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Colin Crouch, Postdemokrati och 
Nackamodellen

I kapitel 5 ”Postdemokrati och medborgarskapets kommersia-
lisering” lyfter Crouch frågor som är extra relevanta för oss 
som jobbar på bibliotek. Relationen mellan medborgare och 
det offentliga blir i vår tid alltmer omvandlat till relationen 
mellan ett företag och en kund. Crouch menar, med rätta tycker 
jag, att detta är en del i de processer som urholkar demokratin. 
Han redogör även tydligt för hur offentligheten i postdemokra-
tin konstruerar marknader av saker som egentligen inte är det 
– och här är det lätt för oss att tänka oss Nackamodellen med 
sina konstruerade mått av utlån, besök och öppettimmar. Detta 
är sällan en bra idé menar Crouch:

…förvanskning uppstår med de konstlade försöken att skapa indikationer som fungerar 
som motsvarigheter till priser. Denna praxis har blivit vanlig i de skuggmarknader som 
utvecklats i många offentliga servicesammanhang. Syftet har varit att undvika vissa av 
de problem som är förknippande privatisering, men samtidigt dra nytta av vissa för-
delar på marknaden. När marknaden är virtuell på så vis att det egentligen aldrig sker 
något utbyte av varor och tjänster, blir frestelsen stark att som indikationer använda 
sådant som är lätt att mäta snarare än kvaliteten på den vara eller tjänst som är kärnan 
i verksamheten. Därmed finns det en risk att tjänsteutförarna koncentrerar sig på de 
delar av arbetet som indikationerna omfattar och börjar försumma andra delar, inte där-
för att de skulle vara mindre viktiga, utan därför att de är svårare att mäta. /…/ Om det 
som mäts faktiskt inte är det som är viktigast, vilket mycket väl kan vara fallet, så kan 
effektiviteten rentav minska. Detta kan man hantera genom att öka antalet indikationer, 
vilket i sin tur leder till överbelastning och orimlig komplexitet. (s. 95)

Jag kan rekommendera en läsning av Postdemokrati för den som är intresserad i förhål-
landet mellan offentlig verksamhet och kapitalintressen. Crouch är egentligen inte speciellt 
radikal men har en skarp problemformulering. Man nickar ofta igenkännande.
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Mina radikala sommartips:
 * Utrota varenda jävel av Sven Lindqvist. Skrämmande viktig läsning om hur förintelsen är en följd av - inte ett 
undantag - europeisk rasism och imperalism.

* Som AV-media väljer jag Ma vie en rose (Mitt liv i rosa) av Alain Berliner från 1997. En film som tydliggör vilket 
sprängstoff könsuttryck och könsidentiteter alltid är.
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