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Fake news, faktaresistens, filterbubblor och falska
faktakollar. Årets första månader har genomsyrats av hårt
polariserade debatter, diskussioner och både korrekta och
inkorrekta påståenden om vad som är sant och falskt gällande
nyhetsrapportering och just fakta.
Bibliotekens roll i sammanhanget är oerhört viktig.
När media står som slagpåse för högerpopulister måste
biblioteken stå starka och arbeta för demokratiska värden,
fri åsiktsbildning och kunskapsspridning. Temat i årets
första nummer av bis är det uppsökande biblioteket – en del
av bibliotekens verksamhet som både växer och krymper,
premieras och avvecklas. Det är en del som är mycket viktig
för att öka tillgängligheten och på så sätt sprida kunskap och
fördjupning till fler personer i samhället. Som vanligt rymmer
bis en rad originalillustrationer, artiklar och andra texter, både
inom och utanför temats ramar. Trevlig läsning!
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Aktuellt
Ny biblioteksfilial öppnar
i Östersund

Bibliotek slutar med självservice
efter klagomål

Samtidigt som bibliotek läggs ner på många håll i landet väljer
Östersunds kommun att öppna upp ett bibliotek som tidigare
tagits ur kommunal drift. Det är biblioteksfilialen i Lit som
kommunen lade ner i mitten på 1990-talet, och som efter det
drivits av en ideell förening på kvällstid. När nu föreningen
flaggar för att de inte orkar fortsätta att driva biblioteket väljer
kommunen att ta över det. Biblioteket har genomgått en renovering innan det nu öppnats i kommunal regi igen, och blir ett
integrerat folk- och skolbibliotek
– I övriga landet så lägger man ner biblioteksfilialer men
här gör vi tvärtom – vi öppnar, vilket är fantastiskt, säger
Maj Eriksson, bibliotekschef i Östersunds kommun i ett
pressmeddelande.
Beslutet motiveras av en ökad inflyttning till området, bland
annat av många nyanlända som flyttar in i bostadsmoduler
i Lit, samt en ny serviceplan som antagits av kommunen,
skriver Östersundsposten.

På grund av besparingskrav infördes vid årsskiftet självservice
mellan klockan 10 och 14 på vardagar på vuxenavdelningen
på Karlshamns bibliotek. Men på grund av protester från
medborgarna beslutades redan efter tre veckor att återinföra
bemanningen av avdelningen även dessa tider, skriver Blekinge
Läns Tidning.
– Det är uppenbart att våra låntagare vill ha hjälp och har
behov av det. Nu får vi försöka hitta andra lösningar, säger
kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg till tidningen.
Den neddragna bemanningen beskrivs ha orsakat en
strid ström av klagomål. När bemanningen nu återinförts
på vuxenavdelningen har det dock gjort att barnavdelningen
under samma tid bemannas med en person istället för två.

Nominera till Oscarspriset i
svensk folkbildning
Nu kan du nominera en person eller förening till Oscarspriset
i svensk folkbildning. Priset instiftades 2013 av Oscar Olssonmuseet i Malmö, med syfte att uppmärksamma goda förebilder som utmärkt sig för gott folkbildningsarbete eller verkat
i god folkbildningsanda. Vinnaren av priset får ett stipendium
på 10 000 kronor, ett diplom och en artikel om sitt arbete för
folkbildning i Oscar Olsson-museets årsskrift. Nomineringar
ska vara inne senast den 15 juni och en nomineringsblankett
finns på museets hemsida, www.oomuseet.se/nomineringblankett/.
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”Vi vill att folk tänker till lite och
lånar ut saker man har till grannar. Att
det här blir starten på en rörelse som
ökar den cirkulära ekonomin.”
säger Anna Hjort, projektledare för Göteborgs kommuns satsning Dela
mera. Nu har åtta bibliotek och kulturhus i staden gått med i satsningen,
vilket innebär att det på dessa platser förutom böcker kommer att gå att
låna bland annat sällskapsspel, verktyg, köksredskap och cykelhjälmar
som har köpts in för kommunala medel, skriver Göteborg Direkt. Målet är
att minska konsumtion och avfall, genom att slippa köpa saker som man
kanske bara använder en eller ett par gånger och även ge möjlighet för
de som inte har råd att köpa saker att kunna bruka dem.

Diskussion pågår: Ska stökiga
biblioteksbesökare portförbjudas?
Just nu pågår en diskussion gällande om besökare som stör
ordningen på bibliotek ska kunna nekas tillträde. Alliansen
i Stockholm har i en skrivelse till Kulturnämnden i slutet på
januari krävt att Stockholmsförvaltningen inventerar vilka
verktyg bibliotek och dess personal behöver för att trygga
trivsel och ordning på biblioteken och vill bland annat
”få veta majoritetens syn på möjligheten att neka tillgång
till biblioteken för besökare som vid upprepade tillfällen
stör ordningen”, skriver Ulf Lönnberg, KD:s gruppledare i
kulturnämnden i Stockholm i Dagens Samhälle. ”Tvingas
vi att juridiskt utveckla tillfälliga avstängningar ska de vara
tidsbegränsade, varefter avstängda individer ska hälsas
välkomna tillbaka i lämpliga och konkreta former.”
Ifall bibliotek ska kunna portförbjuda besökare har
också diskuterats i Svenska Dagbladet, där Rasmus Jonlund
(L) skriver att Liberalerna i Stockholm tagit initiativ till
”trygghetsskapande åtgärder” och menar att det ”är dags att
låta biblioteken faktiskt avvisa och ’porta’ besökare som inte
sköter sig”. Han hänvisar till fall där bibliotek tvingats ha
stängt i perioder och där personal och besökare hotats och
trakasserats. ”Vi ska inte acceptera att vissa platser i Stockholm
och Sverige tillåts vara mer utsatta än andra. Blundar vi för
biblioteksstöket har vi inte bara svikit Sveriges biblioteksälskare
utan även begränsat friheten för de som kanske behöver en
frizon allra mest”, avslutar Rasmus Jonlund (L).
I Finland har möjligheten att portförbjuda besökare skrivits
in i den nya bibliotekslag som trädde i kraft vid årsskiftet,
skriver Svenska Yle, som också refererar till en händelse
som inträffade i Helsingfors förra året då en bibliotekarie
misshandlades i en rasistisk attack när hon arbetade ute i
biblioteket. I Helsingfors portas årligen 10–20 besökare,
skriver Svenska YLE.
Från fackets håll tror man inte att svaret på ordningsproblem
på bibliotek i Sverige är att porta besökare: ”Det är en drastisk
åtgärd som möjliggör utestängning från ett av de sista öppna
rummen som finns kvar i vårt samhälle. Det är viktigt att
politiken hittar andra vägar framåt för att upprätthålla
ordningen på folkbiblioteken”, skriver Sara Roberts,
tillförordnad förbundsordförande DIK, i Svenska Dagbladet.
Hon skriver att ordningsproblem finns på flera bibliotek och
att hat, hot och våld ska tas på allvar, men att det bibliotekarier
vill ha är tydliga handlingsplaner, stöd från chefer och att inte
behöva agera fritidspedagoger eller vårdare, samt att bråk ska

”Kunskap i hbtq-frågor är extra
viktigt i dessa dagar då intolerans
och öppenhet hotas av högerextrema
rörelser. Biblioteken har ett viktigt
bildningsuppdrag som gör den här
satsningen extra angelägen.”
säger Bengt Storbacka (S), ordförande i Region Örebros
läns fokusnämnd för kultur, bildning och ideella sektorn, i ett
pressmeddelande om att regionen stödjer Karlskoga bibliotek med 104
000 kronor för att bli länets första hbtq-certifierade bibliotek.

hanteras av polis eller väktare. Sara Roberts refererar till DIK:s
undersökning där bibliotekarier efterfrågade utbildning
i konflikthantering och resurser att utföra sitt uppdrag,
men framför allt ”en fungerande samhällsservice, såsom
socialtjänst och fritidsgårdar. Missbrukare, stökiga gäng och
psykiskt sjuka befinner sig på biblioteken för att de inte har
någon annanstans att vara.” Sara Roberts skriver att utestänga
personer från biblioteken strider mot bibliotekens syfte, men
avslutar med att understryka att ”för att biblioteken ska kunna
vara öppna, demokratiska rum för alla krävs det att samhället
tar ansvar för de människor som behöver deras stöd och hjälp.
Bibliotekarier ska inte vara psykologer eller ordningsvakter.”
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Omorganisation hotar
Internationella biblioteket
Internationella biblioteket i Stockholm har ställts inför en omorganisation
som innebär att verksamheten och beståndet ska spridas ut till
Stockholms stadsbiblioteks filialer istället för att som nu existera inom
ett eget sammanhållet bibliotek. Förändringen kritiseras av bland andra
personalen på Internationella biblioteket.
Text: Tobias Willstedt

Internationella bibliotekets entré från Odengatan.

Under början av året har det varit mycket diskussion om
det Internationella biblioteket (IB), som är ett av Europas
största folkbibliotek för litteratur på olika språk. Biblioteket
erbjuder mer än 200 000 böcker på mer än 100 språk.
IB är beläget i Stockholm och är öppet för besökare, men
är också en lånecentral som har i uppdrag att komplettera
övriga Sveriges folkbibliotek vad gäller litteratur på olika
språk. Biblioteket har ett rådgivande uppdrag gentemot
landets kommunbibliotek och gymnasieskolebibliotek och
fungerar som en resurs för utvecklingen av de mångspråkiga
biblioteken i hela Sverige.
För att utföra sina olika uppdrag har IB fått sin budget
från tre olika håll. Från Stockholm stad, från Stockholms
läns landsting och från Kungliga biblioteket. Stockholm läns
landsting har sedan 2017 valt att ge det regionala uppdraget
till Regionbibliotek Stockholm, vilket är en stor orsak till de
problem IB står inför nu. En krympande ekonomi och oklara
planer över vad som egentligen kommer att hända med de
byggnader som idag rymmer Stockholms stadsbiblioteks (SSB)
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huvudbibliotek och Internationella biblioteket har lett till att
SSB:s ledning har stakat ut en impopulär framtidsplan för IB:s
verksamhet.
Den lösning som SSB förespråkar, att integrera IB:s
verksamhet i resten av biblioteksverksamheten, har
kritiserats hårt inte minst från personalen. Detta innebär att
biblioteket kommer att försvinna som öppet bibliotek, och
att IB:s personalgrupp kommer att splittras för att bemanna
Stockholm stads övriga verksamhet.
Stadsbibliotekarie Katti Hoflin har bland annat bemött
kritiska röster i artiklar i Biblioteksbladet och Aftonbladet
genom att hävda att internationella biblioteket nu ska ta
plats i hela stadsbiblioteket. Ett internationellt SSB pratar
hon och andra representanter från ledningen om. Att IB:s
mångspråkiga bestånd fördelas mellan övriga bibliotek ökar
inte alls tillgängligheten till dem menar dock många, och liknar
IB:s verksamhet med andra specialinriktade verksamheter på
bibliotek. Att övriga filialer stärker sitt bestånd av utländsk
litteratur är bra, men kompenserar inte förlusten av ett
specialbibliotek.
När jag pratar med en person ur IB:s personalgrupp, som vill
förbli anonym, vittnar den också om undermålig och ständigt
reviderad information till personalen under denna process.
Först efter påtryckningen från personalgruppen genom ett mejl
till kulturministern själv lyckades de få ett informationsmöte
med SSB:s ledning kring vad som kommer att hända i och
med bibliotekets nedmontering, vilket personen jag pratat
med beskriver som häpnadsväckande. Samtidigt har det varit
tydligt att IB under en period har dränerats på personal och
kompetens. Tjänster har flyttats bort från biblioteket eller har
tillåtits stå vakanta. Ett flertal medarbetare har slutat med
anledning av förhållandena på arbetsplatsen. Sedan Larry
Lempert gick i pension 2014 har IB inte haft någon chef på
heltid annat än under ett par månader. Allt sammantaget har
det lett till att osäkerheten har spridit sig bland personalen

Språklig mångfald på Internationella biblioteket.

och arbetsmiljön har blivit lidande. Frågan är också hur IB:s
nationella uppdrag ska skötas nu, med en splittrad och kraftigt
decimerad personalgrupp.
Frågan om inköp av medier är central för IB:s verksamhet
och står som ett frågetecken idag. Ansvaret för bokinköp till
det öppna biblioteket har redan lyfts från IB:s personalgrupp
och istället sköts det centralt av SSB, som använder sig av
upphandlade leverantörer, som exempelvis BTJ för att få
tag på sina medier. För oss som har erfarenhet av hur klurigt
det kan vara att få tag i och katalogisera böcker på många
av IB:s språk är det lätt att undra: finns kompetensen, finns
inköpskanalerna och finns urvalet? Detta fanns hos IB och
deras kontakter, men finns detta centralt hos SSB och deras
upphandlade leverantörer?
Bibliotekens arbete för personer med annat modersmål
än svenska är en väldigt viktig fråga – framlyft inte minst i
bibliotekslagen. Detta gör frågan om IB till en fråga för
hela bibliotekssverige. IB arbetar med kompletterande
medieförsörjning och har kunnat erbjuda bibliotek i hela
landet även smala titlar och litteratur på svårtillgängliga språk.
Och just nu finns det oroväckande signaler på att SSB helt
enkelt har valt att slå sönder verksamheten på IB. Detta leder i
förlängningen till en sämre service för biblioteksbesökare över
hela landet. En lösning som är enklare för SSB att administrera,
med centraliserade inköp och upphandlade leverantörer,

kommer i längden leda till ett sämre nationellt utbud då den
samlade kompetens som IB:s personalgrupp innehar splittras
och dess upparbetade inköpskanaler slammar igen.
Och slutar vi blicka mot den nationella horisonten återstår
även frågan om IB:s hotade öppna verksamhet i Stockholm
och de personer som arbetat i den under dåliga förhållanden
de senaste åren. Katti Hoflin verkar mena att det inte kan
finnas både ett specialbibliotek med mångspråkighet som
inriktning och en fullgod service i Stockholms olika delar. Jag
vill mena att det ena inte måste utesluta det andra. Alla förstår
att det i slutändan handlar om var beslutsfattarna väljer att
satsa sina resurser, och det behöver vi inte dölja bakom tomma
slogans om att hela SSB ska bli internationellt.
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Några ord om
häktet och dess
bibliotek
För personer inlåsta på häktet kan
bibliotekets närvaro spela en viktig roll.
I en inlåst tillvaro finns behov av bland
annat kunskapande och tidsfördriv. En
bibliotekarie som under en period gått med
bokvagn på häktet beskriver här sina tankar
kring bibliotekets roll och funktion för de
som sitter på häktet.
Text: Anonym
Illustration: Christoffer Frostgård

Under några månader har jag, via biblioteket, bemannat
häktet en gång i veckan. Det har inneburit att jag med en
större vagn gått från cell till cell, från intagen till intagen, och
erbjudit böcker på olika teman och språk. Idag var min sista
dag.
En häktning innebär isolering. Vi från biblioteket är några
av de få personer de häktade får träffa som inte är en direkt del
av Kriminalvården, det vill säga som inte har befogenheter att
begränsa deras redan begränsade vardag eller som inte känner
till vad de är häktade för.
Då du inte är dömd som häktad men samtidigt kan vara
frihetsberövad under väldigt lång tid, möter vi återkommande
samma personer som ofta är både frustrerade och trötta.
En del är storläsare, de utmanar oss som arbetar på biblioteket
med komplicerade och omfattande bokbeställningar. Det finns
inte så mycket att göra i cellen så på en vecka är det många
böcker som hinner läsas. En del har aldrig läst en bok tidigare.
Som tur är har vi både lättlästa böcker och större bildverk, så
liten läsvana behöver inte vara ett problem och du kan ändå
få något att bläddra i, kolla på, kanske läsa i. Språket är sällan
ett problem heller när det gäller de som pratar andra språk än
svenska. Flera gånger har jag lämnat böcker till personer som
varken kan svenska eller engelska och att då få en bok på sitt
språk kan betyda mycket. Vi har även aktuella tidningar på
andra språk än på svenska. Andra behöver söka information
för att driva sitt fall rättsligt. Då kan de beställa böcker från
oss. En del vill skriva brev till nära och kära eller vårda sina

relationer, då kan böcker behövas för att få inspiration till fina
formuleringar eller för att läsa om till exempel föräldraskap.
När jag går med böckerna på häktet hamnar jag mellan de
som sitter häktade och de som arbetar inom Kriminalvården,
plitarna. Mot mig är många trevliga. En del är trevliga med
tydliga markeringar, hårda handskakningar och diskreta
tonfall. Andra är inte trevliga utan markerar tydligt vem det är
som bestämmer. Ibland kommer inte tidningarna jag skickar
fram, ibland lämnas inte de skickade böckerna ut. En gång
fick jag reda på att en häktad inte fått information om vad det
innebär att vara häktad och att personalen hävdade att det inte
finns något informationsmaterial om detta. Det finns det och
alla som sitter häktade ska få en sådan informationsbroschyr
vid inskrivning. När jag letade efter en broschyr upptäckte
jag att det låg en i det arbetsrum som fanns närmast där den
intagna satt. Det är ingen slump. Det är heller ingen slump att
vissa bokbeställningar inte bärs ut, att de bokvagnar som finns
ute på avdelningarna inte alltid används för nyintagna eller för
att byta ut böcker (en gång i veckan går vi runt – en vecka är
en lång tid när du sitter själv i ett litet rum och någon annan
bestämmer när du ska äta, träna, duscha, röka).
Det är tydligt att biblioteksverksamheten kan utgöra en
viktig källa för nöje och kunskapande för de intagna på häktet.
Det farliga här är ifall biblioteket blir en del av den kontrolloch maktutövningsapparat som Kriminalvården utgör. Att
biblioteksverksamheten ens finns på häktet kan ses som ett
sätt att släta över och ”mjuka till” ett repressivt organ. Men
efter att ha träffat de intagna vet jag också hur mycket det kan
betyda att kunna läsa sin favoritförfattare, böcker på sitt egna
språk, förbereda sig för ett liv i det fria, eller bara chilla och
glömma bort var man är.
Jag är egentligen inte ute efter argument eller en röd linje här.
Känslan idag att komma ut i solen från häktet utgör en sådan
kontrast mot känslan i korridorerna därinne. Kanske vill jag
peka på att bibliotek inte är begränsade till biblioteksbyggnader
utan också utgörs av den uppsökande verksamhet som finns,
till exempel på häkten. (Här skulle jag också kunna skriva
om hur biblioteksanställda sliter sönder sig själva inom
uppsökande verksamhet och aldrig får cred när cheferna
snackar om kreativitet, mötesplats, det digitala biblioteket
med mera.) Även om biblioteksverksamheten inte kan sägas
vara särskilt revolutionerande eller samhällsomstörtande så
kan den i det här fallet verka lite humaniserande, den ger lite
tidsfördriv, kanske lite nöje och flykt från en frihetsberövad
vardag.
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Det uppsökande biblioteket
Bibliotekens uppsökande verksamhet kan i hög grad sägas vara
sammanlänkad med det läsfrämjande uppdrag som tydligt står beskrivet
i bibliotekslagen. Många bibliotek kämpar dock med att kunna erbjuda
medborgare denna möjlighet. Peter Björkman menar att den uppsökande
verksamheten är och bör ses som kärnverksamhet istället för någonting
”extra” som i många fall kan prioriteras bort från politiskt håll.
Text: Peter Björkman

Folkbiblioteken har framförallt ett läsfrämjande
uppdrag. Även om bibliotekens uppgifter och målsättningar
är många och spretar i olika riktningar (vilket inte är
underligt, då de rör så mångtydiga begrepp som demokrati,
bildning och kulturell verksamhet) är det ändå tydligt att
arbetet med litteratur ännu intar en särställning. Denna
särställning följer av såväl folkbibliotekens tradition som
den lag som idag reglerar verksamheten: i bibliotekslagen
utgör uppgiften att ”främja litteraturens ställning” det första
exemplet på hur ett verkande för ”det demokratiska samhällets
utveckling” ska se ut i praktiken. Det läsfrämjande uppdraget
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är i sin tur nära sammanlänkat med bibliotekens uppsökande
verksamhet. I varierande utsträckning har folkbibliotek alltid
arbetat uppsökande för att möta människors behov och
för att stärka läskulturer lokalt. Genom formuleringen att
”biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla” är den,
i någon mån, även lagstadgad. Alla har inte möjlighet att ta
sig till biblioteket. Orsaken till detta kan vara fysiska eller
psykologiska hinder, och i vissa fall bristande kännedom om
bibliotekets existens. Att arbeta uppsökande är därmed en
arbetsuppgift vi är ålagda att utföra. Det är kärnverksamhet.
I praktiken är det dock ofta svårt. För många bibliotek,

särskilt mindre, är det nästan omöjligt att lägga tid på
kontinuerlig uppsökande verksamhet. I alla fall inte utan att
någonting annat blir lidande: yttre pass, rutiner, inköpsarbete,
och programverksamhet. Bibliotekarietjänsterna rymmer idag
så många arbetsuppgifter – varav många är av administrativ
eller teknisk karaktär (IT-stöd etcetera) – att det framstår som
en väldigt tuff prioritering att välja att bedriva läsfrämjande
aktiviteter utanför biblioteket. Denna situation blir inte heller
bättre av att biblioteksassistent-tjänsterna tenderar att försvinna
från många bibliotek. Besparingar, och den personalpolitik
som följer i dess fotspår, stryper helt enkelt kontinuerligt
förutsättningarna för en långsiktig uppsökande verksamhet
av hög kvalitet. Nedläggningar, och därmed större avstånd
mellan bibliotek och invånare, är ett extremt exempel på
detta. Kanske mer vanligt är dock att medarbetarna inte räcker
till för att utföra allt arbete. Eller rättare sagt, personalgruppen
räcker precis till för att klara öppethållandet med enbart små
marginaler till det som gör biblioteket vitalt och intressant för
besökarna, exempelvis inköp och programverksamhet.
Men detta är inte hela problemet: en ytterligare fråga är
det faktum att det ofta finns luckor i personalgruppen. När
personer slutar och tjänster väntar på att tillsättas (vilket
i regel tar tre eller fler månader), eller när personer är
långtidssjukskrivna, är det normalt inte något annat än de
yttre passen som ersätts av vikarier. Resterande arbetsuppgifter
utgår eller hamnar på övrig personal. Så ser det ut i Botkyrka
där jag arbetar, och med all säkerhet ser det ut så på många
andra platser. I en sådan situation finns det en överhängande
risk att den uppsökande verksamheten hamnar allra längst ner
på prioriteringslistan.
Men vad är egentligen uppsökande biblioteksverksamhet –
och varför är den så viktig? Vad är det som går förlorat när den
prioriteras ner? En form av uppsökande verksamhet handlar
om tillgång till medier, och då speciellt böcker i olika former.
Att placera ut och regelbundet byta ut depositioner på platser
som barnavårdscentraler, äldreboenden, arbetsplatser och
fängelser är exempel på verksamheter som skulle kunna kallas
uppsökande. En sådan är även Boken kommer. Det är en service
för personer som är långvarigt sjuka eller rörelsehindrade,
och som av dessa skäl inte själva kan komma till biblioteket.
Genom Boken kommer får dessa personer böcker direkt hem.
Alla dessa typer av uppsökande verksamhet är värdefulla.
Förutom att det innebär att biblioteken vidtar viktiga steg
för att öppna upp verksamheten för ”alla”, är det nog även
svårt att överskatta den betydelse det kan ha för de enskilda
individer som väljer att använda dem.
Vid sidan av dessa verksamheter kan vi även ställa frågan
om digitala resurser. På vilka sätt kan exempelvis e-böcker
och talböcker via Legimus betraktas som ”uppsökande”
verksamhet? Även dessa verksamheter rör ju tillgång till
medier utanför biblioteksrummet. Det finns dock en viktig
skillnad mellan dessa tjänster och den typ av uppsökande
verksamhet som nämns ovan. Vad som saknas är ett närvarande
mänskligt mellanled, som hjälper till vid exempelvis urval

och användning av teknik. Snarare än att vara uppsökande
verksamhet i egen rätt skulle jag därför hävda att digitala
resurser är något som kan användas som hjälpmedel i den
uppsökande verksamheten. För oavsett om det gäller en Boken
kommer-låntagare eller tillgång till böcker i ett fängelse så
spelar dialog en avgörande roll. Liksom annat biblioteksarbete
med böcker handlar även det uppsökande arbetet om det
som S.R. Ranganathan formulerar i sin andra och tredje
lag (ur Five Laws of Library Science) – det vill säga ”every
reader his/her book” och ”every book its reader”. Samarbete,
samtal och tillfällen för individuell förmedling är alla viktiga
förutsättningar för detta.
Vid sidan om att ge tillgång till litteratur kan uppsökande
verksamhet även handla om ett mer aktivt lässtimulerande
arbete. Ett exceptionellt exempel är Bokstart, en satsning
som i Sverige har initierats av Kulturrådet. Just nu pågår fem
pilotprojekt i landet: i Göteborg, Landskrona och Södertälje
samt i regionerna Jämtland/Härjedalen och Västernorrland.
Idén är ursprungligen från Storbritannien, men finns idag i
närmare 40 länder världen över. I korthet går Bokstart i Sverige ut
på att bibliotekspersonal gör hembesök hos föräldrar när deras
barn är sex månader gamla. Förutom bokgåvor får föräldrarna
fakta om barns språkutveckling och betydelsen av läsning.
Besöket följs sedan upp med ett nytt besök och en inbjudan till
biblioteket. Föräldrarna uppmuntras att läsa, sjunga, rimma
och prata med sitt barn. Internationellt har metoden varit
lyckad och forskning visar på mycket uppmuntrande resultat.
Förutom att läsning i hemmen har ökat har även föräldrarna
besökt biblioteket oftare. Vad Bokstart kan åstadkomma är
således något essentiellt. Det når människor som kanske aldrig
skulle besöka biblioteket. Förutom att höja medvetenheten
om läsningens roll för språkutvecklingen, och i förlängningen
förbättra livschanserna för enskilda personer och familjer,
lägger dylika verksamheter en verklig grund för de argument
vi använder varje gång vi parerar angrepp på folkbibliotekens
institutionella kontinuitet. Mer än kanske någonting annat
är det sådana uppsökande projekt som rustar biblioteken för
framtiden.
Om Bokstart kräver väldigt omfattande personalinsatser –
och än så länge enbart kan fungera med externa projektmedel –
kan mycket uppnås genom mer småskalig verksamhet på lokal
nivå. Ett bra exempel är projektet Läsa, leka, mångspråka!, som
Annette Nordman Alhusaini vid Hallunda bibliotek bedrev i
samarbete med Bokspindeln och förskolan Gullvivan. Även
om det inte var ett renodlat uppsökandeprojekt ingick den
uppsökande verksamheten som en central del. Grundidén
var att ta hjälp av läsning och litteratur för att stödja små
barns identitetsutveckling i flerspråkiga miljöer med kulturell
mångfald. Projektets syfte var att ”språk och läsning på ett
lekfullt sätt blir en del av förskolans vardag”, samt att öka
personalens och föräldrarnas kunskap om modersmålets
betydelse för självkänsla och lärande. Forskning pekar på
vikten av att stödja modersmålsutveckling, och idag anger
även skollagen att barn ska få möjlighet till ett sådant stöd
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redan i förskolan. Ändå saknas idag konkret vägledning för hur
detta ska gå till. Eftersom projektet syftade till att utmynna i
en samverkansmodell för förskolor och bibliotek kring dessa
frågor svarar det således mot ett verkligt behov, vars relevans
är förankrad i forskning. Den uppsökande aspekten var viktig
genom hela projektet. Genom att delta på föräldramöten gavs
exempelvis tillfälle att möta barnens anhöriga. Besöken gjorde
det även möjligt att bidra till att skapa en attraktiv läshörna på
förskolan. Liksom i många andra uppsökande verksamheter
skapade projektet ringar på vattnet. När det nu är avslutat
finns det till exempel ett starkare stöd hos förskolans ledning
att utveckla ett riktigt förskolebibliotek på Gullvivan.
Alla målgrupper kan gynnas av att bibliotek arbetar
uppsökande. När det gäller vuxna är det dock viktigt att göra
tydliga avgränsningar utifrån var behoven är störst. Vilka
kan inte besöka biblioteket? Vilka är de som minst sannolikt
skulle göra det, även om de kunde? I många fall är inte
skälen tillräckligt starka för att lägga resurser på uppsökande
verksamhet. I andra lägen kan behoven tvärtom vara
trängande. Ett skäl till detta kan exempelvis vara hälsoaspekter.
Nationella folkhälsokommittén betonar samhälleliga insatser
som syftar till minskad isolering, ensamhet och otrygghet, och
lyfter i detta sammanhang särskilt fram kulturverksamhet.
Även om relationen mellan bibliotekens läsfrämjande mål och
hälsoarbete kanske inte är helt okomplicerad, råder det dock
inget tvivel om att läsning, och inte minst den gemensamma
läsningens sociala dimensioner, kan ha positiva effekter på vår
känsla av mening och välbefinnande. För många kan läsning
vara ett balsam för själen, inte minst högläsning. När personer
inte själva kan ta sig till biblioteket, men också i andra lägen
när det är motiverat med en mer proaktiv hållning, kan
det därför finnas all anledning att prioritera uppsökande
verksamhet även för vuxna.
Ingenting av detta är några nyheter. Jag tror att de flesta
som arbetar på folkbibliotek ser värdet med uppsökande
verksamhet. Ändå tror jag att det är viktigt att påminna sig
om att det uppsökande arbetet handlar om mer än att bara
nå nya målgrupper. Det är inte ett arbete som görs för att
det är bra att ”nå ut”. Det är inte marknadsföring, eller ens
ett ”visionärt” inslag i vår verksamhet. Den uppsökande
verksamheten ingår tvärtom i kärnverksamheten. Orsaken
till detta är att den representerar ett konkret lässtimulerande
arbete gentemot personer som av olika skäl inte kommer till
biblioteket, många gånger för att de inte kan.
Min erfarenhet är att detta arbete kan göra verklig skillnad
i människors liv. Som i fallet med projektet Läsa, leka,
mångspråka! bidrar uppsökande verksamhet även ofta till
metodutveckling eller ger andra former av synergieffekter,
vilket i stor utsträckning beror på att den vanligtvis bygger
på samarbeten mellan olika yrkesgrupper och kompetenser.
Uppsökande verksamhet är därmed inte bara bra för
användarna och våra samarbetspartners – den är även värd att
satsa på ur ett professionsperspektiv. Vi lär känna ofta utsatta
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människor i de områden där vi arbetar, och genom samarbeten
breddar vi vår läsfrämjande kompetens.
Trots allt detta har jag ändå på många sätt förståelse för
att den uppsökande verksamheten lätt hamnar på undantag
och betraktas som någonting ”extra”. Inte minst från politiskt
håll är bibliotekens öppethållande ofta högsta prioritet.
Det går därför inte att komma ifrån att det uppstår ett
konfliktförhållande mellan öppethållande och uppsökande
verksamhet, särskilt när personalsituationen är svår. Med syfte
att rusta för framtiden pågår dessutom en ständig diskussion
om vilka nya åtaganden som ska läggas på folkbiblioteken.
Detta kan skapa ytterligare osäkerhet kring hur mycket fokus
som ska läggas på mer traditionell läsfrämjande verksamhet,
och då inte minst uppsökande verksamhet. Ekvationen är
onekligen svårlöst. Särskilt eftersom det inte är något alternativ
att kräva av personalen att den ska arbeta hårdare. Detta skulle
representera motsatsen till det arbetsliv vi behöver. På många
platser har frågan traditionellt hanterats genom att ha särskilda
enheter som ansvarar för den uppsökande verksamheten.
Beroende på hur kommunen ser ut kan detta säkert vara ett
bra alternativ (i alla fall om en relativ likvärdighet mellan olika
kommundelar och delar av befolkningen kan säkras), men jag
tror dessvärre att riskerna förblir likartade. När nedskärningarna
väl ska drivas igenom finns det en stor risk att den uppsökande
verksamheten hamnar längst ned på prioriteringslistan även
i dessa kommuner. Utifrån ett ledningsperspektiv (det vill
säga politiker och högre tjänstepersoner) är det ofta viktigt att
invånarna märker så lite som möjligt av de nedskärningar som
görs. I en sådan situation är det alltid mer kontroversiellt att
försämra exempelvis öppettider än att dra ned på verksamheter
som äger rum utanför biblioteket, i samarbete med andra
aktörer. Somligas röster är starkare än andras – och när inte
pengarna räcker till blir det tydligare än någonsin att det är
siffrorna som styr: hur många besök, hur många lån, hur
många timmar är biblioteket öppet etcetera. Det kanske inte
är konstigt att det är på det sättet, men dessvärre tror jag ändå
att det är ett sluttande plan som i förlängningen kommer att
få våra argument kring läsfrämjande och det demokratiska
uppdraget att eka allt tommare.

Maj –68 och så vidare
I digitaliseringens kölvatten står folkbiblioteken under förändring. Ingrid
Atlestam påminner om att biblioteken sedan länge varit föremål för
politisk dragkamp. Hon ger en historisk bild av utvecklingen i Göteborgs
biblioteksvärld och framhåller att föreningen BiS ända sedan starten stått
i centrum för folkbibliotekens demokratisering.
Text: Ingrid Atlestam
Illustration: Helena Moreau

Huset Möhlenbrock
Maj 68, rustad med en fil. mag. i filosofi och matematik, kom
jag från vänster in i biblioteksvärlden och började en så kallad
provmånad på Kortedala bibliotek i nordöstra Göteborg. Drygt
fyrtio år senare lämnade jag tjänsten som chef för Kortedala
bibliotek. Rent geografiskt hade alltså min biblioteksvärld inte
varit särskilt stor och politiskt stod jag kvar på ungefär samma
ställe. Ändå har jag varit med om en fantastisk utveckling och
tyvärr även avveckling av folkbiblioteken. Efter en godkänd
provmånad och elevtjänstgöring följde ett dramatiskt år på
Skolöverstyrelsens biblioteksskola i Solna som utbildade
folkbibliotekarier. Vi, den helt dominerande vänstern,
bojkottade föreläsningar, ordnade egen alternativundervisning,
samlade in pengar till strejkande gruvarbetare i Malmberget
och till Frelimo i Moçambique. Stencilapparaten gick varm
med såväl skoltidningen som den nystartade föreningen
Bibliotek i Samhälles tidning bis.
Färdigutbildad, demonstrationsvan och full av drömmar
om stormötesdemokrati, likalön och
en vision om
folkbibliotek som den allra viktigaste verksamheten i ett
demokratiskt samhälle började jag hösten 1970 som vikarie
på en bokbuss. Det var den allra mest perifera delen av
det snabbt expanderande och allt hårdare rationaliserade
folkbibliotekssystemet i Göteborg. Under många år invigdes
minst ett nytt förortsbibliotek varje år och som mest rullade
sex bokbussar i kommunen.
Sigurd Möhlenbrocks (stadsbibliotekarie 1955–78) sätt
att med gedigen kompetens och politisk skicklighet mycket
framgångsrikt styra och utveckla verksamheten gjorde honom
till en stor dominerande auktoritet i svenskt biblioteksväsen
och även utanför landets gränser. Men en bit in på 70-talet
började kommunens ekonomi svikta och Möhlenbrocks
centraliserade företagsliknande järnhårda sätt att styra
verksamheten ifrågasattes såväl av oss nyanställda som i
samhället i stort. Det blåste nya vindar. För oss, och vi var
ganska många, som tillhörde den så kallade 68-vänstern var det
något av en kulturchock att börja jobba i Huset Möhlenbrock,

som dåvarande inköpschefen kallade Stadsbiblioteket. Jag var
nog en av de värsta av denna nya sort i stadsbibliotekariens
och övriga ledningens ögon, då jag klampade in i träskor,
jeans och indisk skjorta med speglar och bjällror och givetvis
FNL-märke. Inte trodde jag att det var sant att det rådde strikt
klädkod med långbyxförbud för kvinnor. Först flera år senare
blev det tillåtet med ”finare byxdress”.
För mig, som inte ägde en kjol, och var van vid vänsterns
långdragna stormöten, arbetsgrupper, snabba flygblad,
bulletiner och demonstrationer och som just ockuperat
Enskilda banken, föreföll stadsbibliotekets regelstyrda,
hierarkiska system, där alla var rädda för chefen, vara ett
praktexempel på det borgerliga system som skulle krossas.
När Möhlenbrock föreläste om hur linjestabsorganisationen
fungerade och förklarade delegationsordningen och avslutade
med ”några frågor”, när han var på väg ut genom dörren, ställde
jag den för mig självklara frågan: ”Kan man kräva att få sig
något delegerat?” Kulturkrock! För socialdemokraten Sigurd
Möhlenbrock, som mycket skickligt byggt sitt imperium, en
folkbildningens bastion i kamp mot borgerligheten, blev vi
som angrep honom från vänster likt en kniv i ryggen.
Under arbetet med boken Fullbokat – folkbibliotekens
historia i Göteborg 1862–1997 (1997), fick jag möjlighet, att
genom ett par långa intervjuer, läsning av Sigurd Möhlenbrocks
alla tjänsteutlåtanden, artiklar och böcker och en del fortsatta
kontakter med honom, nyansera och revidera min bild av
den chef som så många fruktat men få av de underlydande
haft någon dialog med. Att denna omvärdering var ömsesidig
ringde Sigurd Möhlenbrock och meddelade några år senare.
Han ångrade att vi inte samarbetat på 70-talet. Hans mycket
personliga bibliotekspolitiska tal vid SAB-mötet i Göteborg
1968 antyder att vi borde ha kunnat göra det:
Men vi som fortfarande var unga vid andra
världskrigets slut visste väl inte så noga vad slags
bibliotek vi ville åstadkomma. På ungdomars vis ville
vi väl framförallt en förändring, kanske till och med för
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förändringens egen skull. I vår kritik av den bestående
biblioteksordningen.
Hade Sigurd Möhlenbrock dessutom försökt att
förmedla sin biblioteksideologi till 70-talets unga radikala
biblioteksanställda hade vi förhoppningsvis insett att vi var
ense om målet och vägen. Åsiktsskillnaden gällde färdsättet.
70-talet blev ett decennium då de många nyanställda försökte
och till viss del lyckades förändra och påverka såväl tjänstevägen
som den fackliga vägen och med mer obyråkratiska metoder.
Det mer ”utomparlamentariska” sättet att försöka förändra
stod oftast vi inom föreningen BiS för. Vi ordnade stora möten
för all personal på kvällstid långt före det överhuvudtaget
fanns vare sig personalmöten eller någon facklig aktivitet.
Det var innan MBL och andra medinflytande-reformer. Vi
skrev en mängd inlagor om att avskaffa chefsnivåer, förändra
inköpsordningen, som var helt centralstyrd, omstrukturera
bokbussverksamheten med mera. Vi la oss i enstaka inköp och
hade egna inköpsmöten på vår fritid eftersom arbetstiden inte
räckte till.
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Bibliotek i Samhälle
Som aktiv i BiS var man också del av ett fantastiskt och
mycket aktivt nätverk av likasinnade över hela landet. Vi var
organiserade i lokalgrupper och turades om att framställa
tidskriften, ordna mellanmöten, konferenser och stormöten
och agera i olika sammanhang då det gällde att förändra såväl
biblioteken som SAB och BTJ .
Det tog några stormiga stormöten innan BiS formellt, med
knapp majoritet, blev en socialistisk organisation våren 1970.
Men redan i ledaren i nr 1, 1969 heter det:
[I] denna bis påpekar vi vikten av målinriktad
biblioteksforskning och av att krossa kapitalismen.
Det farliga i det överestetiska biblioteket, där en
låntagare kan känna sig som en skamfläck, framhålls.
Allaktivitetsbiblioteket prisas, en plats där man kan få
existera utan att någon skall tjäna pengar på det, en
sällsam favör i vårt genomkommersialiserade samhälle.
Och likaså stöds det provocerande biblioteket, det som
söker sprida kunskap, och bekämpa det slappa liberala
biblioteket, det som bara är en storfinansens hjälpreda
att omvandla folk till lätthanterliga konsumenter av

dravel till överklassens lov... Och sist men inte minst
stöder naturligtvis tidningen FNL.

mattas och förstummas ska nya röster sjunga, ska nya röster
sjunga.”

Det viktigaste för BiS både då och nu är att bredda bibliotekets
sociala bas, att nå nya grupper med bibliotekets alltmer
omfattande service, så att en ökad satsning, eller neddragning,
på folkbibliotek inte leder till fördjupade kunskaps- och
kulturklyftor, utan möjliggör ett mer jämlikt utnyttjande av
utbudet. Redan i de första numren av tidskriften framträder
de områden som genom åren varit de för BiS mest angelägna:
barn- och ungdomskultur, biblioteksservice för invandrare,
uppsökande och social biblioteksverksamhet på till exempel
fängelser och vårdinstitutioner, arbetsplatsbibliotek och
biblioteket som lokalt kulturcentrum. I slutet av 60-talet och
en stor del av 70-talet handlade det om att bygga ut välfärden,
nya bibliotek, fler bibliotekarier, större verksamhet, allt var
möjligt. Diskussion gällde hur resurserna skulle fördelas,
vad till vem och varför. Sedan när rekordåren var över
gällde det att prioritera bland nedskärningarna, en betydligt
svårare och mindre lockande uppgift, som BiS också tog
sig an. Vi hade många stormöten och mellanmöten med
intensiva djupdykningar i ämnen som förhållandet mellan
huvudbibliotek och filialer, arbetsplatsbibliotek, social
biblioteksverksamhet och de hela tiden återkommande och
reviderade medieurvalsprinciperna, allteftersom nya media
tillfördes marknaden.
Genomgående för alla diskussioner, uttalanden, remissvar
och programskrivningar var betoningen av kvaliteten och
allsidigheten i verksamheten och bibliotekets uppgift att bidra
till människors möjlighet att bli aktiva och medvetna och på
ett solidariskt sätt tillvarata och utnyttja sina medborgerliga
rättigheter. Hörnstenarna i föreningens värdegrund har alltid
varit antikommersialism, antiimperialism, internationell
solidaritet och kvalitet.
Vad vi lyckats uppnå, vilket är ganska mycket, i skenet
av hur samhället förändrats finns beskrivet i föreningens
jubileumsbok En ny förening är nödvändig (2009). Vi har
varit en liten krympande skara som drivit föreningen vidare
i hopp om att nya unga radikala ska ta vid. Nu har det skett.
Föreningen är mer livaktig än på länge och tidskriften snyggare
än någonsin. Förmodligen är det den enda ännu existerande av
alla de socialistiska yrkesföreningar som fanns under 70-talet.
Även fortsatt är BiS allra viktigaste uppgift, att försvara
biblioteken som en genial social innovation, som en rationell,
hållbar kollektiv lösning för att tillfredsställa såväl samhälleliga
som individuella behov. Redan från start krävde BiS en
normerande bibliotekslag och en hyfsat bra lag har vi nu
äntligen fått. Folkbibliotek är det mest socialistiska vi har; till
var och en efter behov, från var och en efter förmåga! ”Kampen
går vidare”, stod det länge i vinjetten till bis-krönikan i varje
tidskriftsnummer, så det är bara att instämma med Mikael
Wiehe, som redan för 20 år sedan sjöng i ”Ska nya röster
höras”: ”En enda sak är säker och det är livets gång och allting
vänder åter och allting börjar om. Och fastän våra röster ska

Åter till ruta ett
År 1971–80 jobbade jag på bokbuss nummer fem, den
första som var för både barn och vuxna. Vi var först ut i alla
nybyggda områden, de som nu kallas miljonprogram eller
”förorten”, såväl som i de nya villamattorna som snabbt
bredde ut sig i de finare stadsdelarna nära havet. Detta gav en
påtaglig rent praktisk kunskap om hur segregerad staden var,
och alltjämt är. Det gällde att delvis lasta om bussen varje dag
för att kunna motsvara efterfrågan i så vitt skilda områden
som till exempel Hjällbo och Askim, fylla på med finskt eller
”tantromaner”, trädgårdsböcker eller fiske- och jakthistorier.
Minns en gång när ett par välartade gossar i Örgryte frågade
vart vi skulle nästa dag och när jag svarade till Bergsjön var
deras kommentar, ”de är la ingen idé, dom kan la inte läsa”.
Och på den vägen är det, klyftorna och fördomarna har ökat.
Att politiken då valt att lägga ner fyra bokbussar och fyra
bibliotek i miljonprogramsstadsdelarna har knappast gjort
saken bättre. Den förödande slutgiltiga nedmonteringen
av Huset Möhlenbrock genomfördes i och med att
biblioteksförvaltningen skrotades och stadsdelsnämnderna
tog över ansvaret för biblioteken 1990. Det som nu genomförs
med hårdare centralisering, New Public Management,
införandet av nya hierarkier, försvagandet av det fackliga
inflytandet och den skrämmande tystnaden och rädslan hos
de anställda gör att det verkar att vara tillbaka till ruta ett.
Men det var inte bättre förr ...
Det på lång sikt mest omvälvande och bestående som
hände under 70-talet var kanske inte demokratiseringen
och breddandet av biblioteksverksamheten, den ökade
ideologiska medvetenheten eller den enorma expansionen och
professionaliseringen genom kommunsammanslagningarna.
Utan det var början av digitaliseringen. Redan 1974
datoriserades in- och utlåningsrutinerna i Göteborg. Så
småningom digitaliserades katalogen och sedan har det
gått med en rasande fart. Detta har i grunden ändrat
förutsättningarna för såväl biblioteken som bibliotekarieyrket.
Tänk, på 70-talet kunde man med säkerhet, efter att ha kollat i
listor, kataloger och register säga att, nej det finns inget skrivet
om det. Det var ett jäkla gnet, men man stod stadigt IRL.
Nu med internet och alla nya medieformat kan man aldrig
säga nej, bara jag hittar inget just nu. Nu räcker det inte att
vara systemkritisk utan lika viktigt är att vara källkritisk. Det
handlar inte bara om att förmedla information utan också
förmåga till och vikten av kritiskt tänkande.
Men tänk vilken fantastiskt mycket bättre service varje
litet bibliotek kan ge nu. Vi drömde om en revolution men
fick en helt annan, en vi inte ens hade kunnat föreställa oss
i vår allra vildaste fantasi, vilket är värt att begrunda inför
framtiden som nu inte ser så strålande ut vare sig för världen
eller folkbiblioteken.
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Kyssning på biblioteket
Stig Holmås
Vad gör en bibliotekarie
när ett ungt par står och kysser varandra
i ett av bibliotekets skrymslen
(alldeles intill lyrikhyllan)?
Låntagarna går omkring och sneglar.
Det struntar de två i.
De kysser och kysser.
Vad gör jag
när det är jag som har ansvaret
för detta pass
och en av låntagarna klagar
att två unga människor står i en vrå
(alldeles intill lyrikhyllan)
och kysser varandra?
Går jag då bort
och ber de två låta bli att kyssas,
eller struntar också jag i det
och säger till honom som klagat
att världen till exempel är fri för alla?
Jag kanske kan be honom titta åt ett annat håll,
eller säga att sådana är nu en gång de unga idag
eller något sådant.
Kyssning på biblioteket,
vad gör man åt det?

Den här dikten är skriven på 1970-talet av
den norske poeten Stig Holmås från Bergen på
Vestlandet. Dikten gestaltar ett dilemma från den
tid när parollen ”tjäna folket!” stod högt i kurs
för radikala kulturarbetare. Den ingår i ett urval
dikter, Se vad det lyser!, av Holmås, som utkom på
Oktoberförlaget 1977, i min översättning.

Mitt jobb är att tjäna folket.
Vem är folket i detta fall?
Han som klagar,
eller de som kysser?
Bägge parter,
skulle jag tro.
Kanske jag kan gå bort till de två
och säga att hör nu här, kära vänner,
det är en låntagare där borta
som ogillar att folk kysser varandra
på biblioteket.
Kan ni inte vänta med det där
tills ni kommer ut?
Men det verkar ogint,
eller hur?
Och tänk om de bara fortsätter.
Nej, lätt är det inte!

Vi i redaktionen är glada att meddela att Bengt Berg
kommer återkomma med texter i kommande nummer.

Bengt Berg
Illustration motstående sida:
Matilda Ericsson
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Vad händer med den nationella biblioteksstrategin?
En nationell biblioteksstrategi har i många år efterlysts
i biblioteksvärlden, bland annat från BiS. Målsättningar för
biblioteksverksamheten har formulerats i olika utredningar
och statliga ekonomiska bidrag har genom åren delats ut för
varierande ändamål och i varierande omfattning.
Men någon övergripande vision om vad det samlade
bibliotekssystemet ska spela för roll i samhällsutvecklingen
och hur vägen dit bör se ut har inte uttryckts från riksdag
och regering. Därför mottogs meddelandet positivt, att KB
sommaren 2015 hade fått Kulturministerns uppdrag att
lämna förslag till en nationell biblioteksstrategi. Visserligen
hördes enstaka varningsord om att biblioteken skulle komma
att förlora sin frihet och lokala förankring och skulle kunna bli
alltför styrda av statliga riktlinjer, som biblioteken kanske inte
vill ha, men i stort sett var entusiamen stor. En omvärldsanalys
ska lämnas i höst den 1 oktober i år och utredningen ska
lämnas till regeringen den 1 mars 2019.
Arbetet drogs igång med full kraft av utredarna Erik
Fichtelius, Karin Linder och Krister Hansson. En Facebookgrupp startades, utredarna reste ut i landet, träffade människor
i biblioteksvärlden på olika nivåer och i olika konstellationer,
ordnade workshoppar, efterlyste synpunkter, publicerade en
lägesrapport och deltog i Biblioteksdagarna i maj förra året
med ett välbesökt seminarium. Dessutom producerade de tre
korta ”best practice”-filmer från olika typer av bibliotek och
lade ut en rad uppdrag. I höstas kom så ett första förslag om
en fortbildning för folkbibliotekspersonalen som förväntas
leda till en rejäl satsning på ett digitalt kompetenslyft för
hela befolkningen. Sedan blev det ganska tyst och aktiviteten
på KB:s hemsida minskade också. Det började ryktas om
konflikter inom arbetsgruppen och Karin Linder sade upp
sig för generalsekreterartjänsten på Svensk biblioteksförening.
Därefter har även Krister Hansson lämnat arbetsgruppen och
fullgör nu sitt uppdrag som fristående utredare.
I månadsskiftet februari–mars verkar arbetet ha kommit
igång igen. En ny utredare, Christina Persson från Göteborg,
har rekryterats. Margareta Lundberg Rodin och Katarina
Michnik vid Högskolan i Borås/Bibliotekshögskolan har
publicerat en rapport om betydelsen av bibliotekens placering
i moderorganisationen i tre bibliotekstyper, folkbiblioteken,
de regionala biblioteken och högskolebiblioteken. Ytterligare
fyra kortfilmer har lagts ut på hemsidan, nu med inriktning på
olika målgrupper. Tio personer utanför biblioteksvärlden har
fått i uppdrag att formulera de utmaningar som de anser att
biblioteken står inför inom deras respektive områden.
Att BiS skulle delta i diskussionen om en nationell strategi
var självklart och styrelsen diskuterade vad föreningen skulle
kunna inrikta sig på. I augusti förra året samlades en grupp
medlemmar på vandrarhemmet i Forsvik och försökte ringa in
vad som saknades i det material som dittills hade publicerats
av utredarna. Efter en viss bearbetning lades utkastet ut
på föreningens hemsida. Läs det gärna och lämna dina
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synpunkter! Det föreningen brukar kalla salonger, det vill
säga öppna diskussioner, planerades också men har av olika
anledningar inte kunnat genomföras.
Frågan är hur arbetet med utredningen kommer att fortsätta,
informationen på hemsidan ger inga vidare upplysningar.
BiS inriktning, att bidra med idéer om vad som saknas i det
resultatet hittills, verkar uppenbarligen behövas. Åtskilliga
lappar återstår att foga in i lapptäcket på utredningens sidor
på KB:s hemsida. Några exempel: I BiS första utkast efterlystes
ett barnperspektiv och det lyser fortfarande med sin frånvaro,
barn syns överhuvudtaget inte i materialet så här långt. Digital
inlåsning är ett annat ämne, som BiS tog upp och som har fått
högsta aktualitet. Medieutvecklingen på biblioteken handlar
inte bara om digitalisering. Den demografiska utmaningen
med en växande grupp äldre, ser dock ut att komma att
behandlas.
På BiS årsmöte i Stockholm den 11 mars ska diskussionen
fortsätta med Krister Hansson och Nick Jones som inledare, och
vi räknar med att många vill komma och delta i identifieringen
av de ytterligare utmaningar som biblioteken står inför och
som bör ingå i den omvärldsanalys, som ska lämnas i höst.
Ytterligare nyckelbegrepp att utveckla: delaktighet i dess
egentliga betydelse, samverkan inte bara mellan biblioteken
utan framförallt med det omgivande samhället, det vidgade
textbegreppet som fått en mycket snäv tolkning hittills och det
vaga honnörsordet mötesplats. Delta i diskussion, även du!
Lena Lundgren

Kallelse till extrainsatt årsmöte samt
medlemsmöte i föreningen BiS
BiS håller extrainsatt årsmöte i anslutning till
Biblioteksdagarna.
Växjö Konserthus, onsdagen den 10 maj, 16:00.
Exakt lokal meddelas på plats.
Dagordning:
• Ekonomisk rapport, bokslut och revisionsberättelse
• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och kassören
• Beslut om stadgeändringar. Förslag till
stadgeändringar finns att läsa på föreningens
hemsida
• Diskussion om föreningens synpunkter till
Nationell Biblioteksstrategi

Filterbubblan och biblioteken
Filterbubblan är inget nytt begrepp, men fortfarande viktigt att diskutera
och kritisera. Här återvänder Tobias Carlsson till filterbubblan i ljuset av
bland annat utvecklingen i USA i samband med Donald Trumps valseger.
Han framhåller bibliotekens viktiga roll i att bidra till kritiska perspektiv
på informationsflöden och olika källor.
Text: Tobias Carlsson
Illustration: Stellan Klint

I en debattartikel på den amerikanska tekniktidskriften
Wireds webbplats (18 november 2016) skriver mjukvaru
företagaren Mostafa M. El-Bermawy om artikeln ”Why I'm
Voting For Donald Trump”. Artikeln fick stort genomslag och
den delades 1,5 miljoner gånger – men han varken såg eller
hörde talas om den under valkampanjen. Han frågade sina
liberalt likasinnade vänner från New York om de läst artikeln,
men ingen av dem hade sett den delas.
Enligt El-Bermawy handlar det om att internet håller
på att förändras. Det som en gång kunde upplevas som en
gemenskap förvandlas sakta till bubblor, där perspektiven blir
allt snävare och snedare. Här märks Facebook, en sajt som blir
allt viktigare för barn och ungdomar och där man tar del av
nyheter, information och politisk opinionsbildning.
Det senaste året har begreppet filterbubblan åter fått
mycket uppmärksamhet. Språktidningen listar ordet
”filterbubbla” som ett av 2016 års nyord och beskriver det
som att stora nätbaserade företag med hjälp av algoritmer
”förmedlar i allt större utsträckning individanpassat innehåll”.
Begreppet myntades av den amerikanske författaren och
internetaktivisten Eli Pariser i boken The Filter Bubble : What
the Internet is Hiding From You (2011). Pariser menar att stora
internetföretag, som Google och Facebook, genom att förse
oss med allt mer personifierad information på nätet stänger
in oss i bubblor av filtrerat innehåll. Ju mer man använder
en internettjänst, desto mer knutet blir det till det egna
internetbeteendet. Syftet är egentligen gott – sannolikheten
för att du ska hitta det du vill ha ökar. Konsekvensen är att det
sker på bekostnad av annat innehåll. Utvecklingen går hand i
hand med ökade tekniska möjligheter att spåra och kartlägga
hur internetanvändare beter sig online.
En annan aspekt av filterbubblan är att den direkt eller
indirekt kan utnyttjas av politiska partier, organisationer och
stater. Dagen efter Folk och Försvars rikskonferens i Sälen
rapporterade Dagens Nyheter om ett ökat säkerhetspolitiskt
intresse för filterbubblan. Falska konton på sociala medier,
rykten, troll och falska nyheter kan användas för att skapa
osäkerhet i största allmänhet, men särskilt vid konflikter. Janis

Sarts, chef för Natos strategiska kommunikationscentrum,
beskrev filterbubblan rent av som ett hot mot Sveriges och
andra länders säkerhet.
Historikern Rasmus Flesicher skrev på sin blogg Copyriot
(29 januari 2017) om företaget Cambridge Analytica och
dess roll i det amerikanska presidentvalet. Företaget tar
fram skräddarsydda politiska budskap som kan riktas till
utvalda målgrupper och individer. Detta görs med hjälp av
psykologiska profiler som bygger på data insamlade från sociala
medier. Udden är riktad mot att försöka påverka demokratiska
val i högerradikal riktning. Filterbubblan nämns egentligen
inte i resonemangen, men det är uppenbart att filterbubblan
skapar förutsättningar för att riktade budskap ska upplevas
som trovärdiga. Fleischer refererar i bloggen till en artikel på
tidskriften Vice sajt: ”The Data That Turned the World Upside
Down”.
För att förstå hur filterbubblan fungerar behöver man
egentligen inte gå in så noga på vilka algoritmer som Google
och Facebook använder. När man använder Facebook bygger
innehållet man tar del av på vilka sidor man gillar, vilka
användare man följer och vilka vänner man har. Om man inte
medvetet följer politiska partier eller organisationer man själv
inte sympatiserar med får man heller inte del av det innehåll
som dessa delar – förutom ibland, om vänner och vänners
vänner delar. Som med sidorna man gillar är det även med
de vänner man har – risken finns att majoriteten av dem
man omger sig med också delar ens egna åsikter. Det behöver
förstås inte vara så, men det är där algoritmerna sägs komma
in i bilden. När du interagerar med dina vänners delningar
och inlägg, då ökar sannolikt chansen att just den personen,
att just det innehållet du tidigare gillat eller reagerat på, också
blir det som prioriteras i din ström. Den där texten som din
kollega delade och som kanske skulle få dig att tänka till eller
tänka nytt, den kommer du kanske aldrig att få se.
Man får alltså ständigt information, nyheter och innehåll
som man troligtvis själv sympatiserar med och som ständigt
bekräftar den egna världsbilden. I en allt mer politiserad,
och för den delen polariserad värld, förstärks dessa tendenser
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ytterligare. Information som inte stämmer överens med det
man normalt sett tar del av blir man allt mer misstänksam
mot.
Sökmotorn Google arbetar med hemliga algoritmer för
att ge varje individ den information och den världsbild
de tror att användarna vill ha. Filterbubblorna lägger
sig som en våt matta över medborgarna.
Så skriver Erik Fichtelius, nationell samordnare för den nya
biblioteksstrategin, i en debattartikel i Svenska Dagbladet (21
september 2016). Han menar att biblioteken har en mycket
viktig roll att spela för ökad digital kompetens. Filterbubblan
pekas alltså ut som en av de utmaningar som vi inom
biblioteksvärlden står inför idag.
Men hur ska biblioteken arbeta med denna viktiga
fråga? Fichtelius pekar på biblioteken som ett ”nav i
informationssamhället”. Det är tillgängligt, öppet för alla och
det hyser stort förtroende. Människor kommer till biblioteket
i olika ärenden och i olika skeenden i livet. Här råder
transparens och på hyllorna trängs alla möjliga åsikter och
perspektiv och på biblioteket möter du främlingar såväl som
vänner, meningsfränder och meningsmotståndare. Biblioteket
är själva motsatsen till internetföretagens filterbubbla.
Rent konkret finns det en hel del som folkbiblioteken kan
göra redan idag. Först och främst måste vi själva bli medvetna
om att internet har förändrats – att sociala medier och andra
nyhetsflöden inte längre representerar det som händer just nu,
utan är ett innehåll som styrs av olika beteenden och algoritmer
som ingen utomstående egentligen vet hur de fungerar. Att
sökmotorer inte lämnar resultat som baseras på en objektiv
sökning, utan som anpassas efter vårt tidigare beteende eller
andra okända variabler.
För att få en rättvis bild av ett skeende måste varje

medborgare aktivt söka innehåll från olika källor och skaffa
sig kunskap om dessa källors trovärdighet. Man måste jämföra
källorna, läsa fler texter och vara mer kritisk än tidigare. Det
finns också sätt att söka på internet som reducerar risken att
få personifierat innehåll. Sökmotorer som DuckDuckGo
sparar inte den personliga informationen eller sökbeteendet.
Och med hjälp av VPN-tjänster kan man som vanlig
internetanvändare förbli anonym och informationen som
lämnas går inte att spåra till den enskilda individen.
Fichtelius tar i sin debattartikel upp en anekdot om en
bibliotekarie som hjälper låntagaren med sin mobiltelefon.
Det är en viktig uppgift att kunna visa och beskriva hur
tekniken fungerar, men det är svårt att komma nära inpå i
sökögonblicket eller i flödet på Facebook. Inte alla bibliotek
kan hålla regelbundna föreläsningar om källkritik och internet,
därför är det inte alltid lätt att nå ut när det gäller komplexa
frågor som filterbubblan och annat man bör tänka på när man
är ute på nätet. Men man kan utnyttja kampanjer som Get
online week – ta en kväll och bjud in till samtal om internet
och webben, arrangera en workshop, bjud in en föreläsare,
eller utgå från dig själv.
Ska man då tolka Fichtelius uppmaning till biblioteken
som ett slags ”game changer” där folkbiblioteket måste tänka
nytt och planera ny verksamhet eller kan det ses som ett
godkänt betyg av det arbete som redan bedrivs på biblioteken?
Folkbiblioteket kan göra skillnad, men inte utan att gå ett steg
längre. Det går en våg över världen där sanningen framställs
som relativ, där fakta blir en tolkningsfråga och där regeringen
i världens mäktigaste land ursäktar lögner som ”alternativa
fakta”. Allt detta händer nu och det går med ljusets hastighet
över internet och det kommer att påverka oss alla. Som
bibliotek kan vi anta Fichtelius utmaning med allt vad vi står
för och de medel vi har – för vad är alternativet?
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Valfrid Palmgren Munch-Petersen ca 1950. Foto: Kungliga Biblioteket.
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Ur Valfrids arkiv
Lena Lundgren, en av författarna till biografin över Valfrid Palmgren
Munch-Petersen, ordnar för närvarande hennes arkiv på Kungliga
biblioteket.
Mycket
har
skrivits
om
Valfrid
Palmgrens
biblioteksutredning 1911 men en av den mångsidiga Valfrid
Palmgrens insatser, som enligt min mening inte tillräckligt
har uppmärksammats i Sverige, är hennes arbete som filolog
och lexikograf. Valfrid Palmgren disputerade år 1905 på
en avhandling i romanska språk om infinitivformerna hos
den franske 1600-talspatern Agrippa d’Aubigné. Hennes
språkbegåvning och språkkunskaper var omvittnat stora och
grundliga och hon talade flytande engelska, tyska, franska och
italienska. Hennes inhopp som tolk i flera språkkombinationer
vid den stora internationella bibliotekskongressen i Bryssel
1910, berättas inte bara av henne själv utan nämns också med
beundran i flera tidningsartiklar om kongressen, som finns i
arkivet.
Efter giftermålet med den danske ingenjören Jon MunchPetersen och flytten till Danmark lärde hon sig även tala
felfri danska. Där började hon ganska snart undervisa i
svenska på Köpenhamns universitet, på lärarhögskolan och i
Statsradiofonien, den danska radion.
Behovet av ett mera omfattande svenskt-danskt lexikon
blev uppenbart; den ordbok som brukade användas var en
mindre svensk-dansk-norsk ordlista. Efter att ha gett ut flera
mindre ordlistor för skolbruk och andra ändamål satte Valfrid
Palmgren igång med det stora arbetet att sammanställa en
svensk-dansk ordbok. Till sin hjälp hade hon Ellen Hartmann,
som var en av hennes första studenter och också blev hennes
assistent och goda vän. Det arbetet pågick i många år, 1926 till
1954, och ordboken gavs ut häftesvis. I arkivet finns flera brev
från obekanta personer, som tackar för det senaste häftet och
uppger sig se fram emot kommande utgivning. Utgivningen
av hela ordboken 1954 föranledde många intervjuer och

positiva recensioner i pressen, vilket en hel hög klipp i arkivet
vittnar om. Ordboken var länge den mest omfattande svenskdanska ordboken (1 216 sidor!) och den har getts ut i flera
upplagor, den senaste 2005.
Att Valfrid Palmgren var välkänd som språkexpert kan man
se av flera brev i arkivet. Där ber en arkitekt om förslag på
ett lämpligt namn på hans nybyggda villa, ett namn som kan
påminna hans svenskfödda hustru om hennes småländska
hembygd. En översättare vill ha hjälp med en dikt av Albert
Engström och en dansk har hittat ordet ”jour” i en svensk
turistbroschyr och undrar vad det betyder.
I den danska tidningen Politiken publicerades 1936 en
artikel med rubriken ”Omkring Babelstaarnet” där juristen och
författaren Sven Clausen beklagade att svenskan och danskan
verkade bli mer och mer olika. Han förslog att en kommitté
skulle tillsättas som kunde ge förslag på gemensamma
nordiska termer på nya företeelser och uppfinningar. Valfrid
Palmgren ombads av Dansk Forfatterforening att yttra sig i
frågan och hon skrev ett utförligt svar. Där ger hon uttryck
för en helt modern syn på språkens utveckling: Hon är kritisk
mot förslaget. Människor väljer själva vilket ord de tycker är
lämpligt, andra människor använder det, ordet dyker upp i
olika sammanhang och ”med andra ord, ordet finns”. ”Låt oss
koncentrera våra krafter på att lära oss förstå varandras språk”,
är i stället lösningen. ”Forstaaelsen er maalet”, som hon skriver
i flera sammanhang.
Lena Lundgren
Lundgren, Lena, Myrstener, Mats & Wallin, Kerstin E.
(2015), Böcker bibliotek bildning − Valfrid Palmgren MunchPetersens liv och verk. Stockholm: Stockholmia.

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2017 — 27

Begränsad eftersändning

B-posttidning

Avsändare:
bis c/o J Dalmalm
Stigbergsvägen 11
752 42 Uppsala

Nästa nummer:
Ideell kraft
Vilken kraft utgör det ideella arbetet i samhället, i kulturvärlden och på biblioteken? Hur förhåller sig det ideella till
det professionella, och vad innebär den så kallade delningsekonomin? Vilken typ av arbete är ideellt arbete? Hur ser
dagens folkbildning ut? Till nästa nummer av bis söker vi
särskilt efter texter som diskuterar och problematiserar det
ideellas kraft, i det lilla eller det stora. Skicka ditt bidrag
till tidskriftenbis@gmail.com senast den 15 maj. Som
vanligt söker vi alltid texter och bilder även utanför temat.
Välkommen med ditt bidrag!

Stöd BiS internationella solidaritetsarbete
Sätt in ditt bidrag på BiS PG-konto 335316-6 och
märk inbetalningen med ”Solidaritetsfonden”.

Föreningen BiS?
BiS står för Bibliotek i Samhälle. Vi är en socialistisk
biblioteksförening som verkar för att utveckla
biblioteken och samhället i en mer progressiv rikting.
BiS vill att biblioteken ska
• stödja yttrandefriheten och ge tillgång
till information som grund för kunskap,
opinionsbildning och samhällskritik
• drivas i offentlig regi och utvecklas i dialog
med användare och närsamhälle
• arbeta normkritiskt, antirasistiskt, jämställt
och jämlikt
• arbeta uppsökande, läsfrämjande och
vägledande med särskilt fokus på dem som
riskerar att hamna på fel sida om den växande
informationsklyftan
• aktivt erbjuda information, kultur och litteratur
som utgör komplement och alternativ till det
kommersiellt gångbara.

Engagera dig i BiS!

Vill du veta mer om BiS och kanske engagera dig i
föreningen? Tveka inte att ta kontakt med oss!

Kontaktpersoner

Stockholm: Tobias Willstedt
tralalaisdead@hotmail.com, 0709-185984
Göteborg: Anna Hallberg
anna.hallberg@kultur.goteborg.se, 031-3653081
Skåne: Martin Persson
oeoe@zitherlessons.net, 0737-023790
Vill du bli kontaktperson på din ort? Hör av dig!

BiS e-postlista!

Alla BiS-medlemmar är välkomna till föreningens
e-postlista, där man kan få kontakt med andra
medlemmar och diskutera föreningsaktiviteter eller
andra aktuella frågor. Kontakta tidskriftenbis@gmail.
com för att anmäla dig!
Foto: Stellan Klint.
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