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CAROLINE WÄNLUND1 

Bibliotek i England 

Hösten 2019 beviljades jag medel från Institutionen för ABM 
för att åka på en studieresa till England och insamla material 
till min masteruppsats. I uppsatsen undersökte jag och min 
kurskamrat Anna Westerlund hur barnbibliotekarier i 
England och Sverige ser på barns delaktighet och läsning. 
Därför åkte jag till England för att djupintervjua 
barnbibliotekarier. Vår förhoppning var att upptäcka likheter 
och skillnader mellan bibliotekariernas barnsyn. Jag besökte 
ett antal bibliotek och två berömda bokhandlar. Utöver de 
bibliotek jag redovisar här under var jag också på andra 
bibliotek för att insamla material till uppsatsen. För att trygga 
mina informanters anonymitet är dessa besök inte redovisade 
här. Tyvärr fick jag avbryta resan i förtid och ta ett flyg hem 
på grund av den eskalerande situationen med Covid 19. Jag vill 
ändå verkligen tacka institutionen för ABM för resan. 
Samtalen med bibliotekarierna var givande, trots 
omständigheterna. 

Nyckelord: folkbibliotek, nationalbibliotek, Birmingham, London. 

Biblioteketen 

RESAN DIT 
Jag åkte tåg till England vilket var ett underbart sätt att se en 
liten del av Europa. Det fanns gott om plats på tåget och tiden 
flydde medan jag tittade ut genom fönstret och skapade 
verklighetsbaserade På spåret-frågor till min familj. Att åka 
tåg är det bästa sättet att resa. 

 
1 Caroline Wänlund läste våren 2020 sin sista termin på 
Masterprogrammet i informations- och biblioteksvetenskap vid 
Institutionen för ABM, Uppsala universitet.  
E-post: carolinewanlund@gmail.com. 
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Under ett stopp i Bryssel tog jag en promenad i de gamla 
kvarteren där jag fick syn på ett bokställ (Bild 1). Det var 
anordnat av en organisation som kallar sig Point Stalingrad 
och som håller i en återkommande kvartersfest på gatan, 
Stalingradlaan. Organisationen kallar detta för en biblioteks-
bank och är enligt dem själva ett exempel på ”co- 
production” vilket är ett buzzword också i England enligt en 
av mina informanter där. 2  ”Co-production” tillämpas 
när ”communities” är aktivt involverade i offentliga rum. 
 

 
Bild 1. Bokskåp på Stalingradlaan i Bryssel.  
 
Att man kallar det för biblioteksbank gör att bokstället ser lite 
torftigt ut. Men det värmer alltid när böcker synliggörs och 
delandet av litteratur möjliggörs. 

 
2 Facebook > Point Stalingrad > Inlägg 2019-11-19 [hämtad 2020-05-07]. 
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THE BRITISH LIBRARY 
The British Library är Storbritanniens nationalbibliotek och 
ett av de största biblioteken i världen. 3  De har 764 000 
hyllmeter vilket kan jämföras med Uppsala universitets-
bibliotek som har 150 000 hyllmeter totalt (utspritt på 11 
ämnesbibliotek).4 Från trottoarkanten såg the British Library 
ut som ett Disneyslott någon byggt ett storstadsdistrikt 
runtom. Hit kommer flera av litteraturvärldens största namn 
och jag kan inte annat än bli avundsjuk på Londonborna när 
jag ser kommande boksamtal, som till exempel Literature 
Matters: RSL 200 – Stephen Fry and Meera Syal. 
 

 
Bild 2. The British Library, London. 
 
Inne på nationalbiblioteket var det mycket som pågick. 
Förutom själva biblioteket fanns där ett café, en bar, 
konferenslokaler, en presentbutik och en mindre bokhandel. 
Biblioteket erbjuder guidade turer (till ett pris av £10.00). 
Priset på en rundtur kändes lite ovant för mig som svensk 
biblioteksbesökare. Andra saker som kändes annorlunda var 
vakterna som kontrollerade besökarnas väskor i entrén. 

Efter väskkontrollen fick jag syn på en stor glaslåda där 
man kunde donera pengar till biblioteket. Vi kan väl bara 
hoppas att lådan nyligen blivit tömd eftersom det endast låg 

 
3 Baserat på antal katalogiserade artefakter. 
4 The British Library’s webbplats > About the British Library > Our 
story > Facts and figures of the British Library; Uppsala universitets 
hemsida > Om biblioteket > Biblioteket i siffror. 
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några mynt i botten. Invid glaslådan satt en enorm affisch 
som proklamerade att kampen för kvinnors rättigheter 
måste fortsätta (Bild 4). Det var ett överraskande tydligt 
ställningstagande i en i övrigt så anrik miljö. 

Många satt och studerade på biblioteket. De satt runt The 
Kings Library som går rakt upp igenom biblioteket (se Bild 
3). Kontrasten mellan nytt och gammalt kändes, tja, 
inspirerande. I the Kings Library är endast biblioteks-
personal välkomna. När jag försökte se mig om ytterligare 
stoppades jag av vakter eftersom man behöver vara en 
registrerad ”läsare” för att få gå in i vissa salar. Då det 
kommer så många turister till biblioteket kan jag förstå att 
det finns restriktioner. Men jag kände mig långt ifrån 
välkommen och beslutade mig för att fortsätta vidare, till 
några kända bokhandlar. 

 

 
Bild 3. The Kings Library i the British Library. 
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Bild 4. Affisch på the British Library.  

DAUNT BOOKS 
Jag gick från the British Library till Daunt Books och Foley’s 
Bookshop. Daunt Books Marylebone är en bokhandel från 
1912 som redan då byggdes i syfte att vara just en bokhandel.5 
Deras paroll är ”för resande”(egen översättning) och de har 
ett intressant informationssystem. Böckerna är nämligen 
uppställda efter land. Dessa ”utbrytningar” i litteratur från 
olika länder fungerar som en marknadsföringsstrategi. Det 
var fint att gå till skylten för ett visst land som man varit i och 
se denna litteratur lyftas fram. 

Jag frågade om de hade några böcker om brittiska 
bibliotek. Det blev en ganska lång sökprocess där butiks-
säljarens strategier inkluderade: att gå runt och titta på de 
fysiska böckerna, fråga en kollega och att söka på datorn 
(vilket inte gav några resultat). Till slut hittade hon två böcker 
som handlade om bibliotekssystem och bibliotek. Hennes 
kunskap var imponerande. Ämnet var trots allt smalt och 
ändå kunde hon (tillslut) minna sig två böcker om det. Den 
ena boken verkade vara något för oss ABM-studenter: A Place 
for Everything – The Curious History of Alphabetical Order av 
Judith Flanders. 

 
5 Wikipedias webbplats > Daunt Books [hämtat 2020-05-07]. 
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Bild 5. Daunt Books I London. 

LIBRARY OF BIRMINGHAM 
Efter några dagar gjorde jag en tripp till Birmingham för att 
se deras nya stadsbibliotek. Det tar bara några timmar att åka 
mellan London och Birmingham men atmosfären skiljer sig 
i de båda städerna. Den som har tittat på serien ”Peaky 
Blinders” vet att Birmingham har varit en industristad. De 
delar av Birmingham jag såg var kaosartat. Större delen av 
staden verkade vara under konstruktion. Birmingham 
satsade stort på sitt nya stadsbibliotek som stod färdigt år 
2013. Men området runt omkring är fortfarande under 
konstruktion vilket gjort att besökarna i perioder har haft 
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svårt att ta sig in i biblioteket. Under dessa perioder har 
bibliotekets besökssiffror rasat. 

Hela platsen utanför biblioteket är futuristisk. Modern 
arkitektur blandas med nya byggnader i hellenistisk stil. Mitt 
på torget mellan husen går spårvagnar som liknar hög-
hastighetståg. Biblioteket är imponerande och en del av 
staden Birminghams miljöstrategi. Till exempel är värme- 
och avkylningssystemen byggda för att spara energi.6 
 

 
Bild 6. Statyn A Real Birmingham Family (2014) av Gillian Wearing. 
 

När jag närmade mig biblioteket såg jag en staty gjord av 
Gillian Wearing. Statyn heter A real Birmingham family (2014). 
Flera familjer i Birmingham var med i en utlottning om att 

 
6 Birmingham Goverments webbplats > Things to do > Libraries > 
Visiting the Library of Birmingham > Being green [hämtad 2020-05-
07]. 
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stå modell för statyn. De som blev utvalda var två systrar och 
deras barn. Detta urval gjordes av representanter från 
Birminghams ”local community”. Detta är alltså ett till 
exempel på co-production. 

Library of Birmingham är en populär turistattraktion. I 
biblioteket finns ett hål i mitten som skär igenom flera 
våningar, där man placerat rulltrappor. Jag fick känslan att 
byggnaden var enorm. De olika våningarna var målade i 
olika färger. Skönlitteratur för vuxna ligger på en svart 
våning täckt av ljusslingor vilket inger en känsla av magi. 

Till översta våningen får man åka hiss. Högst upp finns 
en glasrotunda där man kan sitta i fåtöljer och läsa med utsikt 
över hela Birmingham. Mitt i glasrotundan ligger 
Shakespeare memorial room (se Bild 7). Här finns 
information om William Shakespeares liv. Rummet självt 
revs år 1971 tillsammans med resten av Birminghams 
stadsbibliotek. Tre olika grupper av förespråkare för 
bevarande hotade med att sätta sig i rummet tills de fick sin 
vilja igenom.7 På grund av dem plockade man isär rummet 
och förvarade det i tolv år innan man byggde upp det igen. 
År 2013 öppnade man rummet i Library of Birmingham. 
Detta bevarade rum mitt i en glasrotunda högst upp i 
Birmingham visar vilken potential ABM-fältet har, som är 
experter på att förena gammalt och sprillans nytt. 

På vägen hem passade jag på att ta en sväng förbi de 
bevarade delarna av Birmingham. Där stod gamla ståtliga 
byggnader som vittnade om Storbritanniens forna rikedom. 

 
7 Birmingham Goverments webbplats > Things to do > Libraries > 
Visiting the Library of Birmingham > Shakespeare memorial room 
[hämtad 2020-05-07]. 
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Bild 7. The Shakespeare memorial room i Library of Birmingham. 
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Bild 8. Delar av entrén och barnavdelningen i Library of Birmingham. 

BRIXTON LIBRARY 
När jag kommit tillbaka till London var jag såklart tvungen 
att besöka folkbiblioteket i Brixton där jag bodde. Brixton är 
min favoritdel av London eftersom jag tycker om den 
säregna blandning av kultur som finns där- och all livemusik! 
Brixton är ett mångkulturellt område där många invånare 
har afro-karibiska rötter. Ett stenkast från biblioteket ligger 
museet och arkivet Black Cultural Archives. Detta avspeglas 
också inne på biblioteket där man på ett positivt sätt lyfter 
diskrimineringsfrågor redan vid dörren (se bild 10). Precis 
innanför entrén stod en superhjälte i papp med den 
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afrikanska kontinenten på bröstet. Bredvid stod ett bokstånd 
som lyfte kvinnliga superhjältar. Man gjorde även reklam för 
LGTB-frågor vilket var månadens tema. 
 

 
Bild 9. Brixton Library i London. 
 
Biblioteket kändes överhuvudtaget mycket inbjudande och 
verkade ha utformats med besökaren i fokus. På 
undervåningen låg en högljudd barnavdelning. Där satt två 
kvinnor och pratade medan barnen lekte med en interaktiv 
projektion på ett bord. En projektor satt ovanför och visade 
figurer på bordet som flyttade sig. Det här tyckte barnen var 
väldigt roligt, de tjöt av skratt. Jag vet inte om den person 
som ställt dit bordet hade en pedagogisk baktanke eller ej. I 
vilket fall som helst är lek och interaktiv teknologi alltid en 
tillgång för barn på biblioteket i min åsikt. På ovanvåningen 
satt många och studerade och arbetade utan skrik ifrån 
barnavdelningen. Där fanns till och med ett ljudisolerat, runt, 
inglasat rum man kunde boka. 
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Bild 10. En superhjälte i papp på Brixton Library, London. 

BARBICAN CENTRE 
Det sista biblioteket låg i Barbican Centre i London vilket är 
ett kulturcentrum med bibliotek, teater, biograf, botanisk 
trädgård och mycket annat. Byggt i brutal stil men trots det 
en plats som var mycket inbjudande. En fotoutställning om 
mäns maskulinitet visades i den stora korridoren när man 
gick in i centret. Det fanns ett inglasat småbarnsrum bredvid 
caféet där föräldrar satt på madrasser och pratade med 
varandra medan barnen lekte. Hit kommer artister såsom 
Keaton Henson och spelar i musikbiblioteket som är ett av 
Londons större. På grund av upphovsrättsliga skäl kan jag 
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tyvärr inte visa bilder av den fotoutställningen eller av den 
på Brixton Library om arbetande mammor.8 

Även i Barbican Centre fanns en pengabössa med några 
pund längst ner. De bibliotek jag besökte var populära och 
flera var dyrt bekostade. Tyvärr har de engelska bibliotekens 
totala budget sjunkit de senaste åren, tillsammans med 
siffrorna över utlån och besökare. 9  Åren 2012-2016 har 
besökssiffrorna sjunkit med 4-8% årligen. 10  En tydlig bild 
från CIPFA, en statistisk undersökningsbyrå i Sorbritannien, 
visar hur budget, besök och utlån ganska nära korrelerar 
varandra.11 I rapporten står dock att besökssiffrorna började 
minska redan innan budgeten började minskas. Diagrammet 
tyder på att utlåningssiffror inte helt och hyllet styrs av 
bibliotekariers glöd utan i hög grad av budgetering. 
Dessutom är det fler och fler lokalstyren som stöttar 
volontärdrivna bibliotek. Biblioteken i England är dock 
fortfarande välbesökta, på ett år äras biblioteken med 205 
miljoner fysiska besök.12 
 

 
Bild 11. Barbican Centre i London. 

 
8 Fotoutställningarna var Mother Works av Fiona Freund och 
Masculinities – Liberation through Photography, ett samarbete mellan över 
50 internationella konstnärer. 
9 O’Bryan, Joan (2018), s. 11. 
10 Ibid, s. 18. 
11 Se appendix 1. 
12 O’Bryan (2018), s. 8. 
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Bild 12. Insamling av pengar i Barbican Centre. 

Avslutande reflektioner 
På alla bibliotek ovan fanns skyltningar som tog upp 
jämställdhetsfrågor och/eller diskrimineringsfrågor. 
Människorättsfrågor verkade stå högt på agendan. ”Co-
production” verkar vara ett begrepp vi kommer höra mer 
om de närmaste åren. Allt detta ser jag som mycket positivt 
och visar att delaktighetsfrågor är någonting som diskuteras 
i det Engelska biblioteksväsendet liksom i det svenska. Den 
ekonomiska situationen Englands bibliotek befinner sig i är 
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dock skrämmande. Vad går förlorat när bibliotek endast 
drivs av volontärer? Och varför bygger man monumentala 
bibliotek, som Library of Birmingham, för att sedan inte ha 
råd att ha kvar chefer på varje avdelning? Mycket görs för att 
locka in besökare på biblioteken men helhetstanken har i 
min mening eroderat. Jag hoppas att politiker i England åter 
kommer att prioritera att biblioteksbesökare får god service 
av kompentent personal när de lägger sina budgetar. Jag 
hoppas att detta land, som har förfinat konsten att blanda 
kulturarv med modernitet, får ett framtida politiskt styre 
som förstår värdet av just detta. Något bibliotekarierna jag 
intervjuade inte led brist på var i alla fall idéer för både stort 
och smått. Jag väljer därför att avsluta min reseberättelse 
med en bild på flygande böcker i Barbican Children’s 
Library. 
 

 
Bild 13. Böcker på tråd i Barbican Children’s Library. 
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