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Inledning 

Introduktion 
Det goda som biblioteken står för och bidrar med i samhällsgemenskapen är 
ofta föremål för högstämda förklaringar. Det framhålls att biblioteken skapar 
och understödjer gemenskap, att de är öppna för alla och att de stärker 
demokratin. Biblioteket brukar betecknas som ett redskap för demokratisk 
utveckling och ett instrument för att främja jämlikhet genom allas lika rättighet 
att ta del av vad som erbjuds. Biblioteket står för upplysning och bildning och 
bidrar till en meningsfylld och utvecklande fritid för människor.1 
Grundförutsättningen för folkbiblioteket är just detta med fri tillgång till 
information för alla. Och nog verkar det som om detta är obestridbart; alla är 
till synes överens om folkbibliotekens roll i vårt samhälle. Medborgarnas 
utveckling och bildning är ett nationellt mål och biblioteken bidrar genom att 
göra information tillgänglig. Denna grundinställning är alltjämt den rådande 
och den återspeglas i vår bibliotekslagstiftning där det fastställs att alla 
medborgare ska ha tillgång till ett bibliotek med dess tjänster.2  

Den snabba utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologin 
innebär att biblioteken numera erbjuder en stor mängd nya, och hela tiden 
expanderande tjänster. Några exempel är informationsåtervinning från 
databaser, elektronisk referensservice, Internetuppkoppling, utveckling av 
webbportaler, tillhandahållande av elektroniska dokument osv. För Sveriges 
del finns just i bibliotekslagen en beskrivning av statens, landstingens och 
kommunernas skyldigheter när det gäller biblioteksverksamheten. Där finns 
angivet att alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek och att 
folkbiblioteken ska verka för att databaserad information görs tillgänglig för 

                                                 
1 Audunson, R. A., ”Folkebibliotekenes rolle i en digital framtid: publikums, politikernes og 
bibliotekarienes bilder”, s.210, Det siviliserte informasjonssamfunn. Folkebibliotekenes rolle ved 
inngangen til en digital tid. Red. R. A. Audunson og Niels Windfeld Lund, Bergen, 2001. 
2 Svensk bibliotekslag: SFS (1996:1596). 
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alla medborgare.3 Att elektroniska tjänster erbjuds på universitets- och 
högskolebibliotek är numera en självklarhet.  

Tjänster som dessa är idag av intresse på flera sätt. Sedan 1995 då WTO 
(World Trade Organization) bildades finns ett tjänstehandelsavtal gällande för 
de länder som är medlemmar. GATS (General Agreement on Trade in 
Services) är ett avtal som dels innehåller allmänna regler för hur handeln med 
tjänster ska liberaliseras och underlättas och dels listor på de tjänster som 
medlemsländerna fört in i avtalet och som alltså ska konkurrensutsättas. 
Förhandlingar förs kontinuerligt för att allt fler sektorer inom tjänsteområdet 
ska föras in i avtalet. Att också bibliotekstjänster skulle komma att ingå är 
något som oroar biblioteksbranschen i många länder och man menar att 
regeringarna måste förmås att undanta dessa från förhandlingsbordet.4

Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats vill diskutera GATS och dess eventuella påverkan på 
biblioteksvärlden. Att överhuvudtaget tala om handel i samband med 
folkbibliotek kan synas långsökt. Om vi studerar informationens roll och 
betydelse i vårt samhälle ser vi dock allt tydligare hur information har kommit 
att betraktas som en vara som kan köpas eller säljas. Varugörandet av 
informationen betyder att den, i ökande omfattning, görs tillgänglig endast på 
villkor att den är säljbar. På så vis behandlas information som vilken annan 
produkt som helst. Folkbiblioteket som har i uppgift att tillhandahålla 
information kostnadsfritt kommer att tvingas förhålla sig till denna verklighet.  

Utgångspunkten för undersökningen är den oro många inom biblioteks-
världen känner inför GATS, uttryckt i såväl officiella uttalanden från de stora 
branschorganisationerna som i en mängd artiklar i olika tidningar och 
tidskrifter.5  För att förstå vad som ligger bakom denna oro behövs en analys av 
bibliotekets funktion som kollektiv nyttighet i samhället. Med kollektiv 
nyttighet menas varor eller tjänster som direkt eller indirekt kan bidra till att 
människors önskningar eller behov tillfredsställs.6 Jag vill undersöka i vad mån 
                                                 
3 SFS (1996:1596). 
4 Till exempel IFLA, som uppmanar sina medlemmar att söka garantier från förhandlarna att traditionella 
bibliotekstjänster inte må utsättas för påverkan av GATS, i ”The IFLA Position on the World Trade 
Organization”, IFLA Journal, Vol.27:5/6 (2001). 
5 I Sverige har bl.a. Föreningen Bibliotek i Samhälle diskuterat ämnet i sin tidskrift, se t.ex. bis 2002:4 
och IFLA, som tog upp frågan redan vid den 66:e årskonferensen i Jerusalem år 2000, se IFLA:s 
hemsida. 
6 Begreppet används inom nationalekonomin. Källa: Nationalencyklopedin, ”nyttighet”,  
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=273471  
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information ses som en kollektiv nyttighet. Är det biblioteket som plats eller 
biblioteket i sin funktion som informationsförmedlare som ger det en plats som 
kollektiv nyttighet i samhället? Vad är det biblioteksorganisationerna anser 
vara det offentligt finansierade bibliotekets verkliga kärninnehåll och på vilket 
sätt menar man att GATS hotar just detta?   

De farhågor angående GATS som framförs i olika sammanhang handlar 
om att biblioteken på grund av GATS riskerar att kommersialiseras och 
privatiseras och att bibliotekets position som kollektiv nyttighet kan hotas. Är 
oron befogad? Den ständiga kampen mot nedskurna anslag från stat och 
kommun leder till att bibliotek söker alternativ finansiering för sin verksamhet. 
Den fråga som blir helt central här är om det är GATS som driver utvecklingen 
eller om biblioteket förändras i takt med det samhälle det har i uppdrag att 
tjäna.  

Bakgrund 
Efter andra världskriget började samhällsforskare och debattörer söka nya 
modeller för att förklara och beskriva de sociala, politiska och ekonomiska 
förändringar som blev allt tydligare i samhället. En av dessa forskare är den 
amerikanske sociologen Daniel Bell, som framförde tanken på en ny tid, den 
post-industriella, helt skild från den tidigare industriella epoken. Enligt Bells 
teori rör sig ett samhälle vidare från industrialismen då det samlat ett 
tillräckligt stort överflöd att lägga på immateriella tjänster, vilket i sin tur leder 
till att majoriteten anställningar finns inom tjänsteyrken som alltså inte är 
varuproducerande utan istället konsumerar resurser skapade på annat håll. Den 
stora förändringen ligger i framkomsten av en ny dynamisk handelsvara: 
information.7  

Information står på flera sätt som ett centralt begrepp när vi idag försöker 
beskriva samhället och dess utveckling. Informationsteknologin och vad man 
kan kalla ”den informationsteknologiska revolutionen” genomsyrar alla 
mänskliga aktiviteter och är en utgångspunkt för analyser av det samhälle som 
håller på att växa fram. Tjänster och tjänsteyrken som alla har med information 
att göra har utvecklats och vuxit i betydelse, och många har tolkat 
tjänstesamhället som ett nytt annorlunda samhälle. Olika syn på information 
ligger bakom skilda uppfattningar om informationens betydelse. Att säga att 

                                                 
7 Om Daniel Bell skriver M. Harris i ”The first post-industrial democracy: the future of information in 
Amerika”, Svensk biblioteksforskning, 1996:4, s. 5. 

 5



den rent kvantitativa informationsökningen innebär en omfattande kvalitativ 
förändring av samhället är inte tillräckligt, menar till exempel Castells. Inte 
heller uppstår nya sociala former och processer till följd av teknisk förändring 
eftersom flera faktorer, som uppfinningsrikedom och företagsamhet, 
intervenerar i vetenskapliga upptäckter, teknisk förnyelse och sociala 
tillämpningar.8 Det råder dock inget som helst tvivel om att mer information 
genereras idag än någonsin tidigare. Hanterandet av mängden information, det 
vill säga skapande, lagring, återvinning, spridning osv., sker idag i en 
omfattning och på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. 

Den mest fundamentala faktorn i dagens samhällsomvandling är 
globaliseringen. Globalisering är en företeelse som utvecklats under lång tid 
med en otvetydig acceleration sedan 1970-talet. Termen indikerar inte bara en 
ökad internationalisering, något som skulle kunna handla om mer samarbete 
mellan nationalstater. Globalisering signalerar snarare ett ökat ömsesidigt 
beroende och intrång i mellanmänskliga relationer tillsammans med såväl 
ekonomisk som social ökad global integration. Det finns en tendens att betrakta 
globaliseringen som en i huvudsak ekonomisk angelägenhet, manifesterad i 
gemensamma marknader, globalt agerande företag och så vidare. 
Globaliseringen uttrycks även i den snabbt växande migrationen, i turismen 
och i gränsöverskridande kulturella fenomen som världsmusik etc. Inte minst 
också genom det ökande användandet av globala politiska strategier för att 
möta olika hot och utmaningar.9  

Den ekonomiska sfären är dock betydande. Marknadsekonomin, vilken 
banat väg för globaliseringen, har visat sig vara framgångsrik. Den har utökat 
sin räckvidd över världen samtidigt som den griper in i det vardagliga livet. 
Med globaliseringen har marknaden blivit större än någonsin. Transnationella 
företag har expanderat i storlek, omfattning och räckvidd som aldrig tidigare, 
vilket gjort dem till de främsta spelarna i den globala ekonomin.10 Helt 
grundläggande för en sådan expansion är ett flöde av information, särskilt i 
finansiella nätverk och nätverk av tjänster som binder samman och underhåller 
olika aktiviteter. Information är av central betydelse för styrning och kontroll 
av dessa transnationella företag.  
                                                 
8 Castells, Manuel, Informationsåldern:  ekonomi, samhälle och kultur, Göteborg, 2000, Band I, s. 28. 
9 Webster, Frank, Theories of the Information Society, London, 2002, s. 68. 
10 Skillnaden mellan ett multinationellt och ett transnationellt företag beskrivs i Världshandeln. 
Utveckling, aktörer och spelregler av Peter Kleen, Claes Moberg och Gunnar Palm, Stockholm, 2003, 
s.114: ”Ett multinationellt företag har produktion och försäljning i ett flertal länder, medan ägandet och 
koncernledningen är koncentrerad till ursprungslandet.[ …] I ett transnationellt företag bedrivs däremot 
verksamheten oberoende av nationalitet och företaget styrs och ägs av personer från olika länder.” 
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Tjänstesektorn dominerar nästan alla länders ekonomi, särskilt ifråga om 
sysselsättning.11 Mot den bakgrunden är världens handel med kommersiella 
tjänster ändå rätt blygsam.12 Det finns flera orsaker till detta, främst den att 
många tjänster är lokala till sin karaktär och kan inte transporteras. Detta gäller 
både personliga tjänster som hårklippning och statliga eller offentliga som t.ex. 
rättegångar. Dessutom innefattar varuhandeln tjänster i växande utsträckning, 
vilket inte syns i statistiken.13 Tack vare informationsteknologins snabba 
utveckling är dock många tjänster idag inte alls lokala. Försäljning av varor 
kan ske på nätet, finansiella tjänster och mycket av medieproduktion är 
oberoende av avstånd, många administrativa tjänster kan förläggas på helt 
andra ställen än den verksamhet som administreras, forskning och 
konsultverksamhet kan bedrivas i globala nätverk. 

Den internationella tjänstehandeln regleras som nämnts i ett avtal som 
kallas GATS, vilket står för General Agreement on Trade in Services. GATS 
är, precis som namnet säger, ett allmänt tjänstehandelsavtal. Det avser handel 
med tjänster, men omfattar också åtgärder som berör tjänstehandel.14 Det är ett 
av WTO:s (World Trade Organization) viktigaste avtal och det trädde i kraft 
1995 i och med bildandet av WTO. Världshandelsorganisationen har idag 146 
medlemmar.15  

WTO:s mål beskrivs i ingressen till avtalet för organisationens 
grundande.16  Högre levnadsstandard, full sysselsättning, ökad handel och 
produktion av varor och tjänster är det som medlemmarna gemensamt ska 
sträva efter. Ökad frihandel, en liberalisering av världshandeln, är målet, och 
vägen dit går via WTO. Medlemmarnas inträde i organisationen innebär att de 
väljer att stötta världshandelsorganisationens hela system för hur handel kan 
idkas länder emellan, man stöttar WTO som en institution inom vilken alla 
problem ska lösas.17 Man har också inrättat ett tvistlösningsorgan inom 
organisationen, Dispute Settlement Body, vilken ska handha klagomål och 
tvister som uppkommer mellan medlemmarna. Ett annat organ, the Trade 
                                                 
11 Kleen m.fl., Världshandeln. Utveckling, aktörer och spelregler, Stockholm, 2003, s. 60. 
12 Värdet av tjänstehandeln var 1999 cirka 20% av den totala handeln länder emellan, men är något mer 
omfattande beroende på hur man läser statistiken. Källa: WTO. 
13 Kleen m.fl., s. 60. 
14 GATS Artikel I.1. GATS är formellt bilaga 1B till avtalet om att bilda WTO. Version i originalspråk 
(den juridiskt bindande) finns tillgänglig på WTO:s hemsida. Svensk översättning finns i regeringens 
proposition 1994/95:35. 
15 Uppdaterad information om WTO finns på organisationens hemsida, www.wto.org.  
16 Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization, 
www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm#wtoagreement . 
17 Arup, Christopher, The new World Trade Organization agreements: globalizing law through services 
and intellectual property, Cambridge, 2000, s. 44. 
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Policy Review Body, ska undersöka medlemmarnas olika policy i 
handelsfrågor och hur dessa påverkar den multilaterala handeln. Varje medlem 
har också skyldighet att rapportera om de åtgärder i handelssammanhang man 
vidtager.18

Några särskilda normer eller skyldigheter som ingår i GATS bör 
omnämnas. En princip mot diskriminering, vilken fanns redan i GATT 
(General Agreement on Tariffs and Trade), är Most Favoured Nation treatment 
(MFN), på svenska ”mest gynnad nationsbehandling”.19 Det är en allmän 
skyldighet om hur utländska produkter, tjänster eller personer ska behandlas. 
Ingen nation får ges särskilt företräde framför någon annan, inget utländskt 
företag ska få sämre möjlighet att konkurrera än ett företag från ett annat 
medlemsland. Det innebär att en bilateral överenskommelse kan öppna för 
andra länders möjlighet att vinna inträde på ett lands marknad. 

Den andra viktiga icke-diskrimineringsprincipen finns i GATS i del tre 
under särskilda åtaganden, nämligen principen om nationell behandling.20 
Denna kräver av medlemmarna att inte vidtaga några åtgärder som skulle 
innebära en diskriminering av utländska produkter, tjänster eller personer. Här 
gäller jämförelsen de inhemska motsvarigheterna, utländska företag ska 
behandlas lika med inhemska. Förespråkare menar att detta är en rättfram och 
enkel princip. Varje medlem har rätt att vidtaga vilka åtgärder (restriktioner 
eller liknande) som anses lämpliga, förutsatt att dessa tillämpas lika för alla, 
utländska såväl som inhemska. Ett land kan välja att inte privatisera en 
offentlig verksamhet, men om det sker måste samma konkurrensmöjlighet som 
ges det lokala näringslivet erbjudas också privata företag från andra länder.21  

Ytterligare en princip i GATS är den om marknadstillträde.22 Den har en 
del gemensamt med principen om nationell behandling så tillvida att den faller 
under särskilda åtaganden. Den handlar i första hand om de restriktioner som 
kan uppställas för att hindra utländska företag att få tillträde till en inhemsk 
marknad. Dessa olika slags restriktioner identifieras noggrant i artikeln. Om en 
medlem på den lista över sektorer som man valt att öppna för liberalisering vill 
införa vissa begränsningar, måste detta ske genom en specificering i enlighet 
med artikeln i avtalet. Principen om marknadstillträde kan betraktas som norm 

                                                 
18 Arup, s. 49. 
19 GATS, Artikel II. 
20 GATS, Artikel XVII. 
21 Arup, s. 58. 
22 GATS, Artikel XVI. 
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för handelsrelationer och den kan då sägas understryka och förstärka 
liberaliseringsprocessen.23  

Teoretiska utgångspunkter 
Det finns en uppsjö av tänkare och forskare som bidragit med teorier om 
tjänstesamhället, om informationssamhället och om globaliseringens olika 
uttryck. Tjänstesektorns utveckling och synen på informationens betydelse har 
givit upphov till olika teorier om samhällsutvecklingen. I en sammanställning 
och genomgång av teorier om informationssamhället föreslås en uppdelning i 
två ”läger”; dels de teoretiker som omfattar idén om ett nytt slags samhälle, 
informationssamhället, vilket vuxit fram ur det gamla, och dels de som ser 
informatiseringen av vårt samhälle som en fortsättning på redan etablerade 
relationer.24 Till den förra gruppen hör enligt denna definition den redan 
omnämnda Daniel Bell och Manuel Castells, till den senare räknas bl.a. tänkare 
som Herbert Schiller, Jürgen Habermas och Anthony Giddens. Teorier som ger 
perspektiv till en uppsats som denna har jag funnit hos såväl Habermas25 som 
Castells.26

Begreppet public good finner vi i första hand hos teoretiker inom 
ekonomi som vetenskap. Paul A. Samuelson är en av de ekonomer som 
framfört teorier kring statens utgifter, och då inte i första hand teorier kring 
beskattning utan snarare hur det avgörs vilka funktioner i ett samhälle som är 
statens ansvarsområde. Genom att använda dessa teorier som måttstock på vad 
i ett samhälle som kan sägas vara producerat till nytta för alla medborgare kan 
vi undersöka i vad mån biblioteket i sig, eller biblioteket som förmedlare av 
information, är att betrakta som en kollektiv nyttighet, a public good.  

I en uppsats om internationella handelsavtal förefaller det naturligt att 
använda sig av teorier om internationell handel. En mycket grundläggande 
sådan är teorin om komparativa fördelar, vilken används för att illustrera nyttan 
med den internationella handeln. Varje land kan vinna på handel genom att 
specialisera sig inom det område där landet är relativt effektivt och exportera 
delar av denna produktion, och i utbyte importera de varor som man själv inte 
kan producera eller vars produktion innebär en komparativ nackdel för landet. 

                                                 
23 Arup, s. 118f. 
24 Webster, Frank, Theories of the Information Society, London, 2002.  
25 Habermas, Jürgen, The structural transformation of the public sphere, Cambridge, Massachusetts, 
1989.  
26 Castells, Manuel, Informationsåldern:  ekonomi, samhälle och kultur, 2000.  
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Denna teori är i sig ett argument för frihandel; specialisering och fritt utbyte 
mellan länder leder till högre inkomster för alla deltagare. Det var Adam Smith 
som med sitt verk Folkens välstånd (från 1776) fick ett genombrott för den 
ekonomiska argumentationen för frihandel. Hans analys om vinsterna med 
handel grundade sig på förekomsten av skillnader i länders absoluta kostnader 
för produktionen av olika varor. Det land som har lägst tillverkningskostnad 
för en specifik produkt har absoluta fördelar i produktionen av denna vara. 
Längre fram kom ekonomer som David Ricardo med flera till insikt om att 
länder inte behöver vara bäst på att producera något för att tjäna på handel – 
det enda som krävs (enligt teorin om komparativa fördelar) är att länderna 
inriktar sig på att tillverka de varor som de är minst dåliga på.27 Det har givetvis 
skett en omfattande utveckling av denna och andra handelsteorier. Mitt ämne 
är inte att mot en teori pröva den internationella handeln i sig, jag har dock valt 
att göra en kort presentation av dessa teorier just eftersom de kan användas 
som argument för frihandel. I den mån jag ser det som värdefullt kommer jag 
att återkomma till diskussionen kring dessa. 

Forskningsöversikt 
Då jag velat belysa oron kring bibliotekens framtid genom att ta upp en 
diskussion om offentligheten, om de offentliga tjänsterna och de kollektiva 
nyttigheterna i samhället har forskningen omkring the public good bidragit 
med några insikter. James M. Buchanan har, liksom den förut nämnde Paul A. 
Samuelson, framhållit den avgörande skillnaden mellan privata och kollektiva 
nyttigheter eller ”produkter”; på de kollektiva nyttigheterna går det inte att 
applicera den grundläggande ekonomiska teorin om tillgång och efterfrågan.28 
Hur stor efterfrågan är, är något som staten måste gissa sig till, alternativt göra 
en normativ bedömning av vad medborgarna bör efterfråga. På en privat 
marknad råder ett förhållande mellan tillgång på en vara, dess pris och 
efterfrågan av densamma, medan de enskilda medborgarnas handlande när det 
gäller de kollektiva nyttigheterna inte på samma sätt har ställts i relation till det 
”pris” de är villiga att betala via skatten.29 Vad en teori om tillgång och 
efterfrågan av the public goods kan tillföra, enligt Buchanan, är att ge en 
beskrivning av resultatet av de utbytesprocesser (betald skatt mot kollektiv 
                                                 
27 Handelspolitik I förändring. Organisation och förhandling I Sverige, EU och WTO, Joakim Reiter och 
Christer Jönsson (red), Stockholm, 2002, s. 23f. 
28 Buchanan, James M., The demand and supply of public goods, Chicago, 1968. 
29 Buchanan, s. 5. 
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nyttighet) där medborgarna deltager.30 En viktig fråga att ställa är varför och 
under vilka omständigheter individer i ett samhälle väljer en kollektiv 
organisation för att tillhandahålla en eller flera produkter eller tjänster. Det 
enkla svaret att detta görs då kollektiv organisation är mer effektiv än andra 
alternativ, menar Buchanan är alltför simpel och man måste istället fråga sig 
när den kollektiva organisationen är mer effektiv.31  

Vad forskning om kollektiva nyttigheter i många avseenden har som 
utgångspunkt är den beskrivning av vad som utmärker en sådan som givits av 
Paul A. Samuelson.32 Denne amerikanske ekonom (som 1970 fick Riksbankens 
pris till Alfred Nobels minne) har givit många bidrag till teoribildningen inom 
ekonomi, till exempel när det gäller teorin om internationell handel som han 
kopplade till teorier om allmän ekonomisk jämvikt. Han använde sig av en 
kraftfull matematisk teknik och bidrog till att höja den analystekniska nivån 
inom den ekonomiska vetenskapen. Han utarbetade också en analys av de så 
kallade kollektiva nyttigheterna. Själva definitionen av a public good 
innehåller vissa givna premisser. Som strikt ekonomiskt begrepp ska kollektiva 
nyttigheter vara non-excludable in consumption och alltså inte kunna utestänga 
någon individ från användning.  De ska vidare vara non-rivalrous i vilket 
ligger betydelsen att om en individ konsumerar, eller drar fördel av, en 
kollektiv nyttighet betyder detta inte att en annan individ kan erhålla mindre av 
nyttigheten eller tjänsten.  

Som redan nämnts utgår senare forskning i ämnet från dessa grundteser. 
Andra forskare har kommit med olika synpunkter på om den strikta 
definitionen ovan verkligen kan beskriva de nyttigheter i samhället som vi 
kommit att betrakta som kollektiva, offentliga och till för alla. I den mån vi 
talar om kollektiva nyttigheter som offentliga tjänster räknar vi dessa som 
tillhöriga det lokala, regionala eller det nationella planet. Med ett vidare synsätt 
är kollektiva nyttigheter sådana som är till för människor överallt. Eftersom 
uppsatsen berör internationell handel har jag funnit det meningsfullt att också 
läsa om det som kallas globala kollektiva nyttigheter, bland annat i en antologi 
utgiven av Inge Kaul m.fl.33  

Jürgen Habermas (född 1929) har haft stort inflytande inom ett flertal 
områden. Intressant för denna uppsats är hans undersökning av den politiska 

                                                 
30 Buchanan, s. 7. 
31 Buchanan, s. 172. 
32 Samuelson, Paul A., “The pure theory of public expenditure”, Review of Economics and Statistics, 
Vol.36, November, 1954, s. 387-389. 
33 Global public goods, edited by Inge Kaul, Isabelle Grunberg, Marc A. Stern, Oxford, 1999. 
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ordningens allmänbegrepp, offentligheten, och särskilt om denna offentlighets 
eventuella upplösning i det moderna samhället. Hans Strukturwandlung der 
Öffentlichkeit kom redan 1962 men har fortfarande aktualitet. Habermas tar sin 
utgångspunkt i den romerska rättens ”res publica”, ett begrepp som 
institutionaliserades genom lagstiftning vilken inte tillät reducering till 
enskilda eller privata intressen. The public sphere uppstod, enligt Habermas, 
på sjuttonhundratalet som ett uttryck för den växande och allt mer betydande 
köpmansklassens behov att minska beroendet av kyrkan och hovet. Den 
politiska offentliga sfären utvecklades ur den litterära offentliga sfären, vilken 
alltså löst från hovets eller kyrkans kontroll blev ett forum där konversation 
istället kunde bli kritik och argumenterande, och där allmänna åsikter kunde 
framföras. The public opinion blev ”medlare” mellan staten och folkets 
behov.34 Det som från början var en plats, ett forum, för framförallt den 
framväxande borgerligheten, med kamp för frihet från staten, fri press, 
parlamentariska reformer osv., förlorade mot slutet av 1800-talet sin egentliga 
funktion. Med kapitalismens utvidgning och ökande inflytande förändrades 
förhållandet mellan det privata och det offentliga.35  Den offentliga sfären 
befästes under nittonhundratalet som den plats eller det forum där politisk 
debatt måste föras för att vinna legitimitet. Men, menar Habermas, när public 
relations och lobbying tillåts göra insteg på den offentliga arenan blir sådan 
debatt endast en falsk version av det offentliga samtalet. Privata intressen 
använder den offentliga sfären till att skapa opinion och publicitet är ofta ett till 
intet förpliktigande vänskapligt förhållningssätt till dessa intressen.36  

De stora samhällsomvandlingarna har historiskt benämnts på olika sätt, 
beroende på skiftande sätt att identifiera omfattande förändringar över tid. Bell 
talade om den pre-industriella, den industriella respektive den post-industriella 
epoken.37 Manuel Castells omfattande verk Informationsåldern: ekonomi, 
samhälle och kultur som tidigare hänvisats till kom på svenska år 2000, precis 
som originalutgåvan i tre volymer, och boken utgör en omfattande redogörelse 
för den tid som efterträtt industrialismens epok. Här beskrivs framväxten av det 
han kallar nätverkssamhället.38 Nätverkssamhället är en ny samhällsform, 
framkallad av den informationsteknologiska revolutionen och kapitalismens 
omstrukturering. Ministermöten och kommissionärer som styr EU utgör ett 

                                                 
34 Habermas, s. 30f. 
35 Habermas, s. 140. 
36 Habermas, s. 195. 
37 Daniel Bells verk The coming of Post-Industrial Society från 1973 diskuteras i Webster, 2002, s. 30-58. 
38 Castells, Manuel, Informationsåldern:  ekonomi, samhälle och kultur, Band 1-3,  Göteborg, 2000. 
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politiskt nätverk, finansmarknaden med aktiebörser världen över är ett annat 
sorts nätverk. Narkotikahandeln är ett världsomspännande nätverk där hela 
kedjan från odling via förädling och penningtvätt till dem som nyttjar drogen 
ingår. Nätverk kan bildas och expandera så länge nya noder kan anamma det 
språk eller de koder för kommunikation som används inom nätverket. 
Informationsteknologins utveckling ger kommunikationen inom och mellan 
nätverken en snabbhet som vi tidigare inte kunnat föreställa oss, och, menar 
Castells, denna informationsteknologi håller på att integrera världen i globala, 
instrumentella nätverk.39 Informationsteknologin och olika interagerande 
nätverk har också varit centrala för utvecklingen mot en global ekonomi, det 
vill säga en ekonomi som har förmåga att arbeta som en enhet i realtid och i 
världsomfattande skala.40 Castells diskuterar begreppet informationell 
kapitalism, vilket står för en kapitalism med välkänt innehåll (vinstskapande, 
privat ägande, marknadsprinciper osv.) men med kunskap och information som 
produktivitetens huvudsakliga källa. Informationell är ett begrepp som används 
för att beskriva ”en specifik form av samhällsorganisation där alstring, 
behandling och överföring av information blir grundkällan för produktivitet 
och makt”.41 Ett kapitalistiskt produktionssätt är alltså kopplat till ett 
informationellt utvecklingssätt eftersom finanskapitalet för sin funktion och 
konkurrens behöver hjälp av information som genererats och förstärkts av 
informationsteknologin.42 Övergången från industrialism till informationalism 
är ingen direkt motsvarighet till övergången från jordbruks- till 
industriekonomi. Det som har förändrats är inte den form av aktiviteter som 
mänskligheten engageras i, utan den tekniska förmågan att använda en direkt 
produktivkraft, förmågan att hantera symboler.43 Den mycket grundliga 
redogörelse för dagens samhälle som Castells ger har varit användbar för mig i 
undersökningen av bibliotekens eventuella utsatthet i detta samhälle.  

En mycket detaljerad och omfattande beskrivning av WTO och de två 
viktiga handelsavtalen GATS och TRIPS har jag funnit i Christopher Arups 
The new World Trade Organization agreements: globalizing law through 
services and intellectual property, vilken innehåller en noggrann analys av 
organisationens och avtalens processer och normer. Arup är ansvarig för 

                                                 
39 Castells, Band I, Nätverkssamhällets framväxt,  s. 45. 
40 Castells, Band I, s. 124. 
41 Castells, Band I, s. 44, not 31.    
42 Castells, Band I, s. 522. 
43 Castells, Band I, s. 123. 
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School of Law and Legal studies vid La Trobe University i Melbourne, 
Australien. Han undersöker, precis som titeln säger, den roll avtalen har i 
lagens globalisering, och han använder sig av teoretiska begrepp från både 
sociologin och juridiken. Eftersom dessa avtal inte begränsas till handel över 
gränser, utan dessutom griper in i företeelser långt innanför ett lands gränser, 
innebär det att själva uppfattningen om vad handel är har utvidgats. Avtalen är 
också viktiga påtryckare för förändring av nationella lagar och restriktioner så 
att dessa ska motsvara utländska investerares förväntningar. Inte bara 
juridiken, utan också politiken, ekonomin och kulturen blir utsatta för påverkan 
av de normer som finns inbyggda i avtalen.44   

Ytterligare teoretiska perspektiv på hur internationella handelssystem 
kan hanteras av stater ger boken Handelspolitik i teori och praktik, (Reiter och 
Jönsson, red.), vilken bland annat tar upp den statsvetenskapliga debatten om 
vilken betydelse så kallade regimer, mer eller mindre formaliserade 
internationella samarbetsmönster, har för relationer mellan stater. Det 
multilaterala handelssystemet är ett exempel på en sådan regim, och det finns 
olika uppfattningar om dylika regimers funktion. Boken ger såväl 
grundläggande information som problematiseringar av internationella 
handelssystem och WTO i synnerhet.45    

Metod och källmaterial 
Den metod jag använt mig av för föreliggande uppsats är en dokument- och 
textanalys. En textanalys kan göras på olika sätt, t.ex. kan en innehållsanalytisk 
metod användas för att finna relevanta mönster i en viss mängd text eller för att 
jämföra omnämnandet av något i texterna med förekomsten av företeelsen i 
samhället. Mitt studium av texterna har även delvis inriktat sig på analys av 
idéer och ideologisk argumentation. De texter som analyseras i uppsatsens 
undersökande del är texter som publicerats av tre olika 
biblioteksorganisationer, nämligen IFLA (International Federation of Library 
Associations and Institutions), EBLIDA (European Bureau of Library, 
Information and Dokumentation Associations) och ALA (American Library 
Association). Dessa texter är för IFLA:s del ”The IFLA position on the World 

                                                 
44 Arup, s. 5. 
45 Handelspolitik i förändring. Organisation och förhandling i Sverige, EU och WTO, Joakim Reiter och 
Christer Jönsson (red.), Stockholm, 2002. 
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Trade Organization”46 från år 2001, för EBLIDAS del dels ”EBLIDA statement 
on the WTO GATS negotiations: Libraries and trade in services”47 från 2002 
och dels ”EBLIDA response to the EC consultation on WTO members’ requests 
to the EC and its member states for improved market access to services”48 från 
2003. Från ALA har jag hämtat ”The ALA Washington Office formal comments 
to the USTR, May 17, 2002”49 och ”Resolution on protecting the interests of 
America’s libraries under the WTO General Agreement on Trade in 
Services”.50 Alla dessa texter är till sin form officiellt publicerade uttalanden 
vilka ger uttryck för en oro inför framtiden och de innehåller ett starkt försvar 
för de offentligt finansierade biblioteken. Jag gör inte en fullständig analys av 
dokumenten utan redovisar istället särskilda teman och frågeställningar som 
jag menar framträder i texterna. 

För att koppla diskussionen också till Sverige har jag valt att ta med de 
svar på Kommerskollegiums remisshandling ”Remiss: Svenskt bud i GATS-
förhandlingarna”51 som inkommit från KB och Svensk Biblioteksförening och 
från Bibliotek i Samhälle.52

 I studiet av internationella avtal och dess konsekvenser för medborgarna i 
olika länder står naturligtvis själva avtalstexterna i fokus. WTO:s webbsida 
innehåller de texter och överenskommelser som låg till grund för bildandet av 
organisationen. Här finns också avtal och dokument vilka underskrives vid 
medlemskapets ingående. Jag har studerat GATS-avtalet i såväl engelsk som 
svensk översättning. 

                                                 
46 ”The IFLA Position on the World Trade Organization”, IFLA Journal, Vol.27:5/6 (2001), s. 340-341, 
finns också att hämta på IFLA:s hemsida, se källförteckningen. 
47 ”EBLIDA statement on the WTO GATS negotiations. Libraries and trade in services.”, i fortsättningen 
refererad till som: EBLIDA Statement. Finns att hämta på EBLIDA:s hemsida,  
www.eblida.org/position/GATS_Statement_Nov02.htm.    
48 ”EBLIDA response to the EC consultation on WTO members’ request to the EC and its member states 
for improved market access to services”, i fortsättningen refererad till som: EBLIDA Response, 
www.eblida.org/position/GATS_Statement_Nov02.htm.  
49 ”The ALA Washington Office formal comments to the USTR”, i fortsättningen refererad till som: 
ALA Formal comments, www.ala.org/ala/washoff/WOissues/copyrightb/intlcopyright/comsdoha.pdf   
50 ”Resolution on protecting the interests of America’s libraries under the WTO General Agreement on 
Trade in Services”, i fortsättningen refererad till som: ALA Resolution. 
http://www.ala.org/ala/washoff/WOissues/copyrightb/intlcopyright/GATSresol.pdf  
51 Kommerskollegiums Dnr: 115-2446-2002, texten hämtad från Attacs hemsida, www.attac.nu   
52 Dessa remissvar (och samtliga svar från andra organisationer) finns i en pdf-fil på Attacs hemsida. De 
finns också publicerade på föreningen BiS hemsida,  www.foreningenbis.org. 
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Centrala begrepp 
Begreppet kollektiv nyttighet är centralt för diskussionen i huvudkapitlet. Den 
engelska termen är public goods; på franska säger man les biens publics. En 
del av innebörden i begreppet kollektiv nyttighet ligger i ”det gemensamt 
goda” (common good), det vill säga något som är gott, bra, välgörande osv. 
som vi alla är fria att ta del av. Diskussionen kring begreppet kommer att visa 
på möjliga definitioner och konkretiseringar. 

Ordet bibliotek står naturligtvis i centrum på många sätt. Jag vill här bara 
nämna min användning av begreppen folkbibliotek kontra bibliotek. I 
diskussionen kring kollektiv nyttighet är det lätt att föreställa sig att det i första 
hand är frågan om folkbibliotek, åtminstone när det refereras till den engelska 
termen (public goods och public libraries). I en redovisning av historiska 
perspektiv har jag använt ordet folkbibliotek mer frekvent, vilket beror på att 
framställningen helt enkelt handlar om folkbibliotek. I övrigt har jag låtit ordet 
bibliotek inbegripa både folkbibliotek och forskningsbibliotek. När det gäller 
perspektivet internationell tjänstehandel är diskussionen relevant för båda 
såsom varande offentligt finansierade. 
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Biblioteken och världshandeln 

Syftet med denna uppsats är som tidigare framgått att undersöka den oro 
många inom biblioteksvärlden känner inför GATS och den eventuella påverkan 
avtalet kan ha på bibliotekens tjänster. Det gäller också att vrida på uttalanden 
och söka de verkliga problemen. Om det stämmer som IFLA säger: 

“The GATS Agreement has the potential to open up all aspects of a 
national economy to foreign competition including public sector services such 
as libraries”,53

vilket är då det troliga resultatet av en sådan konkurrensutsättning för 
bibliotekens del? På vilket sätt kan verksamheten komma att förändras? Som vi 
kommer att se finns i GATS en paragraf som talar om vilka tjänster som inte 
berörs av avtalet.54 Med en enkel tolkning av paragrafen ifråga bör offentligt 
finansierade tjänster undantagas. Problemet är att ordalydelsen i texten inte är 
tydlig och att olika tolkningar eventuellt kan medges. För bibliotekens del finns 
några olika punkter att undersöka, och vi ska börja med att titta på bibliotekets 
roll som kollektiv nyttighet i samhället. Därefter kommer ett avsnitt om vilka 
farhågor som tas upp i undersökningsmaterialet och hur dessa relaterar till 
avtalstexterna. I den tredje delen vill jag försöka sätta diskussionen i ett lite 
större sammanhang och belysa ytterligare några frågeställningar.  

Är biblioteket en kollektiv nyttighet i samhället? 

Det offentliga 
En av de saker som tydligt framkommer i de texter som ligger till grund för 
min undersökning är hur gärna man från biblioteksorganisationerna vill 
framhålla bibliotekets funktion i samhället som en kollektiv nyttighet. 
”Libraries are a public good”, skriver IFLA.55 EBLIDA konstaterar att 

                                                 
53 IFLA Position, s. 340. 
54 GATS Artikel I.3. 
55 IFLA Position, s. 340. 
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biblioteken tillsammans med museer, arkiv och utbildningsinstitutioner utgör 
livsviktiga byggnadsstenar i utvecklandet av kunskapssamhället56 och ALA 
framhåller att Amerikas allmänna bibliotek ger en extraordinärt värdefull 
service, vilken är ”essential to our nation’s basic social goals and to the 
proper functioning of our democratic and open governmental system”.57 
Uppfattningen om bibliotekens stora betydelse för samhället har funnits med 
från början. Biblioteket har placerats som en bärande bjälke i lokalsamhället 
tillsammans med skolan, kyrkan och tingshuset.58 Att denna uppfattning varit 
den rådande under lång tid innebär dock inte att det kommer att vara så också 
under oöverskådlig framtid. Det allmänna, det offentliga har på senare tid fått 
utstå mothugg. Den offentliga sektorn i synnerhet har ”baktalats” sedan slutet 
på sjuttiotalet. Biblioteket verkar i den offentliga sektorn. Dess tjänster är 
allmänna eller offentliga. För att kunna utröna något om bibliotekets varande 
en kollektiv nyttighet ska vi se närmare på vad som menas med detta det 
offentliga.  

Ett första steg mot förståelse tar vi genom språket, med att studera 
begreppen, även om detta kan synas elementärt. Offentlig har betydelsen ”som 
är öppen eller tillgänglig för allmänheten”59, det kan vara en gata, ett torg eller 
en offentlig handling. Däremot har begreppet offentlig byggnad en något 
annorlunda innebörd. Det handlar snarare då om den betydelse vi också finner 
för ordet offentlig, nämligen ”statlig eller kommunal”.60 Byggnaden behöver 
inte vara öppen eller tillgänglig för alla, men den hyser en statlig eller 
kommunal institution och är därmed offentlig. Denna dubbla betydelse av 
begreppet offentlig finns med också i Habermas genomgång av den offentliga 
sfärens historia och utveckling.61 Den moderna offentligheten är knuten till en 
princip om medborgarskap. Som medborgare är vi alltså deltagare i 
offentligheten. Det borgerliga samhällets rättsprinciper var, enligt Habermas, 
det som institutionaliserade offentligheten. Denna skulle tillvarataga och 
förvalta allmänhetens intresse gentemot överheten utan inskränkningar och 
utan åtskillnad mellan medborgarna. Idag ses offentligheten ibland som något 

                                                 
56 EBLIDA Statement, s. 1. 
57 ALA Formal comments, s. 2. 
58 Birdsall, William F.  ”Folkebiblioteket på den politiske arena”,  Det siviliserte informasjonssamfunn,  
s. 31. 
59 Bonniers svenska ordbok, 7:e upplagan, Stockholm, 1998. 
60 Bonniers svenska ordbok, 7:e upplagan, Stockholm, 1998. 
61 Habermas, The structural transformation of the public sphere, 1989. Se t.ex introduktionskapitlet för 
en intressant genomgång av de olika termerna public, publicity etc. Se även översättarens not om hur 
Habermas använder sig av begreppet Öffentlichkeit, s. xv. 
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som står i vägen för individens handlingsfrihet. En rapport från 
handelshögskolan i Göteborg diskuterar hur självbilden inom den offentliga 
sektorn ofta är mycket negativ. Ord och uttryck används för att cementera en 
bild av offentliga verk som tyngda av statligt myndighetstänkande, tungrodda 
på grund av politisk styrning, dåliga arbetsgivare och som inkapabla när det 
gäller chefstillsättning. Synsättet finns på alla nivåer i organisationen. 
Rapporten visar hur dessa ord och uttryck skulle kunna användas för att skapa 
helt andra berättelser, om intresse fanns. En självbild formas dock i relation till 
andra relevanta faktorer och aktörer. Den negativa självbilden upprätthålls 
kanske för att den tjänar omgivande aktörers ekonomiska eller politiska 
intressen. Offentlig sektor omsätter mycket kapital och det finns starka 
intressen hos privata aktörer att få tillgång till denna marknad. Om den 
offentliga sektorn framhålls som dålig på flera sätt måste det väl öppnas för 
alternativ, dvs. privata lösningar.62  

I den moderna välfärdsstaten har myndigheter och organisationer 
tillskansat sig rätten att tala i offentlighetens namn. En av de frågor som 
Habermas ställer rör huruvida dessa myndigheter förvaltar en egen suverän 
representationsprincip från ovan istället för att tillvarataga principen om 
representation underifrån. Samtal mellan individer på en offentlig plats, i 
allmän debatt eller i massmedia blir alltmer istället organisationers 
intresseutbyte att stabilisera politisk jämvikt. Individer kan tystas i skuggan av 
mäktiga organisationer och socialstaten har drag av korporativism, där alltså 
organisationerna är instrument för statlig maktutövning.63 Frågor kring det 
offentliga och offentligheten kan onekligen besvaras på många olika sätt, och 
det finns möjlighet att diskutera ämnet utifrån ett flertal olika vinklar. Vi 
kommer att ha anledning att återkomma till några av dessa längre fram. 

Kollektiva nyttigheter och offentliga tjänster 
Uppfattningen om vad som är en kollektiv eller offentlig tjänst skiftar beroende 
på kontexten. Skillnader i synen på vad ”public services” (offentliga tjänster) 
är ligger till stor del i var vi lägger fokus. En första definition har sin 
utgångspunkt i vad eller vilken tjänst som erbjudes. Med en annan 
utgångspunkt kan offentliga (kollektiva) tjänster förstås som tjänster som görs 

                                                 
62 Tullberg, Maria, Orden som förnyar, GRI-Rapport 2001:10, 
http://www.handels.gu.se/epc/archive/00002276/  
63 Habermas, Jürgen, Den rationella övertygelsen. En antologi om legitimitet, kris och politik, Stockholm, 
1981. 
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tillgängliga för allmänheten. Denna tolkning visar på skyldigheten att 
tillhandahålla offentliga tjänster på lika villkor över hela landet. Här fokuseras 
på till vem och under vilka förhållanden en tjänst erbjudes. Detta sätt att se 
leder till liknande tolkning av vad begreppet offentliga tjänster innebär. En 
tredje tolkning utgår från förståelsen att en offentlig tjänst tillhandahålles av 
det offentliga, det vill säga stat eller kommun, eller ett statligt eller kommunalt 
verk eller företag. Fokus ligger alltså på vem som tillhandahåller tjänsten.64 
Vad vi vanligen menar när vi talar om den offentliga sektorn innefattar dock 
alla tre distinktionerna ovan. Tjänsterna som erbjuds inom den offentliga 
sektorn är de som produceras för allmänheten kollektivt och som kan 
konsumeras antingen av allmänheten kollektivt, som till exempel polisväsende, 
vägunderhåll eller brandförsvar, eller konsumeras privat, dvs. tjänster som 
sjukvård, barnomsorg och utbildning. Enligt den ekonomiska definitionen är en 
vara eller tjänst privat om det föreligger konkurrens i den meningen att om en 
person konsumerar en enhet av varan eller tjänsten kan ingen annan konsumera 
samma enhet. Motsatsen, kollektiva varor eller tjänster, är sådana vars nytta för 
en individ inte påverkas av att den samtidigt konsumeras av andra.65 Det är 
tjänster som inte produceras eller görs tillgängliga i takt med efterfrågan. 
Alltså, även om ett begränsat antal personer efterfrågar vägunderhåll och vill 
betala för detta kommer det ändå alla andra vägfarare till del. Detta är en del av 
skälet till att stat och kommun står för vissa tjänster i samhället. Det andra 
skälet är jämlikhetsskälet, att vissa tjänster ska komma alla till del, även de i 
samhället som inte har full betalningsförmåga.  

Resonemanget ovan ger utrymme för reflexioner kring hur vi ser på 
bibliotekens tjänster. Den andra och tredje definitionen låter biblioteken ta 
plats vid sidan av andra institutioner som samhället tillhandahåller för sina 
medborgare. Frågan som inställer sig är: varför är dessa tjänster i samhället 
offentligt finansierade? En del av svaret gavs ovan; tjänsterna produceras för 
att allmänheten ska kunna nyttja dem kollektivt eftersom ett individuellt 
konsumerande av tjänsten mot ett visst pris oftast inte är praktiskt 
genomförbart. Om en nyttighet (en tjänst) kan delas upp och varje del kan 
säljas till olika individer utan några externa effekter (external effects) på andra 

                                                 
64 Krajewski, Markus, Public services and the scope of the General Agreement on Trade in Services 
(GATS), a research paper written for Center for International Environmental Law (CIEL), s. 4, hämtat 
från deras hemsida, www.ciel.org  
65 Blomquist, Sören, Dagis och drivkrafter – en ESO-rapport om fördelningspolitik och offentliga 
tjänster, Ds 1999:67. 
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individer i en grupp är den inte en trolig kandidat för statlig aktivitet.66 Med 
externa effekter menas just som i exemplet med vägunderhåll ovan, att också 
en förbipasserande som inte på något sätt bidragit skulle dra nytta av en bra 
väg.  

Ett klargörande och en fördjupning av diskussionen kan vara på sin plats. 
Kollektiva nyttigheter kommer i ett flertal olika former. De kollektiva 
nyttigheter som till fullo passar definitionen ovan (i avsnittet Forsknings-
översikt) är tämligen sällsynta. Frisk luft, nationellt försvar brukar räknas hit. 
Det mest klassiska exemplet kommer från Adam Smith och handlar om fyrar: 
den nytta fyrljuset ger ett fartyg i mörk natt är icke-exkluderbar, non-
excludable – det går inte att utestänga vissa fartyg och lysa för vissa. Det är 
också en non-rival nyttighet; ljuset blir inte mindre eller svagare för att fler 
fartyg använder sig av det.67 I den strikta definitionen av en kollektiv nyttighet 
ingår också att tilläggandet av ytterligare en konsument ska medföra ingen 
eller nästan ingen ökad kostnad.68 Med denna insikt står det klart för oss att 
dessa ”rena” kollektiva nyttigheter (pure public goods) är tämligen sällsynta. 
Vägunderhållet kostar mer om vägen byggs ut till ett nytt bostadsområde, eller 
om fler måste nyttja den befintliga vägen och slitaget alltså blir större.  

Man kan också framhålla att synen på offentlighet är en gradfråga. Privata 
initiativ kan mycket väl medföra att en större ”allmänhet” än de som betalat får 
utdelning, som i exemplet med fyrverkerier: intäkterna från en privat 
arrangerad konsert bekostar de avslutande fyrverkerierna, men naturligtvis kan 
dessa ses och beundras av många fler än de betalande konsertbesökarna.69 Och 
på samma sätt kan vi grumla bilden av de kollektiva nyttigheterna med 
uppgiften om fyrar, vilka trots att de använts av ekonomer för att exemplifiera 
en ren kollektiv nyttighet har varit och är fortfarande till en avsevärd del privat 
finansierade.70  

Det är inte bara ekonomiska skäl som avgör hur vi drar gränsen mellan 
individ och samhälle, mellan privat och offentligt. Gränserna för det kollektiva 
samhället upprättas genom kollektiva beslut. Vad vi oftast talar om när vi 
nämner kollektiv nyttighet, public good eller offentlig tjänst är det som kan 

                                                 
66 Samuelson, Paul A., Economics. An introductory analysis., 6th ed., New York, 1964. 
67 Exemplet är hämtad från Anatole Anton ”Public goods as commonstock”, s. 4-40, Not for sale. In 
defense of public goods., ed. by Anatole Anton, Milton Fisk, Nancy Holmstrom, Oxford, 2000.  
68 Light, Andrew, ”Public goods, future generations and environmental quality”, s. 209-225, Not for sale. 
In defense for public goods, Oxford, 2000. 
69 Donahue, John D., Den svåra konsten att privatisera, Stockholm, 1992, s. 23. 
70 Uppgiften hämtad från artikeln “Public opinion toward user fees in public libraries” av Mark T. 
Kinnucan, Mark R. Ferguson and Leigh Estabrook,  Library Quarterly, Vol.68:2 (1998), s. 183-204.  
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kallas publicly provided goods, offentligt tillhandahållna tjänster. Dessa är 
sådana som representerar ett samhälles uttryck för vilka nyttigheter som svarar 
mot människors behov, nyttigheter som inte behandlas som varor. De är en 
samling förmåner som en regering beslutar ska fördelas till alla medborgare på 
lika villkor, som till exempel polisväsende och brandförsvar.71 Dessa beslut om 
offentliga utgifter fattas inte på grundval av några enkla principer. 
Diskussioner om vad som är det allmänna bästa rör många olika områden och 
det finns flera problem som kan stå i vägen för sunda kollektiva beslut i ett 
samhälle. Vilka kriterier ska egentligen styra beslut om offentliga utgifter? Det 
är fråga om såväl procedurproblem (hur ska man gå till väga?) som moraliska 
och filosofiska ställningstaganden. Med tanke på att i Sverige såväl som i 
andra länder har regeringar fattat beslut om att med offentliga medel finansiera 
biblioteken och deras tjänster, kan vi då anse att biblioteken hör till dessa 
samhällets kollektiva nyttigheter? En tillbakablick kan ge en insikt om vad som 
låg bakom dessa beslut. 

Folkbiblioteket – ett historiskt perspektiv 
De moderna biblioteken etablerades i Sverige och i Norden för drygt hundra år 
sedan. I USA och England var man 40-50 år före i utvecklingen, men många av 
de faktorer som bidrog till bildandet av folkbiblioteken var desamma. 
Industrialiseringen på 1800-talet skapade ett behov av en arbetarklass med 
bättre kunskaper och bildning inom olika områden, och böcker med elementära 
instruktioner, framförallt i tekniska ämnen, producerades och spreds. Ofta 
skedde detta genom industriägarnas försorg, eller via ett filantropiskt sällskap i 
syfte att bidra till arbetarklassens upplysning. Folkskolans utveckling bidrog 
till större läskunnighet och i 1842 års folkskolestadga infogades en 
bestämmelse varigenom prästerskapet ålades att ”uppmuntra till inrättandet 
och begagnandet af sockenbibliotek och därtill tjänliga böcker föreslå”72 i 
syfte att underhålla de kunskaper som förvärvats i skolan. Vid slutet av 1860-
talet fanns det omkring 1440 sockenbibliotek; dock var många små och 
outnyttjade och omfattade nästan uteslutande religiös litteratur. Med 
fackföreningsrörelsen och den demokratiska rörelsen som gjorde sig allt mer 
gällande mot slutet av 1800-talet ökade intresset för andra biblioteksformer. 
Arbetarbibliotek och nykterhetsbibliotek bildades; läsestugor och 
arbetarinstitut försågs med bibliotek. Den växande folkbiblioteksrörelsen fick 
                                                 
71 Light, Andrew, s. 212. 
72 Nordisk Familjebok, Uggleupplagan, band 8, 1908, s. 733.  
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genom ”Folkbildnings-bladet”, utgivet av Folkbildningsförbundet, ett eget 
organ. Både Folkbildnings-förbundet och Arbetarebiblioteket införde gratis 
utlån 1907.73 Vid sekelskiftet väcktes i riksdagen flera motioner angående 
statsbidrag till folkbibliotek, och 1905 anvisade riksdagen de första bidragen 
till verksamheten.74 Förebilder fanns särskilt i Förenta Staterna där de allmänna 
biblioteken på olika sätt fick ekonomiskt stöd. Redan 1847 anhöll Bostons 
stadsfullmäktige om befogenhet att upptaga en biblioteksskatt för upprättandet 
av ett offentligt bibliotek.75 I Sverige kom 1912 en biblioteksreform som 
innebar ett steg på vägen mot ett skattefinansierat biblioteksväsende.  

Den ideologiska bakgrunden till etableringen av folkbibliotek var 
sammansatt av såväl konservativa som liberala och socialistiska strävanden. 
Argumentet om ett folkbibliotek för alla hävdades av många debattörer som 
ofta riktade sig direkt mot arbetarbiblioteken och de föreningsdrivna 
biblioteken. Att inrätta ett kommunalt bibliotek med en utbildad yrkeskår 
skulle vara ett sätt för staten att få bättre kontroll över verksamheten.76 Att 
biblioteket skulle vara till för ”folket” rådde det emellertid konsensus om, 
oavsett de skilda uppfattningarna om fostran, bildning eller egen utveckling. I 
Sverige såväl som i andra länder fanns den statliga finansieringen med som en 
förutsättning för folkbibliotekens utveckling. De liberala värderingarnas 
ställning i det politiska livet kom klart till uttryck i en förpliktigande hållning 
inför individens rätt till fri tillgång till kunskap. Bakom den omfattande 
utbyggnaden av biblioteksväsendet i Amerika på femtio- och sextiotalet låg 
tanken att demokratins framgång var beroende av människors deltagande i den 
politiska processen och att ett informerat och upplyst deltagande krävde allmän 
och jämlik tillgång till information. Staten hade det moraliska ansvaret för 
medborgarnas utveckling och bildning och till detta nationella mål skulle 
biblioteken bidra genom att göra information tillgänglig som ett ”public 
good”.77  

Biblioteken som en kollektiv nyttighet  
Det framhölls i ett tidigare avsnitt att staten kan fatta beslut om att stå för en 
viss verksamhet därför att den svarar mot medborgarnas behov. En uppfattning 
                                                 
73 Myrstener, Mats, ”Stockholms stadsbiblioteks tillkomst: ekonomi, ideologi och kamp om framtiden”, i 
Svensk biblioteksforskning 1996:4, s. 19. 
74 Nordisk Familjebok, band 8, s. 733. 
75 Nordisk Familjebok, band 8, s. 735. 
76 Myrstener, s. 22. 
77 Harris, Michael, “The first post-industrial democracy: the future of information in America”, Svensk 
biblioteksforskning, 1996:4, s. 7. 
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om att ett bibliotek med dess verksamhet är något människor behöver kan 
alltså leda till beslut om offentlig finansiering. Denna syn på kollektiva 
nyttigheter stämmer överens med den nationalekonomiska definitionen som 
redovisades inledningsvis, nämligen att det handlar om varor eller tjänster som 
direkt eller indirekt kan bidra till att människors önskningar eller behov 
tillfredsställs.78 Det innebär dock ett steg ifrån den enkla beskrivningen av vad 
som utmärker en sådan nyttighet i den strikta betydelsen (nämligen att den är 
non-excludable och non-rival) till ett normativt krav att behandla vissa andra 
nyttigheter som om de vore på samma sätt non-excludable och non-rival. 
Resonemanget har också vissa komplikationer. Det bygger på att vi kan ha en 
gemensam uppfattning om vad människor i ett samhälle behöver ha lika 
tillgång till, och här finns säkerligen utrymme för diskussion. Att vi i en 
samhällsgemenskap kan ge uttryck för vad vi tror att människor i kommande 
generationer kommer att behöva, alltså även om dessa inte kan tala för sig 
själva (vilket för övrigt gäller också t.ex små barn eller dementa åldringar; vi 
förstår att dessa har vissa behov) är ett argument för att räkna vissa nyttigheter 
som kollektiva med samma egenskaper som de vilka i strikt bemärkelse är för 
alla.79  

För bibliotekens del kan det mänskliga behovet som argument för offentlig 
finansiering och huvudmannaskap te sig bekymmersamt. Har människan ett för 
alla tydligt och allmänt behov av information? Tillfredsställs isåfall detta behov 
bäst av biblioteket? Har vi behov av de andra tjänster biblioteken erbjuder? 
Biblioteken främjar jämlikhet, bidrar till en meningsfull och utvecklande fritid 
och ger upplysning och bildning.80 Är detta allmänmänskliga behov?  

Som nämnts tidigare låg bakom utbyggnaden av folkbiblioteken en strävan 
att fostra och utbilda människor. Vi såg också att fri tillgång till information för 
alla och envar, och välinformerade medborgare, utgjorde en av det 
demokratiska samhällets byggstenar. I texterna från våra olika 
biblioteksorganisationer är det just bibliotekens nyttighet för det demokratiska 
samhället som betonas. BiS talar om att informationsspridning och 
opinionsbildning, vilket är så viktigt i en demokrati, underlättas av biblioteken 

                                                 
78 Begreppet används inom nationalekonomin. Källa: Nationalencyklopedin, ”nyttighet”, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=273471  
79 Light, Andrew, s.215f: Artikeln heter ”Public goods, future generations and environmental quality” 
och resonemanget om mänskliga behov, också kommande generationers behov, inriktar sig på frågan om 
miljökvalitet tillhör de kollektiva nyttigheterna och därmed bäst handhas av det gemensamma, det 
offentliga. Light diskuterar också en eventuell privatisering av en kollektiv nyttighet och menar att de 
normer vi tillskrivit dessa, att de ska vara till för alla osv., kan komma att riskeras vid privatisering.  
80 Se uppsatsens inledning. 

 24

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=273471


som når alla såväl socialt som geografiskt.81 IFLA skriver att bibliotekens 
viktiga roll som demokratisk institution riskeras, EBLIDA ser biblioteken som 
en av de mest demokratiska av institutioner, och från Svensk 
Biblioteksförening framhålls att det länge har ansetts vara viktigt för en väl 
fungerande demokrati att medborgarna har allmän tillgång till bibliotek.82 Här 
ser vi alltså ett något annorlunda skäl till att biblioteken har räknats in bland de 
offentligt tillhandahållna kollektiva nyttigheterna, nämligen värderingen av 
demokratin som samhällsform och de upplysta medborgarna som demokratins 
förutsättning.  

Vi kan återgå ett ögonblick till den ekonomiska teorin om kollektiv 
nyttighet för att pröva bibliotekens ”status” enligt denna. Med en strikt 
applicering av teorin på biblioteksverksamheten kan denna sägas vara såväl 
kollektiv som privat. Om en individs konsumtion av en vara eller tjänst 
utestänger någon annans konsumtion av denna vara eller tjänst, kan den sägas 
vara rival, rivaliserande, och därmed privat och inte kollektiv. En bok kan 
normalt läsas av endast en person i taget. En CD-skiva lånas ut till en låntagare 
åt gången. Detta gör att tjänsten sägs vara rival in consumption, och därmed a 
privat good. Men informationen i boken eller musiken på skivan konsumeras 
inte på samma sätt som somliga andra varor. Informationen kan föras vidare till 
nästa läsare och nästa låntagare och vi kan konstatera att information i sig är 
non-rival och alltså a public good, en kollektiv nyttighet. På samma sätt 
förhåller det sig med möjligheten att utestänga individer från att konsumera 
nyttigheten ifråga. Ett bibliotek skulle kunna agera som till exempel en 
sportklubb; mot en viss medlemsavgift ges tillträde till de tjänster som erbjuds. 
Den typen av bibliotek var vanliga för hundra år sedan. Att däremot utestänga 
människor från information är svårare. Även sådan information som gärna 
hemlighålles, eller är till enbart för dem som betalar för den, kan svårligen 
hållas privat. Om någon får tag i informationen och för den vidare är den 
tillgänglig för alla, den blir non-excludable, den blir en kollektiv nyttighet.   

 Biblioteket har sin plats i den offentliga sektorn. Det är offentligt 
finansierat eftersom staten har beslutat om detta. Det har så varit under lång tid 
och besluten har grundats i uppfattningen att bibliotek är något som är bra för 
ett samhälle. Här har gjorts ett försök att pröva bibliotekets ställning som 
kollektiv nyttighet i samhället; om det skulle gå att fastställa dess ”status” som 
sådan kunde biblioteket möjligen stå säkrare i tider av neddragningar och olika 
                                                 
81 BiS Remissvar, s. 1. 
82 IFLA Position, s. 340, EBLIDA Response, s. 3 och SB Remissvar. 
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motgångar för den offentliga sektorn. Detta låter sig inte göras så lätt; även om 
information kan sägas vara en kollektiv nyttighet, kan biblioteket som 
institution med konkreta tjänster inte utan förbehåll placeras under denna 
rubrik.     

GATS och biblioteken 

Vad handlar det om? 
När vi så går vidare för att undersöka de olika branschorganisationernas 
uttalanden kan vi notera i vilken utsträckning dessa exemplifierar och 
konkretiserar sina farhågor om den eventuella påverkan GATS kan få på 
biblioteksverksamheten. IFLA menar, som vi såg ovan, att avtalet har 
möjlighet att öppna för konkurrens också tjänster i den offentliga sektorn.83 
Man konstaterar att ett visst antal länder (tretton stycken 2001) har gjort 
åtaganden att liberalisera den sektor biblioteken (tillsammans med arkiven, 
museerna och andra kulturella tjänster) ingår i. Eftersom många 
bibliotekstjänster snarare sorterar under telekommunikationssektorn kan antalet 
åtaganden som berör biblioteken vara än större. Detta är något som övriga 
organisationer noterar; EBLIDA och Svensk Biblioteksförening har i sina 
respektive uttalanden med tre av avtalets tjänstesektorer i vilka man menar att 
bibliotekstjänster kan ingå. Både ALA och IFLA hänvisar dessutom till 
oklarheten kring vilka offentliga tjänster som ska undantagas och helt enkelt 
inte omfattas av GATS. Tillsammans pekar exemplen från texterna på de 
problem vi stöter på då vi önskar se effekterna av ett tillämpat GATS-avtal för 
bibliotekens del. Jag vill i det följande redovisa dels hur man ser på tjänster 
och speciellt då bibliotekens tjänster i ett handelssammanhang, hur tjänsterna 
klassificeras och vad den klassificeringen kan komma att innebära, och dels 
vad diskussionen kring det eventuella undantaget går ut på. 

Handel med tjänster 
En tjänst är ett visst arbete som utförs till nytta för någon annan. Tjänster kan 
sägas vara produkter som man inte kan ta på. De kan vara av olika slag: 
tjänster som har med varuhantering att göra, som varuhandel, varutransporter, 
reparationer osv. De kan inbegripa människor, till exempel i utbildning, sociala 

                                                 
83 IFLA Position, s. 340. 
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tjänster (vård och omsorg), personliga tjänster (frisörer, restauranger m.m.). 
Och slutligen finns andra sorts tjänster, alltifrån bankväsende till kulturell 
verksamhet. En tjänst är en aktivitet eller en process. Många mänskliga behov 
eller önskemål kan tillfredsställas genom att man köper antingen en vara eller 
en tjänst, som till exempel musik: man köper en inspelning på cd eller man går 
på en konsert. Varan byter ägare och tjänsten konsumeras samtidigt som den 
produceras.84  

Tjänstesektorn är idag mycket stor, den svarar till exempel för mer än två 
tredjedelar av BNP och sysselsättningen i EU.85 Den väldiga omfattning som 
den internationella tjänstehandeln har idag visar sig också i den definition av 
begreppet tjänst som ges i GATS. I Artikel I.3 står att ”tjänster” inbegriper 
varje tjänst inom vilken sektor som helst (min kursivering).86 Oavsett det 
undantag som följer därpå är det uppenbart att avtalets syfte är att täcka det 
allra mesta av världens tjänsteproduktion.87 Artikel I.2 talar om vad som i 
avtalet menas med tjänstehandel. Här finns uppräknat det som på svenska 
ibland benämns ”leveranssätt”, de fyra olika ”modes of supply”, vilka också de 
visar på en större omfattning av tjänstehandeln än vi vanligen tänker oss. De 
fyra formerna för tjänstehandel som avtalet omfattar är tillhandahållandet av en 
tjänst 

 
a) från en medlems territorium till en annan medlems territorium; 
b) inom en medlems territorium till en tjänstekonsument från en 

annan medlem; 
c) av en tillhandahållare av tjänster i ett medlemsland (by a service 

supplier of one Member)88, genom kommersiell etablering på en 
annan medlems territorium;  

                                                 
84 En intressant distinktion mellan forskningsbibliotekets och folkbibliotekets tjänster gör Anders 
Forsman i sin bok ”Det nya tjänstesamhället. De offentliga tjänsternas framväxt och framtid” (1984). 
Båda sorteras inom den humana tjänsteproduktionen, inom vilken den mänskliga insatsen är intimt 
förknippad med aktivitetens målsättning och där människan som produktionsfaktor har avgörande och 
dominerande betydelse. Men medan forskningsbiblioteken producerar ”produktionstjänster” står 
folkbiblioteket för ”konsumtionstjänster”. På ett universitet är nämligen bibliotekets tjänster insatser i 
annan produktion, nämligen undervisning eller forskning och en förbättring eller ökning av dessa 
bibliotekstjänster kan antas höja produktiviteten i de grenar som är beroende av dem. Folkbibliotekens 
tjänster riktas däremot till låntagare som i sin tur inte deltager i produktion utan endast konsumerar; 
tjänsterna som produceras på folkbiblioteket är alltså till för ”slutlig konsumtion”.  
  
85 Uppgiften hämtad från EU:s hemsida (besökt 2004-04-23), länk till Trade Issues, 
http://europa.eu.int/comm/trade/issues/sectoral/services/index_en.htm.  
86 GATS Artikel I.3. 
87 Undantaget lyder: ”utom tjänster som tillhandahålls i samband med utövandet av statliga 
befogenheter”. Artikel I.3(b). 
88 GATS, Artikel 1.2, engelsk text (originalspråk), finns att hämta på WTO:s hemsida. 
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d) av en tillhandahållare av tjänster i ett medlemsland, genom 
närvaro av fysiska personer från ett medlemsland på en annan 
medlems territorium. 

 
Från en tid då all internationell handel avsåg konkreta varor och reglerades 

i bilaterala avtal länder emellan har vi alltså kommit en lång väg. När nu 
tjänstehandel kan inbegripa såväl utländska företags etableringar som 
människors rörlighet över gränser måste vi inse den internationella 
tjänstehandelns enorma potential. Globaliseringen av tjänstehandeln är i sig 
betydelsefull. Handeln med tjänster har förmågan att tränga djupt in i ett 
lokalsamhälle och den utmanar inhemska sätt att organisera samhällsservice 
och annan service. Den globala tjänstehandeln kan dessutom underminera den 
lagstiftning ett land önskar ha till skydd för behövande medborgare.89  

Faktorer som kan kallas karakteristiska i en globaliserad värld är bland 
andra nya definitioner på vad som är allmänt och vad som är privat, ett ökat 
användande av köpslående och förhandling för beslutsfattande när staten 
utövar sin makt, minskat deltagande från allmänheten på grund av 
privatiseringar och ett användande av en marknadsdiskurs som riskerar att 
marginalisera icke-ekonomiska värden i beslutsprocesser. Globaliseringen 
visar sig ha störst betydelse för den inhemska sfären just i förhållandet mellan 
det offentliga och privata och särskilt vad gäller privatisering av tidigare 
offentligt ägda verksamheter. Privatiseringar av offentlig verksamhet är i själva 
verket en av de viktigaste effekterna av globaliseringen.90 Den 
kostnadseffektivitet som avkrävs idag inte bara privata utan också allmänna 
verksamheter ökar trycket på staten att ”sälja ut” och låta privata företag med 
verksamhet fullt integrerad i den globala ekonomin sköta de tidigare offentliga 
uppgifterna.  

Den internationella handeln med tjänster är föremål för regleringar och 
överenskommelser och olika bedömningar kring tjänstehandeln grundar sig 
bland annat på hur man klassificerar olika tjänster. Synen på vad 
bibliotekstjänster är har alltså betydelse för huruvida dessa ingår i handelsavtal 
eller inte. 

                                                 
89 Arup, s. 95. 
90 Aman Jr., Alfred C. (2003), s. 129. 
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Klassificering av bibliotekens tjänster 
En uppräkning av bibliotekets mer konkreta tjänster som till exempel utlåning 
av litteratur och andra medier, tillgång till Internetuppkopplade datorer etc. 
innefattar ofta inte de av bibliotekets uppgifter som rör främjande av jämlikhet, 
att vara redskap för demokrati, att bidra till meningsfull fritid eller att vara en 
mötesplats. En lista på vad ett folkbibliotek är och vad det kan erbjuda finns att 
läsa i UNESCO:s Public Library Manifesto91. Här har man tagit med de 
uppgifter relaterade till information, läs- och skrivkunnighet, utbildning och 
kultur som bör stå i centrum för ett offentligt biblioteks verksamhet. Detta är 
också den sortens tjänster som finns med i de olika branschorganisationernas 
uttalanden. IFLA talar om intellektuell frihet, tillgång till information och till 
”the full range of human expression” samt att biblioteket ger individen 
färdigheter att bruka informationen.92 EBLIDA framhåller bibliotekets 
tillhörighet till den kulturella sektorn och lägger en tyngdpunkt på hur 
biblioteket svarar mot människors behov i olika stadier av deras liv.93 Man 
betonar också bibliotekens betydelse i kunskapssamhället och uppgiften att 
överbrygga ”den digitala klyftan” mellan de informationsrika och 
informationsfattiga.94 ALA har förutom flera mer svepande uttryck som t.ex: 
”biblioteket hjälper oss att möta livets utmaningar” också en uppräkning av 
vilka tjänster biblioteket bibringar samhället. Här finns samling, katalogisering, 
utlåning och bevarande med, liksom informationstillgång, också elektronisk 
sådan.95 Att fokus i texterna i första hand ligger på det som vi innefattar i 
”kollektiv nyttighet” snarare än de konkreta uppgifterna har naturligtvis sin 
förklaring i att det är detta man anser vara hotat. En fullständig lista på vad 
som görs på ett bibliotek har man kanske inte heller ansett sig behöva ta med 
(förutom i ALA:s fall).  

Den klassificering eller definiering av bibliotekets tjänster som vi möter i 
diskussionen kring tjänstehandeln innehåller de mer påtagliga av biblioteket 
uppgifter. Ett sådant klassifikationsschema ligger under FN:s 
statistikavdelning, United Nations Statistical Classifications, där 
klassifikationer av områden som ekonomi, demografi, hälsa, utbildning, arbete, 
social välfärd, geografi, miljö och turism har framtagits och godkänts av FN 

                                                 
91 UNESCO Public Library Manifesto 1994, 
 hämtat från UNESCO:s hemsida, www.unesco.org/webworld/portal_bib/Libraries/Public/ . 
92 IFLA Position, s. 340. 
93 EBLIDA Response, s. 3.  
94 EBLIDA Statement, s. 1. 
95 ALA Formal comments, s. 2-3. 
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eller annan mellanstatlig styrelse.96 De ovan nämnda reference classifications 
som framtagits genom internationella överenskommelser har vunnit allmänt 
godkännande och rekommenderas som riktlinjer och modeller för utvecklingen 
av andra klassifikationer. Inkluderade är också klassifikationen av 
näraliggande områden eller ämnen, vilka härleds (derived classification) eller 
relateras (related classification) till de internationella klassifikationerna och 
används i huvudsak, men inte enbart, på regional eller nationell nivå.  

UN Central Product Classification är en reference classification under 
vilken (related) ligger handel med tjänster. CPC är ett schema för 
klassificering av produkter, men det täcker även tjänster. Bibliotekens tjänster 
återfinnes i avdelning /96311/ library services, och här definieras dessa som: 
”Documentation services, i.e. collection, cataloguing, whether manually or 
computer-aided, and retrieval services of documents.” 97    

Till bibliotekets tjänster hör ju som vi alla vet idag olika slag av 
databasaktiviteter. Dessa klassificeras enlig CPC i avdelning /7240/ och här 
hamnar tre olika typer av aktivitet, nämligen ”data base development”, ”data 
storage” och ”data base availability”.98 Under definitionen av denna 
avdelnings tjänster noteras ett undantag: ”Computerized documentation 
activities provided by libraries and archives are classified in class 9231”,99 
alltså hänvisas tillbaka igen. Till de datoriserade dokumentationsaktiviteter 
som biblioteken utför bör väl räknas katalogisering och klassificering. Övriga 
”datoriserade tjänster” bör alltså sortera under avdelning /7240/. I en 
bakgrundsanteckning från WTO:s sekretariat skriver man dock att 
documentation retrieval services klassificeras som bibliotekstjänster.100  

I biblioteksorganisationernas texter hänvisas inte till CPC utan till WTO:s 
klassifikationslista (Services Sectoral Classification List), vilken bygger på 
FN:s CPC-klassifikation och är den som används av medlemsländerna bl.a. då 
specifika åtaganden inom tjänstehandeln ska definieras. Den består av tolv 
sektorer med underavdelningar.101 Klassificeringen är detaljerad med sina 

                                                 
96 United Nations Statistics Division, (hemsidan besökt 2004-03-18). 
97 Hämtat från United Nations Statistics Divisions hemsida, 
http://unstats.un.org/unsd/class/family/default.htm .  
98 Hämtat från UNSD:s hemsida.  
99 ibid. 
100 WTO Council on Trade in Services: Computer and Related Services, Background Note by the 
Secretariat, 14 July 1998, WTO dokument nr. S/C/W/45, finns att hämta på WTO:s hemsida.  
101 Services Sectoral Classification List (WTO dokument nr. MTN.GNS/W/120),  
http://trade-info.cec.eu.int/doclib/docs/2003/november/tradoc_114182.pdf  
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många underavdelningar men den är inte uttömmande.102 Att själva 
klassificeringen av tjänster placerats som en underavdelning till produkt-
klassificeringen bevisar enligt kritiker att man utgår från producentens 
perspektiv och att man därmed bortser från den sociala kontext där tjänster ofta 
har sin plats.103 Som framgår av exemplen från CPC ovan, finns det också i 
WTO:s lista en stor risk för överlappning, nämligen att tjänster kan synas ingå i 
fler än en sektor. Detta gäller till exempel databas- och informationstjänster, 
vilka är listade både under 1B: Computer and related services och 2C: 
Telecommunication services förutom vad som innefattas i sektor 10C: 
Libraries, archives, museums and other cultural services. Utbildning återfinns 
i sektor 5, en sektor som biblioteket naturligtvis också tillhör, med tanke på 
dess väl integrerade funktion på skolor, högskolor och universitet.  

Vari består oron? 
Som noterades ovan ger ALA en noggrann uppräkning av vad biblioteket 
erbjuder. Man kallar dessa ”core library services” och betonar att tillgång till 
information ska ges med hjälp av såväl nutida som framtida teknologi; man 
tolkar alltså bibliotekets ”kärn-tjänster” brett. Härifrån går man till att beskriva 
de amerikanska allmänna bibliotekens beroende av offentlig finansiering, både 
på lokal, stats- och federal nivå. ”The government support that public libraries 
receive is essential to their ability to provide their core services.”104 Det är 
alltså det finansiella stödet som är hotat.  

I en amerikansk bibliotekstidskrift beskriver man ett tänkbart scenario. Ett 
företag vill få tillträde till ett annat lands marknad och etablera ett 
informationsservicecentrum där. Företaget kräver så att få samma subventioner 
eller skattestöd som allmänna bibliotek. Enligt regeln om nationell behandling 
(se avsnittet ”Bakgrund”) har företaget all rätt att kräva detta förutsatt att man 
kan sägas tillhandahålla samma sorts tjänst som biblioteket. Den mest troliga 
reaktionen från staten eller kommunen är att dra tillbaka skattestödet för de 
allmänna biblioteken (för att inte behöva punga ut med ännu mer pengar). 

                                                 
102 Klassificeringslistorna behöver ständigt tolkas och de olika sektorerna definieras. Bland andra frågor 
diskuteras vilken status inom klassifikationsschemat själva innehållet i det som klassas under 
”databasservice” (vilket kan vara av allehanda slag, eg. finansiellt, medicinskt, audiovisuellt) har. (WTO-
dokument S/C/W/45, s. 14). 
  
103 Robertson, Susan and Dale, Roger “This is what the fuss is about! The implication of GATS for 
Education Systems in the North and the South”, (DRAFT 2003), published by the EU-funded GENIE- 
the Globalisation and Europeanisation Network in Education, http://genie-tn.net .
104 ALA Formal comments, s. 3. 
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Bibliotek kan därmed komma att stå helt utan finansiering, och antingen 
tvingas stänga eller börja ta betalt för sina tjänster, och på så sätt konkurrera 
med det privata företaget. Vilketdera än händer kommer allmänheten att få 
betala för något som tidigare var gratis.105

IFLA ser framkomsten av ett stort antal vinstdrivande företag som ägnar 
sig åt nätbaserade informationstjänster, ”online content providers”, riktade mot 
samma publik som bibliotekens tjänster har, som det som kan ge plats för 
utmaningar från GATS.  Det är möjligheten att biblioteken skulle, eller snarare 
kommer att, befinna sig i en konkurrenssituation med den privata sektorn och 
att det offentliga stödet därmed blir ifrågasatt.106  

EBLIDA menar på samma sätt att just bibliotekens elektroniska tjänster 
kan ses som konkurrerande; kommersiella aktörer kan komma att kräva 
liknande statligt stöd. Man vill också framhålla att dessa tjänster är de som kan 
vara lukrativa, medan bibliotekets uppgifter är så mycket mer omfattande. 
Andra bör inte få möjligheten att plocka russinen ur kakan.107

Risken finns att delar av biblioteksverksamheten splittras på olika 
(kommersiella) aktörer, enligt BiS. Man framhåller samma skäl för oron som 
övriga organisationer: om biblioteken förs in i GATS kommer privata företag 
att se det statliga stödet som en konkurrensfördel och biblioteken kan alltså få 
klara sig utan detta. BiS undrar också om svenska kompetenskrav kan ses som 
handelshinder, vilket är en sak även Svensk Biblioteksförening tar upp. Det 
finns formuleringar i GATS som skulle kunna användas för att stämpla 
kompetens- och kvalitetskrav  som just handelshinder.108  

Farhågor kring vad som kan hända gäller om ett land självmant gör 
åtaganden om att öppna och liberalisera tjänstehandelsområde 10C (Libraries, 
archives, museums and other cultural services) eller 5C (Higher Education), 
om ett land väljer att lista sektor 2C (Telecommunication services) och även 
bibliotekens online-tjänster visar sig innefattas i denna, eller om Artikel I.3 (se 
nedan) inte visar sig vara tillräcklig för att skydda bibliotekssektorn.  

När det gäller biblioteken är det alltså (bortsett från de farhågor som finns 
gällande Artikel I.3, vilken ingår under Allmänna åtaganden i GATS) först när 
en WTO-medlem gör ett särskilt åtagande inom den sektorn som GATS blir 

                                                 
105 Hunt, Fiona, ”The WTO and the threat to libraries”, Progressive Librarian, 2001:18. 
106 IFLA Position, s. 340. 
107 EBLIDA Response, s. 5. 
108 BiS, Remissvar och Svensk Biblioteksförening, Remissvar. Beträffande skrivningen i avtalet om 
kompetenskrav se Artikel VII ”Godkännande”, om standarder för auktorisation, licensiering och 
certifiering. 
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gällande. GATS består i själva verket av tre delar: dels själva ramavtalet med 
allmänna förpliktelser som omfattar all tjänstehandel inom samtliga 
medlemsstater, dels nationella bindningslistor (schedules) i vilka varje 
medlemsstat anger specifika åtaganden för olika tjänstesektorer, samt bilagor 
och ministerbeslut, bland annat om fortsatta förhandlingar. Listningen är 
positiv i den meningen att medlemmarna skriver in det man vill ha med; den 
kunde vara negativ, vilket skulle innebära att medlemmarna skriver vilka 
områden man vill undantaga. Om Sverige (EU) skulle sätta upp den sektorn där 
biblioteken ingår på sin bindningslista och garantera marknadstillträde och 
nationell behandling, skulle det vara möjligt för andra WTO-medlemmar att 
hävda att statligt stöd till biblioteken innebär en snedvridning av konkurrensen, 
vilket alltså inte är tillåtet i avtalet. 

Vad säger Artikel I.3? 
Den faktiska omfattningen av undantaget i Artikel I.3 oroar många inom 
offentlig verksamhet och artikeln har diskuterats i åtskilliga debattinlägg. I 
dokumenten som undersöks i denna uppsats konstateras att artikeln inte är helt 
tydlig i sin ordalydelse.109 Som motvikt till klagomålen om otydlighet menar 
Pierre Sauvé (från OECD Trade Directorate) att handelsavtal sällan är tydligare 
än såhär. Avtalets nära på universella omfattning har dock dessa undantag, och 
Sauvé framhåller att GATS förhandlare menade att undantaget skulle täcka 
”public services”, även om det är vagt definierat.110  

Dessutom menar WTO:s tjänstehandelsavdelning att eftersom ingen 
medlemsstat har rest frågan om vad som omfattas av Artikel I.3 så har inget 
behov av tolkning uppstått. Frågan skulle uppkomma endast om en särskild 
åtgärd vid behandling i tvistlösningsorganet (Dispute Settlement Body) skulle 
försvaras med att den enbart riktar sig mot tjänster som tillhandahålls i 
samband med utövandet av statliga befogenheter och alltså ligger utom 
räckhåll för GATS.111 Frågan har dock varit uppe på dagordningen. I en rapport 
från ett möte med Tjänstehandelsrådet noteras en diskussion kring Artikel I.3 
med tanke på det omfattande statliga engagemanget i hälso- och 
socialtjänstsektorn. Här sägs att det faktum att dessa tjänster till stor del 

                                                 
109 T.ex. IFLA Position, s. 340 och ALA Resolution, s. 1. 
110 Sauvé, Pierre, ”Paper prepared for the OECD/US Forum on Trade in Educational Services”, 23-24 
maj 2002, Washington, www.oecd.org/dataoecd/50/50/2088515.pdf  
111 GATS Facts and Fiction, s. 8, finns att läsa på WTO:s hemsida.  
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tillhandahålles av staten betyder inte att hela sektorn faller utanför GATS, utan 
de undantag som nämns i avtalets Artikel I.3 ”måste tolkas snävt”.112

Artikel I rubriceras Omfattning och definition och i I.3(b) och (c) finns den 
definition av begreppet ”tjänst” som vi ska titta närmare på. 

b) ”tjänster” inbegriper varje tjänst inom vilken sektor som helst utom tjänster som 
tillhandahålls i samband med utövandet av statliga befogenheter; 
 

c) ”en tjänst som tillhandahålls i samband med utövandet av statliga befogenheter” avser 
varje tjänst som tillhandahålls varken på kommersiella grunder eller i konkurrens med en 
eller flera tillhandahållare av tjänster.113

 
För att innefattas i denna definition måste alltså en tjänst uppfylla två krav. 

Det första är att den inte erbjuds på kommersiell grund. Det andra är att den 
inte tillhandahålles i konkurrens med annan tillhandahållare av tjänster. 
Grundläggande för förståelsen av vad som menas med tjänster som erbjuds 
”varken på kommersiella grunder eller i konkurrens…” är definitionen av ordet 
kommersiell. Ordet kommersiell har enligt Nationalencyklopedin betydelsen 
”som i första hand tjänar vinstintressen”, ibland något nedsättande men även 
mer neutralt affärsmässigt.114  

The Concise Oxford Dictionary förklarar adjektivet commercial såhär: 1) 
concerned with or engaged in commerce, 2) making or intended to make a 
profit.115 Om begreppet kommersiell i första hand har med handel att göra, med 
köpande och säljande, och en tjänst som tillhandahålles ”på kommersiell 
grund” är en tjänst som har en kostnad för den som nyttjar tjänsten, då följer 
härav att en tjänst som är gratis inte berörs av GATS enligt Artikel I:3(c). Detta 
är dock inte den enda betydelsen av ordet kommersiell. En tjänst kan 
tillhandahållas mot ett pris som enbart täcker kostnader eller till och med lägre 
än så. En rent nominell avgift för en tjänst innebär inte med nödvändighet att 
man är ute efter vinst i reda pengar, och frågan är då om detta sorterar under 
”kommersiell”.  

Ett resonemang kring det andra villkoret för undantag kan se ut som följer:  

                                                 
112 Council for Trade in Services, Report of the meeting held on 14 October 1998, WTO dokument nr. 
S/C/M/30, C4478, hämtat från WTO:s hemsida, www.wto.org . 
113 GATS Artikel I.3. 
114 Nationalencyklopedin på nätet, http://www.ne.se/jsp search/article.jsp?i_/ art_id=O211677.   
115 The Concise Oxford Dictionary of Current English, 7th ed., Oxford, 1982. 
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För det första måste vi undersöka om det finns en situation där två eller flera 
tillhandahållare av tjänster erbjuder samma eller jämförbara tjänster. För det 
andra måste vi fråga oss om den ena skulle kunna ersätta den andra, eller om 
de kompletterar varandra. Endast om den enas kunder och marknadsandelar 
kan övertas av den andra föreligger en konkurrenssituation. Bedömningen 
grundar sig alltså dels på en definition av tjänsterna som erbjuds, om de kan 
sägas vara desamma eller jämförbara, och dels på definitionen av den marknad 
som avses, det vill säga vilka som är de presumtiva avnämarna.  

Så, hur ser det då ut för bibliotekens del? Finns det tjänster på biblioteken 
som erbjuds på kommersiell basis? Det finns skäl att tro att våra offentligt 
finansierade bibliotek också i fortsättningen kommer att ses som icke-
kommersiella, att man alltså inte tillgängliggör sina tjänster på kommersiell 
basis. På de platser där man inbjudit det privata näringslivet till samarbete i 
någon form blir bilden delvis en annan. Gränserna för det offentliga rummet 
kan riskera att utsuddas i takt med att biblioteken öppnar för sponsring i olika 
former. Ju mer omfattande sådana influenser är desto mer ansträngd blir 
bibliotekets icke-kommersiella status. Ett exempel kan vi hämta från Kanada; 
här har inte gjorts några åtaganden i GATS gällande bibliotekstjänster, men 
den kanadensiska regeringen har sänt ut en förfrågan till biblioteken för att få 
in förslag på tjänster som skulle kunna erbjudas på exportmarknaden. Kanske 
skulle biblioteken kunna tjäna pengar på att sälja katalogiserings- eller 
bokbindningstjänster till något annat land?116 Kan man då säga att biblioteken i 
något avseende konkurrerar – gällande en eller flera av bibliotekets tjänster – 
med andra serviceföretag?  

Konkurrens eller kommersialisering är alltså de två faktorer som kan ställa 
biblioteken utanför Artikel I.3. Med kommersialisering menas en situation där 
biblioteken ses som en marknad för produkter, för vilka man gör reklam för att 
locka kunder. En sådan syn leder automatiskt till en form av konkurrens: ”just 
vi har bättre produkter än…, vi har bättre service än…”. Bakom tanken på 
konkurrens ligger ofta en effektivitetssträvan: i en konkurrenssituation tävlas 
det om vem som kan utföra uppdraget bäst och mest effektivt. Effektivitet är 
dock inte det som bör vara det främsta målet för det offentliga biblioteket.    

                                                 
116 Klein, Naomi, “Librarianship as a revolutionary choice”, Library Juice, Vol. 6:16 (2003). 
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Privatisering 
Det som oftast framförs som exempel på vad som kan hända om biblioteken 
inte skyddas av Artikel I.3 är just tanken på en privatisering av verksamheten. 
Att tänka sig att ett privat företag vill ta över gratis utlåning av böcker är 
kanske långsökt; vi har en lag som påbjuder kostnadsfrihet för boklån och ett 
privat företag vill väl göra någon slags vinst. 

Privatisering handlar om att överföra statlig eller kommunal egendom i 
privat ägo. Vad som privatiseras är alltså de verksamheter som ligger under 
stat och kommun. Det finns olika former av privatisering. En möjlig variant är 
att tillåta privata företag att etablera sig och tillhandahålla samma tjänster i 
konkurrens med det offentliga. En annan är att sälja ut delar av eller hela den 
offentliga tjänsten. Den tredje möjligheten är ”att lägga ut på entreprenad”, det 
vill säga att låta privata företag konkurrera om tillstånd att tillhandahålla 
tjänsten i fråga. I detta fall har staten eller kommunen fortfarande inflytande, 
eftersom avtalen är tidsbegränsade. Ett företag som på entreprenad 
tillhandahåller en tjänst på ett icke tillfredsställande sätt riskerar att bli utan 
kontrakt i nästa omgång.  

Privatisering har blivit vardagsspråkets ord för de olika varianterna. 
Termen kan tyckas vara alltför oprecis, eftersom den kan ha så många olika 
innebörder. Den kan användas för att beteckna en krympt välfärdsstat till 
förmån för ett system av självhjälp och frivillighet vilket är en väldigt 
vittomfattande innebörd. Den kan också användas för att beteckna utbytet av 
offentliga tjänstemän mot ett så gott som identiskt likadant team av privat 
anställda för att utföra en viss uppgift. Vad man bör hålla i minnet är att det 
finns en stor mängd variationer av tänkbara organisationsformer.  En offentlig 
institution kan förutom ett traditionellt statligt eller kommunalt organ också 
vara en kommission eller myndighet. Privata organisationer innefattar 
vinstdrivande företag, icke-vinstdrivande företag, frivilligorganisationer, 
religiösa samfund, grannskapsorganisationer osv. Distinktionen mellan 
offentligt och privat kan ibland te sig ganska rörig.117   

Om vi återgår till vad de olika biblioteksorganisationerna såg som det 
huvudsakliga svaret på frågan ”vad kommer att hända om biblioteken förs in 
under GATS?” ser vi att det gällde det offentliga finansiella stödet. Detta i sin 
tur står som garant för att bibliotekens tjänster också fortsättningsvis kan 
erbjudas alla medborgare. Bibliotekets uppgift i den vidare tolkning som 

                                                 
117 Donahue, John D., Den svåra konsten att privatisera, Stockholm, 1992, s. 13. 
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inbegriper förutom de konkreta tjänsterna också mer abstrakta värden kräver 
offentlig finansiering. EBLIDA skriver att bevarandet av vårt kulturella arv, 
allmänhetens fria tillgång till information och systemet med kommunala 
bibliotek som tjänar den lokala befolkningens behov måste prioriteras framför 
vinstmarginaler. Ett offentligt biblioteks karakteristika är dess integritet, 
neutralitet och opartiskhet, god bredd vad gäller samlingarna, tillgänglighet 
och professionell kompetens hos personalen, och man frågar sig hur allt detta 
ska kunna bevaras i en situation där ekonomiska kriterier tillåts ha prioritet. 118   

Den uppenbara risken med privatisering är det som ibland omnämns som 
”demokratiunderskott”. Det offentliga, allmänheten, förlorar i insyn och 
möjlighet till deltagande när beslut fattas i styrelserum istället för i 
kommunalfullmäktige. Både privatisering och upphandling av offentlig 
verksamhet, skriver Svensk Biblioteksförening, innebär att det offentliga 
förlorar en del av sitt inflytande över hur verksamheten bedrivs. Man påpekar 
också att ett större privat inslag på högskoleområdet kan bli ett hot mot 
tillgängligheten och mot vår långtgående bibliotekssamverkan.119 Behovet av 
transparens och deltagande när det gäller den offentliga sektorn har inte 
minskat. Marknadsekonomins värderingar och sätt att beräkna resultat är i 
många sammanhang inte tillräckliga, särskilt på områden som kräver ett stort 
mått av öppenhet, deltagande och där andra, icke-finansiella värden bör tas i 
beaktande.120  

Artikel XIX i GATS talar om den fortlöpande liberalisering av 
tjänstehandeln som medlemsländerna åtager sig att göra. Förhandlingsrundor 
ska inledas och ”Sådana förhandlingar skall syfta till att minska eller avskaffa 
åtgärders negativa effekter på handeln med tjänster för att åstadkomma ett 
faktiskt marknadstillträde.”121 Enskilda utvecklingsländer ska erbjudas viss 
flexibilitet; de ska kunna öppna färre sektorer för marknadstillträde. 
Fortlöpande liberalisering är ändå det som står på agendan och allt fler 
tjänstehandelsområden ska ”göras fria”.122

GATS har däremot inte någon skrivning som tvingar WTO-medlemmar att 
privatisera den offentliga sektorn. Detta är beslut som fattas av de inhemska 
regeringarna. ”Privatiseringar inom olika sektorer görs utifrån politiska beslut 
                                                 
118 EBLIDA Statement, s. 2. 
119 Svensk Biblioteksförening, Remissvar. 
120 Aman Jr., Alfred C., (2003), s. 139. 
121 GATS, Artikel XIX.1. 
122 Enligt Oxford English Dictionary betyder liberalization ” The action or process of liberalizing; the 
fact of being liberalized or becoming liberal; spec., the removal by a government of restrictions placed 
upon the import of goods, the movement of capital, etc.” 
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i de enskilda länderna, och kan inte påtvingas via GATS”, skriver Leif 
Pagrotsky i ett brev till tidskriften bis.123 I samma tidning publiceras också ett 
inlägg av Marita Ulvskog, där hon uttrycker sin och regeringens kritiska syn på 
entreprenadlösningar när det gäller folkbibliotek. Eftersom lagen förbjuder att 
avgift tas ut på boklån är det ändå inte troligt att kommersiella aktörer vill gå in 
och driva bibliotek, menar Ulvskog.124 Frågan är dock om inte en fortlöpande 
liberaliseringsprocess med öppnade gränser för utländska företag inom allt fler 
områden leder till att också offentliga tjänster påverkas. Konkurrensutsättning 
av tjänster inom sektorer med både offentliga och privata alternativ kan mycket 
väl få en regering att överväga privatisering, även av områden och tjänster som 
tidigare ansågs undantagna.  

Det går att återknyta här till teorin om kollektiva nyttigheter. Vi har 
tidigare diskuterat skillnader i definition av public goods och publicly provided 
goods. De förra var som vi såg sällsynta. De senare inbegriper vad vi vanligen 
benämner offentliga tjänster. Men vad sker när många av dessa numera 
tillhandahålles av privata företag? Sektorer som tidigare tillhörde den statliga 
förvaltningen som t.ex. vatten- och elförsörjning, telekommunikation, TV och 
radio och transporter har nu helt eller delvis övergått i privat styre och/eller 
ägande. Denna utveckling har flera orsaker, bland dem naturligtvis en politisk 
förändring. Men också tekniken har bidragit, genom att produktion i mindre 
skala kan göras lönsam och konkurrens därmed blir möjlig. En annorlunda syn 
på nätverk ligger bakom förändringen. Elnät eller järnvägsräls kan förbli i 
statlig regi medan tjänsten att distribuera elkraft eller driva tågtrafik kan skötas 
av ett privat företag. Svaret på frågan om vad privatiseringen av dessa tidigare 
offentligt tillhandahållna tjänster har för betydelse ligger utanför uppsatsens 
område, även om kan finnas många intressanta exempel att studera. Vi har nog, 
tämligen snabbt tror jag, vant oss av med att se till exempel de sektorer jag 
nämnt ovan som statliga. Televerket, Elverket och Statens Järnvägar har snart 
fallit i glömska. En liten glidning över till några andra av de kollektiva 
nyttigheter eller offentliga tjänster vi nämnt tidigare kan dock ge en intressant 
vinkel åt diskussionen. Kan man tänka sig ett privatiserat brandförsvar eller 
rättsväsende? Privatiserade bibliotek? 

Det finns några exempel i Sverige på bibliotek som drivs på entreprenad, 
till exempel Linghems bibliotek i Linköping (sedan1993) och Påarps bibliotek 
utanför Helsingborg, vilket drivs på entreprenad av ett studieförbund. I 
                                                 
123 Pagrotsky, Leif, ”Vi gör inga åtaganden som inverkar på våra folkbibliotek”, publicerat i bis 2001:4. 
124 Ulvskog, Marita, ”Vi kommer att försvara svensk bibliotekspolitik”, publicerat i bis 2001:4. 
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Linghem betonar man bibliotekets roll som kunskapscentral i lokalsamhället, 
vilket ska ge stöd åt opinionsbildning och främja yttrandefrihet. Man tillämpar 
gratisprincipen och ingår i de kommunala bibliotekens lånekedja.125 I Påarp har 
man Svensk Kassaservice i sina lokaler och man har lyckats öka utlåningen, 
men personalen har fått lägre lön.126 Eftersom detta handlar om just 
entreprenadlösningar sker en utvärdering varje gång det är dags för ny 
upphandling. Kommunen har möjlighet att säga upp avtalet om man inte är 
nöjd med hur verksamheten bedrivs.  

 Ytterligare ett arrangemang för att marknadsanpassa den offentliga 
sektorn är genom användaravgifter. Privatiseringar sker oftast med effektivitet 
och sänkta kostnader som huvudskäl. Användaravgifter är ett medel för 
befolkningen att köpa de offentliga tjänster man anser sig behöva. Att låta 
medborgarna betala avgifter kan naturligtvis reducera kostnaden, men den 
stora vinsten är att individer inte tvingas bära kostnader för den ineffektivitet 
som uppstår då fel mängd av tjänsten producerats. Man får det man betalat för 
och inget annat. Problemet ligger i samhällets ansvar när det gäller de 
kollektiva nyttigheterna, att distribuera dessa till alla, det vill säga jämlikhets- 
eller rättviseskälet vi nämnt tidigare. Människor med lägre inkomster kan 
tänkas konsumera mindre än vad som är nyttigt för dem, av till exempel 
utbildning eller sjukvård.  

En genomgång av för- och nackdelar med användaravgifter för offentliga 
tjänster ger exempel på områden där det skulle kunna fungera och nämner 
förutom väg- och broavgifter även bibliotek, utan att vidare utveckla det 
senare.127 Däremot visar en undersökning om människors villighet att betala för 
biblioteksverksamhet via skatt eller avgifter att många hellre såg att biblioteket 
införde avgifter framför att dra ner på verksamheten. En något större andel av 
de tillfrågade föredrog skattehöjning, medan mindre än tio procent tyckte att 
man kunde dra ner på bibliotekets verksamhet.128  

                                                 
125 Linghems biblioteks hemsida, http://www3.linkoping.se/linghembib/  
126 Enligt svt.se, nyheter, 1999-12-27, http://www.svt.se/nyheter/2000/000108/biblio.htm  
127 Gramlich, Edward M.,”Government services”, s. 284f., ingår i Managing the service economy. 
Prospects and problems, Robert P. Inman (red.), 1985. 
128 Kinnucan, Mark T., Ferguson, Mark R. and Estabrook, Leigh, “Public opinion toward user fees in 
public libraries”, Library Quarterly,Vol.68:2 (1998), s. 183-204. 
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Biblioteket i en ny tid 

Teknikens framsteg 
Termen ”informationssamhälle” har fått ett allmänt genomslag och används 
ofta för att betona informationens ökade roll och användning i det vardagliga 
livet. Information spelar en central och strategisk roll i snart sagt allt vi gör.  
Den dramatiska utvecklingen av informationsteknologin har inneburit stora 
förändringar, och teknologins betydelse för bibliotekens roll och drift har fått 
mycket uppmärksamhet. Det är som vi har konstaterat också mycket av 
informationsteknologin och dess hantering som utgör de konkreta hoten mot 
biblioteken; det är här vinster finns att hämta om privata företag får tillfälle att 
göra insteg på en ”biblioteksmarknad”.  

Som vi sett är ALA i sin kommenterande text mycket explicit ifråga om 
skyddsvärda bibliotekstjänster, uppräkningen är fullödig och man uttrycker 
tydligt att man inkluderar även framtida teknologi: ”the use of current and 
future technologies”, ”whatever technology may be needed to access 
information” osv.129 EBLIDA är också de noggranna med att placera 
biblioteken som huvudaktörer i kunskapssamhället. Bibliotekens 
nyckelfunktion är inte bara att vara serviceinrättningar, utan fastmer som 
aktiva partners i arbetet med eEurope, nämligen Europeiska Kommissionens 
plan att göra Europa till världens mest dynamiska och konkurrenskraftiga 
kunskapsekonomi.130 Det är i flera sammanhang tydligt att biblioteken idag 
känner ett behov av att på ett bättre sätt förklara vilka tjänster man erbjuder, att 
visa på den mängd av nya främst elektroniska tjänster som finns att använda 
fritt. Man inser att dessa tjänster kan sägas vara ”godbitarna” som privata 
företag skulle vilja ta över, och man vill framställa sig som den bäst lämpade 
aktören på marknaden – också innan denna marknad existerar.  

Teknikens framsteg applåderas allmänt i vårt samhälle och det är lätt att 
fascineras av vilka enorma mängder information vi får tillgång till på 
”informationens motorväg”. Det finns också andra röster. Kritiker menar att 
informationsteknologin inte alls är ett ”neutralt” fenomen i samhället. Den 
politiska sfären har alltid tagit teknologin i bruk för att uppnå både politiska 
och ekonomiska mål, och idag använder den ekonomiska sfären sig av IT för 
att uppnå såväl ekonomiska som politiska mål. Den ideologi som ligger bakom 
IT-utvecklingen syftar till att ändra dynamiken mellan de två sfärerna och 
                                                 
129 ALA Formal comments, s. 3. 
130 EBLIDA Statement, s. 2. 
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framförallt minska den politiska sfärens inflytande. Det övergripande 
ekonomiska målet kan då vara att skapa en konsumentmarknad för produkter 
och tjänster som tillgängliggörs på webben och det förväntas att skolor och 
bibliotek deltager i denna IT-strategi.131  

En explicit skapad marknad för att möjliggöra en utveckling av 
informationsteknologin och uppnå högsta möjliga vinst är en 
grundförutsättning i Castells resonemang. Världshandelns expansion under 
1900-talets två sista decennier var betydande, särskilt sett i relation till en 
ökning av BNP. Produktivitetsutveckling kan ses som källan till nationers 
välstånd, men att höja produktiviteten utan faktisk eller potentiell ökning av 
efterfrågan är alltför riskfyllt ur investerarnas perspektiv. Att bredda 
marknaden och påskynda kapitalomsättningen är därför nödvändigt. Handelns 
expansion från 1970-talet och framåt till nya marknader i olika länder var 
beroende av extremt stor rörlighet för kapitalet, och företagen behövde en 
starkt förbättrad kommunikationsförmåga. Med avregleringar och ny 
informationsteknologi har sådana villkor skapats; högteknologiska företag och 
finansbolag var de som först drog nytta av denna omstrukturering.132  

Redan på sjuttiotalet sågs biblioteken i USA som en key market för 
informationsindustrin. Det största problemet var, enligt Information Industry 
Association, att utbilda folk och få dem medvetna om betydelsen av 
informationsanvändning och dess välsignelser. Bibliotekens roll var att vänja 
människor vid informationsprodukter och informationstjänster så att dessa får 
en spridning och man sedan kan ta betalt för dem.133 Schiller insisterade tidigt 
på att ställa frågan om for whose benefit and under whose control den nya 
informationsteknologin ska implementeras.134 Nu har vi förstås kommit en bra 
bit på väg sen sjuttiotalet när det gäller utvecklingen på området, men min 
tanke med denna blick i backspegeln är just att få en bakgrundsbild och att 
försöka se sammanhang. Om det är de elektroniska och digitala tjänsterna som 
biblioteken allra mest riskerar att förlora greppet över, det vill säga blir 
tvungna att ta betalt för i framtiden, hur ska man då förhålla sig till det? 
                                                 
131 Birdsall, W., s. 35. I Canada är det Industridepartementet som har mandat att främja IT-utbyggnaden, 
inte Department of Canadian Heritage vilket ansvarar för kulturpolitiken. Delvis på grund av detta drar 
Birdsall slutsatsen att huvudmålet för regeringens informationspolitik beträffande IT inte är att främja 
sådant vi skulle kunna räkna till nyttigheter för alla: åsiktsfrihet, läs- och skrivkunnighet, tillgång till 
information för utvecklingshämmade etc., utan istället att skaffa fram användare och konsumenter till 
privata företag.  
132 Castells, Band I, s. 117f. 
133 Schiller, Herbert I. och Schiller Anita R., ”Libraries, Public access to information and commerce”, s. 
153, The Political Economy of Information, Vincent Mosco och Janet Vasko (eds.), 1988. 
134 Schiller, citerat i Webster, s. 127. 
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Biblioteken har ju anammat tekniken och det finns egentligen inte någon 
möjlighet att stiga tillbaka även om man till äventyrs så skulle önska. Istället är 
den mycket positiva bilden av bibliotekets uppgift som just EBLIDA målar upp 
vanlig, där biblioteket, som vi såg ovan, vill vara en aktiv deltagare i 
kunskapssamhället. Den springande punkten i framställningen är dock den att 
biblioteket ska vara offentligt finansierat för att kunna utföra denna vida 
uppgift och bringa kunskapssamhällets välsignelser till hela lokalsamhället.135  

Kommersialisering och marknadsanpassning 
Folkbibliotek, som de oftast fungerar idag, ses som i grunden icke-
kommersiella institutioner. Som vi har sett är biblioteken en del av samhället, 
och med omfattande samhällsförändringar följer också en förändring av 
bibliotekets roll. Folkbiblioteken har på många sätt representerat det närmaste 
vi kan komma ett sant offentligt rum. Med ett bibliotek i varje kommun, gratis 
tillgång till bibliotekets resurser, ett fungerande fjärrlånesystem, verksamheten 
med exempelvis bokbussar och den lagstadgade uppmärksamheten åt olika 
gruppers behov är folkbiblioteket den plats som kan garantera det offentliga 
samtalets utveckling. Vi har dock sett att biblioteken inte står fria från den 
marknadsanpassning den offentliga sektorn genomgått. 

 En diskursanalytisk studie av Stockholms stadsbiblioteks verksamhets-
planer visar till exempel på hur språket i dessa förändrats, framför allt vad 
gäller målbestämningar. En tydlig anpassning till det gällande marknads-
ekonomiska tänkandet kan skönjas, med termer direkt importerade från det 
privata näringslivet. Man talar om ökad produktivitet, effektivt 
resursutnyttjande och kundnyttan beskrivs i ekonomiska termer. Mål och 
åtaganden ska vara mätbara. Utvecklingen har inneburit att ordet demokrati 
nästan helt försvunnit från programdokumenten. Att biblioteket underordnat 
sig en marknadsekonomisk diskurs kan enligt författaren innebära att tanken på 
avgifter eller privatiserade bibliotek inte är så helt främmande.136     

Även begrepp som marknadsföring och marknadskommunikation tillhör i 
högsta grad dagens samhälle och ett marknadsekonomiskt tänkande. Man vill 
”få valuta för pengarna” också i den offentliga kultursektorn. Att konkret 
arbeta med marknadsföring mötte i början motstånd men accepteras alltmer 

                                                 
135 EBLIDA Statement, s. 2. 
136 Rörling, Marie, Konsensus och konkurrens mellan kommunalt och kulturellt kapital i Stockholm. En 
diskursanalys av politik och biblioteksideologi. Magisteruppsats framlagd vid Uppsala universitet, 
Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier, 2001. 
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inom biblioteksvärlden. Det handlar om att arbeta med tydliga mål för 
verksamheten, att arbeta med olika målgrupper och nå ut, också till dem som 
inte brukar besöka biblioteket. Vikten av omvärldsbevakning betonas och att 
biblioteket positionerar sig. Att ha tydliga mål för sin verksamhet är 
naturligtvis positivt, liksom att man vill att alla ska veta om vilka skatter 
biblioteket har att erbjuda. Uttrycket ”få valuta för pengarna” visar ändå på ett 
sätt att mäta framgång som kunde diskuteras närmare. Om ökat öppethållande 
– vilket kostar mer – resulterar i ett ökat antal besökare, eller viss ökad 
utlåning, har man då erhållit ett önskat resultat i förhållande till insatsen? Vi 
kan förstås mäta kultur på detta sätt, men det kan finnas anledning att vara på 
sin vakt mot detta som enda måttstock för verksamheten.  

På många håll i världen påverkar marknadsekonomin bibliotekens 
utrymme i samhället. Att man till följd av minskade anslag ser sig om efter 
alternativa vägar för finansiering i hopp om att slippa dra ner på servicen 
(öppettider, bokinköp osv.) är inte underligt. I ett längre perspektiv kan det 
dock ha betydelse om biblioteket öppnar sig för dessa alternativ. Frågan är hur 
viktigt det är att ha klara skiljelinjer mellan till exempel ett Internet-café och 
ett bibliotek med möjlighet till Internetsurfande.  

Samtliga organisationer vars texter jag valt att studera ser privatisering och 
marknadsanpassning som ett möjligt resultat av bibliotekssektorns inträde i 
GATS. Det är dock endast Föreningen Bibliotek i Samhälle som i sitt 
remissvar ger uttryck för en syn på biblioteken som redan utsatta för 
vinsttänkande och kommersialisering, något som istället banar väg för 
GATS.137 Detta kan jämföras med en uppfattning som framförs i Information 
for Social Change, en tidskrift som ges ut i Storbritannien. Här publiceras 
artiklar vilka, liksom också IFLA:s och de andras uttalanden, varnar för GATS, 
men här ser man också privatiseringar och annan marknadsanpassning som en 
tydlig och medveten förberedelse för GATS.138 I Storbritannien finns till 
exempel sedan några år ett omfattande utvärderingsprogram syftande till en 
ständigt pågående förbättring av den kommunala servicen och till att ge 
människor mer att säga till om beträffande de tjänster de erhåller av lokala 
myndigheter.139 Programmet kallas Best Value och är en del av statens projekt 

                                                 
137 BiS Remissvar, s. 2. 
138 Rikowski, Ruth, “The corporate takeover of libraries”, Information for Social Change, 14 (2001-
2002). 
139 Local Government Act 1999, http://www.hmso.gov.uk/acts/acts1999/19990027.htm  
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att modernisera och förbättra den offentliga sektorn.140 Lokala myndigheter 
åläggs att utvärdera sina tjänster vart femte år, att sätta upp ordentliga mål för 
förbättring och att publicera en ”best value performance plan” varje år för att 
visa hur man går till väga. Det finns fyra principer för utvärderingen, på 
engelska är det ”the 4C:s”: challenge,  compare, consult, compete. Utmaningen 
gäller att ställa frågan om varför, hur och för vem en tjänst finns. Jämför sedan 
med andra kommuner eller andra organisationer; konsultera medborgarna och 
anställda, och även andra organisationer och det lokala näringslivet – hur kan 
denna tjänst tillhandahållas på ett bättre sätt? Och slutligen: konkurrera! Öppen 
konkurrens kan säkra en effektiv leverans av service.141 I en rapport om hur 
Best Value bör användas av de offentliga biblioteken framhålls det att det inte 
är självklart att biblioteksservicen måste skötas av kommunen. Det ligger alltså 
inte i det allmännas intresse, menar man, att någon särskild instans står bakom 
tillhandahållandet av en tjänst. Variation är positiv i sig och en mix av 
offentliga, privata och frivilliga krafter är det som ska förbättra tjänsternas 
utförande och konkurrenskraft. Att behålla biblioteken inom den offentliga 
förvaltningen kan vara rättfärdigat endast om myndigheten kan visa att det 
verkligen inte finns ett mer effektivt sätt att nå god kvalitet.142

Ett problem med detta synsätt är att det inte är helt lätt att fastställa 
objektivt vad som är effektivt eller vad som är god kvalitet, det är alltid 
föremål för tolkningar och värderingar. Vilket är viktigast: fler besökare, ökat 
antal utlån, nöjda kunder, större samlingar eller att man kan hålla budgeten? 

Det finns en rad olika finansieringslösningar för bibliotek runt om i 
världen; bilden är inte entydig med antingen helt offentligt finansierade eller 
helt privata bibliotek. Olika former av samarbete med privata företag för att 
t.ex. bekosta nya lokaler, datorer osv., förekommer också i Sverige.143 Privata 
företag, som till exempel det tyska multimediaföretaget Bertelsmann, går in 
med stora summor och bygger allmänna bibliotek via huvudägaren 
Bertelsmann Foundation.144 Man kan också fundera kring det så kallade 
                                                 
140 Audit Commission heter den oberoende offentliga myndighet som ansvarar för inspektioner och 
rapporter. 
141 Se t.ex. “Your services, your say” på Office of the Deputy Prime Minister’s hemsida, 
www.odpm.gov.uk/stellent/groups/odpm_localgov/documents/page/odpm_locgov_604848.hcsp  
142 Watson, Angela, ”Best Returns: Best value guidance for local authorities in England”, 2001, citerad i: 
Rikowski, Information for Social Change, 14 (2001-2002). 
143 Till exempel Norrköpings stadsbibliotek som för några år sedan hade samarbete med dataföretag för 
utrustning, hyrde ut lokaler till privata företag mm. Källa: bibliotekschef Conny Äng, personlig 
kommunikation. 
144 Poustie, Kay, “The Bertelsmann International Network of Public Libraries. A model of public library 
cooperation on an international scale”, Asian Libraries, 8:11(1999), s. 422-430. Enligt artikeln har 
Bertelsmann Foundation spenderat mer än 25 miljoner D-mark på allmänna bibliotek sedan 1977. 
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People’s Network i Storbritannien. Detta projekt, finansierat av the New 
Opportunities Fund (med lotteri-medel)145 och organiserat av MLA (the 
Museums, Libraries and Archives Council), hade som mål att få alla allmänna 
bibliotek ”uppkopplade” innan år 2003, vilket man också lyckats med. 
Projektet är en del i den brittiska regeringens strävan att ge alla medborgare 
”the opportunity to get online”146. Det spelar också en stor roll för ”det 
livslånga lärandet”, ett populärt begrepp som används även i Sverige, ofta med 
undermeningen att ett livslångt lärande är vägen till självförverkligande och 
framgång både för individen och för samhället. Det är dessutom något som blir 
allt viktigare i det ”nya” kunskapssamhället. People’s Network är ett nätverk 
för information och kopplingen till utbildning är tydlig. Eftersom målet att 
förse de allmänna biblioteken med datorer och Internetanslutning uppnåtts går 
man nu vidare: det är nu dags att utveckla begreppet People’s Network som en 
tjänst vilken kan göras tillgänglig på bibliotek, UK online center och på andra 
platser.147 UK online center är ett initiativ baserat på samarbete mellan regering, 
industri, fackföreningar, frivilligorganisationer m.fl. för att puffa för IT-
kunnande och för att främja Internet-användning. Ett UK online center kan 
vara ett bibliotek, ett Internet-café, det kan finnas i ett college eller ett 
kommunalhus osv. Ett bibliotek kan alltså uppnå status som ett sådant center 
när det helt ingår i People’s Network. Dessutom: ”as part of your funding 
agreement with the New Opportunities Fund for the implementation of the 
People’s Network, all public libraries must credit the Fund by using the 
funded mark.”148 Hur och var detta ska ske finns det naturligtvis riktlinjer om, 
liksom hur logotypen för People’s Network ska användas.  

Den stora uppslutningen kring projektet är förstås lovvärd och 
finansieringen ordnades, budgeten höll. Det kan också tilläggas att People’s 
Network och tjänster som ”Fråga bibliotekarien” ses av t.ex. EBLIDA som ett 
sätt för biblioteken att svara på ”changing needs and business models in 
society”.149  Den fråga man kan ställa sig är dock vad som händer sedan; det 
kostar att underhålla och uppgradera datorer och program. Enligt Best Value är 
det kanske då dags för biblioteken att leta andra finansiärer, eller att börja ta 
betalt för Internetanvändningen. Om det är fråga om ett UK online center ska 

                                                 
145 Detta är en fond skapad 1998 ”to award grants to education, health and environment projects 
throughout the UK”, enligt fondens hemsida, www.nof.org.uk  
146 Från People’s Networks hemsida, www.peoplesnetwork.gov.uk  
147 “People’s Network: the future”, http://www.peoplesnetwork.gov.uk/future/index.asp  
148 ”Promoting the People’s Network”, www.peoplesnetwork.gov.uk/progress/promotion.asp  
149 EBLIDA Statement, s. 2. 
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människor erbjudas Internetuppkoppling gratis eller till låg kostnad. Den goda 
viljan hos regering och näringsliv som manifesteras i dessa projekt, nämligen 
att ge människor överallt tillträde till IT, kan anses ha bakomliggande motiv: 
att vänja oss vid ett lättillgängligt informationsflöde som vi längre fram 
kommer att vara villiga att betala för.150 Med talet om en låg avgift för 
Internetanvändning har vi på något sätt kommit varvet runt: information (på 
nätet) är en vara som kostar pengar.  

Ytterligare en annan aspekt är synen på biblioteken som medagerande i 
kommersiella sammanhang. Biblioteken ger gratis service också till 
organisationer och företag som behöver information vilken kan ha betydelse 
för företagets kommersiella framgång. Om biblioteket bistår med dessa riktade 
informationstjänster utan kostnad för privata företag, konkurrerar man då inte i 
någon mån med andra, privata och vinstdrivande, informationstjänsteföretag? 
Och om man vet att det finns företag och organisationer som gärna betalar för 
att få dylika informationstjänster utförda, skulle då inte biblioteken med sin 
specifika resurs i form av kompetent personal kunna frestas att ta betalt för en 
sådan tjänst? Om utvecklingen alltså går mot ökad konkurrens och 
marknadsanpassning kan vi konstatera att Artikel I.3 i GATS som sägs värna 
den offentliga sektorn inte kommer att innebära ett skydd för biblioteken.    

Vem ska ta ansvar? 
Om det nu är så att den fortlöpande liberaliseringen som föreskrivs i GATS151 
kommer att innebära marknadsanpassning och privatisering av 
bibliotekssektorn, och om vi menar att detta inte är önskvärt, var ligger då 
ansvaret för att stoppa denna utveckling? I de dokument som jag analyserat 
vänder sig biblioteksorganisationerna direkt eller indirekt till dem som 
förhandlar för varje land i WTO: pågående förhandlingsrundor. Ett remissvar 
är naturligtvis ett svar till den myndighet som begärt in sådana svar och som 
har att besluta i handelsfrågor.  

IFLA anmodar, som vi sett tidigare, sina medlemmar att hålla sig 
informerade om WTO och om respektive lands handelspolitik och ståndpunkt 
när det gäller bibliotekssektorn. Medlemmarna uppmanas att ”promote 
awareness of library values” vid möten med handelsföreträdare och 
förhandlare, att söka öppen debatt och att försöka erhålla försäkranden från 

                                                 
150 Som framkom bl.a. hos Birdsall, 2001. 
151 GATS, Artikel XIX. 
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förhandlarna om att det offentliga stödet till traditionell biblioteksverksamhet 
inte ska utmanas i GATS. 152  

EBLIDA vänder sig i sitt svar till Europeiska kommissionen med en rad 
uppmaningar: kommissionen bör inte gå med på något krav att utsträcka sina 
egna åtaganden i GATS till att omfatta fler sektorer (så att biblioteken berörs), 
inte göra några åtaganden som kan äventyra finansiering och föreskrifter för de 
offentliga biblioteken, inte göra åtaganden som kan leda till att utländska 
företag kan kräva finansiellt stöd från nationella statliga myndigheter.153 
EBLIDA som representerar en rad organisationer inom områdena bibliotek, 
information, dokumentation och arkiv, har de stora europeiska institutionerna 
som Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europarådet som mål 
för sin lobbyverksamhet. I sitt ställningstagande i frågan om GATS-
förhandlingarna noterar EBLIDA kommissionens åsikt om den internationella 
handeln och kulturell mångfald. Ett av EU:s mål i den nya förhandlingsrundan 
(GATS2000) är att främja den kulturella mångfalden inom t.ex. den audio-
visuella sektorn. På samma sätt som radio, TV, film etc. har ett uppdrag som 
medium för att uttrycka mångfald, har också biblioteken en uppgift i 
bevarandet och tillgängliggörandet av det kulturella arvet. Dokumentet 
avslutas med en uppmaning: 

”We strongly urge the European Commission to respect access to cultural 
diversity currently enjoyed by European citizens. Keep library services 
excluded from sector negotiations!”154

 
ALA sänder sina formella kommentarer beträffande de pågående 
förhandlingarna om GATS till den som efterfrågat sådana, nämligen United 
States Trade Representative (USTR), och man begär en försäkran från 
myndigheten att bibliotekens tjänster inte må komma under behandling i 
GATS. På såväl lokal som stats- och federal nivå måste det även 
fortsättningsvis finnas möjlighet för offentlig finansiering, så att de allmänna 
biblioteken också i fortsättningen ska kunna erbjuda sina kärntjänster utan 
kostnad.155 Som vi sett definieras dessa kärntjänster av ALA såsom 
innefattande det mesta vi kan tänka oss förekommer på ett modernt bibliotek, 
inklusive tjänster som tillhandahålles med hjälp av framtida teknologi. ALA 

                                                 
152 IFLA Position, s. 340. 
153 EBLIDA Response, s. 2. 
154 EBLIDA Statement, s. 4. 
155 ALA Formal comments, s. 3. 
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har vidare beslutat att arbeta både med och mot USTR, dvs. samarbeta där det 
är möjligt och dessutom utöva lobbying gentemot den federala regeringen.156

Det är naturligtvis mer eller mindre en självklarhet att dessa stora 
organisationer utövar påtryckningar på flera olika sätt. Svenska organisationer 
vänder sig till näringsministern eller kulturministern. Denna mer officiella väg 
för att påtrycka och påverka kan idag diskuteras. Kan ett parlament eller en 
handelsminister garantera utgången av en förhandling? EBLIDA påpekar 
mycket riktigt att Europeiska kommissionen har sagt sig ha rätt att lägga nya 
förslag på förhandlingsbordet för vilken sektor som helst när som helst (min 
kurs.).157 En framgångsrik lobbyverksamhet kan istället (eller även) vända sig 
direkt till de personer som sitter med vid förhandlingsbordet för att försöka 
påverka. Det är alltså enskilda tjänstemän som har stort inflytande över många 
beslut som tas.  

När det gäller handelspolitiken och den väldiga organisationen WTO finns 
många frågor om medlemmarnas reella inflytande över beslutsprocesser. 
Omfattningen av WTO:s regelsystem har trots allt slagits fast av 
medlemsländerna och deras parlament. Om organisationen anses ha ett alltför 
stort inflytande eller om reglerna inte anses förenliga med allmänhetens 
intressen, kan man fråga sig hur pass den egna medlemsstaten agerar i enlighet 
med sina medborgares intressen och på uppdrag av dessa.  

Själva förhandlingsorganisationen inom WTO kan sägas lida av ett flertal 
problem, vilka skulle kunna utgöra skäl för reformer. Ett sådant reformarbete 
är emellertid svårt att åstadkomma, och flera av de olika identifierade 
problemen hänger ihop och kan svårligen åtgärdas var för sig. Förutom ett 
demokratiproblem, vilket sammanhänger med krav på större inflytande för 
utvecklingsländer och även med frivilligorganisationers insyn och eventuella 
medverkan vid förhandlingar, kan också diskuteras vilka normer som ska gälla 
för organisationen. Ska frihandelsdoktrinen stå som norm och operativt mål? 
Detta ifrågasätts alltmer i globaliseringsdebatten och den internationella 
opinionsbildningen. Det stora antalet nya medlemmar i WTO som inte tillhör 
den inre kretsen av likatänkande industriländer kan komma att förändra den 
traditionella förhandlingskulturen.158

                                                 
156 ALA Resolution, s. 2. 
157 EBLIDA Statement, s. 4. 
158 Sjöstedt, Gunnar, “WTO som förhandlingsorganisation – ett försummat perspektiv”, s. 162ff, i 
Handelspolitik i förändring, 2002.  
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Många olika faktorer måste tas med när vi försöker greppa utvecklingen i 
samhället idag och finna den eller de som ska få stå till svars om biblioteken 
säljs ut, privatiseras eller tvingas föra en tynande tillvaro. Utan tvekan är det så 
att statens handlingsförmåga undergrävs genom globaliseringen av 
finanskapital, medier och elektronisk kommunikation.159 När kapital, kultur, 
idéer, bilder och liknande flödar över gränser blir staten förbigången och dess 
makt fragmenteras eftersom den måste delas med andra stater och 
organisationer.160 I den globaliserade världen kan stater inte längre bedriva sin 
politik utan inblandning, utan måste i ökande måtto samarbeta, förhandla och 
gå ihop med andra stater och organisationer för att uppnå sina mål. Med ett 
sådant förhållande följer ett ökat inslag av kompromisser, och stater tvingas 
harmonisera regelverk och lagstiftning på ett internationellt plan.  

Frågan om statens legitimitet är högst aktuell och den är på många sätt 
komplicerad. Globaliseringen kan ses som en ”avnationaliseringsprocess” där 
statens auktoritet inte längre utövas exklusivt inom klart definierade gränser. 
Snarare sträcker den sig till internationella och överstatliga organ, vilka har 
egen legal status och möjlighet att agera vid sidan av de deltagande staterna. 
Dessa stora internationella organisationer har alltså kapacitet att agera under 
internationell lag. Det kan dock hävdas att dessa organisationer för de 
mäktigaste nationerna endast är instrument för att genomdriva egna mål. 161 Vi 
har alltså ett system där beslutsfattande och lagstiftning kan försiggå på olika 
nivåer. Just här finns utrymmet för till exempel Världshandelsorganisationen 
(WTO), Världsbanken, Internationella valutafonden (IMF) med flera. 
Handelspolitiken uppfattas idag som ett av de politikområden där staters 
suveränitet är som mest inskränkt. Skrivningen i GATS om att avtalet också 
gäller åtgärder som är relaterade till handel visar på hur gränsen mellan 
handelspolitiken och andra områden i politiken blir allt suddigare.162  

För alla oss ”vanliga” människor är kanske frågan om statens legitimitet en 
aning abstrakt. Med den allmänt omtalade förtroendekrisen för de politiska 
partierna och en oroväckande demokratisk kris finner vi att stödet för staten 
som vi känt den sedan andra världskriget vacklar underifrån. Särskilt 
avgörande för statens legitimitetskris, menar till exempel Castells, är dess 
                                                 
159 Castells, Band II, s. 253f. 
160 Aman Jr., Alfred C., ”Globalization, democracy, and the need for a new administrative law”, Indiana 
Journal of Global Legal Studies, Vol.10:1 (2003), s. 135. 
161 Delbrück, Jost, ”Exercising public authority beyond the state: transnational democracy and/or 
alternative legitimation strategies?”, Indiana Journal of Global Legal Studies, s. 30, Vol. 10:1 (2003). 
162 Reiter, Joakim och Jönsson, Christer, ”Handelspolitikens framtid – globalisering, WTO och 
handelssystemets särart”, s. 245, i Handelspolitik i förändring, 2002. 
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oförmåga att uppfylla sitt åtagande som välfärdsstat. Just välfärdsstaten i sina 
olika former har utgjort en central källa till politisk legitimitet, men vi ser nu 
hur denna försvagas, delvis på grund av avfärdandet av keynesianismen och 
även arbetarrörelsens tillbakagång.163  

Det är globaliseringens principer som har sammanfört världens länder, 
oavsett deras stora inbördes olikheter, och såväl ekonomier som samhällen 
påverkas. Dessa principer, som de tar sig uttryck i den ekonomiska sfären, är 
bland andra: betalningsförmåga bestämmer tillgången på varor och tjänster; 
marknadskriterier; konkurrens i motsats till reglering; privat ägande gynnas 
framför statligt samt att olika aktiviteter och relationer (tjänster) görs 
tillgängliga för kostnadsvärdering. Detta kan sägas vara både en fortsättning 
och en utveckling av kapitalismens principer. I dagens globala ekonomi är 
dessa bara så mycket mera omfattande och vitt spridda än tidigare.164

Frågan som ställdes i rubriken om ansvar skulle kunna omformuleras till: 
Vem kan ta ansvar? Med en syn på staten som allt mer beroende av den globala 
ekonomin och allt mindre självständig i sitt beslutsfattande blir det svårare att 
se hur enskilda stater ska kunna få inflytande över beslutsprocesser i 
internationella sammanhang. Varje stat och varje förhandlare, även - eller 
kanske i synnerhet – stora och mäktiga sådana som t.ex. EU, är utsatta för 
påtryckningar inför varje förhandling från en mängd olika intressen och måste 
dessutom rätta sig efter den regim som det multinationella handelssystemet 
utgör. 

Information i den offentliga sfären 
Vi ska så än en gång återvända till det offentliga för att undersöka dess 
utveckling i informationssamhället och i globaliseringens tid, och därmed 
försöka utröna om det ännu finns en plats för det offentligt finansierade 
biblioteket i detta offentliga rum. Frågan gäller också huruvida det är absolut 
nödvändigt att det allmänna biblioteket är just offentligt finansierat, och isåfall 
varför. De kapitalistiska principernas och marknadskriteriernas rådande 
ställning har under en längre tid inneburit sviktande offentligt stöd för de 
institutioner som förut kunde lita till det offentliga för finansiering av 
verksamheten. När synen på information som en handelsvara är den som är 
rådande i samhället minskar benägenheten att låta information tillhandahållas 
gratis på exempelvis bibliotek. Minskade anslag för bibliotek, museum, public 
                                                 
163 Castells, Band II, s. 352. 
164 Webster, s. 270. 
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service-TV och radio med flera sådana ”informations-institutioner” leder till 
minskat utrymme för information som skulle vara tillgänglig för alla. För 
bibliotekens del vet vi konsekvenserna av minskade anslag: nedlagda filialer, 
minskade öppettider, färre anställda. En artikel i Bibliotekforum (Norsk 
Bibliotekförenings tidning) visar på en dyster situation i vårt grannland. 
Kommunsammanslagningar gör att vissa filialer riskerar att stänga, såväl 
chefstjänster som bibliotekarietjänster besätts med icke fackutbildad personal 
eller lyses ut som vikariat och en reviderad bibliotekslag öppnar för tolkningen 
att det inte nödvändigtvis måste finnas ett folkbibliotek i varje kommun; 
kommunen ”har ansvar för lokala bibliotekstjänster” men anvisningar om 
faktiska fysiska bibliotek saknas.165

Det offentliga rummet är också i sig hotat på flera sätt. Habermas 
företräder en mycket pessimistisk syn på den offentliga sfärens utveckling 
under nittonhundratalet. Den liberala offentliga sfären där den allmänna 
opinionen formades genom öppen politisk debatt som handlade om det 
allmännas bästa och strävade efter att uppnå konsensus i viktiga frågor har 
transformerats i den nuvarande eran av välfärdsstatens kapitalism. Den 
allmänna opinionen är inte längre intresserad av att framföra det allmännas 
bästa som norm utan individer ses som konsumenter vilket gör att det snarare 
är privata intressen som dominerar arenan. Publiciteten har mist sin betydelse 
som kritisk funktion och argument förvandlas till symboler som kan bemötas 
enbart genom att identifiera sig med dem.166 Habermas redogörelse för den 
offentliga sfärens utveckling pekar på medias ökade inflytande över såväl det 
politiska som det vardagliga livet och på hur bolagsintressen har kolonialiserat 
denna sfär med hjälp av media. Det har naturligtvis genom åren framkommit 
en del kritik mot Habermas till viss del idealiserade syn på hur den offentliga 
sfären uppkom och dess tidiga funktion.167 Vad som ändå är av intresse i detta 
sammanhang är tanken på hur bibliotek och museum m.fl. sådana offentliga 
institutioner på många sätt har setts som det offentliga rum, the public sphere, 
som Habermas kanske menade var ett slags ideal.  

De ideal som biblioteken bör stå för är bl.a. de ”högstämda förklaringar” 
som redogjordes för i uppsatsen inledning. Naomi Klein säger i sitt tal till 
amerikanska och kanadensiska bibliotekarier att biblioteket som public space 
måste värnas, och då i betydelsen ett icke-kommersiellt och icke-privat 

                                                 
165 Kalseth, Karl, ”Tar kommuneøkonomien knekken på folkebibliotekene?”, Bibliotekforum 2003:2. 
166 Habermas, The structural transformation of the public sphere, s. 206. 
167 Se bl.a. Kellner, Douglas, Habermas, the Public sphere and Democracy: a Critical Intervention, (u.å). 
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område.168 EBLIDA har en lång lista i sitt dokument på bibliotekets sociala, 
kulturella och fostrande roll.169 Resonemanget visar att biblioteket kan ha just 
en sådan roll eftersom det är ett offentligt rum. Det sägs också att den 
offentliga finansieringen är själva förutsättningen för att kunna tillhandahålla 
opartisk och oberoende information. Riskerna med alternativ finansiering, 
enligt EBLIDA, är en förlorad neutral och fri ställning i samhället, och man 
hänvisar till privat finansierade sökmotorer på webben som tenderar att ge 
sökresultat från sina finansiärer högre ranking än de annars skulle fått.170 Om 
biblioteket är hotat från något håll så är det alltså dess förmåga att erbjuda en 
plats som är fri från kommers och en plats där oberoende information kan 
göras tillgänglig för alla.  

Nya uppgifter? 
Det finns invändningar att göra mot den syn på biblioteken som till exempel 
genomsyrar de texter som undersökts. Det är förståeligt att man i ett 
”försvarstal” vill framhålla allt det goda och bästa som måste värnas. Man har 
också identifierat själva grundproblematiken när det gäller bibliotekens 
utsatthet i GATS, nämligen det finansiella stödet. Pengar till verksamheten kan 
förstås komma biblioteken till del från annat håll, från fonder, sponsorer, 
frivilligorganisationer osv. (vilket som vi sett redan sker på vissa håll) även om 
det offentliga stödet är hotat. Detta offentliga stöd står dock i argumentationen 
som garant för att bibliotekets verksamhet når alla. Det må vara att lagen 
föreskriver ett bibliotek i varje kommun; med privatisering (mer eller mindre) 
kan tillgång för alla människor oavsett ekonomisk situation inte ses som 
självklar, menar t.ex. EBLIDA.171

 Bibliotekens framtid är inte det explicita ämnet för denna uppsats. Ändå är 
det en fråga som måste dryftas i ett sammanhang där vi framfört tvivel om 
huruvida biblioteken kan komma att överleva, eller åtminstone fortsätta med 
verksamheten som den ser ut idag, eller om vi står inför en betydande 
förändring. Förändringen, om det kommer en sådan, kan se olika ut för olika 
sorts bibliotek. Forskningsbiblioteken som inte på samma sätt som 
folkbiblioteket har en uppgift att finnas till för alla i lokalsamhället delar ändå 

                                                 
168 Klein, Naomi, “Librarianship as a revolutionary choice”. 
169 EBLIDA Response, s. 3. 
170 EBLIDA Response, s. 3. 
171 EBLIDA Statement, s. 2. 
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förutsättningarna för verksamheten med folkbiblioteket så länge det är 
offentligt finansierat.    

Biblioteken har alltid varit populära och väl använda. Ändå stämmer inte 
bilden av det goda biblioteket som är till för alla helt och hållet. Vi vet att långt 
ifrån alla människor använder biblioteken. Ibland har det med avstånd att göra, 
att det blir en omväg att ta sig till biblioteket, men det finns också människor 
som känner sig obekväma på ett bibliotek och det finns naturligtvis de som 
säger sig inte ha behov av bibliotekens tjänster. Här återkommer 
frågeställningen från ett tidigare avsnitt om huruvida människor behöver 
biblioteket eller ej. Frågan kan förstås besvaras på olika sätt. Ifrågasättandet av 
biblioteken, det ifrågasättande som kommer så att säga ”uppifrån”, har främst 
tagit sig uttryck i de minskade anslagen vilka resulterat i nerlagda filialer, 
minskat öppethållande osv. Det finns också andra synpunkter som kan tas som 
argument för neddragning av verksamheten. Med pocketboks-revolutionen har 
vi fått massor av böcker lättillgängliga och till priser som de flesta har råd med. 
Vid sidan av den allmänna synpunkten på att biblioteken faktiskt gör ett urval 
kommer naturligtvis kritiken mot vilka val som görs när det gäller inköp. 
Frågan om vilka böcker som biblioteken ska ha på hyllorna diskuteras ständigt, 
och när det gäller ny populär litteratur kritiseras biblioteken för att man inte 
tillräckligt snabbt köper in dessa. 

Man har på biblioteken varit angelägna om att utveckla verksamheten och 
erbjuda information också med senaste teknik för att möta en föränderlig 
verklighet och följa med i samhällsutvecklingen. En Bibsam-rapport om e-
böcker på universitets- och högskolebiblioteken ger en lite visionär syn på det 
framtida biblioteket. Det viktigaste för biblioteken blir i en inte alltför avlägsen 
framtid att tillgängliggöra så mycket som möjligt och låta kunden välja. Det 
blir alltså inte fråga om att göra något särskilt urval, det arbetet kommer att 
försvinna och bibliotekarierna kan ägna sig åt annat. Det förutses dessutom att 
många av bibliotekens traditionella uppgifter kommer att försvinna, medan 
andra kommer till. Det nya kommer att handla om marknadsföring av 
elektroniska tidskrifter och e-böcker och att biblioteket fungerar som en länk 
mellan e-boksförlagen och användarna. Rapporten tar upp kostnadsfrågan: ska 
det vara gratis eller ska biblioteken börja ta betalt?172  

Det finns åtskilliga visioner idag om information som behändig 
handelsvara. Det forna sättet att paketera ord, musik, filmer och datorernas 
                                                 
172 Lunneborg, Eva, E-böcker i svenska universitets- och högskolebibliotek – en rapport om tillstånd och 
utveckling, s.18ff., KB Bibsam, 2003.  
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mjukvaror i tidningar eller böcker, på band eller skiva eller diskett innan de 
kunde distribueras är inte längre det enda möjliga. Idag kan digital information 
lagras i behändiga bitar för att plockas ihop och sändas på en kunds begäran, 
och formerna kan variera på ofantligt många olika sätt. Alltmer används det 
som kallas mikrobetalning. Mikrobetalning är en mycket liten betalning som 
används företrädesvis för information, och som gör det möjligt att ta betalt för 
t.ex. enstaka nyhetsartiklar, spel, foton och andra bilder, multimedia, data ur 
databaser, kurser osv. De flesta system strävar efter att använda såväl enkla 
som säkra lösningar för att det ska gå så lätt som möjligt att handla på nätet, 
helst ska den text man vill läsa kunna nås genom ett klick på en så kallad ”per-
fee-link”, eller ”pay-per-view”.173 Biblioteken måste ständigt ta ställning till ny 
teknik. Digital Rights Management är teknologi under utveckling, vars syfte är 
att kontrollera tillgängligheten, spåra och begränsa användningen av digitala 
verk (digitalt publicerade verk). Själva kontrollmekanismen ligger inbäddat i 
verket då det distribueras till konsumenten. Tekniken är menad att vara flexibel 
och ge möjlighet till ett flertal olika lösningar, men endast för den som är 
content provider, inte för användaren. Tekniken kan ha långtgående effekt på 
en rad olika områden. För bibliotekens del har det funnits anledning att vara 
uppmärksam.174 Ett kontrollsystem som detta kan begränsa bibliotekens 
möjlighet att svara mot sina användares informationsbehov. Frågor rörande 
arkivering har också betydelse för såväl bibliotek som arkiv och museer. Att 
kunna bevara ett digitalt verk, eventuellt överfört till annan form, måste också 
fortsättningsvis vara möjligt.  

Avslutande diskussion 

Vilket problem står vi inför? 
Förhållandevis lite av den information om WTO och GATS som ges via 
dagstidningar och andra större informationsförmedlare berör den kulturella 
sektorn. Det är inget att undra över egentligen; så mycket mer omedelbara och 
konkreta är frågor som rör t.ex. varuhandel eller jordbrukssubventioner. GATS 
som sysslar med tjänster är på många sätt svårare att förstå sig på, och det 
faktum att förhandlingarna är tämligen utsträckta i tid (och verkar stå still 
ibland) gör inte saken lättare. För vissa särskilda frågor, som till exempel 

                                                 
173 Jag har funnit information om mikrobetalning på w3.org. 
174 American Library Association har en del information om detta på sin hemsida, www.ala.org.  
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liberaliseringen av vattenförsörjningen, bildas ”motståndsgrupper”, dvs. 
individer som helt i en globaliserad världs anda och med vår tids tekniska 
möjligheter bildar aktionsgrupper, såväl fysiska som på nätet, för att lyfta 
frågan och få till stånd en öppen debatt. 

Den kulturella sektorn, där bibliotek och museer har sin plats, har inte 
verkat vara utsatt för omfattande förändringar på grund av den internationella 
tjänstehandeln. Det har dock stått klart för många sedan flera år tillbaka att 
också kulturen kan komma att påverkas. Min uppsats har sin utgångspunkt i 
den oro inför framtiden som framförts i olika sammanhang inom 
biblioteksvärlden. De dokument som valts för undersökningen är till stora delar 
innehållsligt lika, vilket tyder på att farhågorna kring vad GATS kan innebära 
grundar sig i liknande ställningstagande. Vad som utmärker texterna, både 
IFLA och EBLIDA och särskilt ALA, är att man känt ett behov av att mycket 
tydligt förklara vad ett bibliotek är. Detta tror jag kan förklaras åtminstone 
delvis med en slags frustration inom biblioteksvärlden över att folk i allmänhet 
många gånger inte vet vilket stort utbud av möjligheter som numera finns på 
biblioteken. En naturlig misstanke är då att kanske inte heller politikerna vet. 
Förutom beskrivningen av vilka tjänster som erbjuds på biblioteket finns i 
dokumenten också ett flertal argument, av vilka många är sådana som jag har 
använt i min prövning av biblioteket som kollektiv nyttighet i samhället.  

Diskussionen om kollektiva nyttigheter kan tyckas lida av en viss vaghet 
när det gäller begreppet som sådant, och i någon mån gäller detta även 
definitionen. Om vi använder oss av den strikta ekonomiska definitionen av ”a 
pure public good” kan vi inte placera biblioteken under en sådan rubrik. 
Däremot återfinns de naturligtvis bland de verksamheter som är offentligt 
tillhandahållna, ”publicly provided goods”, det vill säga de som finansieras av 
stat och kommun. När nu oron angående vad som händer med biblioteken 
under GATS främst grundar sig på insikten att det är den statliga 
finansieringen som är hotad är det naturligtvis viktigt att tydliggöra varför 
biblioteket tillhör de verksamheter i samhället som finansieras från offentligt 
håll. 

Svaret på den frågan menar jag att vi till stor del måste söka i det som jag 
har kallat ”högstämda förklaringar”. Trots att dessa uppräkningar emellanåt 
kan vara både smått tråkigt högstämda och tämligen flummiga har vi 
egentligen inte mycket till alternativ. Flummigheterna står nämligen ändock för 
det som är en konkret verksamhet och ett genomtänkt arbetssätt ute på de olika 
biblioteken. Om vi till exempel framhåller att biblioteket är ”a place of wide-
eyed discovery”, ”a bank of ideas and inspiration”, ”a place of leisure and 
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enjoyment”175, så kan den genomsnittlige biblioteksbesökaren översätta de 
högtflygande orden till en mer handfast upplevelse av en särskild bok, ett 
särskilt föredrag, en stunds tidningsläsande eller musiklyssnande. Ett något 
mer samhällsnyttigt svar på frågan är demokratiaspekten vilket framkommit i 
redovisningen. Biblioteken har på något sätt som uppgift att se till att 
medborgarna är välinformerade, eftersom sådana anses utgöra det 
demokratiska samhällets grundval.   

 Det offentliga har alltså hittills stått för finansieringen av 
biblioteksverksamheten. Tidvis har det funnits gott om pengar för utökad 
verksamhet, nya bibliotek och fler filialer men idag ser det som vi vet 
annorlunda ut, både i Sverige och i andra länder. Ett allmänt uttalat stöd från 
det offentliga, eller närmare bestämt från dem som har politisk makt över den 
offentliga sektorns budget, räcker inte, och det är kanske här frustrationen över 
politikers bristande kunskap kommer in. Biblioteken är bra, det tycker ”alla”, 
bra för demokratin och allt möjligt, men när det blir fråga om beslut om pengar 
saknas en insikt om vad biblioteken verkligen står för.  

Jag ser de minskade anslagen till biblioteken (och den eventuellt 
bakomliggande ignoransen) som en naturlig följd av en politisk omsvängning 
sedan mer än tjugo år tillbaka. Nyliberala idéer har fått ordentligt fäste och som 
nämndes tidigare har den offentliga sektorn så länge baktalats och smutskastats 
(också av sina egna, som vi sett hos Maria Tullberg, se avsnittet ”det 
offentliga”) för att bana väg för det privata näringslivet. Jag tror att redan nu, 
alltså alldeles oavsett GATS griper in i bibliotekens verklighet eller inte, 
saknas hos beslutande organismer en verklig motivation att behålla den statliga 
finansieringen av biblioteken. 

En pessimistisk syn på samhällsutvecklingen 
Den analys av samhällsutvecklingen som Castells gör är på många sätt mycket 
pessimistisk. Även utan den tentativa beskrivning av framtiden som han lite 
motvilligt ger i tredje bokens sammanfattning kan läsaren av hans verk lätt 
känna sig nedstämd. Redogörelsen för de globala finansmarknadernas karaktär 
och dessa marknaders oavlåtliga jakt på högre vinst, beskrivningen av 
brottslighetens nätverksagerande i den globala ekonomin eller hans tankar om 
välfärdsstatens successiva nedmontering är inte någon lättsam läsning, så 
mycket mer som resonemanget bygger på omfattande forskning. 

                                                 
175 Dessa exempel kommer från EBLIDA Response, s. 3. 
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Jag har i mitt arbete med denna uppsats velat belysa både 
tjänstehandelsavtalet GATS och biblioteken genom att diskutera den (nya) 
informationsrika och informationsteknologiska tid som nu är. Det kapitalistiska 
systemet med dess kärna: produktion med tanke på profit och privat tillägnelse 
av denna profit på basis av äganderätt, ingår i analysen av 
informationssamhället hos t.ex. Castells. Mycket av det som skrivits om 
informationssamhället är, enligt Webster, ”hopelessly gauche”.176 Eftersom 
information betraktas som en vara och biblioteken fungerar som både 
tillhandahållare av information och producenter av information menar jag att 
man bör, för att förstå hur handelsavtal kan gripa in i biblioteksvardagen, 
tillägna sig en bild av hur det globala informationella samhället utvecklas. Det 
är också viktigt, som IFLA skriver, att vi skaffar oss kunskap om de 
internationella handelsavtalen och hur den nationella handelspolitiken kan 
påverka biblioteksområdet.177  

Det finns kanske anledning att vara väldigt pessimistisk ifråga om såväl 
samhällets som bibliotekens framtid. Andra förhållningssätt är naturligtvis 
möjliga. När det gäller informationsteknologin har vi sett att de olika 
biblioteksorganisationerna inkluderar dessa tjänster på ett självklart sätt i 
bibliotekets verksamhet, och man är angelägen om att biblioteken ska befinna 
sig i framkanten av utvecklingen. ALA:s kommentar visade, som vi såg, att 
man ville försäkra sig om att också fortsättningsvis kunna erbjuda tjänster med 
allra nyaste teknik. Att kunna erbjuda dessa gratis, till alla. Jag tror dock att det 
är viktigt att vi, samtidigt som vi hävdar denna roll för de allmänna 
biblioteken, också är medvetna om vilka mäktiga intressen som kan finnas i att 
överta bibliotekens roll som informationsförmedlare. Och kanske framförallt 
hur privata intressen kan komma att motsätta sig bibliotekens kostnadsfria 
tillhandahållande av information i alla former. Om information kostar pengar 
överallt annars, varför ska den vara gratis på bibliotek?         

Hur försvarar vi biblioteken? 
De dokument som använts som källmaterial för min undersökning varnade alla 
för förändringar för bibliotekens verksamhet om dessa förs in under GATS, 
dvs. om regeringarna (förhandlarna) för respektive land väljer att ta med sektor 
tio där biblioteken ingår i sin lista med åtaganden. Som framgick är det också 
andra sektorer som kan vara av intresse när det gäller bibliotekens tjänster. 
                                                 
176 Webster, s. 264. 
177 IFLA Position, s. 340. 
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Undersökningen visar att oron över oklarheterna med klassificeringen av 
tjänster är berättigad. Det är helt enkelt inte lätt att säga mycket mer än att 
bibliotekens tjänster kanske kommer att beröras. Det är också så att även om 
ett land väljer att ge andra WTO-medlemmar tillträde till sin kulturella sektor 
kan det dröja innan någon särskild förändring inträder, innan ett privat företag 
anser sig kunna satsa på informationsförmedling på ett biblioteksliknande sätt. 

 Förutom klassificeringen är det artikel I.3 under allmänna åtaganden i 
GATS som får biblioteksorganisationerna att oroa sig. Här har vi avtalstextens 
otydlighet att handskas med, alltså ordalydelsen ”tjänster som tillhandahålles 
varken på kommersiella grunder eller i konkurrens”.178 Vi kan alltså hysa 
välgrundad oro för möjligheten att internationella tjänstehandelsregler kan 
börja tillämpas på biblioteksområdet om vi tar betalt för de tjänster som 
erbjuds på biblioteket, eller om vi konkurrerar genom att gratis eller till 
nominell kostnad tillhandahålla tjänster som också finns att köpa av ett privat 
företag.    Jag tror, i likhet med vad som framkom i bis remissvar i 
undersökningen, att vi rör oss mot ett allt mer kommersialiserat samhälle. 
Alltså, ännu mer kommersialiserat. Reklamfredade områden blir allt mer 
sällsynta, språket har, som vi alla vet, påverkats och vi är i allt högre grad 
kunder och konsumenter och därmed i mindre grad omtalade (och behandlade) 
som individer och människor. Betydelsen av detta kan säkerligen diskuteras - 
inom många olika områden - men biblioteksvärlden kan kanske sägas ha ett 
särskilt ansvar. Om det stämmer att biblioteket under lång tid har varit det 
närmaste vi kan komma ett sant offentligt rum med fri och opartisk information 
tillgänglig för alla och envar, är det då inte just detta som måste värnas? 

Jag menar själv att det är ett utomordentligt svårt ställningstagande som 
biblioteken idag tvingas stå inför. Med svikande stöd från stat och kommun 
men med bibehållen tro på bibliotekets uppgift i samhället kan ett samarbete 
med det privata näringslivet ge en välbehövlig injektion i verksamheten. Om 
det går att få in pengar från annat håll än det offentliga (när nu anslagen 
därifrån minskar) och därmed kunna öka öppethållandet, förbättra 
kulturutbudet, uppgradera datorerna eller något annat är ju detta något som kan 
användas för att nå fler. Utan att direkt ta upp diskussionen om marknadsföring 
här så menar jag att biblioteken har ett visst ansvar att nå också de människor 
som så gott som aldrig besöker biblioteket. Med mer pengar går det att göra 
mycket. Problemet ligger dock till viss del i detta med minskade anslag. De 

                                                 
178 GATS Artikel I.3(c). 
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privata pengarna kan behövas för att upprätthålla verksamheten på samma 
nivå som tidigare. Detta kan i sin tur ge signaler om att man kan klara sig utan 
de statliga pengarna och häri ligger själva problemet så som det framhållits i 
uppsatsens källmaterial. Om biblioteken inte är (fullständigt, min anm.) 
offentligt finansierade kan inte de traditionella värden som biblioteket står för 
bevaras och hållas gällande. Och om vi släpper in privata pengar i 
verksamheten kan bibliotekets tjänster komma att ses som tillhandahållna på 
kommersiella grunder, och alltså falla under GATS-regler. 

Det är alldeles nödvändigt att vi fortsätter att försvara en offentlig 
finansiering av våra bibliotek och det är möjligt att detta måste göras med det 
språk som man i stat och kommun kanske är mest benägen att lyssna på, 
nämligen med siffror på besöksantal, förvärv, utlån mm. Dessutom tror jag att 
det är utomordentligt viktigt att vi för en diskussion om vad vi som medborgare 
vill ha biblioteken till och vilken plats i samhället vi vill ge dem. Det är ju 
uppenbart att biblioteken måste försvaras; vi måste alltså veta (och helst vara 
tämligen ense om) vad det är vi ska försvara: är det möjligheten att 
tillhandahålla all information i alla former gratis eller ska biblioteken (i första 
hand då folkbiblioteken) koncentrera sig på att förmedla litteratur? Det finns 
hur många komplikationer, begränsningar och olika vinklingar som helst med 
en sådan frågeställning, jag menar dock att den bör diskuteras; vi kan tvingas 
att helt ompröva vår syn på vad ett bibliotek är.  

Sammanfattning 
Det allmänna tjänstehandelsavtalet GATS har ingivit oro hos många inom 
biblioteksvärlden; man menar att de offentligt finansierade biblioteken kan 
komma att mista sitt statliga stöd och tvingas konkurrera med privata företag 
på såväl en inhemsk som en internationell marknad. De texter och uttalanden 
från fem biblioteksorganisationer (två svenska, två internationella och en 
amerikansk) som ligger till grund för uppsatsens undersökning visar att oron 
till stor del är befogad. Utifrån en analys av källmaterialet diskuteras särskilda 
teman. Det första gäller bibliotekets ställning i samhället och vilka skäl som 
ligger till grund för bibliotekens offentliga finansiering. Undersökningen pekar 
på möjligheten att se biblioteken som en kollektiv nyttighet i samhället och 
bibliotekstjänster som kollektiva tjänster vilka tillhandahålles för att tillgodose 
medborgarnas behov. Det handlar dock om politisk vilja att se biblioteken som 
värdefulla för såväl de enskilda medborgarna som för samhället.  
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Ett andra tema i undersökningen rör själva avtalet, Allmänna 
tjänstehandelsavtalet (GATS). De artiklar och skrivningar i avtalet som 
framhålls i texterna som viktiga för bibliotekens framtid visar sig vara just så 
vaga och otydliga att det är svårt att bedöma avtalets påverkan på 
bibliotekssektorn. Den avtalstext som sägs skydda biblioteken handlar om 
tjänster som erbjuds ”varken på kommersiella grunder eller i konkurrens”. Om 
bibliotekens verksamhet blir allt mer kommersialiserad och bedrivs i 
konkurrens med privata informationstjänsteföretag kan detta leda till att 
GATS-regler blir gällande inom bibliotekssektorn. Ett tredje tema tar upp 
kommersialiseringen av biblioteken och samhällsomvandlingen, den 
globaliserade ekonomin som minskar statens handlingsutrymme. Alternativa 
finansieringsformer blir vanligare och undersökningen visar att om biblioteken 
ska få behålla den offentliga finansieringen för sin verksamhet krävs en 
ständigt förnyad definition av bibliotekets roll och dess uppgift i samhället.  
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