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Förord 

 
Jag riktar ett stort tack till de personer involverade i Garaget som bidragit med sin tid 
och sina funderingar och ställt upp som intervjupersoner för denna uppsats samt gett 
mig tillgång till material.  
Jag vill också tacka Olof Sundin för väldigt givande och inspirerande handledning.  
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Title  
 
The place of opportunities? A discourse study of Garaget  
 
 
 
Abstract 
A general topic underlying this master thesis is how the public library is being 
transformed through the subversion and re-articualtion of meaning according to 
different discourses. The aim of the study can be divided in to levels of analysis. At the 
first level, the aim is to investigate how categories such as users, needs and vision are 
articulated in a specific case –the visionary project Garaget in Malmö, a project which in 
part include a public library inspired by Idea Store. The next level of analysis sets out to 
explore how the case of Garaget is related to a totalizing discursive struggle over 
meaning within the element the public library. Another intention is to challenge the 
assumed dichotomy democracy/market within some LIS theory. The purpose of the 
study is obtained through the analysis of several data types within the framework of 
discourse theory; mainly theoretical concepts elaborated by Ernesto Laclau and Chantal 
Mouffe inform the analysis. The concept of discourse is here understood as a practise 
that struggles to create a centre and establish a totality. This operates through the 
intertwining of both linguistic and other practices.  
 
A main conclusion is that the concept of opportunities is a floating signifier which 
organizes the discourse of Garaget in a manner that blurs the dichotomy 
democracy/market and establishes the discourse of Garaget as compatible with a New 
Public Management-discourse as well as with a social equality project. According to 
this, the floating signifier the public library comes to inhabit an “impossible space” in 
the discourse, where the status is highly contested. Garaget simultaneously oppositions 
and strives to incorporate the public library in to new systems of meaning.  
  
Keywords 
Discourse analysis, public libraries, postmodern libraries, Malmö, New Public 
Management, service marketing discourse 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion  
Det sägs ofta idag att varje verksamhet måste ha sina målgrupper klart formulerade för 
sig för att lyckas med det de föresätter sig. Utan målgrupp blir verksamheten uddlös, 
otydlig och i värsta fall meningslös (jfr. Block 2007). Under delkursen Strategisk 
planering och utveckling under den tredje terminen av biblioteks- och 
informationsvetenskap fördes min bekantskap med begrepp som målgrupper, vision och 
marknadsföring i en bibliotekskontext till nya dimensioner då den stora uppgiften för 
kursen var att utarbeta en strategisk plan för ett folkbibliotek. Strategisk planering för 
biblioteksverksamhet är enligt en av huvudförfattarna inom området, Sheila Corrall, en 
förutsättning för att en organisation ska nå effektivitet och framgång och en mer 
tillfredsställd kundkrets (Corrall 2000).  
 
En dylik fokusering på strategi och effektivisering kan relateras till en nyliberal 
samhällsutveckling, mer specifikt till fenomenet New public management (hädanefter 
förkortat NPM), i vilket effektivisering sätts i främsta rummet för en offentlig 
verksamhet som traditionellt inte haft krav på sig att vara vinstdrivande och istället haft 
andra parametrar för att bedöma sin relevans i samhället. NPM innebär i korthet att 
offentliga institutioner orienterar sig mot värdet effektivitet och att de i detta hämtar sin 
inspiration från det privata näringslivet (Agevall 2002).  
 
En viktig dimension av det nyliberala samhällsklimatet är den kundorientering som av 
managementforskargruppen Skålén, Fougère och Felleson (2008) nyligen har benämnts 
customerism; ”kundism”. Begreppet innebär en hos företag och institutioner in 
absurdum ökad fokusering på begreppen kundstyrning, behovsstyrning och 
marknadsorientering, där det primära existensberättigandet för en verksamhet är det 
faktum att den inrättar sin verksamhet efter kundens behov och levererar service och 
varor på det sätt som kunden önskar. Själva kundupplevelsen blir här produkten då 
produktion och konsumtion av tjänster sammanfaller (Skålén et. al. 2008 s. 127). 
Särskilt utbredd är, menar Skålén et. al., kundismen inom det som brukar kallas 
servicemarknadsföring och diskursen häromkring (ibid. s. 152-153).  
 
Mot bakgrund av hur utvecklingen mot NPM gör strategi och effektivitet allt mer 
väsentliga och krav på formulering av målgrupper ökar, har mitt intresse riktats mot hur 
folkbiblioteken relaterar till servicemarknadsföringsdiskursen och den nämnda 
kundismen. Jag ställer mig därför frågor kring vilket genomslag 
servicemarknadsföringsdiskursen har inom folkbiblioteken, hur uttrycker man 
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visionerna med verksamheten? Hur formulerar man relationen till sina användare? Hur 
ser relationen mellan servicemarknadsföringsdiskursen och folkbibliotekens värdegrund 
ut?  
 
I en del av den tidigare nordiska forskningen inom området folkbibliotek har jag sett 
tendenser till en framställning av en tudelad folkbiblioteksdiskurs, där ett 
marknadsomfamnande perspektiv (vilket ofta betecknas som en postmodern influens) 
ställs mot ett socialt ansvar (som i sin tur får beteckna ett fasthållande av det 
traditionella) (Rantanen 2004; Liljekrantz Yaiche 2004; Källeskog-Carlsson och Tröen 
2006; till viss del Strandqvist 2007). Exempelvis så jämförs i en uppsats av Källeskog-
Carlsson och Tröen vad som betecknas som en svensk diskurs kring folkbiblioteket med 
en dansk dito. En samtid målas upp där folkbiblioteken, i ett postmodernt samhälle där 
våra sociala identiteter har fragmentariserats, står inför nya krav såsom låntagare som 
kräver service likt kunder som förväntar sig snabb betjäning (2006 s.9-10). Denna 
samtid problematiseras inte vidare utan det återstår för biblioteken att anpassa sig. En 
slutsats i studien är att det svenska folkbiblioteket inte lyckas anpassa sig särskilt väl 
utan fortsätter reproducera vad som ses som traditionella värden som litteratur. Den 
danska lyckas bättre då den inkluderar det litteraturförmedlande uppdraget i en bredare 
syn på folkbibliotekets uppdrag (2006 s. 60).  
 
En uppsats man kan se som ett försök till att luckra upp den dikotomiska bilden är 
Strandqvists Folkbiblioteket och marknaden (2006), vilken har ett något mer elaborerat 
konfliktperspektiv än övriga uppsatser då den bland annat undersöker hur en 
marknadsdiskurs och en demokratidiskurs stundtals går in varandra. Dock lyckas den 
inte fullständigt med detta då den fortfarande utgår ifrån en relativt renodlat existerande 
antagonism marknad mellan demokrati. Ett mycket intressant påpekande som görs av 
Strandqvist är dock hur marknadsdiskursen enligt honom är på väg att upprätta 
hegemoni, något som bland annat är märkbart då den söker legitimering genom att 
framställa sig som objektiv (Strandqvist 2006 s. 61). 
 
Jag tror att det idag finns mångfacetterade kopplingar mellan de förmodat dikotomiska 
diskurserna, och att en dylik relativt statisk syn på relationen mellan den 
marknadsomfamnande och den demokratiska diskursen riktar ljuset bort från intressanta 
aspekter som hur betydelser produceras och reproduceras.  
  
Ett lämpligt sätt att undersöka hur ovan nämnda betydelser förändras och återskapas är 
att undersöka något av de biblioteksprojekt som själva säger sig vara nydanande, 
visionära och på så vis eventuellt åskådliggör skärningspunkten mellan det 
demokratiska ansvaret och marknadsanpassning. Genom att använda diskursanalytisk 
teori kan komplexa relationer såsom förändring/fixering/kamp kring betydelser belysas.  
 
För att angripa problemområdet genom ett konkret fall, har jag valt att göra en studie av 
projektet Garaget i Malmö och undersöka hur just detta projekt förhåller sig till 
folkbiblioteksbegreppet likväl som till målgrupper, vision och strategi. Garaget är ett 
nystartat samarbete mellan flera offentliga förvaltningar, däribland kulturförvaltningen 
och stadsbiblioteket i Malmö, som bland annat syftar till att ge befolkningen i Malmö 
ökade möjligheter att delta i, men också själva utforma, kulturella och samhälleliga 
evenemang och verksamheter. Garaget inrymmer - utöver ett bibliotek - ett 



 7

forskningscentrum och ett dialoglabb. De tre delarna som utgör Garagets verksamhet 
har sammanfattats i beteckningen Möjlighetsplats (Malmö stad 2007).  

1.2 Bakgrund   
Projektet Garagets sätt att inkorporera användarna i utformningen av verksamheten kan 
relateras till fenomenet brukarinflytande. Begreppet är på sätt och vis kopplat till NPM, 
men det brukar också lyftas fram som just en motvikt till just NPM-strategier. 
Brukarinflytande inom offentliga organisationer brukar appliceras med hänvisning till 
en rad olika argument, bland vilka några kan nämnas. Ett argument för ökat 
brukarinflytande kan vara att det underlättar samarbetet vid den samtida produktionen 
och konsumtionen av tjänster (Montin 2002 s. 164-165) - ”moment of truth” enligt 
servicemarknadsföringsdiskursen (Skålen et. al. 2008 s.127). Ett annat argument 
refererar istället till demokratiska processer, och initiativet kommer då från brukarna 
själva och utgör ett underifrånperspektiv. En tredje orsak att implementera 
brukarinflytande kan vara att det finns en politisk vilja att utgöra en ”demokratiskola”, 
där det partiella inflytandet i en ideal situation resulterar i politiskt engagemang även 
inom andra områden (Montin 2002 s. 164-165).  
 
Inom biblioteksområdet finns ett flertal exempel på hur brukarinflytande har införts. 
Fallet Garaget som undersöks i föreliggande studie är ett sådant exempel, men det finns 
andra fall som hade varit möjliga fokus för studien. Det är främst två projekt jag ser som 
likartade, nämligen Idea store i Storbritannien respektive Dieselverkstan i Stockholm.  
 
Idea Store är en integrerad biblioteksverksamhet som startades efter en omfattande 
medborgarundersökning i Storbritannien, en undersökning där det framkom att en stor 
del (70 %) av innevånarna i området Tower Hamlets (platsen för den första Idea store) 
aldrig använde de befintliga bibliotekens tjänster. Politikerna tog fasta på synpunkter 
som framkom i undersökningen vilka bland annat gjorde gällande att människorna i 
området ville kunna kombinera sina biblioteksbesök med exempelvis besök vid 
köpcentra samt önskade ha utbildning som en integrerad del av biblioteket och 
etablerade utifrån dessa de nya stadsdelsbiblioteken Idea Stores (Hallberg 2004 s. 17).  
 
En magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap skriven av Lagerhammar 
och Landin (2007) beskriver utvecklingen av Idea stores relaterat till vad som beskrivs 
som en traditionell värdegrund för folkbiblioteken. Idea stores har i mångt och mycket 
anammat koncept från NPM, hävdar uppsatsförfattarna, men är samtidigt en del av den 
offentliga sfären och kan således inte fullt ut vara marknadsanpassade (Lagerhammar 
och Landin 2007 s. 92).  
 
Det andra projekt jag vill lyfta fram i sammanhanget är Dieselverkstaden, ett kulturhus i 
Nacka, där bland annat ett bibliotek inryms som sedan våren 2007 drivs i 
entreprenadform som ett personalkooperativ (Dieselverkstaden 2008). I en uppsats från 
Umeå universitet undersöker Eva Karlsson (2004) hur ärendet om Dieseverkstadens 
privatisering behandlats i kommunen. Personalen i biblioteket önskade lämna den 
kommunala driftformen då de menade att den var begränsande för deras drömmar och 
viljor, och ville därför skapa en verksamhet fristående från traditionell 
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biblioteksverksamhet. Personalen ville själva bestämma över inköpsförfarande, 
mediaplanering och kommande projekt (Karlsson 2004).  
 
Casper Hvenegaard Rasmussen och Henrik Jochumsen (2005 s. 57) beskriver en 
utveckling av folkbibliotekens verksamhet som en dedifferentiering; ett begrepp som 
innebär att biblioteken idag står inför det postmoderna samhällets ökade 
sammanfogning av tidigare åtskilda verksamheter. Om folkbiblioteken under 
moderniteten hade ett relativt klart uppdrag där de skulle verka för upplysning och 
tillgängliggörande av tryckta källor, är det idag inte lika tydligt vad som utgör kärnan i 
biblioteksverksamheten (ibid. s. 55).  
 
I en uppsats från Bibliotekshögskolan i Borås undersöker Rantanen (2004) genom 
analys av ett antal utvalda artiklar publicerade i DIK Forum huruvida dagens 
folkbibliotek kan karaktäriseras som moderna eller postmoderna. Det något oväntade 
resultatet är att DIK lyfter fram folkbiblioteket som en modern institution. 
Uppsatsförfattaren kommer till denna slutsats genom att ha en statisk definition av 
modernitet såväl som postmodernitet där det faktum att folkbibliotekens sociala ansvar 
framhålls får göra gällande att de är att karaktärisera som moderna (Rantanen 2004 s. 
45-46). Dessa statiska definitioner är något jag ifrågasätter. 
 
Det mina exempel här tycks göra, är att de drar Rasmussen och Jochumsens tes om det 
postmoderna folkbiblioteket till sin spets, genom att erbjuda en mångfald av aktiviteter 
som går utöver de traditionella programverksamheterna för folkbiblioteken.  

1.3 Viss begreppsintroduktion  
Min studie kan främst associeras med forskningsområdet kulturpolitik, men den bör 
också ses som ett bidrag till ett utvecklande av diskursanalys som teoretiskt och 
metodologiskt verktyg inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga disciplinen.  
Vad gäller kulturpolitik som ett forskningsfält, har det innefattat såväl utveckling av 
kulturpolitisk teori på ett generellt plan, såväl som mer specifika spörsmål rörande 
folkbibliotek. Den diskursanalytiska traditionen kan framstå som väldigt löst 
sammanhållen, då det inte finns begränsningar för vad som kan studeras från en dylik 
position. Dock, som kommer att framgå av den fortsatta textframställningen, är 
diskursanalys inte enbart ett metodologiskt förhållningssätt utan framförallt en samling 
teoretiska angreppssätt.  
 
Den diskursanalytiska ambitionen som finns i denna uppsats har hämtat inspiration från 
främst de två politiska filosoferna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, vilka har 
utvecklat vad som ibland har benämnts diskursteori (jfr Philips och Jørgensen 2002). 
Jag kommer att introducera detta diskursanalytiska perspektiv senare (i kapitel 3) men 
vill först kortfattad introducera ett par begrepp för att öka syftet och frågeställningarnas 
begriplighet. Enligt Laclau och Mouffe (1985) är diskurs en strukturerad helhet, en 
totalitet av begripliggörande, som inkluderar språkliga såväl som sociala och materiella 
praktiker, och som är resultatet av artikulationer. Artikulation definieras sålunda som en 
praktik som tillfälligtvis fastställer relationer mellan olika element (tecken) som får till 
följd att betydelserna hos elementen förändras (Laclau och Mouffe 1985 s. 105 ff.). 
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Vissa element har avgörande status på så vis att de är mer öppna för kamp om fixering 
av betydelse än andra element. Dessa element kallas flytande signifikanter och då olika 
diskurser strider kring deras betydelse bidrar det till att öppna upp och utöka diskursens 
räckvidd (ibid. s. 112 f).  

1.4 Syfte och frågeställningar  
Syftet med föreliggande uppsats är att försöka karaktärisera Garagets diskurs. Syftet bör 
förstås som delat på två analytiska nivåer där den första nivån innebär att jag undersöker 
hur kategorier som användare, behov och vision artikuleras i ett specifikt fall, nämligen 
projektet Garaget. I ett nästa skede utforskas hur just fallet Garaget är relaterat till en 
övergripande diskursiv kamp om betydelse hos elementet folkbibliotek. Ytterligare en 
förhoppning är att i studien kunna problematisera den dikotomiska och förenklade 
bilden av folkbibliotekets diskursiva positionering vilken framträder i delar av den 
tidigare svenska forskningen. Den metod som används för undersökningen är i 
huvudsak den diskursteori som utarbetats av Laclau och Mouffe.  
 
För att uppnå syftet formuleras en övergripande frågeställning samt delfrågor formuleras 
för att vägleda analysen. Den övergripande frågeställningen lyder som följer:  
 

o Hur artikuleras elementet folkbiblioteket i Garagets diskurs och vilken status 
innehar detta element?  

Denna centrala fråga undersöker hur Garagets diskurs förhåller sig till folkbiblioteket, 
hur elementet folkbiblioteket är positionerat inom diskursen och vilken/vilka betydelse 
som kopplas härtill. För att underlätta ett besvarande av den övergripande 
frågeställningen och uppnå syftet har jag formulerat två frågor av något mer 
underordnad natur:  
 

o Hur artikuleras kategorierna användare, behov och vision hos Garaget?  

Denna fråga rör sig främst på den första analytiska nivån. Här är just Garaget i fokus 
och jag undersöker hur Garaget beskriver och ger mening åt sagda kategorier.  

o På vilket sätt kan Garaget relateras till övergripande diskursiv förändring såsom 
New Public Management?  

Den sista frågan vägleder analysen mot ett mer teoretiskt plan där Garaget mer utförligt 
placeras i en diskursiv kontext.  

1.5 Avgränsningar  
Som syftet lyder, tar jag avstamp i den tidigare forskningen kring diskurser och idéer 
inom folkbiblioteket. Detta betyder emellertid inte att jag avser att utföra en närmre 
analys av denna forskning, utan fokus för min analys ligger på fallet Garaget och de 
artikulationer som här sker och hur Garaget vidare kan kopplas till en kamp kring 
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betydelsefixering hos elementet folkbibliotek. Den tidigare forskningen kring 
folkbibliotek utgör istället, som brukligt, en bakgrund för min studie, en bakgrund till 
vilken jag ämnar tillföra något. Det torde likaledes framgå att jag håller mig på den 
diskursiva nivån. Jag har därmed mindre intresse för den konkreta praktiken i den 
meningen att jag inte gör en utvärdering av de praktiska konsekvenser Garagets 
visionära projekt kan tänkas ha, exempelvis på ett samhälleligt plan. Avgränsningen ska 
dock inte tolkas som att jag drar en skiljelinje mellan diskursiv och ickediskursiv 
”verklighet”, utan jag ser i linje med Laclau och Mouffe (1985, till exempel s. 110 ff.) 
det diskursiva som innefattandes både språkliga och materiella praktiker.  

1.6 Disposition  
Uppsatsen inleds med en kortare introduktion till problemområdet vilken resulterar i en 
formulering av syfte och frågeställningar. I kapitel 2 presenterar jag den teori och metod 
jag arbetar utifrån. Jag redogör för de begrepp och koncept som är relevanta och 
förklarar hur dessa kommer att användas. Fokus i kapitlet ligger på teorin, och min 
metods teoretiska och metodologiska implikationer, men jag visar förstås även hur 
analysen går till på ett mer konkret vis. Därefter, i kapitel 3, placerar jag in mitt fall i en 
kontext bestående av tidigare forskning kring folkbibliotek och till viss del kulturpolitik. 
Jag presenterar också i kapitlet NPM och den marknadsföringsdiskurs Skålén et. al. 
forskat kring. I det fjärde kapitlet introducerar jag sedan det empiriska materialet; de 
texter, intervjutexter och affischer som ligger till grund för analysen för att sedan, i 
samma kapitel, behandla artikulationen av Garagets diskurs och analysera de centrala 
momenten i denna. I kapitel 5 analyserar jag Garaget i relation till de postmoderna 
biblioteksprojekten som kort beskrivs i 1.2. Avslutningsvis, i det sjätte kapitlet, görs en 
diskussion av sammanfattande karaktär där jag återknyter till, och besvarar, syftet och 
frågeställningarna.  
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2 Teoretisk och metodologisk ram  

2.1 Diskursbegreppet och att analysera diskurser  
Genom att använda mig av diskursanalys som den främsta infallsvinkeln till min 
uppsats upphör beteckningarna teori och metod på många sätt att vara separata begrepp 
för att istället bli sammanvävda till en helhet. Detta på grund av att diskursanalys bör 
förstås som både en uppsättning teoretiska och metodologiska strategier.  
 
Gemensamt för många av de forskare som använder sig av en diskursanalytisk 
utgångspunkt kan sägas vara att de delar den poststrukturalistiska ontologin1. De ser 
med andra ord verkligheten och samhället som i varierande grad socialt konstruerad 
vilket sätter språket i en central position. Inom poststrukturalistisk filosofi anses språket 
inte spegla en yttre verklighet, vilket de ursprungliga strukturalisterna menade, utan 
bidrar i stället i hög grad till att konstruera den yttre verkligheten just som en sådan, i 
meningen att den blir begriplig först genom språket. Det är här begreppet diskurs gör 
entré.  
 
Diskursanalys brukar härledas till Foucault, som genom sina gedigna studier kring makt, 
vetande och kontroll elaborerade begreppet diskurs. I Foucaults mening består diskursen 
av en serie utsagor, som är fördelade enligt en diskursiv formation. Utsagorna som här 
utgör diskursen är alltså relaterade till varandra genom att de är utspridda enligt en viss 
regelmässighet (Foucault 2002 s. 144).  
 
Laclau och Mouffe, som har utvecklat Foucaults diskursanalytiska teori definierar 
diskurs som en strukturerad totalitet av skillnader (Laclau och Mouffe 1985 s. 106). För 
både Foucault och Laclau och Mouffe utgör just relationerna – skillnaderna − mellan 
spridda positioner det centrala i diskursbegreppet, men i de senares version är begreppet 
mer generellt (Åkerstrøm Andersen 2003 s. 50). 
 
Även om Laclau och Mouffes syn på diskurser i mångt och mycket sammanfaller med 
den av Foucault men den kan också sägas vara än mer radikal. Vad Laclau och Mouffe 
gör, är att de i sitt diskursbegrepp för in alla former av praktik och social handling och 
konceptualiserar dem som diskursiva. För Laclau och Mouffe existerar med andra ord 
inga ickediskursiva praktiker: varje objekt konstitueras som ett objekt i en diskurs och 

                                                 
1 Vissa, mycket lingvistiskt orienterade diskursanalytiker torde dock inte kunnat beskrivas som poststrukturalistiska 
(jfr. Philips & Jørgensen. 2002).  
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inga objekt är givna utanför de diskursiva möjligheterna för tillblivande. På så vis blir 
det inte möjligt att göra en åtskillnad mellan exempelvis beteendemässiga och 
lingvistiska aspekter av social praktik. Detta implicerar dock inte att diskursen skulle 
vara en mental händelse eller ett uttryck för tankemässiga skeenden. Istället är diskursen 
enligt Laclau och Mouffe i högsta grad materiell i sin skepnad. (Laclau och Mouffe 
1985 s. 105 ff.). Den materiella skepnaden intar diskursen med tanke på att 
artikulationen (det praktiska uttrycket en diskurs tar sig) sker utifrån alla de olika 
praktiker den är strukturerad utifrån. I artikulationen begripliggörs alltså institutioner 
såväl som begreppsliga och materiella ting, och inte bara språkliga (Laclau och Mouffe 
1985 s. 108).  
 
Lingvisten Norman Fairclough har en något annorlunda ingång till diskursbegreppet. 
Enligt honom är det den sociala praktiken som är analysens huvudmål. Den sociala 
praktiken artikulerar element som skeenden, relationer och diskurser (Fairclough 2003 s. 
25-26). Genom att diskursen på detta vis görs till en del av den sociala praktiken 
reduceras den till att bli en fråga om representation, framförallt språklig sådan. Detta 
antagande går stick i stäv med både Foucault och Laclau och Mouffe, och Fairclough 
ansluter sig på så vis till den mer traditionella strukturalistiska teorin enligt vilken 
språket ses som en representation av verkligheten. Den främsta anledningen till att jag 
ändå tar upp Fairclough är att han har utarbetat ett antal användbara verktyg för 
(text)analys. Det för mig mest användbara konceptet utgörs av interdiskursivitet, vilket 
betecknar förändrade artikulationspraktiker, där spår från en diskurs uppenbarar sig 
inom en annan (Fairclough och Chouliaraki 1999 s. 45).  

2.1.1 Artikulation  
Laclau och Mouffe definierar begreppet artikulation som den praktik som etablerar en 
relation mellan olika element. Artikulationen resulterar i att dessa elements identitet 
förändras genom att den mängd olika betydelser elementen potentiellt kan ha reduceras 
så att en klarare betydelse framträder. På så vis blir elementen mer fixerade, de blir till 
moment genom artikulationen (Laclau och Mouffe 1985 s. 105). Varje diskurs är ett 
försök att, genom artikulation, dominera det överflöd av möjliga betydelser elementen 
har, och fixera mening genom att skapa en kärna (Laclau och Mouffe 2001 s. 112). 
Detta överflöd av möjliga betydelser kallar Laclau och Mouffe för det diskursiva fältet. I 
det diskursiva fältet är elementens identitet således inte bestämd utan det finns här ett 
överflöd av betydelser kopplade till dem som både möjliggör en artikulation och sätter 
gränser för en sådan (ibid. s. 111). Som kommer att framgå under uppsatsens gång, är 
min utgångspunkt att den kulturpolitiska arenan och NPM är diskursiva fält till vilka 
Garaget förhåller sig. Då Garagets diskurs etableras, inkluderas element härifrån i en 
artikulation som får till följd att dessa element blir delar av diskursen, de blir moment.  
 
De beståndsdelar som inledningsvis är möjliga att urskilja i en diskurs är alltså element 
och moment.  Men det finns också i varje given diskurs de moment som har mer central 
betydelse än andra och som är väsentliga för hur relationerna mellan momenten kommer 
att artikuleras. Sådana ”privilegierade moment” benämner Laclau och Mouffe 
nodalpunkter. Nodalpunkterna är de tillfälliga och delvis upprättande centrum som 
etableras i en diskurs (Laclau och Mouffe 1985 s. 112). Men, som jag skrev ovan, varje 
diskurs är ett försök att dominera överflödet av mening och skapa en kärna. Det är alltså 
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inte möjligt att fullständigt fixera mening till en nodalpunkt, det skulle i så fall innebära 
ett omöjliggörande av påverkan utifrån genom ett inkluderande av hela det diskursiva 
fältet (ibid. s. 111). Vad som istället återstår är en ständigt pågående kamp om mening. 
Laclau och Mouffe betecknar de element som är särskilt öppna för olika betydelser för 
flytande signifikanter (ibid. s. 113, Laclau 1989 s. 80). De flytande signifikanterna 
artikuleras i flera diskurser simultant och utgör härmed områden där kamp om 
betydelsefixering utkämpas (Laclau 1989 s. 80). En specifik diskurs kan således 
uppluckras genom att andra diskurser approprierar och förändrar meningen hos en eller 
flera av dess nodalpunkter i de fall dessa har status av flytande signifikanter. Begreppet 
flytande signifikanter kan härmed liknas vid Faircloughs begrepp interdiskursivitet, 
vilket också Skålén et.al. (2008) påpekar.  

2.1.2 Hegemoni och förändring  
För att förstå hegemonibegreppet i Laclau och Mouffes mening är det tre nära 
sammanbundna begrepp som kräver förklaring. Dessa är antagonism, ekvivalens och 
tomma signifikanter.  
 
Enligt Laclau och Mouffe är antagonism och ekvivalens fenomen som på samma gång 
förutsätter varandras existens och gör en sådan existens möjlig. Antagonism är det sätt 
på vilket den sociala sfären delas i två läger, ”the negation of a given order” (Laclau och 
Mouffe 1985 s. 126). Vad som i en diskurs förenar de artikulerade momenten är just 
antagonismen, deras delade opposition till en gemensam ”motståndare”. I en sådan 
artikulation av en gemensam negativ referenspunkt blir momenten ekvivalenta i sin 
opposition till denna ”motståndare” (Laclau 1996 s. 40-41). När identiteten hos 
momenten uttrycks på ett sådant vis blir den fullständig negativ i bemärkelsen att 
momenten artikuleras enbart som antagonistens motståndare; det som antagonisten inte 
är. Detta uppslukar momenten så till den grad att de upphör att vara separata och istället 
blir utbytbara element (Laclau och Mouffe 1985 s. 127).   
 
I en essä tar Laclau (1996) upp begreppet tomma signifikanter och redogör för dess 
betydelse vid etablerandet av just hegemoniska relationer. Medan den flytande 
signifikanten är ett element kring vilket kamp om betydelsefixering sker; ett etablerande 
av skillnad; är den tomma signifikanten en nodalpunkt som fungerar på så vis att ett 
eliminerande av all skillnad sker (Laclau 1996 s.38). I en ekvivalenskedja har varje 
element kvar sina separata betydelser på så vis att de fortfarande är separerade från 
varandra. Då en av dessa betydelser upphöjs till att gälla för ekvivalenskedjan i sin 
helhet och det specifika blir det universella, har den tomma signifikanten, vilken fått 
status som det universella, lagt grunden för ett hegemoniskt förhållande (Laclau 1996 s. 
42-43). Ju mer extensiv en ekvivalenskedja är, ju fler moment som artikuleras som 
likvärdiga, desto mer får momenten karaktären av ekvivalenta element som uppslukas 
av den tomma signifikanten (Laclau 1996 s. 42). På så vis har en relation etablerats där 
ett moment ger sken av att vara själva grunden för ekvivalenskedjan som helhet, vilket 
ger en illusion av ett centrum hos diskursen; en hegemoni (Laclau 1996 s. 45). 
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2.2 Tillvägagångssätt  
Valet av fallstudie som metod är motiverat då fokus för en studie är en specifik 
företeelse, fenomen eller en institution. Det specifika, avgränsade området för studien 
ifråga kan väljas för att det utgör en ingång till ett bredare problemområde och blir på så 
vis ett belysande exempel. Fallet kan också väljas av den anledningen att forskaren helt 
enkelt finner just detta partikulära intresseväckande (Merriam 1994, s.24). I denna 
studie använder jag fallstudien allra främst för att belysa ett generellt problemområde 
där ingången även hade kunnat vara andra; likartade situationer, fenomen och 
institutioner som då hade agerat fall. 

2.2.1 Material och urval 
Som syfte och frågeställning är formulerade ges inga omedelbara ledtrådar kring vilken 
typ av empiri studien kommer att förhålla sig till utan vad som är implicit är att det jag 
vill förhålla mig till är någon typ av text och tal, oavsett om texten ”redan finns” 
nedskriven eller återstår att produceras, av mig, genom intervjuer eller observationer. 
Den fallstudie som ligger till grund för denna uppsats består således även av olika 
metoder för insamling av empiri.  
 
Materialet2 jag använder mig av för analysen utgörs av intervjuer samt dokument i form 
av verksamhetsplan, blogginlägg, informationsafficher och en webbpresentation. 
Intervjuerna är fyra till antalet och kan karaktäriseras som semistrukturerade eftersom de 
löst utgick från en intervjuguide vilken anpassades efter den aktuella kontexten. Det var 
dock likartade teman som behandlades under samtliga intervjuer, vilka varade omkring 
45 minuter och transkriberades i sin helhet. Jag förde även minnesanteckningar under 
tiden. Av de intervjuade personerna ingick några i Garagets styrgrupp och andra i 
arbetsgruppen. På så vis finns en viss bredd beträffande representation.  
Intervjupersonerna har olika bakgrunder och arbetsuppgifter, men av respekt för 
personernas anonymitet presenterar jag inte deras individuella arbetsuppgifter. Det kan 
dock nämnas att bland de intervjuade finns en bibliotekarie.  
 
Jag inledde sökandet efter intervjupersoner i ett tidigt skede av uppsatsskrivandet och 
använde mig här av kontaktinformation på Garagets hemsida för att komma i kontakt 
med involverade personer. Jag e-postade flertalet av dessa för att fråga om de kunde 
tänka sig att bli intervjuade och passade samtidigt på att fråga om de kände till vilka 
andra personer det skulle kunna vara lämpligt att intervjua. Resultatet här blev att jag 
fick kontakt med fyra personer, vissa som själva ville ställa upp på intervjuer och andra 
som jag hänvisats till av den första kontakten. En intervjuperson kom jag dessutom i 
kontakt med genom en bekant som kände till vederbörandes arbete med Garaget och 
vidarebefordrade kontakten.  
 
Det primära urvalskriteriet för det analysunderlag som skulle utgöras av 
dokument/redan författade texter är att dessa skulle vara författade av Garaget. Således 
har jag inte undersökt möjligheten att inkludera tidskriftsartiklar eller annat som 
behandlar Garaget. Detta faller dessutom utanför ramen för syftet med uppsatsen. Då jag 

                                                 
2 För en översikt av analysmaterialet, se bilaga 1. 
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bestämt att jag ville utföra en analys av de informationsaffischer som använts för att 
locka besökare till möten och evenemang, bestämde jag mig snabbt för att undersöka 
samtliga relevanta,3 då de inte var särskilt många till antalet. Jag har använt mig av 
webbversionerna av affischerna, vilka jag fått tillgång till genom att antigen har skickats 
ut på en e-postlista som Garaget använder som ett komplement till bloggen eller helt 
enkelt publicerats på bloggen.   
 
De blogginlägg som valdes, valdes med tanke på att de skulle på ett eller annats vis 
behandla användarna eller visioner med projektet eller på annat vis behandla Garagets 
verksamhet. En sådan avgränsning görs dock inte med självklarhet. Efter en 
genomläsning av samtliga blogginlägg kunde jag dock få en uppfattning om vilka teman 
som behandlas, och såg att många av inläggen främst behandlade arkitektur och design. 
Sådana bloggposter som alltså handlade om den fysiska utformningen av Garagets 
lokaler har alltså utelämnats från analysmaterialet. Majoriteten av de analyserade 
blogginläggen är i själva verket publicerade versioner av informationsafficher medan två 
utgörs av redogörelser för möten som ägt rum.  
 
Genom en av mina intervjupersoner kunde jag få tillgång till Garagets verksamhetsplan 
för 2008, vilken behandlar Garagets inriktning och syfte. Den blev ett värdefullt tillskott 
till materialet.  
 
Utöver ovan beskrivna material har jag inkluderat den presentation av Garaget som 
finns på Malmö stads hemsida. 
 
Då min ingång till empirin är en diskursanalytisk ambition, har jag inget intresse av att 
skilja mellan de olika empiritypernas eventuella sanningshalt eller på annat vis se dem 
som åtskilda (jfr Börjesson och Palmblad 2007). De tillhör dock olika genrer vilket 
förstås måste tas i beaktning. Jag ser det som att texter som bloggposter och 
informationsblad kan ha mycket att tillföra då de faktiskt riktar sig direkt till de tilltänka 
användarna. Det blir således intressant att undersöka hur detta tilltal sker. Men jag då 
jag också avser att utforska det som inte är formulerat i text och inte direkt vänder sig 
till användarna, blir materialet genom intervjuer rikare. 
 
En föreställning som härrör från positivistisk vetenskapssyn är att empiri är något som 
samlas in av forskaren för att sedan underkastas vederbörandes analys och sättas i en 
teoretisk kontext. Det gäller här för forskaren i fråga att ha så utvecklade tekniker som 
möjligt för själva insamlingen, så att subjektivitet och andra missförstånd kan undvikas. 
Enligt mitt epistemologiska perspektiv bör ett sådant synsätt förkastas då det 
reproducerar myten om fakta som något observerbart och forskaren som en objektiv 
analytiker. Istället menar jag, i linje med diskursanalytiska metoder, att den 
forskningssituation i vilken empirin tillkommer i högsta grad är formad av de 
omständigheter som omgärdar denna, och inte kan ses som ståendes utanför några 
diskursiva ramar. Det är därför inte möjligt att förfina teknikerna så till den grad att 
forskningsresultaten blir objektiva. Som jag nämnt ovan, bygger denna uppsats på 

                                                 
3 Med detta menas de informationsafficher som behandlar verksamheten i Garaget och som fanns tillgängliga 
antingen publicerade på bloggen eller utskickade på Garagets e-postlista fram till datumet 20/4 2008.  
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analys av redan skrivna texter och intervjutexter, författade av mig. Mats Alvesson 
(2003), professor i företagsekonomi och psykologi som har ägnat mycket utrymme åt 
metodutveckling och vetenskapsteori, skriver att intervjuer är en särskilt problematisk 
metod eftersom de ofta har betraktats som ett sätt att få tillgång till en annan persons 
erfarenheter. Detta betraktelsesätt grundar sig på en tilltro till kontextlöshet, menar 
Alvesson som istället lyfter fram vad han kallar en lokalistisk ansats. En sådan ansats 
ser intervjun som en mikrokontext; en händelse som i likhet med andra händelser bör 
ses för just vad den är. På så vis blir det inte längre möjligt att tala om fakta eller 
erfarenheter som kommer fram i ljuset i en intervju, utan snarare att vad som 
framkommer i intervjusituationen berättar något om hur denna intervjuperson skapar 
berättelser, om sig själv och annat, i relation till intervjuaren och intervjuns kontext 
utifrån vad som förväntas av vederbörande och utifrån vilka intressen hon har (Alvesson 
2003 s.94-99). Relaterat till mina intervjuer, kan man förmoda att de berättelser som ges 
av dessa intervjupersoner syftar till att framställa Garaget på ett sätt som de finner 
lämpligt för en magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap. Detta gör dock 
inte intervjuutsagorna mindre intressanta då det snarare ger dem en status som liknar 
den av de publicerade texter jag också undersöker i min analys. Både blogginläggen, 
informationsafficherna och intervjuutsagorna är berättelser som syftar till att framställa 
Garaget på ett (förmodligen) positivt vis som ligger i linje med projektets visioner. En 
skillnad är att mottagarna skiljer sig åt. Blogginläggen och informationsafficherna riktar 
sig till en allmänhet, främst potentiella besökare, medan intervjuutsagorna riktar sig till 
mig som ”forskare” och även till den förmodligen akademiska skara som kommer att ta 
del av den färdiga uppsatsen.  

2.2.2 Analysförfarande  
Att använda diskursanalys som en sätt att tolka empirin är ett val som implicerar inte 
bara ett tolkningsförfarande utan också teoretiska angreppssätt, något jag redogjort för 
ovan. Nedan presenteras mer ingående det konkreta utförandet av den diskursanalys som 
utgör metoden i föreliggande studie.  
 
Vid ett användande av diskursbegreppet är det relevant att klargöra vilken analytisk nivå 
man som forskare ämnar befinna sig på eftersom det finns mycket förvirring kring 
diskursbegreppets egentliga innebörd. Alvesson och Karreman har på ett åskådligt vis 
gjort en modell över diskursers räckvidd; vad det egentligen är som studeras vid ett 
fokus på diskurser.  
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Bild 1: Diskursens dimensioner 

 
Källa: Alvesson och Karreman s. 1140 

 
I modellen rör sig diskursbegreppet över dels en axel där polerna handlar om diskursens 
relation till mening: determination/autonomy, där polerna betecknar huruvida diskursen 
är fullständigt bestämmandes av den sociala verkligheten eller tvärtom, frikopplad från 
den (Alvesson och Karreman 2003 s. 1140).   Den andra axeln rör diskursens omfång: 
micro/macro; vilken typ av social värld diskursen anses gälla för (ibid. s. 1141). 
Författarna påpekar att det ofta finns problem förknippade med att röra sig över flera 
olika nivåer då studien ofta blir mindre rigorös men att det samtidigt har att göra med 
studiens ändamål (ibid. s.1141). I mitt fall håller jag mig i den vänstra delen av skala 
vilket innebär att jag ser diskursen som i hög grad bestämmandes av den sociala 
världen. Jag pendlar dock mellan att befinna mig på den lokala nivån och att gå utanför 
denna för att studera så kallade makro-diskurser.  
 
Nedan sammanfattas mitt analytiska tillvägagångssätt i en analysmodell.  

Bild 2: Analysmodell 

 
Det första steget i analysen, definierandet av ett diskursivt fält, görs till viss del i min 
redogörelse för forskningsläget, där jag presenterar folkbiblioteksfältet, New public 
management och service marketing-diskursen. På så vis är detta steg något dubbelt, 
eftersom det här inbegrips både min konstruktion; min förståelse av Garaget (genom att 
placera det i folkbiblioteksfältet och väljer att relatera det till service marketing och 
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NPM) samt min tolkning av vilka artikulationsmöjligheter Garaget står inför och 
därmed vilka element som potentiellt kan elaboreras i en sådan artikulation.  
 
I kommande delar av analysen fokuserar jag således på vilka element från det diskursiva 
fältet som inlemmas och elaboreras i Garagets artikulation och vilka funktioner 
elementen tillskrivs, vilken status de kommer att inneha på de olika nivåerna i en 
”Garagets diskurs”.  
 
Potter och Wetherell (1994) har identifierat fem principer som enligt dem kan vara 
vägledande för en diskursanalys, de kan enligt mig vara till en hjälp i en 
operationalisering av Laclau och Mouffes begreppsapparat. Den första principen innebär 
att texten läses med en fokusering på ”olikheter”; dissonanser inom texten. Dessa 
dissonanser (även små sådana såsom bruk av motsättningsfull terminologi) kan vara av 
väldigt stort analytiskt värde då de ger antydningar om hur diskursen är konstituerad 
(Potter och Wetherell 1994 s.55-56). En förutsättning här är Potter och Wetherells andra 
punkt, detaljläsandet, vilket innebär en känslighet för detaljerna och en medvetenhet om 
att de finns där i ett syfte och potentiellt är viktiga delar av artikulationen och på så vis 
har konsekvenser för diskursens konstitution (ibid. s. 58). Genom att undersöka 
variationer i terminologi samt motsättningar både inom och emellan de olika 
artikulationerna (texterna var och för sig och som helhet) tror jag mig kunna identifiera 
de element och moment som artikuleras samt vilka funktioner de har (steg 2 i 
modellen). Potter och Wetherells tredje och fjärde principer innebär ett undersökande av 
den retoriska organisationen och hur auktoritet konstrueras i utsagorna. Detta kan göras 
genom att forskaren undersöker hur texten byggs upp på ett sätt som förebygger 
motargumentation och på så vis försöker skapa hegemoni (Potter och Wetherell 1994 s. 
59-60). I detta steg lägger jag fokus på de flytande och tomma signifikanterna och 
undersöker hur kampen om mening utkämpas och eventuella hegemoniska 
interventioner artikuleras. Som ett nästa steg lägger jag särskild vikt vid elementet 
folkbiblioteket och undersöker med hjälp av begreppen hegemoni, ekvivalens och 
flytande signifikanter dess status inom diskursen. (steg 3 och 4 i modellen). I detta steg 
påbörjar jag det analytiska lyftet till den högre nivån, i vilken Potter och Wetherells sista 
steg blir centralt. Här görs kopplingar till forskningsfältet och främst andra 
diskursanalytiska interventioner vilka blir en tillgång för att undersöka om de diskurser 
som framträtt kan kopplas till andra kontexter (jfr. Potter och Wetherell 1994 s.60-62).  
 
Vi ser nu att min analys av Garaget rör sig över två nivåer. Dels vad man kan kalla en 
mikronivå, i vilken Garaget ses som ett eget fält, där jag analyserar de olika 
artikulationer som förekommer. Det är här jag undersöker hur kategorierna vision, 
användare och behov/funktion artikuleras. Den högre, mer generella nivån, rör Garaget i 
relation till framförallt Servicemarketingdiskursen och det kulturpolitiska fältet samt till 
andra artikulationer som Idea stores och Dieselverkstaden. Här utforskar jag 
hegemonibegreppet och diskuterar huruvida Garagets diskurs kan uppfattas som en 
hegemonisk intervention och, i så fall, på vilket sätt; vilken typ av fixering av betydelse 
som sker. Detta är möjligt då jag i föregående steg identifierat de flytande och tomma 
signifikanter genom vilka signifikationskampen bedrivs. 
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3 En kontextualisering av fallet  

Utöver mitt grundläggande teoretiska perspektiv läser jag det emiriska materialet mot 
huvudsakligen tre bakgrunder. Bakgrunderna utgörs av forskningsfältet kulturpolitik i 
allmänhet och folkbibliotek i synnerhet; den marknadsföringsdiskurs Skålén et al. satt 
vetenskapligt ljus på och slutligen den därtill relaterade utvecklingen av NPM. I detta 
kapitel presenterar jag sagda bakgrunder.  

3.1 Forskningsfältet kulturpolitik och folkbibliotek  
En ingång till att studera skeenden inom området folkbibliotek, är att betrakta 
folkbiblioteket som ett fält i den sociologiska bemärkelsen där Bourdieus teorier om 
habitus, kapital och praktiskt förnuft utgör viktiga delar av förståelsen. Sålunda har 
gjorts av bland annat den norske biblioteks- och informationsvetaren Ragnar Audunson 
(1996) som i sin forskning av förändringsprocesser på folkbibliotek har vägletts av 
nyinstitutionalismen.  
 
Om vi antar att folkbiblioteket är att karaktärisera som ett fält kan vi således börja 
undersöka vilka värderingar, normer och meningsstrukturer som har varit vägledande 
inom fältet. Folkbiblioteket är onekligen en del av vad som kallas den kulturpolitiska 
arenan. Forskaren i idé- och lärdomshistoria Anders Frenander har gjort en intressant 
analys av vad som beskrivs som en svensk kulturpolitisk diskurs. En utgångspunkt för 
denna diskurs är, enligt Frenander, etablerandet av folkhemmet som en framgångsrik 
hegemonisk intervention vilken har varit av avgörande betydelse för kulturpolitikens 
inriktning (Frenander 2005 exempelvis s.56-57).  
 
Ragnar Audunson beskriver det karaktäristiska för folkbiblioteket som det faktum att 
det har en politisk och värdebaserad bas där en central aspekt är ett värnande om 
underordnade samhällsgrupper och en vilja till social jämlikhet (Audunson 1996 s. 29).  
 
Bosse Jonsson (2003) har i sin avhandling identifierat en pedagogisk diskurs inom 
folkbiblioteken. I avhandlingen menar Jonsson att enligt denna diskurs agerar 
bibliotekspersonalen passiva påverkare. De ska, utan att det uttrycks explicit, fostra 
användarna till att bli medborgare vilka på sikt också gärna aktivt ska utöva sitt 
medborgarskap genom att ta ett aktivt samhällsansvar.  
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3.1.1 Konflikter i folkbibliotekets bevekelsegrunder  
Den danska forskaren Dorte Skot-Hansen som har bedrivit omfattande forskning kring 
den nordiska kulturpolitiken, har identifierat tre argumentationsscheman4 vilka har 
fungerat som legitimeringsstrategier för kulturpolitiken under nittonhundratalet: det 
humanistiska, det sociologiska och slutligen det instrumentella argumentationsschemat 
(Skot-Hansen 1999). Med avstamp i Skot-Hansens argumentationsscheman utforskar 
Jenny Johannisson (2006) i sin avhandling hur det kulturpolitiska förändringsarbetet i 
Göteborg stad sett ut under perioden 1991-1998, en tidsperiod för utformandet av ett 
nytt styrdokument för stadens kulturpolitik. Ett övergripande resultat är ett 
identifierande av de tre diskurserna kvalitetsdiskursen, välfärdsdiskursen och slutligen 
alliansdiskursen som inneboendes i Göteborg stads kulturpolitiska argumentation. Tar 
man ett brett grepp om tidigare forskning om diskurser och synsätt kring 
folkbibliotekens syften och verksamhetsmål, går den bild Skot-Hansen och Johannisson 
målar upp igen i mycket grova drag i en stor del av forskningen. Även om identifierade 
perspektiv, synsätt och diskurser skiljer sig åt beträffande benämningarna samt vilken 
nivå de beskrivs som liggandes på, är det i huvudsak tre likartade alternativ som 
framställs för kulturpolitikens och folkbibliotekens bevekelsegrund. Jag behandlar dem 
därför nedan tematiskt.  

3.1.1.1 Ett folkbildningsperspektiv  
I historiska analyser av både kulturpolitik och folkbibliotek betonas ofta detta perspektiv 
som något grundläggande för utvecklingen av folkbibliotek (Hansson 1996, Vestheim 
1997, Frenander 2005). Exempelvis visar Geir Vestheim (1997) hur det 
socialdemokratiska välfärdsprojektet, tillsammans med en tidstypisk optimistisk 
framtidssyn och modernistiska ideal om den bildade människan, gav upphov till en 
bibliotekspolitik som främjade folkbildning och ökad känsla av samhällelig gemenskap 
(1997 s. 434). Sålunda visar också Joacim Hanssons analys av de svenska 
folkbibliotekens idéhistoriska arv. Hansson har funnit att folkbibliotekets identitet har 
bestått i att det varit en demokratins främsta institution. Traditionellt har folkbiblioteket 
haft en roll som fostrare av medborgarna (Hansson 1996 s. 131). De första svenska 
folkbiblioteken som inte var knutna till ideologiskt styrda moderorganisationer hade en 
viktig funktion för bildandet av demokratiskt skolade individer och de tog för sin 
verksamhet utgångspunkt i de behov av kunskap medborgarna kunde tänkas ha, snarare 
än som tidigare moderorganisationens behov och önskemål. Då biblioteken på detta vis 
blivit självständiga institutioner uppstod frågan om vad som skulle vara basen för deras 
identitet (Hansson 1996). Genom en läsning av artiklar publicerade i den tidiga 
fackpressen, ser Hansson att de för tiden karaktäristiska idéerna kring folkfostrande och 
elitism var högst framträdande även inom biblioteksrörelsen. Biblioteken skulle även 
vara neutrala institutioner som inte gjorde skillnad mellan klasserna utan avsåg att bilda 
alla medborgare. Denna neutralitet var förstås skenbar; idealet som eftersträvades var 
det borgerliga kulturella idealet, en nivå till vilken arbetarna skulle höja sig för att bli de 
fria individer redo att uppfylla sina demokratiska plikter (Hansson 1996 s. 8997, jfr. 
Frenander 2005 s. 100). Hansson menar vidare att det inte på ett enkelt vis går att 
separera de ideologiska diskurserna från varandra i de tidiga folkbiblioteken:  
 

                                                 
4 Den danska beteckningen är rationaler, ett begrepp som Jenny Johannisson har översatt till argumentationsschema. 
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På så sätt ser vi hur ett av de mest klassiska konservativa motiven, den nationalistiska enhetstanken, 
utvecklas till ett av de mest progressiva argumenten för folkbibliotekens centrala roll i uppbyggandet 
av ett nytt, modernt och demokratiskt samhälle  

Hansson 1996 s. 133  

 
Vid sidan av synen på biblioteket som en institution för skapande och upprätthållande 
av nationell enhet, ser Hansson hur det även den traditionellt liberala tanken på 
människan som en formbar individ ger möjligheter, men att hon inte kan upplåtas att 
forma sig själv utan här behöver hjälp från just folkbiblioteken (ibid. s. 134). Hansson 
konkluderar med att karaktärisera de tidiga folkbiblioteken som institutioner präglade av 
främst konservativ ideologi, som tydligast kommer till uttryck i värderandet av 
aktiviteter som den läsfrämjande, men också som bärare av liberal ideologi vilket tar sig 
uttryck i ett betonande av vikten av den demokratiska utvecklingen (Hansson 1996 s. 
138).  
 
Folkbildningsperspektivet kan dock inte isoleras till en historisk tidsperiod, utan är 
synlig även i dag inom den nordiska kulturpolitiken. Enligt ett sådant synsätt betonas 
kulturinstitutionen som en bildande och fostrande kraft som ska främja god kvalitet på 
verksamheten. Skot-Hansen (1999) betecknar som nämnts ovan detta perspektiv som ett 
humanistiskt argumentationsschema som enligt henne legitimerar syftet att bilda 
massorna och demokratisera kulturen. Vestheim (1997 s. 446) menar att det stora 
problemet folkbibliotekspolitiken idag står inför är valet mellan att utgå ifrån 
människors livsvärldar, där kunskap och upplysning är egenvärden eller att förmedla 
instrumentell information. 
 
Sanna Talja (2001) har utifrån ett diskursorienterat perspektiv undersökt vilka synsätt 
kring folkbibliotekens musikavdelningar som är framträdande hos användare såväl som 
i styrdokument. Även hon identifierar ett perspektiv som liknar det folkbildande, där 
fokus ligger på kvalitet och (folk)bildning. Benämningen Talja ger perspektivet är ”the 
common culture repertoire” och i Taljas material är detta perspektiv ofta närvarande då 
bibliotek argumenterar för ökade resurser på grundval av deras uppdrag som främjare av 
bildning (Talja 2001 s. 202).  

3.1.1.2 Ett socialt perspektiv 
Frenander betecknar perioden från slutet av 1950-talet fram till det sena 1970-talet som 
den socialdemokratiska storhetstiden. I den kulturpolitik som under denna era bedrevs 
var den borgerliga finkulturen fortfarande nodalpunkt (den organiserade alltså 
diskursen), men diskursen breddades och kom att ökande grad inkludera elementet 
social jämlikhet och kulturfrågor politiserades i allt större utsträckning (Frenander 2005 
s. 65 och 131). För att tala med Skot-Hansen (1999) legitimerar detta (vad hon kallar 
sociologiska) argumentationsschema ett frigörande av underordnade sociala grupper. 
Johannisson (2006 s. 213) relaterar perspektivet till en välfärdsdiskurs, och menar här 
att den som sådan är väl förankrad i det demokratiska styrelseskicket, och att den 
poängterar bästa möjliga nyttjande av statliga medel för att komma särskilda målgrupper 
till del. Vestheim betonar att det var under 1970-talet som talet om subkulturer gjorde 
entré på den politiska arenan. Enligt tidens kulturpolitiska paradigm skulle en kulturell 
demokrati byggas, där marginaliserade gruppers kulturella uttryck skulle stöttas 
gentemot mainstreamkulturen (Vestheim 1997 s. 336-337). Det jag kallar det sociala 
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perspektivet kan relateras till den diskurs Talja benämner ”consumer culture repertoire”, 
en diskurs som framhåller behov av alternativ till den kommersiella kulturen (Talja 
2001 s. 202). I likhet med Vestheim påpekar Talja att ett främjande av kulturell 
mångfald också faller inom ramen för denna diskurs (ibid. 128).  

3.1.1.3 Ett marknadsanpassat perspektiv  
Detta perspektiv karaktäriserar enligt flera allra främst den punkt i historien där vi 
befinner oss idag (Jonsson 2003; Vestheim 1997). Specifikt för det marknadsanpassade 
perspektivet inom kulturpolitiken är enligt Skot-Hansen, som använder benämningen 
instrumentell rational, är att det fungerar i syftet att synliggöra i första hand en plats 
genom att bygga ett starkt varumärke, samt att öka ekonomisk vinst. Kulturen blir här 
ett medel för att utveckla sociala och ekonomiska områden (Skot-Hansen 1999). 
Johannisson riktar i sin avhandlig viss kritik mot Skot-Hansens formulering, då hon i sin 
elaborering väljer att benämna det som ett marknadsorienterat argumentationsschema. 
Johannisson menar här att även de ovan beskrivna perspektiven kan sägas vara 
instrumentella med tanke på att även dessa syftar till att uppfylla särskilda övergripande 
målsättningar (Johannisson 2006 s. 54). Johannisson finner i sitt material att detta 
perspektiv idag tycks mest framträdande, men trots detta inte utesluter de övriga två 
diskurserna (ibid. s. 119). Frenander uttrycker sig mer försiktigt om perioden från 1970 -
fram tills 1990-talet, och menar att det i stor utsträckning är likartade moment som 
organiserar den kulturpolitiska diskursen. Det hävdas dock att det finns en viss 
förskjutning mot att kulturpolitiken använder sig av ekonomiska argument för sin 
legitimering (Frenander 2005 s. 207). Johannisson menar att trots att det 
marknadsanpassade perspektivet är det mest framträdande, existerar de tre perspektiven 
parallellt om än på olika plan i den kulturpolitiska argumentationen (Johannisson 2006 
s. 119). Ett intressant påpekande Johannisson gör är att en möjlig anledning till att 
alliansdiskursen är mer utbredd kan vara att den har en förmåga att integrera en syn på 
konst och kultur som innehavandes ett egenvärde och som verktyg för att uppnå 
övergripande målsättningar (Johannisson 2006 s. 220 f). 
 
Taljas ”moasic culture repertoire” är relaterad till det marknadsanpassade perspektivet 
då den betonar vikten av att efterfrågan ska styra bibliotekens förvärv och att värdet i 
beståndet således bestäms av utlåningssiffor (Talja 2001 s 202). Ett annat kännetecken 
Talja finner är användarcentreringen:  
 

User-centeredness in this repertoire is [i mosaic culture repertoire, min anmn.] a similar positive and 
unquestionable value as public service in the consumer culture repertoire  

Talja 2001 s. 195  

 
Användarcentreringen bidrar enligt Talja till att kulturella produkter får ett värde först 
då en publik gör dem meningsfulla och popularitet blir på grund av detta ett egenvärde. 
Vidare är det enligt detta perspektiv väsentligt att stärka användarna, möta dem där de är 
och sätta dem istället för samlingen i centrum (om nu det motsatta någonsin 
gjorts). Marknadsundersökningar är ett sådant redskap för att få veta vad användarna vill 
ha och behöver (2001 s 173).  
 
I uppsatsen Biblioteken och framtiden av Liljekrantz och Yaiche (2004) behandlas 
framtidsvisioner hos folkbiblioteken. Här beskrivs en samtid där de visioner som finns 
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inom bibliotekspressen grundar sig på ett marknadstänkande och en vilja att anpassa 
biblioteken till nya krav. De som värnar om bibliotekens demokratiska funktion får 
istället stå för en mer traditionsomfamnande hållning då de är skeptiska till de effekter 
som de nyliberala tendenserna i samhället för med sig (2004 s. 57).  

3.2 Marknadsföringsdiskurs  
Det marknadsanpassade perspektivet som beskrevs ovan har förstås inte uppkommit 
som en isolerad händelse utan är relaterat till övergripande förändringar i samhället. 
Utvecklingen av NPM och en hegemonisk marknadsföringsdiskurs är sådana skeenden 
som kulturpolitiken måste betraktas och begripas utifrån. Sålunda utgörs en viktig del av 
min förståelse av Garaget utav den marknadsföringsdiskurs5 som har analyserats Skålén, 
Fougère och Felleson (2008). Författarna har genom en närläsning av viktiga verk inom 
den marknadsföringsteoretiska litteraturen under nittonhundratalet analyserat den 
diskurs de benämner managerial marketing discourse, och undersökt hur den har 
artikulerats i de vetenskapliga sammanhangen. En av utgångspunkterna utgörs av det 
foucauldianska begreppet governmentality med hjälp av vilket författarna belyser de styr 
och kontrollmekanismer som varit framträdande i marknadsföringsdiskursen samt de 
olika uttryck dess artikulationer tagit sig under skilda tidsepoker. Det visar sig att 
marknadsföringsdiskursen har varit utsatt för tre större omartikulationer, där den 
centrala nodalpunkten, själva marknadsföringskonceptet, har utsatts för vissa 
omformuleringar där nya element har introducerats och blivit till moment i diskursen. 
Sedan 1970-talet har marknadsföringsdiskursen utsatts från angrepp från inom 
disciplinen verksamma som har sökt stärka den vetenskapliga inriktningen och nya sub-
discipliner har då inrättats. Vad som har skett är att kunskapsutvecklingen inneburit att 
diskursen stärkt sitt grepp och fördjupats till nya områden, snarare än att den faktiskt 
ifrågasatts (Skålén et. al. 2008). Den starkaste omartikulationen har kommit från 
servicemarknadsföringen, och det är också den som är mest intressant för mig då den 
har expanderat så pass att den frekvent används inom den offentliga sektorn i allmänhet 
och folkbiblioteken synnerhet. 
 
Servicemarknadsföringen inkluderade elementet service i marknadsföringsdiskursen och 
ifrågasatte styrningsrationaliteten bakom tidigare artikulationer av den generella 
diskursen. Genom att en expansion av diskursen skedde, kan det sägas att den var en 
hegemonisk intervention i Laclau och Mouffes mening där den söker uppnå slutning av 
diskursen. Då service inkluderades som ett centralt moment i diskursen ifrågasattes på 
samma gång det tidigare momentet produkt. Den rationalitet som 
servicemarknadsföringen byggde på liknade den tidigare artikulationen av värde, vilken 
främst har företrätts av Kotler (Skålén et. al. 2008 s. 120-123). 
 
Servicemarknadsföringen förde vad Skålén et. al. kallar ett diskursivt krig mot den 
traditionella artikulationen, ett krig som kretsade kring införandet av kundorientering. 
Dock var kundorienteringen sedan länge ett moment i diskursen, vilket innebar att det 
                                                 
5 Författarna använder begreppet marketing, vilket saknar adekvat svensk översättning. Ofta använder man även i 
Sverige det engelska begreppet. Andra begrepp som förekommer i boken med vilka jag har haft översättningsproblem 
är management, managerial, managerialism. 
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främst var ett retoriskt grepp för att vinna högre legitimitet. Författarna karaktäriserar 
service som en flytande signifikant med tanke på att det är ett abstrakt koncept som 
hittills hade saknat en naturlig koppling till marknadsföringsdiskursen. Service kom att 
definieras som antitesen till tidigare så centrala momentet produkt, vidare definierades 
det på ett sätt som fastslog en naturlig ordning vilket resulterade i att en tillfällig 
slutning av diskursen skedde (ibid. s. 124-125). 
 
Skålén et. al. menar att den typ av makt/vetanderegim som råder inom 
servicemarknadsföring är den pastorala makten, vilket visas sig genom att de anställdas 
frihet kontrolleras då den riktas mot organisationens syften; genom att säkerställa att 
hela organisationen delar kundorienteringen ligger de anställdas professionella 
välbefinnande i att de riktar sin verksamhet mot kunden. Kunden blir genom denna 
pastorala makt synonym med gud medan ”managern” har rollen som pastorn som 
vägleder sina anställda enligt kundens vilja (ibid. s. 129-133).  
 
En annan viktig aspekt av servicemarknadsföringen är att den gör samtliga anställda till 
”deltidsmarknadsförare” genom att själva interaktionen med kunden blir ett ögonblick 
av där service och marknadsföring möts och sammanfaller. På liknande vis blir 
marknadsföring en integrerad del av den totala organisationen och är inte längre 
lokaliserad till en separat avdelning; alla delar av organisationen ska kännetecknas av 
hög kundkännedom. Ett sätt på vilket denna rationalitet artikuleras är Gap-modellen6 
(ibid. s. 134-140).  
 
Skålén et. al. kopplar omartikulationen av marknadsföringsdiskursen som 
servicemarknadsföring till 1980-talets framväxt av nyliberalism och det frihetsbegrepp 
som impliceras av den nyliberala ideologin. Frihet i den liberala bemärkelsen innebär att 
styrningsregimen fostrar fria, aktiva medborgare, ”enterprizing selves”, som integreras 
djupare i samhället genom en produktion av diskursiv frihet (ibid. s. 145)  
 
Genom att servicemarknadsföringen fokuserar på kundvärdet som den främsta 
legitimitetsfaktorn, blir den mer attraktiv för de sektorer som traditionellt har motsagt 
sig den marknadslogik som grundats på kostnadseffektivitet och vinsttänkande (ibid. s. 
147). Detta, jämsides med utvecklingen av NPM-strategier för offentlig administration, 
har gjort att gränsen mellan den privata och den offentliga sektorn har uppluckrats.  

3.2.1 New Public Management  
Den nyliberala samhällsutveckling Skålén et. al. (2008) talar om som en bakgrund till 
servicemarknadsföringsdiskursen manifesterar sig på en rad sätt beträffande 
omorganisering av administrativa strategier och inte minst intensifiering och 
omlokalisering av produktionen. Detta är processer som den offentliga sektorn inte står 
utanför. Ett paraplybegrepp för de metoder som har syftat till att effektivisera den 
offentliga sektorn är NPM.  
 

                                                 
6 Gapmodellen används ofta för att utvärdera kundupplevelsen och hur den är beroende av de olika delarna av 
organisationen. 
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Sedan slutet av 1970talet och framåt har man kunnat skönja att den offentliga sektorn 
går mot ökad marknadsorientering, något som inleddes särskilt tidigt i Storbritannien. 
Sverige och andra länder har dock inte varit långt efter. Förespråkarna för NPM menar 
att metoderna förbättrar den offentliga servicen och dessutom bidrar till ökat deltagande 
för offentligt anställda såväl som de avsedda brukarna. Inom NPM kommer 
inspirationen för driften av den offentliga sektorn från den privata sfären och teman med 
rötter i ”scientific management” och ”human relations”-inriktade tankegångar (Dent och 
Barry 2004 s.78). Frenander talar om den formativa period som lett fram mot NPM som 
en formativ period med avstamp i ett uppluckrande av folkhemmets hegemoni 
(Frenander 2005 s. 70).  
 
Kärnan är att de enskilda aktörerna, medborgare såväl som personal och politiker är 
rationella i den meningen att de sätter sitt egenintresse i det främsta rummet. Det finns, 
trots skillnader mellan olika implementeringar, ett antal karaktäristika för NPM-
filosofin:  
 

• Minskad statlig styrning av ekonomin tillsammans med offentliga 
kostnadsminskningar och ett nedtonande av sociala reformer  

• Ett uppbrytande av den offentliga verksamheten där exempelvis 
utförandet skiljs från beställandet och interna såväl som externa 
konkurrensmodeller antas för att öka effektiviteten.  

• En förskjutning från politik till ”management” och ledarskap, där 
ledarskapet är det nya chefskapet i vilket rollen som coach är den 
primära rollen. 

• Ett fokus på målstyrning snarare än processkontroll, där metoder som 
utvärdering och resultatanalys anammas för att bedöma 
måluppfyllelsen. 

• Medborgarnas individuella rättigheter och det fria valet betonas. Då 
medborgarna fritt väljer mellan olika serviceproducenter impliceras 
en syn på medborgare som kunder (Montin 2002 s. 111-112).  

 
Trots den tydliga ideologiska kopplingen till nyliberala samhällsidéer tycks NPM-
influerade metoder implementeras oavsett politisk färg i de olika kommunerna (ibid. s. 
119).  
 
Audunson skriver om två drag som är utmärkande för NPM i en bibliotekskontext; 
uppluckringen av det traditionella ”alla” till segment av en marknad, där behoven är 
unika för olika grupper, samt inkluderingen av användarna i planeringsprocesser. Båda 
dessa aspekter strider mot den traditionella värdegrunden i och med att de ifrågasätter 
formuleringen av ”alla som målgrupp” och även bibliotekariernas professionella 
kompetens (Audunson 1996 s. 49-50).  
 
I en artikel av den danske biblioteks- och informationsvetaren Nils Ole Pors diskuteras 
de implikationer den nyliberala samhällsutvecklingen i allmänhet och NPM i synnerhet 
har inom biblioteksområdet. Pors diskuterar mot bakgrund av en jämförande studie 
kring utvecklingen i Storbritannien och Danmark, hur man från ett ledningsperspektiv 
kan manövrera sig i de förändringar som sker och det lyfts fram att biblioteksledningar 
behöver utveckla managementstrategier för att säkra bibliotekens legitimitet och 
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fortlevnad under vad som beskrivs som ett ökande tryck (Pors 2003). Artikeln ställer sig 
inledningsvis kritisk till NPM, men fastnar i en syn på förändringar som något givet, 
som saknar agens, och den enda möjligheten blir att anpassa strategierna till vad som 
framställs som en ”naturlig utveckling”.  
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5 Garagets diskurs  

Projektet Garaget initierades 2005, då idén om ett stadsdelsbibliotek fogades samman 
med en tidigare idé om ett forskningscentrum för Urban integration. Under processens 
gång etablerades också dialoglabb som en arbetsform, vilket senare kom att integreras 
och bli en uttrycklig del verksamheten. Garaget är också en av insatserna som fastslagits 
i Strategisk stadsdelsplan 2007-2013 (Södra Innerstadens stadsdelsförvaltning 2007) 
och har vissa kopplingar till Välfärd för Alla (Intervjuperson C 2008) I den strategiska 
planen för området finns ett antal målområden uppställda och Garaget ska enligt planen 
främja målområdena språkutveckling och skolresultat, attraktiva och trygga stadsdelar, 
demokrati och delaktighet samt folkhälsa.7 De mer specifika målen för projektet Garaget 
är enligt samma strategiska plan:  
 

• Att etablera ett bibliotek i form av en interaktiv, kommunikativ mötesplats, med mobil och 
flexibel möblering, där människorna är i centrum och böckerna utgör kulisser.  

• Att utifrån de kunskaper som redan finns i Malmö och speciellt i det geografiska närområdet 
kring kvarteret Facklan skapa ett Centrum för Urban Integration samlokaliserat med och i 
nära samverkan med biblioteket.  

• Att skapa en mötesplats som är öppen för alla åldrar  
• Att etablera en fysisk plats där de boende, föreningslivet, staden och högskolan kan mötas 

tillsammans med andra aktörer.  
• Att synliggöra processer som är på gång i närområdet. Binda ihop dessa processer och få 

dessa att verka åt samma håll.  

Södra Innerstadens stadsdelsförvaltning 2007  

 
Målen med Garaget uttrycker en vilja att skapa något nytt där människor snarare än 
böcker är i centrum. I och med att detta påpekas, etableras en distans till ’hur det varit 
tidigare’; ett bibliotek där böckerna varit verksamhetens kärna. Det nya biblioteket har 
böckerna som kulisser och är interaktivt och kommunikativt. Förutom att utgöra ett 
bibliotek, ska Garaget tillvarata närområdets kunskaper och vara en mötesplats öppen 
för alla åldrar där olika delar av samhället kan mötas. I den fjärde punkten kopplas 
boende, föreningslivet, staden och högskolan till varandra i en kedja som ska mötas 
’tillsammans med’ andra aktörer. Vilka som är de andra aktörerna är enligt 
målformuleringen okänt. Den sista frasen handlar om vikten av att processer både 
synliggörs och kopplas till varandra för att dra dem i liknande riktning.  
 

                                                 
7 Redan här är det tydligt att Garaget uttrycker samtliga av de tre kulturpolitiska perspektiv som beskrivs i avsnitt 3.1. 
Språkutveckling och skolresultat kan kopplas till det folkbildande perspektivet, attraktiva stadsdelar till det 
marknadsanpassade och slutligen kan demokrati och delaktighet ses som ett uttryck för ett socialt perspektiv.  
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En tidig beskrivning av Garaget på Malmö stads hemsida lyder  
 

Garaget ska fungera som ett stadsdelsbibliotek och en plats för mötet mellan forskare och praktiker i 
ämnet områdesutveckling. Det ska vara en inspirationsplats för människor i alla åldrar. Alla besökare 
ska kunna komma med idéer och känna att de blir uppmärksammade och tagna på allvar. I Garaget 
ska man kunna få tillgång till stadsbibliotekets hela verksamhet. Verksamheten ska hitta kopplingar 
till samarbetspartners också utanför Malmö, till exempel universitet, högskolor och forskningscentra.  
Garaget ska "lyfta" Södra Sofielund.  

Malmö stad 2007  

 
Presentationen på Malmö Stads hemsida antyder att projektet bör förstås som dels ett 
stadsdelsbibliotek i en ganska traditionell bemärkelse, där besökaren ska kunna ta del av 
det utbud som finns på huvudbiblioteket. Dels framställer man Garaget som en plats för 
möten mellan forskare och praktiker inom urban integration. En tredje slutsats som går 
att dra utifrån presentationen ovan, är att Garaget dessutom har som syfte att utveckla; 
”lyfta” sitt område Södra Sofielund.  
 
Att Garaget ska ”lyfta Södra Sofielund kan läsas mot bakgrund av att Södra Innerstaden, 
den stadsdel där Södra Sofielund och Garaget är beläget, är en stadsdel där en stor andel 
av befolkningen är yngre, över hälften av befolkningen saknar eftergymnasial utbildning 
och en tredjedel är födda utanför Sverige. Folkmängden i stadsdelen är relativt stabil 
(Malmö Stadskontor 2007).  
 
Under utvecklingen av projektet har arbetsgruppen använt sig av i 
bibliotekssammanhang inte helt självklara metoder som workshops och öppna möten 
där boende i området har uppmanats delta och diskutera tillsammans med arbetsgruppen 
kring vad Garaget ska fungera som. Man har också på Malmö Stads webbplats haft ett 
formulär där det är möjligt för besökarna av webbplatsen att komma med förslag på 
aktiviteter som ska komma att inrymmas i Garaget. För att kommunicera med de 
tilltänkta användarna och övriga intresserade i omvärlden har man använt sig av en 
blogg. 
 
Garagets har tre visioner som uttrycks som följer i Verksamhetsplanen för 2008:  
 

Garaget vilar värdegrundsmässigt i de mänskliga rättigheterna.  

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och  
samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.  
Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, njuta av konst samt att få ta del av  
vetenskapens framsteg och dess förmåner.  
Förhållningssättet på Garaget är deltagardemokratiskt.  

Garaget ska vara öppet för alla, ickekommersiellt, påverkningsbart, tillgängligt, välkomnande,  
opretentiöst och inspirerande. Platsen ska relatera till människorna i närområdet och utgår från  
deras behov och önskemål i de sociala och kulturella mötena.  
Garaget är en tummelplats med många plattformar och utvecklingsmöjligheter med gemensam  

helhetssyn.  

Garaget ska bli den plats där Centrum för Urban Integration, ett stadsdelsbibliotek och Arena 305 
möts, samverkar och skapar synergieffekter.  

Garaget 2008 
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5.1 Momenten i Garagets diskurs  
En diskurs i Laclau och Mouffes innebörd består av en uppsättning moment vilka 
artikuleras som positioner som betecknar skillnader av mening. Ett tidigt steg i min 
analys av Garaget är att undersöka vilka positioner som kan sägas utgöra moment. Kort 
och gott, vilka positioner har konstruerats genom att mening tillfälligtvis kopplats till 
dem och gjort dem delvis fixerade? I detta kapitel behandlar jag härmed de moment jag 
i min läsning av de olika utsagorna har funnit organiserar artikulationen av Garagets 
diskurs, såsom den kommer till uttryck i det empiriska materialet.  

5.1.1 Möjligheter  
En aspekt hos Garaget som framkommer tidigt i materialet, är beskrivningen av Garaget 
som en öppen och icke på förhand definierad plats för möjligheter. Det framhålls, till 
exempel i Verksamhetsplanen, att Garaget ska möjliggöra ett förbättrande av 
användarnas livsvillkor genom att på olika sätt och på olika nivåer, ge dem redskapen 
för det. Denna karaktär av möjliggörare uttrycks väldigt konkret i beteckningen 
Möjlighetsplats, vilken används som en beskrivning av Garaget på bloggen, hemsidan 
samt, som dock inte behandlas inom ramen för denna uppsats, också fått genomslag i 
media där beteckningen har anammats för att beskriva vad det är för en plats och typ av 
verksamhet det handlar om. Beteckningen Möjlighetsplats är, kan man säga, Garagets 
undertitel.  
 

Vi ser Garaget som en plats där man kan genomföra idéer man inte kan genomföra på andra platser. 
Vi kan ge dig möjligheter att genomföra det du vill göra och det kan du göra i den här lokalen.  

Intervjucitat 1  

 
Som vi ser i citatet består öppenheten och obestämdheten framförallt i att vad som ska 
ske i Garaget inte sägs vara definierat på förhand av de inblandade aktörerna, utan 
innehållet ska bestämmas av de kommande användarna. Garaget som en plats har i en 
artikulation som denna en central position, Garaget är inte bara de mer abstrakta 
möjligheterna för användarna att genomföra sina idéer, det är också den unika plats där 
dessa idéer faktiskt kan förverkligas. Enligt den beskrivning av Garaget som finns på 
Malmö stads hemsida är tilltalet personligt, det är du som besitter möjligheterna, som 
står för den potential som finns hos Garaget:   
 

Vad kommer Garage att innehålla? Det är upp till dig att avgöra. Det som sker i Garaget ska vara 
relevant för dig som vill använda Garaget. Till exempel skulle det kunna fungera som ett vardagsrum 
med bibliotek, exprementarium, praktisk kreativ verkstad, ekocentrum, mediatek, fotbollsplan, 
cykelverkstad, café, mötesrum för alla att låna, äventyrsbana eller sinnesrum. Listan kan göras 
oändlig för det är upp till dig att bestämma.  

Malmö stad 2007(mina kursiveringar)  

 
Bilden av Garaget som ges i citatet ovan präglas av att det är en plats där vad som helst 
kan ske – det är ju upp till dig att bestämma. I kapitel 1.2 berörde jag begreppet 
brukarinflytande som en typ av demokratiskt initiativ. Brukarinflytande kan ses som en 
del av det diskursiva fältet, den repertoar där Garaget ”plockar” element som sedan 
artikuleras. Brukarinflytande har hos Garaget fått en vidgad betydelse, där den abstrakta 
aspekten hos fenomenet emfaseras.  
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De återkommande sätt på vilka brukarinflytandet inlemmas och uttrycks i Garagets 
artikulationspraktik ser jag som artikulationer, där elementet brukarinflytande fixeras till 
att bli ett moment; till att bli en inkluderad del av diskursen. Men då betydelsen vidgas 
och nya betydelser tillkommer kan det ses som att Garagets diskurs inlemmar elementet 
brukarinflytande och försöker skapa hegemoni genom att koppla elementet till nya 
betydelser. Jag väljer i linje med den vidgade betydelsen att kalla brukarinflytande 
såsom det har inkorporerats av Garaget för Möjligheter. Som Montin skriver, kan 
brukarinflytande ha flera olika funktioner såsom demokratiskolning eller 
marknadsstrategi (Montin 2002 s. 165). I citaten ovan är det inte bestämt vilka 
funktioner Möjligheter har, utan fixeringen är begränsad till ett placerande av 
användaren på en central plats. I det första citatet dock, betonas det unika med Garaget 
som plats, du kan här genomföra det som inte är möjligt på andra ställen. I en mening 
kan detta ses som att Garaget försöker skapa sig ett utrymme på en marknad genom att 
hävda att man uppfyller existerande behov, man fyller en lucka genom att vara denna 
unika plats. Likadant i det andra citatet betonas det att relevansen hos Garagets 
aktiviteter enkom bedöms av användaren, vilken därmed ges en privilegierad position 
(jfr Talja 2002). Att relevanskriteriet på detta vis relateras till behov och önskemål hos 
användarna är enligt Johannisson (2006) ett uttryck för en marknadsorientering – 
kvalitet definieras som det användarna bedömer vara av värde.  
 
Jag kallar alltså detta, det första momentet i Garagets diskurs för Möjligheter, då detta 
begrepp väl beskriver Garagets eftersträvade förhållande till sina användare och 
omvärld.  
 
Utöver att fungera som bibliotek ska Garaget också utgöra ett dialoglabb och ett 
forskningscentrum, men det finns också en fjärde bit av Garaget som är mer 
odefinierbar och som inte konkret finns med som en verksamhetsdel:   
 

Den fjärde biten är den som är den intressanta och det är den vi inte vet vad den kommer att innebära 
än. Det handlar om vad de som vill använda Garaget kommer med, och vill göra. Det kan ju vara en 
rad saker, det har du ju sett via enkäterna och enkätsvaren. Det kan vara smått och stort. Det sträcker 
sig från vilda koncept till väldigt konkreta saker så att.… den månaden så ger vi den här föreningen, 
den här privatpersonen, det här företaget som har den här iden, då är det kanske en aktivitet som är 
riktad till gamla eller unga eller invandrare eller ursvenskar… oavsett målgrupp liksom, och det är 
egentligen den verksamheten som är den intressanta  

Intervjucitat 2  

 
I citatet har momentet Möjligheter dragits till sin spets och till och med fått ett påtagligt 
utrymme hos Garaget, som en fjärde del av verksamheten som i citatet ovan lyfts fram 
som den mest spännande. Användarna, eller de potentiella användarna, är i denna 
artikulation verkligen just användare, inte besökare eller låntagare, i och med 
poängterandet att Garaget är något man faktiskt använder. Både privatpersoner, företag 
och föreningar kan få sina idéer genomförda.  
 
 I allmänhet dock, har momentet Möjligheter inte en fastställd plats, utan relaterar till ett 
bakomliggande förhållningssätt för alla de tre verksamheterna som inryms i Garagets 
verksamhet. Men det är inte bara de konkreta verksamheterna som ska äga rum i 
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Garaget som presenteras som öppna och fulla av möjligheter, utan Möjligheter kommer 
in som en väsentlig del också i själva arbetssättet som finns hos organisationen Garaget. 
Detta arbetssätt framställs som processinriktat snarare än målfokuserat. Det 
processinriktade arbetssättet är präglat av dialog som en arbetsform vilket dessutom 
kommer till uttryck i en av Garagets faktiska delar, Dialoglabbet. En intervjuperson 
berättar hur man fick hjälp av Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering8 att 
utveckla arbetsformen dialog:  
 

Då fick vi hjälp att sy ihop ett koncept för hur man skulle kunna driva de mötena. Ytterligare en 
grundsten i Garaget är ju just dialogen, med de kommande brukarna. Och då skulle det passa jättebra 
också, om det här skulle kunna vara en plats där, eftersom vi är lite sålda på att jobba i dialog, vi 
skulle kunna sprida den entusiasmen och kunskapen. Att det här skulle kunna vara en plats dit man 
skulle kunna vända sig för att få reda på vad det finns för metoder, och man skulle kunna hålla 
workshops här. Det var ju egentligen det som är så spännande med dialoglabbbet i förhållande till de 
andra inriktningarna, att det var ju något som kom upp i processen  

Intervjucitat 3  

 
Målfokusering brukar ju lyftas fram som karaktäristiskt för NPM (Agevall 2005), och i 
och med att det som artikuleras här är istället är processorientering, kan ses som att 
Garaget distanserar sig från NPM. Men det processorienterade arbetssättet har andra 
intressanta aspekter. Som Alvesson (2006) menar, är den allt ökande tonvikten vid 
processer typiskt för den grandiositet som präglar den samtida retoriken. Man väljer att 
lägga vikt vid dialogmässighet och låter arbetsledningsrelaterade spörsmål och fenomen 
få en mer ödmjuk framtoning. Det faktum att Garaget har en processledare istället för en 
verksamhetschef kan ses som ett uttryck i den grandiosa riktningen där det obestämda, 
lite svårdefinierade igen får en framskjuten plats.   
 
Generellt artikuleras användarna i de olika utsagorna då det handlar om vad som ska ske 
i Garaget, hur innehållet ska definieras. Användarna är i dessa artikulationer en kraft 
som kan (och också bör) förändra, och avgöra Garagets innehåll:  
 

Här kan de besökandes olika idéer fångas upp och förverkligas på olika sätt. Den ständiga dialogen 
och medverkan av de boende är själva grunden för Garaget och dess framtida verksamhet.  

Garaget 2008  

 
I citatet uttrycks en grund för Garaget och dess verksamhet. Denna grund är dels idéer 
hos de besökande som ska fångas upp, dels den faktiska medverkan av boende och en 
ständig dialog med dessa. Att stärka och skapa motivation hos människor syftar till en 
deltagardemokratisk ambition:  
 

Men, vad gäller deltagardemokrati handlar det om att människor ska vara medvetna, att se också, att 
de aktiviteterna… att deras deltagande i verksamheten faktiskt också rör verksamheten, att innehållet 
faktiskt flytta från punkt a till punkt b pga. att de är med i produktionen. Det är deltagardemokratiskt. 

                                                 
8 Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering, är ett samarbete mellan Örebro Läns Landsting, Örebro Kommun 
och Högskolan i Örebro som enligt hemsidan syftar till att ”främja huvudmännens utbildningsambitioner inom 
demokratiutveckling och folkhälsoarbete genom att utveckla samhällsarbetets metodik” (Cesam, Stiftelsen Centrum 
för Samhällsarbete och Mobilisering, odaterad). 
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Att deras synpunkter betyder något. Det är ett strå i stacken, de ska inte bara dra ett strå till stacken 
utan vara strået i stacken också.  

Intervjucitat 4  

 
Citatets sista mening, att inte bara dra utan också vara strået i den stack som byggs, är 
intressant, då den visar hur Garaget inte bara eller främst är sina aktiviteter utan att det 
är användarna/människorna som utgör innehållet - processen står över det slutliga målet.   
 

Också att när man lämnar idéer att det är viktigt att förstå att det innebär ett eget ansvar. Det går inte 
bara att säga att jag vill ha en basketplan. Hur ska du göra det då? Det handlar om att göra en insats 
själv också. Vi letar ju inte efter folk som bara har idéer, det måste ju finnas en vilja att göra något 
med idén också. Det är ju skitbra om du har en idé men det är ju inte säkert att någon annan vill ha 
den, det handlar om att hitta former så att många människor kan ta del av det.  

Intervjucitat 5  

 
I textutdraget ovan är det två aspekter av den deltagardemokratiska ambitionen som 
åskådliggörs. Först och främst att den kräver ett faktiskt engagemang och en vilja att 
arbeta för sin tanke och inte bara själva framläggandet av idén. Deltagardemokrati 
kräver vilja att konkret göra saker. Den andra aspekten är att det ska finnas ett större 
intresse för det som ska byggas upp vilket kan kräva kompromisser så att bredare skaror 
kan ta del av vad det nu är som ta plats.  
 
Begreppet Möjlighetsplats är i sig ett mycket vagt begrepp, det säger inget om vilka 
möjligheter, eller vems möjligheter det gäller utan är öppet för tolkningar. Denna vaghet 
och öppenhet framhålls i flera av intervjuerna som en strategi för att inte fastställa en 
betydelse som kan komma att förändras med tiden eller inskränka betydelsen till att vara 
en enda betydelse. Då Garaget öppnade portarna för sin verksamhet i februari i år, var 
verksamheten inte fastställd, vilket lyfts fram som ett medvetet grepp:  
 

[d]et pratades mycket om att man skulle öppna med den här tanken att det är tomt och man vill visa 
tydligt att projektet fortfarande är öppet.  

Intervjucitat 6 
 
Det jag ovan visat på, att Möjligheter artikuleras på olika sätt, gör i kombination med 
dess mycket centrala betydelse hos Garaget, att elementet är att betrakta som en 
nodalpunkt som också är en flytande signifikant. Som en sådan har den en framskjuten 
position i diskursen och fungerar som ett element till vilket en rad andra element 
kopplas. Dess betydelse är inte fri från oenigheter. Den främsta oenigheten rör 
möjligheter som marknadsorientering kontra demokratisk deltagarstrategi då momentet 
som vi sett anspelar på både deltagardemokrati och marknadsorientering.  

5.1.2 Att se individen 
Det ovan beskrivna momentet Möjligheter organiserar Garaget som en öppen plats för 
det oväntade genom främst brukardelaktighet, ett element som är så tätt sammanbundet 
med Möjligheter att de överhuvudtaget inte går att separera från varandra. Momentet 
tilldelar användaren en subjektsposition där hon inte bara ska ”göra” Garaget, utan 
också tillsammans med andra har kraft att förändra och påverka i andra kontexter. Detta 
är dock inte det enda sättet att artikulera en subjektsposition för användaren utan kopplat 
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härtill existerar det element jag kallar Att se individen. I utsagorna artikuleras detta 
element främst som att Garaget ska se till var och ens behov och det beskrivs som en 
(hittills försummad) rättighet att bli bekräftad och uppmärksammad. Detta är också det 
främsta viset varpå kategorin behov formuleras hos Garaget: människor som individer 
har ett behov av att bli sedda och få sin potential uppmärksammad.  
 
Om användaren enligt det beskrivna momentet Möjligheter är med och faktiskt gör 
verksamheten, som ett subjekt i ett socialt projekt, uttrycker Att se individen användaren 
som ett objekt för en användarcentrerad verksamhet vilket kan liknas vid 
servicemarknadsföringsdiskursens kundism (Skålén et. al. 2008) och stödjer likaså teser 
kring den ökade användarcentreringen inom folkbiblioteken (jfr. Talja 2005; Audunson 
1996).  
 
Fokuseringen på användaren i centrum för verksamheten uttrycks som att Garaget ska 
organisera sin verksamhet i enlighet med behov och önskemål hos vederbörande 
användare:  
 

Garagets ledstjärna är att ta in och lyssna på de önskemål och behov som du som besöker och 
använder Garaget har.  

Malmö stad 2007  
 
Tonen i tilltalet i detta citat från webbpresentationen är personligt och präglas av en vilja 
att få användaren att se att hon är ”viktig” och att Garaget faktiskt lyssnar och tar in. I 
flera intervjuer påtalas det också att det är viktigt att användarna ser att det verkligen 
händer något med deras förslag, att det inte bara är ett spel för gallerierna.  
 
Ett praktiskt sätt varpå man implementerat denna ”ledstjärna” är den enkät som under 
ett par månaders tid låg ute på Malmö stads hemsida där den intresserade kunde lämna 
önskemål genom att kryssa för de verksamheter man önskade se i Garaget. Genom att på 
detta vis uttrycka en vilja att låta behov och önskemål styra inriktningen på 
verksamheten blir den eventuella paradoxen önskemål som marknadsanpassning eller 
som strategi för ett ökat deltagande och demokrati central (jfr Montin 2002 s. 164-165).  
 
Som Audunson skriver, kan den ökade fokuseringen på behovsstyrning av verksamheten 
ses som en försvagning av bibliotekariernas professionella kunskaper, när denna inte 
längre har i sin makt att avgöra vad som är relevant verksamhet. Behovsstyrningen gör 
även gällande att det är individuella behov som ska tillgodoses snarare än kollektiva 
sådana. Audunson menar vidare att detta kolliderar med den traditionella värdegrunden 
för det yrkesmässiga fältet som har varit en politisk legitimitet där man på ett politiskt 
uppdrag har förmedlat vissa värden till samhället (Audunson 1996 s.49).  
 
Att se individen handlar också, och kanske allra främst, om att själva mötet med Garaget 
ska vara präglat av att användaren blir sedd:  
 

I vilket fall som helst är det viktigt att människor som öppnar dörren, kommer in där, upplever att de 
blir sedda, att de blir taget hand om i den bemärkelsen att de kan ledas till deras intresseområden, att 
de kan få möjlighet att i största möjligaste mån få sina intressen tillgodosedda  

Intervjucitat 7 
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Det som uttrycks i citat är vikten av serviceögonblicket – ”moment of truth”, vilket av 
Skålén et. al. (2008 s. 127) beskrivs som att servicen (erbjudandet) och hur den ges 
(processen) kopplas samman och tillsammans bildar den totala kundupplevelsen. I 
”moment of truth” blir de anställda en del av kundupplevelsen, vilket gör att de blir 
objekt för den specifika makt/vetanderegimen hos servicemarknadsföringsdiskursen i 
vilken kunden är ”gud” (148-149.). Även Talja (2005) skriver om hur den diskurs hon 
benämner mosaik-kulturrepertoaren i högre grad värdesätter ett gott utförande av 
vardagsjobbet än innehållet i officiella policys och principer (Talja 2005 s.171).  
 

Vi fick ett mail från någon äldreorganisation vi varit i kontakt med som sa att jättefint, men än en 
gång såg vi att det var inte för vår målgrupp. Så det är klart att det på ett sätt är en besvikelse. Men då 
måste vi prioritera den målgruppen. Dels genom att det här äldrecaféet och bingon flyttar hit, dels de 
första gångerna får man se till så att de känner sig exklusiva, att det känns precis för dem, den här 
miljön.  

Intervjucitat 8  

 
Att vara välkomnande för olika målgrupper betyder som vi ser i citat ovan både att det 
finns speciella aktiviteter som lockar och att de första mötena gör att de ”känner sig 
exklusiva” och ”precis för dem”. På flygbladen inför öppnandet av Garaget, var 
formuleringarna liknande, där konkreta potentiella verksamheter uppräknades, följt av 
”något för dig”.   
 
Serviceögonblicket handlar också om att personalen ska se varje människa som en 
utmaning och inte som en inkräktare vilket relateras till ett förhållningssätt där det 
faktum att saker och ting inte är strukturerade bidrar till kreativitet (intervjuperson d). 
Det överordnade värdet Att se individen kopplas här till att ha ett flexibelt 
förhållningssätt och förmågan att faktiskt kunna hantera kaos. Det flexibla 
förhållningssättet inför individen implicerar också att personalen är de som ska stå för 
tryggheten i en plats som är föränderlig:  
 

Och jag tror att både Garaget som helhet och de enskilda delarna ska kunna erbjuda från ett besök till 
ett annat ska det kännas att det har hänt något. Det ska inte se exakt likadant ut som förra gången. 
Men inte så mycket att när du öppnar dörren känner du inte alls igen dig. Utan det är viktigt att skapa 
den här igenkänningen som ger en trygghet. Så i mitt huvud är det så att låt säga att det har gått någon 
månad mellan dina besök, så ska du känna att här har hänt något. / /Men det är ändå viktigt att du ska 
känna dig trygg och det tror jag kommer att handla mycket om dem som jobbar här. Att de får stå för 
någon typ av trygghet.  

Intervjucitat 9 
 
Enligt Skålén et. al. är det inom servicemarknadsföringsdiskursen kundupplevelsen som 
är det centrala momentet; nodalpunkten. Kundupplevelsen konceptualiseras inom denna 
diskurs som själva produkten; nyckeln till framgång blir en ökad förståelse för hur 
kunden skapar värde (Skålén et. al. 2008 s. 126-129). I citatet ovan har den konkreta 
upplevelsen av Garaget som en fysisk plats intagit en central position, där besökaren 
både ska känna trygghet och bli överraskad. Upplevelsen av det fysiska rummet är en 
värdeskapande process, där personalen är förkroppsligar tryggheten och blir en del av 
besökarens upplevelse (jfr Skålén et. al. 2008 s. 140).  Tuominen har analyserat 
användarperspektivet inom folkbiblioteket och menar att i användarperspektivet formas 
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bibliotekarien till expert på att uttolka användarnas behov, medan användaren skapas 
som mindre vetande. En ojämlik relation etableras på så vis, menar Tuominen (2007). I 
artikulationen av Att se individen är det snarare den anställda som blir underordnad 
användaren.   
 
Att se individen har en ytterligare betydelse kopplad till sig, nämligen den att ett 
bekräftande av människor bidrar till ett förbättrat samhällsklimat med minskad 
segregation:  
 

Huvudsyftet med Garaget är att skapa en arena för att minska utanförskap och segregation genom att 
bekräfta och synliggöra människor och ge dem möjlighet att växa.  

Garaget 2008  
 
Då momentet att se individen artikuleras på ett sådant vis, integreras det sociologiska 
argumentationsschema Skot-Hansen (1995) och Johannisson (2006) beskriver i 
Garagets diskurs. Det övergripande målet är att förbättra samhället, och här ska det ske 
på två områden, att minska utanförskapet och segregationen. Men det är fortfarande 
individen som ska stärkas för att kunna förändra samhället.  
 
Garagets huvudsyfte enligt Verksamhetsplanen är intressant därför att det både 
definierar ett problem (utanförskap och segregation) och en lösning (bekräfta och 
synliggöra människor, ge dem möjlighet att växa). Det faktum att det något vaga 
begreppen utanförskap väljs, till förmån för exempelvis arbetslöshet, hemlöshet, 
fattigdom eller ensamhet kan tolkas både som en vilja att täcka in så många aspekter av 
utsatthet som möjligt och som att det finns svårigheter att artikulera, och på så vis 
inkludera i diskursen, element relaterade till social förändring.  
 
Betydelsen hos momentet är i denna artikulation också relaterad till det som Frenander 
(2005) och Hansson (1996) poängterar var de tidiga folkbibliotekens modernistiska 
projekt, nämligen att hjälpa människor på traven till att bli fria, demokratiska individer. 
Men en av workshopsen som ordnades i Garaget var också en rekryteringsträff, där 
”Adecco och Proffice från Köpenhamn och Uniflex från Malmö kommer för att söka din 
arbetskraft!” (Garaget 2007b). Här är uttrycks en marknadsorientering, där privata 
företag får tillgång till Garaget för att rekrytera personal.  
 
Som vi har sett, är det två diametralt skilda betydelser som fixeras kring momentet Att 
se individen. Först servicemarknadsföringsdiskursen, där användaren är objekt för 
etablerandet av en relation mellan användaren/kunden och den anställda där användaren 
blir Gud. Upplevelsefixeringen som sker i denna artikulation placerar Garaget i en nära 
relation till företagsvärlden och upplevelseindustrin (referera till Skot-Hansen). Å andra 
sidan artikuleras momentet tillsammans med det sociala perspektivet, men gör en 
hegemonisk intervention i detta då individen åläggs makten att förändra strukturella 
processer. Individen – användaren – kan genom att utveckla sin egen självkänsla (vilket 
sker då hon blir sedd) vara med och göra ett bättre samhälle. Med tanke på de olika 
betydelserna Garaget försöker fixera kring momentet Att se individen är det att betrakta 
som en flytande signifikant.  
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5.1.3 Möten  
Ett tredje moment jag har funnit i vad jag betecknar som Garagets diskurs är Möten. Så 
som jag har funnit att Möten artikuleras hos Garaget är det två skilda men relaterade 
betydelser som kopplas till momentet. Den första betydelsen rör möten mellan 
människor medan den andra handlar om möten mellan olika nivåer och aspekter av 
verkligheten.  
 
Vad gäller möten mellan människor kan detta ske genom att Garaget arrangerar sådana 
typer av aktiviteter som möjliggör möten: 
 

Man kan ha de här Levande böcker9, som vi har haft på stadsbiblioteket, låna en levande bok och få 
lov att ställa de här frågorna, och skapa de här mötena i området, mellan åttabarnsmamman och 
studenten, mellan fastighetsägaren och… Man skapar förutsättningar för de mötena. Sen pratar vi om 
sådana här levande bordet-grejer också. Bordet är ju en symbol för ett möte. Vi skulle kunna sitta här 
och inte prata med varandra. Du jobbar med ditt och jag med mitt men ändå är det en form av möte. 
Man har något i mitten liksom.  

Intervjucitat 10 

 
Genom aktiviteter som Levande böcker möjliggörs möten mellan människor som lever i 
samma område, men som trots detta inte antas känna till varandra särskilt väl.  Genom 
att få lov att ställa vilka frågor man vill, förvandlas den tidigare okunskapen till kunskap 
och förståelse. I citatet, och genom aktiviteter som Levande böcker, är det en 
demokratisk tanketradition som uttrycks. I ett demokratiskt samhälle ska människor 
kunna leva sida vid sida med varandra sina olikheter till trots. Kunskap om 
medmänniskornas likheter och olikheter är en förutsättning för att detta ska kunna ske, 
varför momentet möten på så vis kan ses som en artikulation av ett försök att fostra 
demokratiskt tänkande människor. Momentet är i denna betydelse ett exempel på hur 
det folkbildande perspektivet återskapas i Garagets diskurs (Johannisson 2006, Skot-
Hansen 1999). Som Vestheim skriver, var denna folkbildningspraktik ett sätt att 
legitimera välfärdsstaten och den politiska makten (1997 s.435). Idag dock, är 
välfärdsstaten som bekant i upplösning, varför artikulationen av momentet Möten inte 
bör ses som hegemonisk utan snarare som ett ifrågasättande av ett nyliberalt 
samhällsprojekt.  
 
I de utsagor jag analyserar artikuleras för det mesta inte de individer eller grupper 
mellan vilka mötena avses. Då så görs, är det i exempel på hur de olika verksamheterna 
kan tänkas komma att locka olika målgrupper, oftast ålderskategorier. En strategi att 
skapa de eftersökta mötena i Garaget är att locka med olika typer av aktiviteter för olika 
målgrupper. De äldre tycks till exempel behöva mer riktade aktiviteter, de kan inte fylla 
Garaget med innehåll på samma vis som yngre kan. Biblioteket beskrivs i en intervju 
som ett sätt att locka främst för äldre in till nya aktiviteter: 
 
 

                                                 
9 Levande böcker är ett projekt på Malmö stadsbibliotek som bygger på att biblioteksbesökare ”lånar” en person som 
berättar sin historia och besvarar frågor. Projektet syftar till att öka kunskap och motverka fördomar. 
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Men biblioteket är något jag torr att vi ska använda som en magnet i förhållande till den [äldre, min 
anm.] målgruppen, kanske inte så mycket just unga. Sen förhoppningsvis kan man utveckla det så att 
man i biblioteksdelen kan få de här mötena.  

Intervjucitat 11 

 
Garaget strävar efter att rikta sig till alla och biblioteket får här fungera som ett 
instrument för att skapa möten. De yngre förutsätts här redan befinna sig i Garaget, och 
inte heller specifikt tilltalas av ett bibliotek.   
 
Även om Garaget är en plats för berikande möten och ökad förståelse, finns det också de 
möten som faktiskt inte är önskvärda:  
 

Vi vill inte ha några våldsverkare, vi vill inte ha några aktiva knarkare. Vi vill inte ha människor där 
som medvetet tänker förstöra något. Vi ställer inga stora krav på människor, men vi ställer krav på att 
de inte ska vara problem för andra. Ja, vi har inte formulerat detta, men det är min uppfattning. Jag 
menar, var och en ska ta ansvar för att den är där och då betyder det med respekt för andra, 
Mänskliga Rättigheter kommer in där: jag ska kunna vara fredad i det här området, inför att andra ska 
överfalla mig eller göra något annat.  

Intervjucitat 12  

 
På en konkret nivå tycks det ganska självklart att våldsverkare och aktiva missbrukare 
inte har en plats i en offentlig lokal som Garaget.  På det diskursiva planet dock, blir 
effekten av den utestängning som sker att det skapas ett ”vi” som ska fredas från ”de 
andra”, en kategori som här produceras som våldsverkare och missburkare. Även om det 
alltså kan tyckas självklart att alla besökare ska kunna vara fredade i en offentlig lokal, 
blir det på ett annat vis paradoxalt då det i Garagets verksamhetsplan framhålls att 
Garaget ska lyfta fram de grupper som har svårt att komma till tals i samhället (Garaget 
2008), skulle inte missburkare kunna räknas som en sådan grupp?  
 

Malmö stad avser att möta framtidens utmaningar genom att stärka malmöbornas delaktighet i 
samhällsutvecklingen. Det innebär bl.a. möten mellan medborgare, förtroendevalda, organisations- 
och verksamhetsföreträdare. 

Garaget 2008 

 
Garagets artikulation av Möten kan även relateras till samförståndsideologin inom 
servicemarknadsföringen, där vikten av delade värden och ett allmänt serviceklimat är 
viktiga delar. Kunderna, de anställda och organisationen som en helhet framställs som 
delar med samma intressen och den ideala situationen är en win-win-situation där 
harmoni råder mellan de olika intressenterna (Skålen et. al. 2008 s. 134-140). I Garaget 
möts användare och personal på lika villkor.  
 
Den andra artikulationen av Möten rör sig om att olika nivåer och aspekter av 
verkligheten ska mötas och en mer helhetsmässig bild ska formuleras. Centrum för 
Urban integration är en av de tre verksamheterna som inryms i Garaget där en central 
aspekt är just sådana möten. De möten som här ska komma till stånd rör forskarna och 
deras verklighet å ena sidan, å den andra den verklighet som flertalet malmöbor antas 
leva i (Garaget 2008).  
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[D]ärför är högskolan jätteviktig också att man kan ta del av nya idéer att det skapar en ny typ av 
dynamik och att man ska kunna skapa ett showroom som kommer andra grupper till del än det man 
gör ute på Malmö högskola. /…/ Har man det i en lokal som man känner är sin egen kanske man står 
ut med att möta saker som ligger lite över ens egen horisont. /…/Och hur det sen ska synliggöras att 
det sitter en forskare här och forskar om de människorna, det är ju en annan sak. Haha. Man får ju 
inte heller köra det uppifrånperspektivet för mycket att nu ska vi komma in i verkligheten och titta på 
er här hur ni har det här på Seved och era sociala problem som vi är intresserade av liksom.  

Intervjucitat 13  

 
Citatet, och Centrum för Urban Integration, rymmer flera intressanta aspekter. Först ser 
vi hur det är ett socialt engagemang som artikuleras, det sociala perspektivet, där det 
finns en målsättning att verka kunskapsutjämnande. Högskolan ska finnas också där den 
verkar – i de områden det forskas kring. Men, som det också lyfts fram ovan, finns en 
problematik förbunden med detta syfte, det ovanifrånperspektiv och den ojämlika 
relationen mellan forskare – informant. Denna epistemologiska problematik är 
svåröverkomlig och dämpas förmodligen inte av att forskaren förflyttar sig närmre 
forskningssubjektet. Inom socialantropologin teori är just detta, att ”go native” en 
klassisk fantasi där forskarens auktoritet överskuggas (jfr Crapanzano 2000). Ytterligare 
en problematik rör frågan om vad som är ”verklighet” – det som är subjekt för den 
samhällsvetenskapliga forskningen blir här en exotiserad form av verklighet, som antas 
vara ”mer verklig” än forskarens egen verklighet.   
 
Även Möten blir således en flytande signifikant i diskursen, eftersom momentet 
artikuleras i flera olika sammanhang, och den betydelse som fixeras till momentet 
skiftar. Vad som är förenar de båda artikulationerna dock, är att möten är önskvärda 
såsom något som berikar och utvecklar. 

5.1.4 Områdesutveckling 
I Garagets verksamhetsplan beskrivs Garagets syfte som att motverka segregering och 
utanförskap. Det talas också mycket om att, i olika hänseenden, utveckla både 
stadsdelen Södra Innerstaden och hela Malmö och lösa de samhälleliga problem som 
existerar. Det moment som artikuleras i sådana utsagor väljer jag att kalla 
Områdesutveckling.  
 

Garaget ska bli en mötesplats som är intressant för hela Malmö och väcker uppmärksamhet i hela 
Sverige. Här kommer Centrum för Urban Integration, en ny typ av stadsdelsbibliotek, ett dialoglabb 
och Arena 305 (kultur- och musikhus för ungdomar som finns redan idag) att mötas och gemensamt 
utveckla området och de förutsättningar som människor erbjuds. 

Garaget 2008 

 
Här presenteras Garaget som en mötesplats i vilken olika verksamheter strålar samman 
och utvecklar området. I citatet från verksamhetsplanen är det en optimistisk ton som 
ljuder, Garaget ska inte bara vara intressant för Malmö utan väcka uppmärksamhet i 
hela landet. I en intervju elaboreras objektet för utvecklingen, Södra Innerstaden och en 
sällsynt artikulering av den etniska segregeringen av Malmö sker i utsagorna: 
 

Men, vi har samma människor, samma problembild. Det är lite kvalitativa skillnader i de här olika 
statiskområdena, men inte så stora. Stadsdelarna förstår varandra ganska väl.  
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(Intervjuare: Hur ser problembilden ut? ) 
Problembilden hos oss ja, den är väldigt lik… väldigt mycket missburk, väldigt mycket kriminalitet, 
väldigt mycket arbetslöshet och en väldig hög invandrartäthet. Och det stämmer överens med alla 
dessa fyra stadsdelar10. Sen är problembilden väldigt olika proportionellt. Om vi ser på Rosengård så 
har de nittontusen invånare och tolvtusen invandrare. Fosie har fyrtiotusen invånare och sjuttontusen 
invandrare. Och vi har alla tre liknande problembilder. Det är Malmös fattiga områden. Malmö är en 
väldigt segregerad stad. Det går en mur genom Malmö som blir högre och högre.  

Intervjucitat 14  
 
Också Områdesutveckling appellerar till olika delar av det diskursiva fältet. För att göra 
en koppling till Johannisson (2006), är det både välfärdsdiskursen och alliansdiskursen 
som kommer till uttryck i Områdesutveckling; det handlar både om att förbättra 
samhället och samtidigt bygga ett starkt varumärke. I det första citatet ovan lyfts Garaget 
fram som något som ska sätta Malmö på kartan. Här är Garaget främst en 
intresseväckande och nyskapande mötesplats, men också ett stadsutvecklingsprojekt. I 
intervjucitatet som följer artikuleras mer explicit den problematik området Södra 
Innerstaden besitter, med fattigdom och segregering. Inledningen av citatet är dessutom 
intressant, då problembild språkligt kopplas till, inte de strukturella förutsättningarna 
utan, människorna i sig. Längre ner i textfragmentet elaboreras ”problembilden” – 
missbruk, kriminalitet, arbetslöshet; alla sociala missförhållanden som i sig utgör 
samhälleligt utanförskap. Men då den demografiska termen ”hög invandrartäthet” 
nämns, adderas detta också till kedjan av missförhållanden och görs till ett problem i 
sig. Att på så vis sammanblanda terminologin kan tyda på att en offentlig diskurs där 
invandrarskap är kopplat till kriminalitet och arbetslöshet.  
 

[D]et är ju också en del av en områdesutveckling. Genom att lägga Garaget där är det en sådan del. 
Vi måsta satsa på alla delar av Malmö, vi kan inte bara satsa på Västra hamnen eller Hyllie liksom. 
Det som är unikt med Garaget är att det vänder sig till alla malmöbor. Visst är det en del av en 
områdesutveckling, rent geografiskt, men det har aldrig varit tanken att det bara är för dem som bor 
där. Förhoppningen är att det ska rymma intressanta aktiviteter som gör att man besöker Garaget 
oavsett var man bor eller jobbar, rör sig.  

Intervjucitat 15  

 

Citatet gör gällande att Garaget är en annan typ av kommunal satsning än exempelvis 
den utbyggnad av Västra hamnen11 som har skett. Även om det påtalas att Garaget är en 
form av områdesutveckling, påpekas det i utsagorna att det också är till för alla 
malmöbor. På så vis framställer sig Garaget som något unikt, och markerar så skillnad 
mot satsningarna i Västra hamnen eller Hyllie vilka betraktas som exkluderande. Detta 
är intressant betraktat utifrån bland vad flera hävdar angående den ökande 
marknadsorienteringen, där kollektiva och sociala behov får stå tillbaka för ökad 
individfokusering (Johannisson 2006; Audunson 1996).  Elementet Områdesutveckling 
tycks nämligen inte kunna artikuleras enbart i enlighet med en social diskurs där 
utjämnande av klyftor står i fokus, här mellan fattiga och rika stadsdelar. Elementet 
måste också appellera till en marknadsorientering där för stort fokus på sådana 

                                                 
10 Här avses Södra Innerstaden, Fosie, Rosengård och Hyllie. 
11 Satsningar i Västra hamnen, såsom Bo01, har kritiserats för att endast gynna ekonomisk välbeställda grupper.  
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ekonomiska grupperingar inte är fullt godtagbar, vilket får till följd att Garaget också 
beskrivs som något för hela Malmö: 
 

Våra politiker har gett oss ett ansvar utifrån malmöperspektivet, inte Fosie eller Södra 
innerstadenperspektivet. Men jag ser detta som det är som arena 305, ett malmöperspektiv. Man ska 
akta sig noga för att dra sådana gränser. Vad som är bra för Södra innerstaden är bra för [Fosie, min 

anmn.]. Så enkelt är det.  

Intervjucitat 16  

 

Utdraget ovan är intressant på flera sätt. Malmöperspektivet kontrasteras till ett mer 
lokalt perspektiv där stadsdelarna ses som separata. I utsagan framkommer en vilja att 
skapa sammanhållet Malmö, där det som är bra för Fosie också är bra för Södra 
Sofielund. Garaget är alltså inte ett projekt som ska förbättra för Södra Innerstaden, utan 
hela Malmö, skillnader mellan de olika stadsdelarna till trots.  
 

Innan sommaren hade vi ett knappt tiotal workshops där vi bjöd in folk för att få idéer, för att om det 
inte är biblioteket separat eller forskningscentret, på vilket sätt skulle Garaget som företeelse kunna 
vara en tillgång för Malmö och det här området?  

Intervjucitat 17  

 
Att Områdesutveckling också handlar om att skapa nya tillgångar ser vi exempel på i 
citatet ovan. Detta utvecklas i nästa text, där begreppet Möjlighetsplats förklaras: 
 

Det som handlar också om att kunna vara… en möjliggörande i förhållande till området, måste vara 
att vi måste ha ett erbjudande som kan tilltala hela området med hela den bredd som det har. Det 
handlar om alltifrån att vi har borta vid Sevedsplan byggt upp en mötesplats där det har vart äldrecafé 
på onsdagarna, det kommer vara här i stället för det är en mycket större lokal, det får plats fler. Men 
också för att vi kan erbjuda så mycket mer, vi kan sätta in det i ett större sammanhang. Och då kan vi 
samtidigt som vi erbjuder det ha en form av samhällsservice för många av de nya svenskarna som 
har, ja, många frågor, så kan vi få de här mötena, det är framförallt äldre kvinnor som går på det här 
kaféet, som kanske har bott i Seved sedan 1955.  

Intervjucitat 18 

 
Den språkliga organisationen av citatet ovan artikulerar en NPM-influerad diskurs, där 
begreppet erbjudande har en central plats. Garagets erbjudande ska tilltala de många, 
områdets bredd. Att kvantitativt beskriva förtjänsterna med Garaget (i.e. det får plats 
fler här än i det äldrecafeets gamla lokal) på det sätt som görs här, artikulerar också 
momentet Områdesutveckling i linje med en marknadsorienterad diskurs, enligt vilken 
kvantitativa förtjänster värderas högt (jfr. Audunson 1996). I citatet artikuleras också 
momentet Möten tillsammans med Områdesutveckling, genom att Garaget lyfts fram 
som ett integrationsskapande projekt. 
 
Följande citat är ett exempel på en pendling bort från den marknadsorienterade 
diskursen, där mätbara resultat ifrågasätts: 
 

Och här ligger ju kanske litegrann trygghetsbiten, jag skulle inte räkna detta till 
arbetsmarknadsfrågor, men trygghetsskapande frågor och integrativa åtgärder. Men alltså detta, vi vet 
inte, vi vill gärna se vad som händer, vi är nyfikna på vad som händer när vi erbjuder denna typ av 
plattform. Ambitionen är naturligtvis att det ska vara integrationsskapande men det ska vara 
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mobiliserande… ja, det ska höja livskvaliteten i de här områdena på ett eller annat sätt sen är frågan 
hur mätbart är detta, ja det vet vi inte. Det vet ingen.  

Intervjucitat 19  

 

I kontrast till de tidigare utsagorna, där malmöperspektivet presenteras, uttrycks här en 
vilja att förändra, att höja livskvaliteten i de fattiga områdena i staden. Detta ska ske 
genom integration och mobilisering. Garaget skapar sig här ett kommunalpolitiskt 
utrymme genom att skapa en ”plattform” någonstans mellan arbetsmarknadspolitik och 
integrationsåtgärder, men också genom att uttrycka det mer svårdefinierade 
”trygghetsskapande frågor”. Också Jobshopen som nämndes ovan (Garagetbloggen 
2007b) kan ses som en artikulation av Områdesutveckling i det att det ska skapa 
arbetstillfällen. 
 
Då Områdesutveckling går in i relationer med flera olika diskurser och elementets 
betydelse pendlar mellan att vara marknadsföring av staden Malmö och att innebära ett 
socialt projekt för Malmös fattiga stadsdelar ser vi att ingen mening fullständigt fixeras. 
Även detta element är därför en flytande signifikant.  

5.2  Möjlighetsplats och/eller folkbibliotek? 
I detta avsnitt elaborerar jag de ovan beskrivna momenten och kopplar dem vidare till 
elementet folkbiblioteket för att på så vis utforska hur man kan beskriva folkbibliotekets 
status i diskursen.   
 
Som jag skriver i kapitel 2, är ekvivalens ett begrepp för det sätt på vilket skillnader 
görs till likvärdigheter. Detta sker genom att momenten i en diskurs kopplas till 
varandra till den grad att de upphör att vara separata moment. Istället blir de ekvivalenta 
element i en kedja som markerar gränserna för den diskursiva formationen. Men en 
sådan gräns kan bara upprättas genom att ekvivalenskedjan markerar en skiljelinje vice 
versa en antagonist - det som de ekvivalenta elementen inte är (Laclau och Mouffe 1985 
s. 128). I fallet med Garaget vill jag mena att de ovan beskrivna momenten kan sägas 
utgöra en ekvivalenskedja. De skilda momenten artikuleras således inte längre som 
separata moment, utan de har blivit element i och med att skillnaden mellan dem har 
absorberats och de blivit utbytbara.  
 
Följande blogginlägg, en inbjudan till Garagets dialogträff, är ett exempel på hur 
samtliga av de moment jag har beskrivit som arrangerar Garagets diskurs artikuleras 
tillsammans:  
 

Välkommen på dialogträff! 
Vad kan Garaget ge Dig och det omgivande samhället? 
― vad kan Du och samhället ge Garaget? 
Välkommen att tycka till om Garaget  
Hur använder vi Internet för att nå varandra och omvärlden? 

Hur kan skolan och omvärlden mötas i Garaget? Hur skapar vi möten över generationsgränserna? 

Vad vill Du kunna låna i Garaget? Ska vi byta grejer också? 

Har Du sett på Seved tv? Om inte, här har Du chansen att både se på och vara med på Seved tv. 
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Välkommen att diskutera dessa frågor, men även andra idéer som Du själv brinner för att förverkliga! 
Kom när det passar under eftermiddagen, vi håller på mellan 16 och 19.  
Välkommen! 

 

Garagetbloggen 2007e 

 
Att se individen artikuleras på så vis att texten är en personligt präglad inbjudan med 
uttryck som ”här har du chansen”, ”idéer som du själv brinner för att förverkliga” samt 
att intresseväckande frågor ställs till den tänkta mottagaren av budskapet. Frågorna 
fokuserar till stor del på möten mellan människor, över generationsgränser, över delar 
av den sociala tillvaron; det sker helt enkelt en artikulation av Möten. Det faktum att 
Seved tv – ett socialt projekt i Södra innerstaden – nämns och att frågan vad Garaget 
kan ge ”Dig och det omgivande samhället” ställs, upp ser jag som att momentet 
Områdesutveckling dessutom artikuleras i informationsaffichen. Men hur är det med det 
första momentet jag beskrev, Möjligheter? Artikuleras även detta moment i textstycket 
om dialogträff? Det är här det teoretiska begreppet tom signifikant kommer in.  
 
Jag menar att momentet Möjligheter har en särställning i Garagets diskurs, och att 
fragmentet ovan är ett ypperligt exempel på denna särställning. I citatet ser vi nämligen 
hur momenten vävs samman till element i en ekvivalenskedja, de är inte helt lätta att 
separera från varandra, artikulationerna av dem går in i varandra vilket resulterar i att 
det en helhet som artikuleras och inte åtskilda moment.  
 
Antagandet att elementen är ekvivalenta betyder att de är utbytbara och framstår som 
enade. Den symbol som enar ekvivalenskedjan kallas alltså tom signifikant och är det 
analytiska begrepp som är en förutsättning för en hegemonisk relation:  
 

A signifier is emptied when it is disengaged from a particular signified and comes to symbolize a 
long chain of equivalent signifieds.  

Laclau 1989 s. 19  

 
Då ett av elementen i en ekvivalenskedja får funktionen av en totaliserande signifikant 
som kommer att representera de ekvivalenta elementen, blir denna, tomma, signifikant 
hegemonisk (Laclau 2005 s. 70-71) och kommer att anta skepnaden av en nodalpunkt 
som strukturerar och totaliserar diskursen (Laclau 2005 s. 81). På så vis förefaller den 
tomma signifikanten vara själva grunden, förutsättningen för samtliga element i den 
ekvivalenskedja som representeras (Laclau 2005 s. 93). I Garagets artikulation av 
ekvivalenta element tycks det mig som att Möjligheter har antagit denna karaktär av tom 
signifikant. Citatet ovan visar hur Möjligheter symboliserar ekvivalenskedjan som 
helhet då detta element artikuleras som underliggandes de övriga elementen.  
 
Vid varje enskilt element i en ekvivalenskedja är motståndaren relativt tydlig, men då en 
hegemonisk relation har etablerats genom att ett element representerar hela kedjan, blir 
motståndaren desto mer otydlig och svårdefinierad (Laclau 2005 s. 86). Om vi tittar på 
hur elementet Möjligheter artikuleras hos Garaget ser vi att den får sin karaktär av 
betydelsebärande signifikant genom att skillnad markeras gentemot vad som artikuleras 
som det förgångna, det omoderna, det bokfixerade och svårtillgängliga. Möjligheter är 
all den betydelse som exkluderas i en sådan operation av skillnadsmarkering gentemot 
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denna en sådan antagonist. Att se individen är ett element som artikulerar en opposition 
till systemfokusering och kollektivtänkande. Elementet har band till 
servicemarknadsföringsdiskursen, en diskurs där kunden är Gud och uppfyllande av 
vederbörandes önskemål är det primära och existensberättigande kriteriet för 
verksamheten ifråga. Anledningen till att jag betecknar det som en variation på 
servicemarknadsföring är att subjetspositionen som erbjuds mottagaren av servicen 
faktiskt inte är kundens utan brukarens. Detta eftersom elementet Att se individen 
(skenbart paradoxalt) artikuleras tillsammans med Möjligheter, vilket som implicerar 
subjektspositionen delaktig brukare som kontrast till passiv kund.12 Vad gäller Möten 
fixeras betydelse hos elementet genom att ”fienden” artikuleras som segregering och 
slutenhet. Elementet Möten ifrågasätter, som jag visat ovan, den nyliberala 
samhällsordningen genom att inkorporera en folkbildningstanke i diskursen. 
Områdesutveckling, betraktat för sig, har i sin tur en opposition till geografiskt och 
socialt förfall, till det ”betonggrå”.  
 
Betraktade tillsammans, som en kedja av ekvivalenta element, blir en sådan antagonism 
alltså mindre tydlig i och med att de ekvivalenta elementen kan verka i olika riktning, gå 
in i relationer med element från andra delar av det diskursiva fältet. Antagonisten följer 
inte heller givet de element som har blivit ekvivalenta utan måste komma från en 
diskurs utanför elementen, en diskurs på vilken elementen kan inskriva sig (Laclau 2005 
s. 98). I fallet med Garaget, har jag visat ovan att samtliga av de bärande elementen för 
diskursen är flytande signifikanter; deras innebörd är inte given i diskursen utan 
artikulerar mening enlighet med olika diskurser13. Denna mångtydighet blir allra 
tydligast i fallet med Möjligheter, där marknadsorientering och social diskurs artikuleras 
tillsammans och blir ett. En sådan fusion gör att Möjligheter kan anta en kraftfull roll 
där det artikuleras som grunden för själva Garaget. Förhållandet är på så vis 
hegemoniskt (jfr. Laclau 1996 s. 43).  
 
Möjligheter utgör alltså en nodalpunkt och en tom signifikant i Garagets diskurs. Inte 
för att det är vad som förenar de olika artikulationerna av ekvivalenta element (vilket i 
och för sig är också här är fallet) utan därför att Möjligheter är det element som har 
laddats med kraft att förändra den rådande ordningen, konkretiserad genom motpolen 
folkbiblioteket, vilket i artikulationen konstrueras som det förgångna, det tillslutna. 
Genom att Möjligheter i Garagets diskurs antar en sådan roll, som det element som kan 
omkullkasta den rådande ordningen inom det diskursiva fältet, har alltså en hegemoni 
etablerats. I citatet nedan, som redan en gång agerat exempel på artikulationen av 
Möjligheter ser vi hur elementet konstituerar sig som ett centrum:  
 

Vi ser Garaget som en plats där man kan genomföra idéer man inte kan genomföra på andra platser. 
Vi kan ge dig möjligheter att genomföra det du vill göra och det kan du göra i den här lokalen. 

Intervjucitat 20 

                                                 
12 Ristilammi (1993 s. 84-85) beskriver hur motsatsparet aktiv/passiv tidigt var en del av både socialpolitisk och 
kulturpolitisk diskurs. Mycket av 1970-talets sociala insatser grundade sig i den aktiva och föränderliga människan 
som tillsammans med hela grannskapet skulle ingå i en platsbunden solidaritet där man tillsammans arbetade för mål 
i sitt bostadsområde. Spår från en sådan diskurs är vad vi kan se i Garagets element aktiva brukare. 
13 Elementet Möten är dock det minst mångtydiga i ekvivalenskedjan då detta inte direkt relaterar till en 
marknadsorienterad diskurs.  
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Garaget skapar sig som unikt genom att nodalpunkten Möjligheter upphöjs till att 
faktiskt bli Garaget. Garaget erbjuder, till var och en, möjligheter att genomföra sina 
idéer i just den lokalen - det finns helt enkelt ingen annan plats där detta kan ske (jfr. 
Garagetbloggen 2007c).  
 
För att närmare gå in på hur faktiskt folkbiblioteket artikuleras i diskursen, lyfter jag 
fram följande citat: 
 

I mötesplatsen Garaget ska en ny typ av bibliotek utvecklas. Det är ett interaktivt bibliotek för 
boende och verksamma i området som satsar på att gå från att vara väktare av traditioner till 
katalysatorer för förändring i lokalsamhället. 

Garaget 2008 

 
Citatet utrycker mycket starkt det antagonistiska förhållandet till folkbiblioteket. Det 
poängteras att det nya biblioteket som ska etableras i Garaget är interaktivt och en 
katalysator för förändring i lokalsamhället – till skillnad från det traditionella biblioteket 
som istället artikuleras som en väktare av traditioner. Att vara en väktare av traditioner 
blir det negativa kännetecknet för ett traditionellt folkbibliotek då det nya likställs med 
förändring och interaktion.  
 
Idén om Garaget föddes ju genom ett på sammanförande av Centrum för Urban 
Integration och planen på att inrätta ett nytt stadsdelsbibliotek i Fosie. Som bakgrunden 
beskrivs i Verksamhetsplanen var det ”ett naturligt nästa steg att i samverkan med olika 
aktörer etablera ett bibliotek utifrån ett nytt koncept utgående från medborgarna” 
(Garaget 2008). I denna formulering sker en artikulation av folkbiblioteket, där 
utgångspunkten i medborgarna presenteras som ett nytt koncept som möjliggör 
etablerandet av ett bibliotek i samverkan med olika aktörer. Att presentera 
utgångspunkten på ett sådant skapar ett avstånd mot det traditionella biblioteket, där 
utgångspunkten antas finnas någon annanstans än hos medborgarna. 
 
Ibland är det en explicit närvaro, där folkbiblioteket som vi ovan sett, uttrycker det som 
Garaget inte är; förhållandet är antagonistiskt. Bilden är emellertid mer komplex och 
folkbibliotekets status hos Garaget är faktiskt inte entydig.  
  
Samtidigt som de centrala momenten i Garagets diskurs blir ekvivalenta i en 
antagonistisk relation till folkbiblioteket, är folkbiblioteket också ett element av 
karaktären flytande signifikant. Detta betyder att folkbiblioteket är en signifikant vars 
innebörd man söker förändra och inlemma i en ny artikulationspraktik. Folkbiblioteket 
har ju hittills har varit den absoluta nodalpunkten i folkbiblioteksdiskursen, och i och 
med att Garaget i alla fall till viss del rör sig inom denna, blir en fullständig 
avskärmning från och opposition mot folkbiblioteket ytterst problematisk.  
 
Ska Garaget då sträva mot en intensifierad antagonism gentemot folkbiblioteket, eller 
ska man sträva efter att fylla signifikanten med (delvis) nytt innehåll? Enligt utsagorna 
präglar denna paradox starkt relationen till folkbiblioteket.  
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Bild 3: Relation mellan den tomma signifikanten Möjligheter och elementet Folkbiblioteket 

 
 
I den tomma signifikanten Möjligheters artikulation markeras avstånd mot 
folkbiblioteket, samtidigt som det görs ett försök till att upplösa det antagonistiska 
förhållandet. Genom att diskursen artikuleras genom Möjligheter blir det alltså inte 
längre nödvändigt att välja mellan att förkasta eller inlemma folkbiblioteket i diskursen 
– folkbiblioteket kan både förkastas och inlemmas.  
 

Det är liksom ”crossover” som gäller, den här kombinationen tror jag, av nya saker… Alltså bibliotek 
som enskild verksamhet kommer nog att ha svårt i framtiden. De stora i betydelsen institutionerna 
alltså. Dem kan man administrera på annat sätt. Men ska man ha dem som mötesplatser så måste mer 
till. Och det är väl det man försöker skapa här.  

Intervjucitat 21  

 
I utsagan förespås en svår tid för biblioteken som stora institutioner. Biblioteken i 
betydelsen institutioner kan inte längre fungera som mötesplatser, men de ska inte heller 
fullständigt överges. Ett ”crossover”-tänkande som Garagets är istället lösningen, då kan 
en mötesplats skapas. Härigenom får folkbiblioteket en ny betydelse.  
 

Man vill ju verkligen ha något för den personen som verkligen kommer in. Men hur kan man då 
skapa någon förutsättning för att man kan ta del av det utan att ta del av boken? Jag vet inte. Sen är 
det ju den här fixeringen vid det nya hela tiden. Hur får man de här böckerna att leva? En bra bok är 
ju inte sämre för att den är två år gammal. Det handlar om att hålla ett aktivt förhållande till 
litteraturen, sen är det ju så att man kanske inte kan ha de här fantastiska författarbesöken, de är ju 
ganska exklusiva, det är de även på stadsbiblioteken. Och oftast när det kommer författare så är det 
ju nästan bokhandeln, eller andra ställen. Det har blivit lite att författarna inte är med på bibliotekets 
arena. Och hela den här boktrenden, lästrenden, hela den här explosionen av böcker, där är 
egentligen inte bibliotekarierna och biblioteken med. Det är de inte. Vi kör samma, köper in lika 
mycket böcker som vi alltid har gjort. Vi har ju ett oerhört mycket bredare utbud än vad 
bokhandlarna har, men vi kan ju aldrig bli det här smala som näthandeln är.  

Intervjucitat 22  

 
I citatet ovan uttrycks en kris hos folkbiblioteken. Framtiden ses som något givet, något 
att anpassa sig efter – på gott och ont. Detta kan liknas vid hur Källeskog-Carlsson och 
Tröen (2006) målar upp en bild av postmoderniteten.  Delvis är framtiden ett hot mot 
det traditionella biblioteket, vilket kräver handling för att biblioteket ska kunna 
överleva. Frågan om avskärmning/implementering blir här central. Det är nämligen inte 
möjligt för biblioteken att hela tiden förnya sig, eller skapa det mervärde som 
exempelvis författarbesök innebär. Sättet man bör möta krisen på är istället att ha ett 
aktivt förhållande till litteraturen och få böcker att leva. Biblioteken, som är böckernas 
tempel är nu inte med i boktrenden, där är det nu istället bokhandlarna som är de 
drivande.  
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Det postmoderna folkbiblioteket, vilket fungerar som en mötesplats, artikulerar 
momentet Möten: 
 

Men det är också intressant, vad folk letar efter då de kommer hit. Nu har vi ju den här verksamheten 
[mötesplats Seved, min anm.], som legat på Seved förut som nu har flyttat in här. Det finns en tanke 
med det också, att de som kommer och frågar om hjälp av en myndighet eller att översätta en 
blankett, eller ta kontakt med nya hyresvärdar, eller vem man ska vända sig till och hur pratar man 
med försäkringskassan och... att de ska se något annat också. Kommer de till en lokal eller 
medborgarcentral där det bara finns det så kanske det inte har hänt något annat, men här händer ju 
fler grejer. De kanske kommer hit med sina barn eller skaffar ett lånekort eller och börjar låna, alltså 
så. Det är ju lite att slå ihop saker.  

Intervjucitat 23 

 
Även om det är en kombination av nya saker som söks hos Garaget, är ett bibliotek trots 
allt en nödvändig ingrediens:  
 

Ja men det finns en gräns även om vi låter andra använda detta är biblioteket en ingrediens där, 
biblioteket ska in där. Det finns en offentlighet i den här lokalen, den kan inte stängas. Så det går 
inte, går inte att göra något helt annat än de ambitioner vi har för då drar man in pengarna. Våra 
medel, de pengar om är avsedda, de har en ambition, om inte den kan uppfyllas, då får del leka någon 
annanstans. Så det... den kollen ska vi ha. Det sista alternativet vi har, är att vi gör ett 
stadsdelsbibliotek.  

Intervjucitat 24  
 
Citatet visar hur folkbiblioteket är det sätt Garaget konkret manifesterar sig som en 
offentlig verksamhet. Även om användarna ska utforma Garaget i enlighet med sina 
önskemål, finns det en given verksamhet för Garaget, biblioteket. Användarna kan alltså 
inte välja att inte ha ett bibliotek i Garaget. Detta eftersom folkbiblioteket är ett sätt att 
begripliggöra verksamheten. Det finns också en risk att brukardelaktigheten ”spårar ur”, 
att den inte följer visionerna bakom Garaget, och då är det sista alternativet att helt 
enkelt göra ett stadsbibliotek. På så vis uppenbarar sig en paradox i implementeringen 
av brukardelaktighet där implementeringen av detta slår emot den politiska legitimiteten 
hos en offentlig verksamhet som folkbibliotek (jfr. Audunson 1996 s. 50).  
 
Genom att Möjligheter arrangerar Garagets diskurs i egenskap av att vara tom 
signifikant har en hegemonisk relation etablerats där Möjligheter framstår som något 
självklart, något i grunden omöjligt att ifrågasätta och artikulera på alternativa sätt.   
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6 (O)Möjlighetsplatser i ett nyliberalt samhälle?  

I avsnitten ovan har jag beskrivit Garaget som en ”egen” diskurs i meningen att 
Garagets artikulation av identifierade betydelsefulla element har varit det centrala. Jag 
har även undersökt de processer i vilka folkbiblioteket fixeras hos Garaget. Den tomma 
signifikanten Möjligheter är, som jag visat, nodalpunkt i den diskurs på mikro-nivå som 
Garaget utgör, men är detta element också nodalpunkt i en bredare diskurs?  
 
Garaget är, som jag skrev inledningsvis, inte ett isolerat fall, utan en av mina 
utgångspunkter är att Garaget är ett i raden av likartade fenomen. Jag beskrev, med 
utgångspunkt i Hvenegaard Rasmussen och Jochumsen (2005), Garaget, 
Dieselverkstaden och Idea store som exempel på postmoderna folkbiblioteksprojekt och 
i de föregående kapitlen redogjorde jag för vad jag ser som Garagets diskurs. Tesen om 
postmoderna folkbiblioteksprojekt har stärkts i det fortsatta uppsatsarbetet genom att jag 
funnit explicita referenser till just dessa två (biblioteks-) projekt. Men hur kan man då 
analytiskt betrakta bandet mellan Garaget, Idea store och Dieselverkstaden? Detta 
undersöker jag i detta kapitel.  
 
I Garagets verksamhetsplan får vi veta att just Idea store är en förebild för det bibliotek 
som ska komma att inrymmas i Garaget: 
 

Konceptet bakom den nya typen av bibliotek är ”Idea store”. I Garaget kommer konceptet att 
anpassas till lokala förutsättningar och Malmös första ”Idea store” öppnas.  

Garaget 2008  

 
I och med Garaget etablerande kommer alltså en ”Malmös första Idea Store” att öppnas. 
Men, som uttrycks i citatet, används Idea Store främst som ett koncept vilket kan, och 
kommer, att anpassas till de lokala förutsättningarna i Malmö. Det kommer alltså att bli 
något unikt malmöitiskt som öppnas, snarare än en ny Idea store. Vad som faktiskt utgör 
det malmöitiska sägs inte uttryckligen, men betraktat utifrån elementet 
Områdesutveckling kan ett malmöperspektiv innebära både ett avsteg från och ett 
närmande till det sociala perspektivet i och med betonandet av ett sammanhållet Malmö 
som kontrast till att se skillnader socioekonomiska skillnader mellan stadsdelar. 
Blennow och Sahlin (2005) kommer i sin uppsats om Välfärd för alla fram till att 
Malmös nya kommunalpolitik till stor del är präglad av en positiv självframställning 
utifrån en elitdiskurs där ”vi” och ”dom” är centrala kategorier och ”dom” ska integreras 
till ett ”vi”. Denna självframställning syftar alltså till att lansera integrationsåtgärder 
som verkar överskuggande för faktiska sociala ojämlikheter.  
 
I Hallbergs (2005) rapport som presenteras i bakgrundskapitlet beskrivs Idea store på 
följande vis:  
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Verksamheten rymmer många möjligheter för de besökande och kännetecknas av konstant 
utveckling, konstant förändring och konstant förbättring gentemot sin omgivning. Fokus är att skapa 
en positiv upplevelse för kunden. Man betonar att verksamheten är väl positionerad i det omgivande 
samhället. Viktiga framgångsfaktorer har varit att sätta in nytt kunnande i verksamheten samt att 
utveckla nya tjänster efter kundernas behov. Byggnadens strategiska läge vid områdets köpcentra 
betonas av ledningen som den mest avgörande framgångsfaktorn.  

Hallberg 2004 s. 17  

 
Citatets uppsättning av begrepp har likheter med olika beskrivningar av Garaget. Fokus 
ligger på möjligheter, utveckling och omvärldsorientering i en utsaga som sätter 
upplevelsen i främsta rummet i likhet med hur Garaget artikulerar Att se individen.  På 
Idea Stores hemsida står följande syfte beskrivet:  
 

Our objectives are to bring the community together and to empower individuals to help themselves, 
whether it is learning to read, pursuing hobbies, expanding their knowledge or seeking a job. 

 Idea Store 2008 

 
Utsagan är snarlik hur Garaget artikulerar Möjligheter tillsammans med Att se individen. 
Det är individen som ska stärkas föra att kunna praktisera ”självhjälp”, och det 
övergripande syftet är samhällsekonomiskt men uttrycker också att alla ska ha möjlighet 
att utföra en hobby.    
 
Dieselverkstaden beskriver på sin blogg sin biblioteksverksamhet som följer: 
 

Ett ganska ungt och mycket annorlunda bibliotek som satsar på ny teknik och stora upplevelser. 
Drivs i privat regi av ett personalkooperativ, på uppdrag av Nacka kommun. 

Dieselverkstaden 2008 

 
Dieselverkstaden kan alltså sägas ha löpt NPM-steget fullt ut då verksamheten har 
genomgått en form av privatisering och nu drivs som ett personalkooperativ. Hur 
framtiden ser ut för Garaget beträffande driftsformen är osäkert. I verksamhetsplanen får 
vi veta att: 
 

De boende i närområdet kommer på sikt att vara en stor och viktig resurs även i skötseln och driften 
av Garaget. Förvaltningarna som ingår i partnerskapet bakom Garaget har som ambition att låta en 
brukarstyrelse eller motsvarande ta över ansvaret för Garaget.  

Garaget 2008 

 
Det något vaga ”brukarstyrelse eller motsvarande” gör gällande att Garaget inte med 
nödvändighet måste drivas i kommunal regi. Dock elaboreras det inte utan Garagets 
framtid lämnas öppen beträffande driftsform.  
 
I en intervju uttrycks just ambivalensen kring folkbiblioteket och Idea Store på ett 
intressant vis: 

 
Och Idea store hade ju alla cheferna varit på så det var ju jättebra. Och det är säkert jättebra, men det 
handlar ju om att man mer har bytt namn på biblioteket, att man jobbar utifrån ett lite nyare koncept, 



 49

där biblioteket är en del, en viktig del. Och man hade väldigt slitna stadsdelsbibliotek som man var 
tvungen att göra något åt.  

Intervjucitat 25  

 
På samma gång som det finns en viss skepticism till det nya i formen Idea store, uttrycks 
det nya konceptet som en nödvändighet då stadsdelsbiblioteket till exempel var väldigt 
slitna. Att byta namn på biblioteket och arbeta utifrån ett nytt koncept blir ett sätt att 
lämna de slitna stadsdelsbiblioteken bakom sig. Skepticismen uttrycks genom att det 
som förefaller vara något helt nytt i själva verket är ett namnbyte. Denna skenbara 
förnyelse för resonemanget in på Mats Alvessons tankar om grandiositet. 
 
Utsagorna vittnar om det nya Framtidens Bibliotek som något revolutionerande, men 
som inte skiljer sig från ”vanliga bibliotek” över huvudtaget. Mats Alvesson (2006) 
beskriver i sin Tomhetens triumf begreppet grandiositet som en trend som idag präglar 
vårt samhälle. Ytterst handlar grandiositet om att klä företeelser, fenomen, relationer 
och ting i ord som förskönar dem. Grandiositet syftar på en narcissism hos 
organisationer, företag och myndligheter där tilltron på föränderlighet och 
utvecklingspotential med enkla medel är stor. I den grandiosa formuleringen finns en 
vilja att lyfta sig utanför det vardagliga och stärka den egna 
gruppen/företaget/myndigheten i ett samhällsklimat präglat av konkurrens (Alvesson 
2006 s. 27-29). 
  
Garagets Dialoglabb kan ses som ett exempel på hur Möjligheter artikuleras på ett 
grandiost vis:  
 

Genom att etablera ett dialoglabb vill vi utveckla en kompetens kring möten och dialog, som 
förstärker det förhållningssätt som Malmö stads utvecklingsarbete karaktäriseras av. Dialoglabbet ska 
sprida denna kunskap och vara en naturlig källa för den som söker kunskap kring medborgardialog 
kopplat till verksamhetsutveckling. 

Garaget 2008 

 
Att på detta vis framhålla utvecklingsarbetet i den egna kommunen som något idealt kan 
kopplas till hur Johannisson (2006) menar att alliansdiskursen skapar kultur som något 
som syftar till att marknadsföra en plats och sätta den i ett positivt ljus. Här sker det 
genom att lyfta fram demokratiska dialogprocesser som något karaktäristiskt för Malmö 
stads arbete. Genom att inte utveckla vilket förhållningssätt det är som Malmö stads 
utvecklingsarbete präglas av utan enbart presentera det som ett föredöme, skapas en 
hegemonisk relation som förebygger motargumentation – ingen kan väl påstå att möten 
och dialog inte är goda redskap.  
 
Den retoriska organisationen av utsagan kan därför sägas ha en grandios prägel (jfr 
Alvesson 2006). Detta kan liknas vid hur servicemarknadsföringen kom att artikulera 
kundorientering som ett ”nytt” element för att vinna större legitimitet, trots att elementet 
varit en del av den övergripande marknadsföringsdiskursen under hela dess alltsedan 
dess förekomst (Skålén et al 2008).  
 
Skålén et. al. beskriver utvecklingen av servicemarknadsföringsdiskursen som ett led i 
vidgandet av det nyliberala frihetsbegreppet där de fria, aktiva individerna integreras 
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djupare i samhället genom en produktion av diskursiv frihet (Skålén et. al. 2008 s. 145). 
Det sätt som Möjligheter artikuleras i den diskurs jag beskriver, kan ses som en likartad 
produktion av diskursiv frihet eftersom individerna inges hopp och motivation och 
vidare subjektiveras som engagerade och aktiva samhällsmedborgare. 
 
Idea Store har i sin framtoning ett väldigt starkt fokus på just varumärket Idea. I 
uppsatsen av Lagerhammar och Landin påpekas det att Idea Store genom kombinerandet 
av marknadsföring och marknadsundersökningar i kombination med den extensiva 
kundorienteringen, har genomfört en fruktbar marknadsorientering (Lagerhammar och 
Landin 2007 s. 75). Idea Store beskriver sig vidare som ”truly customer-focused” (Idea 
Store 2008). Skålén et. al. (2008 s. 143) gör gällande att profileringen av verksamheter 
som kundorienterade är det främsta kännetecknet för servicemarknadsföringsdiskursen, 
där kunden på så vis blir verksamhetens imperativ. Hos Idea Store kan denna kundism 
utgöra en hegemonisk intervention, då dess mantra upprepas gång på gång och blir den 
främsta legitimitetsfaktorn för organisationen (Lagerhammar och Landin 2007 s. 75). 
Hos Garaget skiljer sig språkbruket från det hos Idea Store främst på den punkt att det 
inte lika fullt är marknadsorienterat i benämningen av bibliotekets användare. Hos 
Garaget kallas dessa användare och brukare men aldrig som hos Idea Store kunder. 
Innebörden i begreppet tycks dock vara densamma oavsett benämning, som jag har visat 
med tanke på hur Garaget artikulerar elementet Att se individen. Skålén et. al. menar att 
servicemarknadsföringen har orsakat en omartikulering av kundens subjektsposition i 
och med att de fysiska produkterna har blivit sekundära i relation till kundupplevelsen. I 
den nya artikulationen av marknadsföringsdiskursen sammanfaller produktion och 
konsumtion i ”moment of truth”, det interaktionsögonblick där kund och frontanställd 
möts. Kundupplevelsen blev också den primära legitimitetsstrategin för 
servicemarknadsföringsdiskursen (Skålén et. al. 2008 s. 126-129). Detta ser vi exempel 
på hos både Garaget, Idea Store och Dieselverkstaden, där upplevelsen är i centrum.  
 
Tidigare artikuleringar av marknadsföringsdiskursen hämtade sin legitimeringsgrund 
främst i elementen kostnadseffektivitet och kvalitet, men nu då kundupplevelsen blir 
primär får det till följd att de anställdas professionella identitet en flytande signifikant då 
den artikuleras från flera diskurser samtidigt; den traditionella marketing management-
diskursen enligt vilken anställdas konformitet till rådande normer i organisationen 
prioriteras, och servicemarknadsföringsdiskursen där anställda i högre grad ska vara 
flexibla för olika typer av kunder (Skålén et. al. 2008 s. 126-129). Detta är av stor 
relevans för de postmoderna folkbiblioteksprojekten jag behandlar där traditionella 
NPM-begrepp som målstyrning och effektivitet får stryka på foten till förmån för likartat 
NPM-influerade men mer abstrakta begrepp som den nämnda upplevelsen. Vestheim 
(1997 s. 448) talar om det ”instrumentella misstaget” som en risk med inflytandet från 
NPM inom folkbiblioteken. Med detta menas att relationen mellan biblioteket och dess 
användare avhumaniseras då skiljelinjen mellan relationen som socialt samspel och som 
service till en kund blir allt mer diffus. Med tanke på hur nodalpunkten för Garagets 
diskurs, Möjligheter, artikuleras, där NPM artikuleras tillsammans med ett socialt 
perspektiv, tycks det som att Vestheims farhåga ställs inför en ny problematik då den 
skiljelinje som omtalas verkar ha börjat suddas ut, på ett ganska subtilt vis.  
 
Garaget bedrev inför invigningen av lokalen en ambitiös marknadsföringskampanj där 
man anlitade en reklambyrå för att föra fram det budskap man önskade nå ut med. 
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Tillsammans med reklambyrån skapades vad som kan sägas vara en visuell bild av 
varumärket Garaget.  
 

Den var ju klart annorlunda, i förhållande till hur Malmö stad brukar marknadsföra sig. Det som 
gjorde att vi valde att marknadsföra oss på så sätt, det handlade om att vi redan för ett år sedan i 
relation till de här workshopsen ville skapa någon form av mystik och så, vad är det för något. Då var 
det någon som sa att kommer ni inte ihåg den här kampanjen för 3, det var bara en trea liksom. Så vi 
kanske bara ska ha Garaget, sen när den här byrån vi anlitade presenterade den här kampanjen så 
köpte vi det bara rakt av för det var väldigt nära det vi hade tänkt på i förhållande till 
mobiltelefonkampanjen  

Intervjucitat 26 

 
Skapandet av mystik kring Garaget artikulerar nodalpunkten Möjligheter på så vis att 
det obestämda får en framskjuten position. Marknadsföring har ibland betraktats som 
något som inte riktigt hör hemma inom biblioteksvärlden. Här tycks det som att 
marknadsföring har fått en förändrad status och istället är något nödvändigt för att en 
verksamhet ska få användare. Det faktum att Garaget vände sig till ett privat företag för 
att få hjälp med en effektiv marknadsföring tyder på en koppling till NPM-diskursen. 
Men det finns också hos Garaget ett visst avsteg från NPM-diskursen beträffande 
marknadsföringskampanjen: 
 

Att man ska ha en annan slogan. Det tror jag. Fast det är kanske också lite så reklamarbetartänk… 
haha. Jag menar folk blir ju helt förvirrade av de här LÄS; RAR, äventyrsbana och skateboardramp. 
Jaha, var är äventyrsbanan, var är klätterväggen? Var är dvd-filmerna?  

Intervjucitat 27 

 
Utsagan ovan vittnar om att det finns problem relaterade till den effektsökande 
marknadsföringen. Människor blir nämligen förvirrade och tror att det som står på 
reklambladen är vad de verkligen kommer att finna då de anländer till Garaget. Att detta 
sedan inte finns legitimeras genom artikulationen av Möjligheter; vad som helst är ju 
möjligt hos Garaget. På så vis är Möjligheter en form av illusionsnummer (Alvesson 
2006 s. 30) där formen blir viktigare än innehållet.  
 
I Landin och Lagerhammars (2007) uppsats om Idea store kommer man fram till 
följande slutsats:  
 

Vi menar att Idea Stores har använt sig av nya, marknadsinriktade metoder hämtade från den privata 
sektorn för att förstärka folkbibliotekets traditionella, demokratiska roll och för att kunna hålla kvar 
vid värdegrunden genom att stärka sin position i en konkurrensutsatt och föränderlig omvärld. 

Landin och Lagerhammar 2007 s. 93 

 
Det ”marknadsinriktade” ses i denna slutsats främst som en metod, som är kompatibel 
med vad man kallar en traditionell, demokratisk roll. Att marknadsorienteringen inte är 
en neutral process förbises vilket tyder på NPM-inflytandets hegemoni.   
 
Utifrån ett bredare perspektiv kan det hävdas att dessa verksamheter tillsammans utgör 
en ekvivalenskedja, eftersom det finns en faktor som utgör en sorts grund för var och en 
dessa verksamheter. Denna faktor är det ambivalenta förhållandet till folkbiblioteket. 
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Precis som de element som formar Garagets diskurs, står Garaget, Dieselverkstaden och 
Idea store i opposition till elementet folkbiblioteket i betydelsen det traditionella 
folkbiblioteket, men söker samtidigt artikulera denna flytande signifikant i enlighet med 
sin ekvivalenslogik. Det finns således en önskan hos de postmoderna 
folkbiblioteksprojekten att inlemma elementet folkbiblioteket men för att detta ska ske 
så måste betydelsen hos elementet förändras.  
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7 Slutsatser och avslutande kommentarer 

Jag har nu kommit till den punkt då det är dags att avsluta uppsatsen och diskutera mina 
frågeställningar och dra slutsatser utifrån min analys. Jag inleder med att diskutera de 
mer smala frågeställningarna för att sedan gå över till att dra mer generella slutsatser 
utifrån syftet. Till sist reflekterar jag över det tillskott jag förhoppningsvis bidragit med i 
och med min studie samt hur framtida studier skulle kunna utformas. Jag gör också 
några reflektioner kring teorin och metoden för uppsatsen.  

7.1 Användare, behov och vision  

7.1.1 Användarna  
Artikulationen av användarna i Garagets diskurs är vid första anblicken präglad av ett 
socialt perspektiv, där alla ska använda Garaget, och det är av vikt att alla känner sig 
välkomna. Man kan också se det som att det folkbildande perspektivet uttrycks, då 
ingen ska uteslutas från det lärande som kan ske i Garaget. Dock kan människor utesluta 
sig själva, som våldsverkare och aktiva missbrukare. På detta vis kommer tryggheten för 
flertalet före allas rätt till att använda Garaget. Härmed åskådliggörs en paradox hos 
Garagets användarsyn, då syftet i verksamhetsplanen är att särskilt se till de grupper som 
har svårt att göra sig hörda i samhället. Genom att utestänga icke-önskvärda användare 
skapar sig Garaget som en del i ”det attraktiva Malmö”, vilket artikulerar element från 
en mer marknadsorienterad diskurs.  

7.1.2  Behov  
Trots att det i utsagorna generellt talas ganska lite om behov, har jag sett att behov 
faktiskt konstrueras enligt några premisser. Först och främst har människor behov av att 
bli sedda – Garaget ska se individen och lyssna in hennes förutsättningar; tillgodose var 
och ens intresseområden. Detta kräver en flexibel verksamhet och en personal som är 
engagerad och ser människan. Här kan man se flera paralleller. Dels till 
servicemarknadsföringsdiskursen, enligt vilken personalen vävs in i skapandet av 
service och ”moment of truth” – Dels individperspektivet, där man inte ska se grupperna 
utan människorna med de konkreta behoven och intressena. Liberalismens syn på 
individers rättigheter (referera).  
 
Människor har även behov av både trygghet och flexibilitet. Garaget ska tillgodose båda. 
Personalen ska vara det konstanta – de som ger trygghet. Rummet ska vara flexibelt så 
att det hela tiden händer nya saker. ”det snabba samhället” där det alltid händer saker. På 
grund av just detta ska Garaget också ge trygghet i en begränsad del av rummet. Genom 
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att Garaget kopplas till Välfärd för alla blir det en del av formandet av ett nytt 
sammanhållet Malmö. 
 
Tuominen som har analyserat användarperspektivet menar att inom detta subjektiveras 
bibliotekarien som expert på att uttolka användarnas underliggande behov medan 
användaren själv konstrueras som mindre vetande (2007). I den modifiering av den 
övergripande användardiskursen som sker hos Garaget dock, är relationen på ett plan 
ojämlik åt andra hållet. I och med att element från servicemarknadsföringsdiskursen 
artikuleras blir användaren subjektiverad som ”kunden som gud” – den individ vars 
behov och önskemål den anställde ska vara lyhörd inför men inte kan förekomma.  

7.1.3 Visionerna  
Garaget kan beskrivas som ett visionärt projekt vilket syns inte minst i artikulationen av 
Möjligheter som själva grunden för Garaget samt i inlemmandet av Mänskliga 
Rättigheter som en legitimering för diskursen. Visionerna hos Garaget är på så vis 
präglade av det som Alvesson (2006) kallar grandiositet. Det finns inga gränser för, och 
möjligheterna är oändliga, för vad som kan ske inom Garagets ramar. Inte minst vittnar 
artikulationen av folkbiblioteket om detta. Garaget skapar sig som en nödvändighet 
genom att artikulera ”Framtidens folkbibliotek”. Just framställandet av nödvändighet är 
ett kännetecken för hegemoniska relationer. I Garagets diskurs förespås en kris för 
biblioteken enskilda institutioner. Då folkbiblioteken i sin traditionella form inte längre 
fungera som mötesplatser, men inte heller fullständigt överges blir Garagets visionära 
projekt en utväg, eftersom man framställer det egna projektet med brukardelaktighet i 
centrum som en lösning. Vidare är språket som präglar utsagorna ytterst visionärt, i 
synnerhet såsom momentet Möten artikuleras – i Garaget möts olika världar och 
människor utvecklar en högre grad av förståelse för varandra.  

7.2 Relationen mellan Garaget och NPM 
Det sociala perspektivet och den NPM-inriktade marknadsorienteringen, de två 
kategorierna som i tidigare studier har setts som oförenliga, artikuleras tillsammans i 
diskursen. Antagonismen mellan dem har upplösts i och med att man på ett lyckat vis 
artikulerar element från de båda i vad som etableras som en totalitet. Till stor del beror 
detta på att den tomma signifikanten Möjligheter är en flytande signifikant som har 
relationer till de båda antagonistiska diskurserna. I och med att denna signifikant har 
blivit nodalpunkt hos Garagets diskurs förenas demokrati/marknad på ett sätt som är 
kompatibelt med en NPM-diskurs. Som Johannisson (2006) påpekar, lyckas denna 
diskurs (av henne kallad alliansdiskursen) integrera en syn på kulturen som egenvärde 
och som ett instrument. Detta är vad jag tror sker på ett framgångsrikt vis i Garagets 
diskurs.  

7.3 Folkbibliotekets status hos Garaget 
Sättet folkbiblioteket artikuleras är dubbelt och paradoxalt. För det första artikuleras det 
som en nödvändighet – man framställer Garaget som ”Framtidens folkbibliotek” och 
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försöker vidga den hegemoniska interventionen som den tomma signifikanten 
Möjligheter utgör till att inrymma folkbiblioteket. Men samtidigt artikuleras Garaget 
som folkbibliotekets antagonist, man är allt det som det traditionella folkbiblioteket inte 
är. Folkbiblioteket är därför i Garagets diskurs vad jag vill kalla en omöjlig position. 
Samtidigt som detta element kommer att utgöra den antagonist ekvivalenslogiken 
artikuleras gentemot är folkbiblioteket också ett element man strävar efter att fixera 
genom att artikulera i enlighet ekvivalenslogiken. På så vis är folkbibliotekets identitet, 
dess status, hos Garaget högst flytande. Då Garaget vare sig kan artikulera 
folkbiblioteket som en antagonist eller fullständigt inlemma det i en positiv artikulation 
som en del av ekvivalenslogiken, blir folkbibliotekets status fortsatt flytande och 
”omöjlig”. 

7.4 Avslutande kommentarer 
Det är nu min förhoppning att jag lyckats problematisera de komplexa relationerna som 
hos de postmoderna folkbiblioteksprojekten som Garaget etableras mellan ett mer 
”traditionellt” socialt perspektiv och ett NPM-influerat marknadsorienterat dito och som 
gör folkbibliotekets status svårbestämbar i diskursen. Genom att använda mig av 
diskursteorin har jag kunnat se vilka moment som organiserar Garagets diskurs och hur 
folkbiblioteket kommer att inta en ”omöjlig plats” genom att samtidigt utgöra en 
flytande signifikant i, och antagonist till, Garagets diskurs. Min analys lämnar dock flera 
frågor inför framtiden. Jag ser det som en utmaning för framtiden att vidare undersöka 
hur NPM-diskursen, i synnerhet servicemarknadsföringsdiskursen, på 
folkbiblioteksområdet etablerar hegemoniska förhållanden där den framställer sig själv 
som en ”naturlig utveckling”. Att dekonstruera en sådan denna hegemoni, detta som 
framställs som ”en naturlig utveckling”, tror jag är fruktbart, inte bara för forskningen 
inom biblioteks- och informationsvetenskap utan också för just folkbiblioteken eller de 
projekt som inkluderar biblioteksliknande verksamheter. Att inte acceptera NPM som 
något givet att anpassa sig till; att som Vestheim (1996 s. 448) skriver, inte begå ”det 
instrumentella misstaget” blir en allt större utmaning då NPM tycks ha hegemoniserat 
den språkliga organisationen av ”demokrati”.  
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Bilaga 1: Analysmaterialet 

Blogginlägg: 
• Boende diskuterade nyfikenhet och kommunikation.  
• Soppdebatt 

Informationsafficher:  
• Biblioteket i Garaget. Finns det böcker i framtidens bibliotek?  
• Jobshop (Publicerad på Garagetbloggen) 
• Urbant centrum (Publicerad på Garagetbloggen) 
• Välkommen på dialogträff! (Publicerad på Garagetbloggen) 
• Öppen debatt (Publicerad på Garagetbloggen) 

Intervjuer: 
• Intervjuperson A  
• Intervjuperson B 
• Intervjuperson C  
• Intervjuperson D  

Webbpresentation: 
• Det här är Garaget. 

Verksamhetsplan: 
• Verksamhetsplan 2008 
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Bilaga 2: Intervjuguide  

 
Garagets identitet och vision 

• Berätta lite om ditt arbete med Garagets. 
• Beskriv Garaget, vad uppfattar du vara de viktigaste komponenterna? 
• Berätta lite om visionerna med Garaget? MR, deltagardemokrati, tummelplats…  
• ”Möjlighetsplats” – hur har ni arbetat fram denna beskrivning? Berätta mer om 

den! 
• Hur har ni jobbat med marknadsföring? 
• Hur ser du på en beskrivning av Garaget som ett bibliotek?  

 
Användarna och området - behoven 

• Beskriv området Södra Sofielund? 
• Vilka riktar sig Garaget till? (Livsstil, sociala grupper?) 
• Hur skulle du beskriva deras behov?  
• Vad förväntas av användarna/besökarna (hur aktiva ska de vara och hur aktiva 

/får/ de vara)? 
• Hur ser relationen till Välfärd för alla ut? 

 
Fokusera: 

• Visionerna 
• Vilken typ av plats Garaget ska vara  
• Användarnas roll och behov samt hur man jobbat med invånarna i stadsdelen 

Södra Sofielund 
 


