningen kommer in i
hur bibliotekarierna ser sig som experter i att göra individerna självgående genom
informationskompetens. Men kompetensen är likväl definierad och utformad av en
institution i samhället. Så om man anser att bildningsincitamentet saknas i folkbiblioteket så skulle jag nog snarare säga att det är kunskapssynen och synen på
individen som har förändrats i bildningsincitamentet. Varje dispositiv har sin strategiska
lösning för att göra saker synliga och utsägbara. Folkbiblioteksapparaten anpassar sig
till rådande dispositiv. Men det sker inte på ett enkelt sätt. Diagrammet infiltrerar alla
delar av det sociala livet och organiserar materia, logik och retorik.
Styrningen av individen är i en avancerad liberal styrning utspridd till dispositivets alla
apparater. Detta kan kallas för styrning på avstånd (governement at a distance). För att
detta ska vara möjligt måste varje individ och apparat i samhället kunna översätta de
rådande värden i samhället till sina egna normer och standarder samt ambitioner.209
Således kan man se hur folkbiblioteket och biblioteket i en större vulgär tolkning,
sakteliga rättar in sig i ledet. Så vad har förändrats? Folkbibliotekets främsta funktion
har varit att fostra väljarmassorna i demokratins tjänst. Dess legitimitet har vilat på
denna funktion.210 När styrningsformen i dispositivet förändrades, förändrades även
folkbiblioteket. Det som löper igenom dispositivet och organiserar och ritar upp kartan
för hur olika sociala fält och sociala apparater ska förändras av egen förmåga kallar jag
för individualiseringsdiagrammet.

Hur ser relationen ut mellan utsagor om informationsteknikens
utveckling och utsagor om den fysiska planeringen av folkbiblioteken?
I de utsagor som jag studerar i kapitlet om informationsteknik och fysisk planering har
jag urskiljt ett antal organisatoriska strategier för att anpassa rummet bättre till
informationstekniken. Kapitlet har jag gett namnet ”Folkbibliotekets synliga kropp”.
Namnet anspelar på Deleuze läsning av Foucault och den innehållsliga formen. Deleuze
207 Rose 1999, s. 75
208 Ibid., s. 68
209 Ibid., s. 48f
210 Hansson 1998, s. 131
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säger apropå fängelsestudien i Foucaults Övervakning och straff att fängelset är ett
system av ljus och en synlighet framför en byggnad av sten. 211 Det vill säga att
byggnadens material är sammansatt på ett sätt som gör betraktaren uppmärksam på
vissa saker. I denna bibliotekets struktur, liksom den i panopticon, finns en organiserande kraft som även går att betrakta genom att läsa om byggnaderna. Därför har jag
undvikit termen fysiska rum. Dessutom har jag själv inte gjort någon observation.
Jag har delat upp kapitlet i ”Bibliotekets inre” och ”bibliotekets yttre”. Det inre rummet
strävar efter flexibilitet och individualitet i det avseende att flera individuella behov ska
kunna tillfredsställas. Spänningen mellan styrning och frihet blir aktuell här med. Ytan
är öppen för förändring samtidigt som biblioteket arbetar med mer dolda strategier för
att nå ut till användarna. I Katrineholms bibliotek arbetar man med bokskyltning till
exempel. På Mälardalens Högskolebibliotek har man ambulerande bibliotekarier. Och
för att få de stora öppna ytorna gallrar man ut böcker. Fritt utspridda informationspunkter, självbetjäning och infomackar är andra strategier som alla går mot en fri och
individualiserad typ av informationsförmedling. Samtidigt har samtliga strategier en
mer kontrollerande, styrande och uppsökande sida. Detta vittnar bevakningskameror
om. Skyltning och uppsökande bibliotekarier är också mer kontrollerande element.
Men i materialet finns det också element som strävar mot en ren disciplineringstrategi.
Den geografiska lokaliseringen av biblioteken har tidigare i historien liksom nu, med
exemplen Strasbourgs mediatek och Danmarks Sorte Diamant varit del i
disciplineringen av individer. Till det yttre lockar man med monumentala byggnader
som är centralt lokaliserade. Eller så sker det en decentralisering av biblioteken som har
till uppgift att locka individer som befinner sig i städernas periferi. Även inredningen av
Malmös stadsbibliotek och Louis Beckers tankar om rymden med tydliga funktioner
kopplade till de olika rummen är ett slags styrning.
I mitt material förekommer det utsagor som inte berör bibliotek i Sverige. Det rör sig
om tre exempel från utlandet: mediateket i Strasbourg, biblioteket i Haag och
stadsbiblioteket i Köpenhamn. Anledningen till att jag ändå tar med dessa i mitt
material är att det finns likheter i hur man skriver om dessa och de mål man eftersträvar
i Sverige. Mellan Danmarks bibliotek och Malmös stadsbibliotek tycker jag mig se
uppenbara likheter. Likheterna består i de stora, ljusa och öppna ytorna som är flexibla
och kan anpassas till olika aktiviteter. Som tidigare nämnts, hur man beskriver
arkitektur är intressant då det skildrar vad ett dispositiv gör möjligt att se och att säga,
varför jag även har tagit med en artikel om mediateket i Strasbourg.
En poäng som Deleuze och Guattari gör och som är viktig att påminna sig om i
förhållande till min analys är dess horisontella karaktär. Territorialiseringen är aldrig en
fullständig process. De är semi-formaliserade domäner som när som helst kan luckras
upp och ta en annan skepnad i en annan domän.212 Förändringar och inskjutningar som
sker på vitt spridda domäner kräver ett brett fokus snarare än ett djuplodande vertikalt
fokus. Tendenserna behöver inte ha sitt ursprung inom en avgränsad domän. Å andra
211 Deleuze 1988, s. 28
212 West 2009, s. 181
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sidan finns en kritik av denna metod. Att man ser åt många olika domäner och pusslar
ihop en förståelse skulle även kunna kallas för en ad hoc-metod. Denna kritik är svår att
värja sig emot. Men eftersom konstruktionen av diskurser och diagram är ett sätt att
skapa verkligheten och reterritorialisera den, är analysen inte en återspegling av
verkligheten per se, utan en formulering bland många av den, som förhoppningsvis kan
bidra med ny förståelse.
De snabbt upplösande ytorna i lokalerna kan sättas i ett större arkitektoniskt perspektiv
och i relation till Harveys syn på postmodernitetens brytning med modernitetens
arkitektur. Ytorna är mer tillfälliga och öppna för förändring. Det finns en koppling
mellan informationsteknik och bibliotekens fysiska planering (alltså hur man planerar
det fysiska, inte hur det nödvändigtvis ligger till i en fysisk verklighet). Det virtuella
biblioteket utan väggar eftersträvas även i fysisk form. Malmös stadsbibliotek,
Danmarks Sorte Diamant, likaså biblioteket i Haag utgörs av stora öppna rum som i
beskrivningarna påminner om ett slags kunskapens tempel utan gränser.
Deleuze och Guattari talar om två typer av rymder som kan relateras till logiken jag
talar om här. Den släta rymden är öppen och flexibel och ”översätts” och omvandlas till
en räfflad rymd. Rymderna finns emellertid aldrig i sina rena former utan består av
blandningar av båda typer av rymder. Den ena övergår i den andra och vice versa vilka i
sin tur ger upphov till varianter.213 Därför bör man även tala om en växelverkan. Det är
uppenbart att Internet har mer av den släta rymden och biblioteket av den räfflade.
Deleuze och Guattari beskriver de olika rymdernas flexibilitet genom att säga att den
släta rymden har en starkare dragning mot deterritorialisering än vad den räfflade ytan
har.214 Biblioteket börjar allt mer likna Internets landskap. Men folkbiblioteket för även
med sig lite av sin struktur till Internet. Således tror jag att man kan säga att IT och dess
organisering påverkar biblioteksrymden på så sätt att den försöker efterlikna IT och dess
rymd. För att belysa växelverkan kan man lyfta fram bibliotekariens vilja att paketera
information med färdig kunskap på Internet. Denna strukturerade logik skulle då föra
med sig drag av en annan logik in i den öppna strukturen. Jag tycker även att bibliotek
2.0 är ett exempel på denna växelverkan. Logiken som tillhör Internet har en större grad
av individualisering och relativisering. Kaoset ordnas individuellt på Internet av
användaren och inte av en (i meningen endast en) instans. Den mer konkreta relationen
kan belysas med de reducerade informationsdiskarna, de utspridda informationspunkterna, infomackarna och de digitala frågetjänsterna, maskinell utlåning etcetera.
Biblioteket består av ett bestämt rum. Detta betyder inte att biblioteket inte är öppet för
förändring. Men som jag ser biblioteket är dess funktion att organisera. I analysen har
jag försökt visa hur folkbiblioteket anpassar sig genom att förnya sitt innehåll, vare sig
det är genom att skapa nya begrepp eller nya lokaler, och genom att organisera
innehållet med en funktion och en form som rättar sig efter dispositivet. Bibliotekets
funktion är att just reterritorialisera fältet som ständigt deterritorialiseras. Deleuze och
Guattari säger att varje kraft bär med sig deterritorialisering som antingen följer andra
213 Deleuze & Guattari 2004, s. 524
214 Ibid., s. 530
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krafter och stärker dem eller stretar emot.215 Det är en grundläggande logik.
Folkbiblioteket är en apparat i samhället, och som sådan är de trög och rigid. Internet
har en annan logik där information, kunskap är relativiserad och ospecifik. Då
biblioteket lånar från Internets struktur måste det även finna en funktion för att hävda
sin roll i samhället. Det är här spänningen mellan styrning och frihet äger rum.
Eftersom informationsförmedlingen sker på flera sätt idag - det finns till exempel
bloggar som fyller samma funktion - så har biblioteket och framför allt folkbiblioteket
blivit tvungna att betona andra aspekter av dess funktion. Aspekter som alltid existerat
inom folkbiblioteket men som varit inkapslade i andra kunskapsförmedlingsfunktioner.
Dorte Skot-Hansen talar om bibliotekets tre sociala funktioner, det moraliska rummet,
mötesplatsen och forum för debatt.216 Man måste även påpeka att Skot-Hansen talar om
dessa funktioner som de finns i den fysiska verkligheten. Ty de finns ju även på nätet.

Hur ser relationen ut mellan dessa tre aspekter av folkbiblioteket mot
bakgrund av individualiseringen?
Hur ser relationen ut mellan de två formationerna folkbibliotekets språkliga och synliga
kropp? Finns det någon relation dem emellan? Finns det en kausal relation? Relationen
beskrivs av Deleuze som en icke-relation. Det finns å ena sidan inget gemensamt
innehåll, ingen gemensam form eller funktion. Uttrycksformen formaliserar funktioner
genom språk. Innehållsformen organiserar materia och gör den synlig. Men å andra
sidan, denna dualitet exkluderar inte en gemensam och immanent orsak som fungerar i
det dolda. Å tredje sidan, dessa former tar intryck av varandra och är sällan renodlade
utan de är snarare formationer med blandat innehåll från både uttrycksformen och
innehållsformen.217 Denna dualism överskrids av diagrammet. Det är inte längre en teori
om dualism utan en om mångfalder. I dispositivet ryms båda formationer. Apparaterna
rymmer båda, vilka organiseras via ett diagram som löper tvärs igenom dispositivet och
apparaterna. Så den kausala relationen är, om än befintlig, en nätverksliknande relation
där tärningskastet styr utfallet av kraft/makt-relationerna. I min analys kan man se hur
IT påverkade utvecklingen av bibliotekarieyrket och även utbildningen till bibliotekarieyrket. Följaktligen kan man även se hur lokalerna möbleras om för att skapa öppnare
ytor lik den virtuella ytan. Är detta en kausal relation? Jag tror att man snarare ska
betona den immanenta orsaken i båda formationer - diagrammet. Om man sätter
folkbiblioteksapparaten i relation till dispositivet i stort, kan man se att den inte
förändras mycket olikt andra apparater. Förändringen har att göra med hur vi människor
ser på oss själva som fria subjekt.218 All förändring sker efter premisserna att människan
är fri att välja och lära sig vad hon vill. Folkbiblioteket kan inte längre definiera
värdefull kunskap. Detta görs ju ändå som vi har sett genom att sprida en teknisk och
praktisk kunskap. Men återigen, är det i så fall tekniken som ligger till grund för detta
subjekt? För att kunna utveckla en teknik som tillåter ett mer individualiserat subjekt
215 Ibid., s. 483
216 Skot-Hansen 2001, s. 54f
217 Deleuze 1988, s. 33
218 Rose 1999, s. 42
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(till exempel mobiltelefoni och Internet) måste det finnas en önskan om sådan teknik. 219
Det finns en mänsklig teknik innan det finns en materiell teknik, skriver Deleuze.220 Det
betyder att det kausala förhållandet är svårt att urskilja inom dispositivet, och kanske
inte heller är intressant. Det finns inga tvivel om att den materiella tekniken utvecklas
inom ett socialt fält men inom detta stora fält är det svårt att urskilja en apparat, eller en
individ som funnit inspiration inom sig själv. Utvecklingen sker således i nätverk av
apparater och individer, allt interfolierande. Denna utveckling är rhizomatisk.
Det finns en konkret relation mellan dessa två formationer inom folkbiblioteksapparaten. Informationskompetens och informationsbehov är begrepp som lämpar sig
för informationspunkter och infomackar. Bibliotek 2.0 är ett försök att flytta ut
biblioteket i det virtuella rummet. Således finns en växelverkan inom relationen. Och
det finns ett eventuellt kausalt förhållande i detta specifika fall. Men denna relation
säger inte mycket om man inte ser den i sitt tillhörande dispositiv. Det finns en
immanent orsak i formerna och i relationen dem emellan som gör den möjlig. Den
bottnar i det fria subjektet. Individualiseringsdiagrammet skapar relationen mellan
individualisering och teknisk utveckling, samt mellan möblering och kunskapssyn inom
folkbiblioteket. Relationen som jag undersöker i uppsatsen präglas således av en
individualisering.

Individualiseringsdiagrammet
Diagrammet är alltså en immanent dimension inom formationerna som ritar kartan över
hur kraft/maktrelationerna bör se ut. Deleuze talar om denna kraft som en makt- eller
forceringslinje inom dispositivet. Således kan man rimligtvis fråga sig om det inte är
felaktigt att dela upp analysen i både en språklig formation och en synlig formation när
dessa är sammantvinnade. Under arbetets gång har uppdelningen av formationerna
hjälpt mig att utföra analysen och att se en eventuell immanent orsak. Det är uppenbart
att det finns en relation mellan IT och folkbibliotekets utvecklade syn på kunskap och
bibliotekarieyrket och att rummet förändrades efteråt. Men detta tycker jag inte säger
särskilt mycket. Genom analysen blev det, tycker jag, klarare att det finns ett diagram
som utgör en orsak till både hur utsagorna utvecklas och hur rummet utformas. Det är i
mitt tycke synen på det fria subjektet som är av relevans i undersökningen. Värdet
ligger, tror jag, i att med detta diagram, tillåts nedskärningar av folkbiblioteket genom
folkbibliotekets egna argument.
Varför har jag valt att kalla diagrammet för ett individualiserinsdiagram och inte för ett
postmoderninstiskt diagram eller flexiblilitetsdiagram? Det har att göra med uppsatsens
fokus och avgränsning. Postmodernism är en strömning som har resulterat i oräkneliga
rörelser som har att göra med teknisk utveckling, konstarternas utveckling, ekonomisk
och filosofisk utveckling. Dessutom föredrar Anthony Giddens benämningen
senmodernitet, Bauman flytande modernitet och Beck andra modernitet medan andra,
till exempel Bruno Latour menar att vi aldrig varit moderna. Men det finns likheter
mellan begreppen postmodernitet, individualiseringen och även Governmentality. Den
219 Ibid., s. 52
220 Deleuze 1988, s. 34
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har att göra med ett frigörande av individen - det fria subjektet. Governmentality har jag
använt mig flitigt av i min uppsats och tycker att dess infallsvinkel är intressant för att
studera hela samhället. Det Nikolas Rose gör är att identifiera olika politiska strategier
för styrning. För mitt arbete är detta en alldeles för bred infallsvinkel. Här finns dock en
stark anknytning till individualiseringen även om Rose är kritisk till de sociologer som
har utvecklat teoribygget kring denna samhälleliga tendens. Rose menar att det inte
handlar om att teckna en historia om det traditionella subjektet som till en början
näppeligen varit individ, till den isolerade individen tack vare en individualiserande
kapitalism, till det fragmentariska subjektet i postmodernitetens tidevarv. Det handlar
snarare, för honom, om att studera subjektiferingsprocessen inom olika maktpraktiker
och makttekniker.221 Således vill jag inte heller tyda mig till individualiseringssociologernas kritik av individualismen. Jag har varit ute efter att belysa mekanismer
bakom en förändring. Diagrammet är precis detta. Individualiseringen har pågått länge
men jag tycker mig kunna se en förstärkning, åtminstone inom folkbiblioteksapparaten.
En organisering av kraft/maktrelationen som pendlar mot en starkare individualisering.
De slutsatser jag vill dra av min analys är:
1. IT har stärkt en individualiseringstendensen i folkbiblioteksapparaten. Detta går att se
i hur kunskapsbegreppet har luckrats upp och hur individen tvingats att hitta rätt
information i hög utsträckning ensam. Detta hör till en mer övergripande
individualisering. Till följd av denna utveckling och eftersom samhället fortfarande vill
fostra goda medborgare, kan man fråga sig om samhället har blivit tolerantare för
individualitet och öppnare för politisk deltagande eller om det bara har blivit svårare att
bli en del av samhället. Folkbiblioteket har ju fortfarande demokratiseringen som mål.
2. Folkbiblioteksapparatens platsbundenhet har alltid varit avhängig en syn på bildning
av medborgaren och ett upplysningsarbete. Folkbiblioteket har haft till uppgift att vara
en plats för sociala möten, bildning och demokrati. Att platsen individualiserats innebär
att den blir mulitfunktionell. Den ska nu vara öppen och flexibel för största möjliga
variation då individens behov också varierar. Böcker har gallrats och restauranger och
kaféer har tagit plats. Till stor del har detta kunnat ske eftersom digitaliseringen tillåter
en annan form av informationslagring.
Inledningsvis frågade jag mig om relationen mellan de två formationerna av folkbiblioteksapparaten kunde ha något med resursfördelningen av bibliotekssatsningar att
göra. Jag tror att i ett samhälle där individen allt mer sköter sig själv, är det svårt att
legitimera en institution som enbart har haft till uppgift att hjälpa individer att bli mer
aktiva i en politisk sfär. Fram för allt när kanske många inte vill vara en del av den.
Dessutom är ju biblioteket inte vinstdrivande, inte ens kostnadsneutralt. Biblioteket har
emellertid ett symbolvärde. En stad utan ett stadsbibliotek är idag svårt att tänka sig
varför man, tror jag, satsar på storslagna byggnader. För att visa världen och för oss
själva att kulturen och bildningen fortfarande är viktig.

221 Rose 1999, s. 41
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7. Sammanfattning
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka relationen mellan folkbibliotekets
samhälleliga legitimitet och folkbibliotekets rumsliga planering samt IT. Mina
frågeställningar är således:
1. Hur ser relationen ut mellan utsagor om informationsteknikens utveckling och
utsagor om folkbibliotekets legitimitet i samhället?
2. Hur ser relationen ut mellan utsagor om informationsteknikens utveckling och
utsagor om den fysiska planeringen av folkbiblioteken?
3. Hur ser relationen ut mellan dessa tre aspekter av folkbiblioteket mot bakgrund av
individualiseringen?
Uppsatsen tar avstamp i en diskursanalytisk ansats där folkbibliotekets diskursiva
dimension sätts i relation till folkbibliotekets fysiska planering. Jag har använt mig av
Michel Foucaults teorier i en läsning och förståelse av Gilles Deleuze. Begreppen som
används främst som analysredskap är dispositiv, apparat och diagram.
Materialet utgörs av tidskrifterna Biblioteksbladet, Bibliotek i Samhälle och DIK-forum.
Jag har studerat samtliga nummer från år 1999 och 2009. Det är emellertid inte fråga om
en komparativ studie utan jag är snarare ute efter att se om någon tendensens har
intensifierats.
Undersökningsobjektet är folkbiblioteksapparatens uttrycksform och innehållsform.
Genom att studera IT:s relation till yrkesrollen, kunskapssynen, demokrati
(uttrycksformen) och den fysiska planeringen (innehållsformen) försöker jag belysa ett
individualiseringsdiagram. Detta diagram organiserar och styr både innehållet och
formen i utsagorna och i den fysiska planeringen av folkbiblioteken. Individualiseringen
kan förstås som en större och långdragen process i samhället. Den har uppstått som en
följd av uppfattningen om den fria och autonoma individen. Folkbiblioteksapparaten
rättar sig efter denna individuppfattning och formar platsen och definierar legitimiteten
efter och genom den. Utvecklingen av IT förstärker denna utveckling, vilket går att se i
hur man talar om kunskap som något allt mer individuellt och framför allt hur i hur man
talar om individens behov av kunskap. I min studie tycker jag mig se en förstärkt
individualisering tack vare IT:s utveckling.
I ett samhälle där individen i allt högre utsträckning ska klara sig ensam är det svårt att
legitimera en institution som folkbiblioteket vars uppgift under historien har varit att
hjälpa individen att bli en del av samhället. Dessutom har den inte heller haft en helt
uppfostrande uppgift som skolan. Jag tror att denna utveckling eventuellt kan komma att
urholka folkbibliotekets samhällelig legitimitet då folkbibliotekets uppgift blir alldeles
för uppluckrad och platsen svårdefinierad. Samtidigt är tanken om folkbiblioteket inte
obsolet utan de symboliserar fortfarande en demokratisering och en jämlik fördelning av
kunskap över hela samhället. Jag tror att det är därför man kan investera miljoner på
enskilda bibliotekslokaler samtidigt som man stänger ner biblioteksfilialer.
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