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Vart är vi på väg och vart vill vi ta vägen? 
 

Av: Nick Jones, Forumbiblioteket Nacka  
 
Under två veckor i januari reste jag runt i England och besökte bibliotek, biblioteksprojekt och 
biblioteksforskare. Resplanen var planerad och beslutad i god tid innan avresa. De jag bokade in 
möten med representerade biblioteksverksamheter eller bibliotekstankar som jag ville möta och ta 
intryck av. Samtliga tillfrågade välkomnade mig och jag fick träffa både personer som var aktiva 
i större nationella nätverk och projekt såväl som lokalt verksamma personer i Portsmouth och 
Sheffield samt på olika platser i Liverpool och London. Jag hade många frågor med mig  i 
bagaget. Den röda tråden utgjordes av att de alla på något sätt förhöll sig till det man i England 
kallar social inklusion/exklusion. Detta begrepp – social exklusion – nämns ofta och av många 
just nu i England. Man har exempelvis inrättat en ministerpost i regeringen med ansvar för just 
social exklusion. Samtidigt verkar det svårt att fastställa vad begreppet egentligen betyder. Ibland 
används det lite på samma sätt som Alliansen använde sig av begreppet ”utanförskap” i den 
senaste valrörelsen. Ibland tycks begreppet faktiskt betyda något och rör förtryckande strukturer 
och orättvisor. Utifrån den röda tråden hade jag delat in mina frågor i olika överlappande teman: 
”folkbiblioteket i lokalsamhället och brukarinflytande”, ”öppet för alla”, ”uppsökande arbete”, 
”att göra skillnad där det som mest behövs” och ”var befinner sig folkbiblioteket och vart är vi 
egentligen på väg?”. Det här handlar om några av de tankar som väcktes i samtalen om vart 
folkbiblioteken är på väg och om rollen som verksamheter och platser öppna för alla. 
 
För några år sen läste jag rapporten Open to All? The Public Library and Social Exclusion som 
återgav slutsatserna i ett stort forskningsprojekt. Kort därefter läste jag rapporten Overdue: How 
to create modern public library service som fått ett stort genomslag i England. Dessa läsningar 
gjorde stort intryck på mig. Jag slogs bland annat av hur de generella nulägesbeskrivningarna av 
det engelska folkbiblioteket har väldigt många likheter med hur man idag, generellt, tycks 
uppfatta läget för det svenska folkbiblioteket. Gemensamt är bland annat att antalet bibliotek 
minskar, besöken och utlånen minskar, klyftorna i biblioteksanvändandet och bokläsandet ökar 
och man ser stora svårigheter när det gäller att nå de så kallade ickeanvändarna eller dem som 
inte traditionellt besöker folkbiblioteket. Skillnaden är dock väldigt stor i HUR man beskriver 
denna nedåtgående utveckling. Samtidigt som man pekar på många utvecklingsområden och stor 
potential, pratar man i England om ett folkbibliotek som ”sömngår” en katastrofal framtid till 
mötes. En förändring måste till! Folkbiblioteken måste återupplivas och det måste ske nu, innan 
det är för sent. Jag upplever att språket i beskrivningarna av det svenska folkbiblioteket inte alls 
har samma udd, in te samma allvar eller att det karaktäriseras i lika ödesmättade ordalag. Kanske 
har vi inte anledning att vara lika oroade? Eller så vet vi inte vart vi är på väg.  
 
I många samhällsfrågor upplever jag att diskussioner och problembeskrivningar som anammats i 
England dyker upp i Sverige ett antal år senare. Jag kan ge många exempel på detta, men tillåter 
mig här bara två: I början på nittiotalet i samband med mordet på Stephen Lawrence och de 
efterföljande utredningarna pratade man i England om institutionell rasism och strukturer som 
diskriminerar dem som benämns som ”invandraren”. 2006 publicerades i Sverige en omfattande 
SOU i detta ämne som tystades ned och försvann, näst intill obemärkt. Problemen är på intet sätt 
lösta i England. I Sverige kan man befara att vi ännu inte ens är redo att kännas vid dem. Mitt 
andra exempel handlar om synen på offentlig sektor. I slutet på sjuttiotalet i Thatchers England 
pratade man om behovet av systemskifte, utförsäljning, avbyråkratisering, decentralisering, 
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nedmontering och fragmentering av offentlig sektor. Statsvetaren Stig Montin använder begrepp 
som marknadisering och decentralisering för att beskriva liknande processer som började i 
Sverige i slutet av åttiotalet. Författaren Lars-Olof Pettersson beskriver i boken Från rivstart till 
stopplag med hjälp av tre datum från åren 1985, 1991 och 1994 på ett målande sätt hur detta 
systemskifte såg ut i Sverige och hur vårt sätt att se på välfärden och offentlig sektor förändrades. 
Många av mina informanter uppehöll sig länge och väl vid vad systemskiftet inneburit i England 
– ett arv som fått betydande konsekvenser för det engelska folkbiblioteket. 
 
John Vincent samordnar och driver ett nätverk som arbetar med social exklusion i relation till 
bland annat folkbibliotek. Nätverket bildades för att ta till vara kunskaperna från det tidigare 
nämnda forskningsprojektet, ”Public Library Policy and Social Exclusion”. John Vincent minns 
en offentlig sektor som 1997 ”låg i ruiner”. Det var året som Labour segrade stort i valet och 
övertog regeringsmakten från de ”konservativa”, som då styrt landet sedan 1979. Helen 
Carpenter, projektledare för ”Welcome To Your Library”, minns det som att, ”den högra handen 
inte visste vad den vänstra gjorde. Man hade tappat kontrollen”. En översyn av offentlig sektor 
inleddes. Frågor om organisation, ansvarsutkrävning, nationell likvärdighet, utvärdering, 
resursfördelning, styrning, kvalité och kartläggningar hamnade högt upp på dagordningen. 
Granskningskommissioner tillsattes, externa inspektörer anlitades och nu skulle man undersöka 
huruvida man fick ut bästa värde (”Best Value”) och samhällsnytta för de skattemedel som 
spenderades. 
 
2001 var det folkbibliotekens tur att granskas av en statligt tillsatt granskningskommission. Och 
2002 kom deras rapport Building Better Library Services. Även om man betonade 
folkbibliotekets oerhörda potential beskrevs en negativ trend: bibliotekens svårigheter med att 
svara på varför man erbjöd den service man gjorde, vilka effekter denna service hade och hur 
man ibland till och med hade svårt att beskriva hur man egentligen gjorde det man sade sig göra. 
Folkbiblioteken fick kritik för att man hade dålig koll på vad både användare och ickeanvändare 
ville ha och vad de faktiskt behövde. Det påvisades att man inte arbetade tillräckligt mot grupper 
och individer som inte redan använde sig av folkbibliotek, man kopplade inte sina verksamheter 
till nationella och mer generella mål. Kommissionen identifierade svaga ledarskap, otydlig 
styrning och dålig ansvarsutkrävning. Förändringsbehovet blev tydligt. 
 
Charles Leadbetters rapport Overdue (2003) innehåller ett resonemang om hur denna förändring 
borde se ut. I introduktionen säger han dock att det tar cirka 5-10 år att vända en utveckling på ett 
offentligt verksamhetsområde och att förändringsarbetet därför måste påbörjas omedelbart. 
Samtidigt beskrivs ledarskap, en öppen diskussion och ett brett erkännande av de hinder och 
problem som man måste övervinna, som förutsättningar för ett framgångsrikt förändringsarbete. 
Leadbetter tillägger att ledarskapet saknas och att många som arbetar med folkbibliotek befinner 
sig i ett ”förnekelsetillstånd”. Utifrån Leadbetters många framsynta utvecklings- och 
förändringsförslag publicerade Department for Culture Media and Sport, Framework for the 
Future (2003) – ett dokument som skulle utgöra ett nationellt strategiskt ramverk för de närmsta 
tio åren och tydliggöra regeringens vision för folkbibliotekets roll i samhället. Man skulle kunna 
beskriva det som en nationell folkbibliotekspolitik som ena r kommuner och lokala 
bibliotekssystem kring gemensamma målområden. Utmaningarna är stora men om man åtgärdar 
oförmågan att definiera, beskriva och kommunicera sin identitet, vad som är unikt med just 
folkbiblioteket, sin ”mission” och sin roll i ett modernt samhälle – är möjligheterna stora.  
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Alla som mottog mig så vänligt på min rundresa var oerhört upptagna med detta formulerande av 
biblioteksverksamhetens roll och identitet. Förslagen var många och tankeväckande. Några korta 
exempel: Biblioteksforskaren Shiraz Durrani betonar den sociala inkluderingen och att 
folkbiblioteket inte har något egenvärde utan måste få sitt verksamhetsmandat och sin legitimitet 
från (lokal-)samhället, ”folkbiblioteken måste omformuleras utifrån omvärlden både lokalt och 
globalt”. Bibliotekschefen och biblioteksforskaren John Pateman hävdar bestämt att ett 
klassperspektiv måste anslås, ”folkbiblioteken måste bli relevanta för grupper som tidigare ansett 
dem irrelevanta”. Helen Carpenter pratar om att folkbiblioteken måste bryta ned upplevda 
trösklar och hinder som förhindrar grupper och individer att inta folkbiblioteket. John Keane och 
Chester Morrison som är verksamma i Liverpool berättar om behovet av att bryta upp och 
förändra en rådande ”bibliotekskultur”. Fler exempel skulle kunna listas. 
 
Nagelfarningen av offentlig verksamhet har varit drabbande för folkbiblioteken i England. 
Exempelvis lades 21 bibliotek ned under de första sex månaderna 2006 och ytterligare 67 
folkbibliotek granskades med nedläggning som möjlig utgång. Detta tilltrots så görs många 
intressanta saker på biblioteksområdet i England vilket min rundresa övertygade mig om. Det 
fanns många positiva exempel att inspireras av och små frön att jobba vidare med. Erfarenheten 
från England berättar dock om hur en svår situation kan bli än svårare till följd av bristande 
medvetenhet och en handfallenhet inför frågor man egentligen själv långt tidigare borde ha 
formulerat, och försökt besvara. Hur ser man egentligen på folkbibliotekets roll, identitet, mål 
och mening i förhållande till ett modernt samhälle? Hur skapas de relevanta biblioteken?  
 
Under samtalen kring temat ”öppet för alla” kom vi ofta in på vad för sorts plats folkbiblioteket 
egentligen är. En viktig del i dokumentet Framework for the Future var att folkbiblioteket där 
beskrevs som en viktig aktör i arbetet med social inklusion/exklusion och social sammanhållning. 
Folkbiblioteket roll som ett socialt rum och mötesplats i lokalsamhället betonades. Biblioteken 
kopplades på ett övertygande sätt till frågor om sociala klyftor, orättvisor och till 
samhällets/politikens övergripande mål och utmaningar. Denna koppling tycker jag att vi är 
dåliga på i Sverige. Man säger att folkbiblioteket är ett offentligt rum - en viktig offentlig 
demokratisk mötesplats. Om det i sig självt är viktigt att människor, vilka som helst, möts och 
tillsammans befinner sig på en offentlig plats så skulle vi ju bara genom att öppna våra dörrar för 
allmänheten vara viktiga. Är det så? Måste vi inte göra något, åstadkomma något? Jag tror inte att 
vi undersökt detta tillräckligt. 
 
Jag har tidigare försökt skriva om en gåvans logik där delandet kan bli ett sätt för en exkluderad 
att inkluderas och bli delaktig genom att bekräfta en överordnad givare på givarens villkor. Här 
pratar jag om allas faktiska rätt till sin beskärda del av det som är gemenskapens delar. 
Gemenskapen i det här sammanhanget är folket och delarna utgör sammantaget så mycket mer än 
ekonomi. Det handlar om vad som är det verkliga, tillåtna, riktiga, tillgängliga, legitima, synliga 
och normativa. Det är stora och svåra frågor som jag rör vid och det finns definitivt inte några 
entydiga svar. Den franske filosofen Jaques Ranciere har dock på senare tid hjälpt mig att fundera 
på dem. Hans begrepp ”polis” används inte bara för att beskriva vårt etablerade polisväsen. Med 
hans ord är det snarare är det snarare den process som vill övertyga om att alla gemenskapens 
delar inom en befintlig politisk ordning har redovisats, räknats och tilldelats sin korrekta plats. 
Polis skriker ut att det man identifierat som folkets gemensamma delar har delats ut så att var och 
en har fått sin beskärda del. Polis bestämmer alltså vad eller vilket som får framträda, vara del av 
folket, vara synligt och identifierbart. Den avgör exempelvis vems och vilket tal som är verkligt 



 5 

och begripligt samt avgränsar fältet för möjliga erfarenheter. Polis kan beskrivas som det vi i 
vardagstal kallar politik.  
 
Politiken är dock i Rancieres mening något helt annat. Politiken inleds med felräkningen och 
feltilldelningen av gemenskapens delar och ett konstaterande att det finns delar av befolkningen 
som inte har någon del. Denna orätt är den plats där politiken har sin början. Det kan kallas för en 
”orätt” då Ranciere ser jämlikhet som en grundförutsättning. Detta är viktigt. Han ser jämlikhet 
som det tillstånd som råder mellan människor i egenskap av kommunicerande varelser. Det kan 
aldrig vara rätt att några skall tilldelas så mycket mer och andra så mycket mindre av det som är 
gemenskapens delar. ”Politik är den aktivitet vars grundläggande princip är jämlikhet”, säger han. 
Politik är här synonymt med demokrati – med folkets, eller demos, framträdande. Demokrati 
handlar alltså om skapandet av en scen på vilken folket framträder, skapar mening, och det är där 
som individer uppenbarar sig som politiska subjekt. Offentliga rum kan alltså utgöra sådana 
scener där folket kan framträda. Och det är genom att framträda och synas som grupper och 
individer blir del av det som bestäms som folket. 
 
Något förenklat så kan man peka på tre dominerande sätt att beskriva vad som är offentliga rum. 
Den första beskrivningen säger att det är alla öppna rum för rekreation och underhållning som 
används av den publik som där anses lämplig att släppa in. Den andra beskrivningen säger att det 
är ett rum för interaktioner och möten som är helt fria från manipulation, styrning och påverkan 
från mäktiga institutioner/aktörer. Den tredje säger att de offentliga rummen/et är där konflikten 
mellan de två förstnämnda och motsatta uppfattningarna utspela r sig. Vilket betyder att ett rums 
status som offentligt är något som skapas just av konflikten om det offentliga rummets art och 
natur. Klart är att offentliga rum produceras och produktionen av det offentliga rummets 
placering – vad som är och inte är ett offentligt rum och var det ligger - och ramar är 
meningsskapande och kan utgöra begränsningar och exklusion och att man tvingar på människor 
tillhörigheter och identiteter. Men om man börjar prata om det offentliga rummets ramar och dess 
natur och hur det befolkas så kan det utgöra en motor för gränsförskjutningar, inklusion och 
förändringar för fördelningsprincipen för gemenskapen delar. 
 
Jag har nyligen börjat arbeta på ett bibliotek i ett stort köpcentrum och vet att det finns många 
andra folkbibliotek belägna i köpcentrum runt om i landet. Det är en bra och intressant placering. 
Det är bra att vara där så många naturligt rör sig. Men det väcker också många frågor. Exemplet - 
köpcentrumet - illustrerar väl den förstnämnda beskrivningen av de offentliga rummen. 
Köpcentrumet är en oerhört reglerade och styrd plats som har kallats ett fingerat offentligt rum. 
Man skulle även kunna kalla det ett tämjt offentligt rum. Köpcentrumet uppfattas som ett 
offentligt rum, men är kanske egentligen ett privat rum. Flöden och rörelser kontrolleras och 
övervakas av ägarna. Tillträdet begränsas till vissa personer som lyder vissa regler. Ett brott mot 
regelverket leder till avvisning. Allt är planerat och kontrollerat på förhand. Att en besökare 
skulle kunna forma eller omforma platsen är både omöjligt och förbjudet – var sak ska vara på sin 
plats. Dessutom så är homogenisering en kraftig drivkraft. Köpcentrumen ska se likadana ut och 
kännas på samma sätt överallt. Principen är att de ska vara fina, ostörda, städade, upprensade, 
trygga och säkra konsumtionsmiljöer. Kritiska röster kallar dem livlösa eller döda offentliga rum 
och varnar för det offentliga rummets död då de ser köpcentrumprincipen överförd på den urbana 
staden. Jag tycker att det är viktigt att vi diskuterar hur vi vill formera folkbiblioteksrummen i 
relation till dessa köpcentrumrum och kommersialiserade urbana stadsrum. 
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I relation till köpcentrumet så tror jag det är en mer levande idé om det offentliga rummet som 
folkbiblioteket avses företräda då man säger att det är viktigt. Det skall vara ett rum som är 
tillgängligt för alla – ett folkbibliotek öppet för alla, säger man. I forskaren Iris Marion Youngs 
mening skall man i det offentliga rummet kunna förvänta sig att möta, se och höra det 
annorlunda, möta människor vars sociala livsvillkor och perspektiv är annorlunda. En annan 
forskare vid namn Rosalyn Deutsche beskriver det levande offentliga rummet som en plats där 
det annorlunda kan leva och upplevas. En tredje forskare, Henri Lefebvre, slår fast att det 
olikartade och annorlunda är det som befinner sig på den homogeniserade offentliga sfärens 
marginaler eller utanför dess gränser/ramar. Det som är annorlunda är det som exkluderas säger 
han bestämt. Lefebvre beskriver vidare i boken, ”Production of Space” hur levande offentliga 
rum kan vara ”farliga” genom att belysa hur gemenskapens delar har fördelats. Vem syns och 
vem syns inte? Vems och vilka frågor representeras egentligen i offentligheten och befinner sig 
på så vis på den politiska agendan? All politisk kamp är ju egentligen en kamp om utrymme: 
utrymme att synas och höras. Det är denna farlighet som gör att det offentliga rummet anses i 
behov av övervakning, styrning, gränser och murar för att på så vis slippa möta främlingen i en 
annan och i sig själv. 
 
Om man väldigt konkret ser på den offentliga platsen som en scen, som en yta, så kan man fråga 
sig om det verkligen kan betyda så mycket vilka som befolkar ytan. Är det inte så att det är på 
djupet, under/bakom ytan, allt det viktiga och betydelsefulla finns? Jag inser mer och mer att yta 
och djup inte är separata olikheter utan att de snarare är beroende av varandra i en dialogisk 
relation. Om jag använder boken som metafor så döljer inte ytan innehållet utan bokomslaget är 
en viktig del i formandet av boken och hur läsaren uppfattar boken. Omslaget gör skillnad och 
kan förändras och förändra. Det som synliggörs på omslaget säger något om vad boken handlar 
om, vad som är viktigt och inte. Förändrar man bokomslaget så förändrar man boken. Om man 
överför detta resonemang till folkbiblioteket som en offentlig plats, där vi bejakar dess betydelse 
som en scen för demokrati, så kan man säga att folkbiblioteket har möjlighet att förändra 
förutsättningarna för den situation, det samhälle, i vilken det befinner sig. Det är alltså så att det 
spelar stor roll vilka som syns, talar och handlar i det offentliga rummet, i den offentliga 
demokratiska sfären. Platser inverkar och påverkar, de utgör sätt att se, påverkar våra sätt att vara 
och kan förändra identiteter och vanor hos de människor som vanemässigt rör sig på platsen. 
Ytan kan alltså bekräfta och reproducera en rådande ordning såväl som utgöra ett ifrågasättande 
och initiera ett samtal om demokratins villkor. För att man skall kunna dra några egentliga 
slutsatse r av detta resonemang så måste man återvända till den ursprungliga frågan om vart vi är 
på väg och vart vi vill ta vägen. Frågan behöver inte nödvändigtvis ordas på det viset, men arbetet 
med att söka svar på frågan ter sig ofrånkomligt. 


