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Normkritik på bibliotek inte kontroversiellt

bis 3/2012

Att ställa sig frågan ”Vilken roll spelar genus och sexualitet i bibliotekssammanhang?” har 
mycket gemensamt med att fråga sig vilken roll till exempel klass eller vithet spelar på biblio-
tek. Det rör sig om ett maktkritiskt perspektiv som sätter fingret på strukturer som annars 
tenderar att gå omärkta förbi.

Reaktioner i stil med ”Varför ska personalen åsiktsskolas?” – som Sofie Samuelsson mött i sitt arbete med jämställdhet och HBT på bibliotek 

(se texten ”Behöver bibblan ruskas om?” i det här numret) – reducerar normkritiskt arbete till en åsikt och avfärdar det därmed som en 

icke-angelägenhet för biblioteken. En sådan reaktion missar dels den folkbildningsutmaning som ligger i genus- och sexualitetsfrågor, dels 

att biblioteket, som en del av det omliggande samhället, kan vara en arena för strukturell diskriminering på dessa grunder. 

Att bibliotek arbetar med att synliggöra genus- och HBTQ-frågor genom förvärv, förmedling och programverksamhet, eller försöker säker-

ställa att användare (och personal) av alla möjliga kön, sexualiteter och identiteter får ett respektfullt och förutsättningslöst bemötande, är 

alltså inte mer kontroversiellt än den grundläggande uppfattningen om alla människors lika värde, folkbibliotekstanken om ett bibliotek för 

alla, eller den svenska jämställdhets- och diskrimineringslagstiftningen. Det är också ett arbete som ingår i en bredare mångfaldssträvan, 

där vi självkritiskt måste granska och ifrågasätta de normer som styr våra biblioteksverksamheter – inte bara normer kring kön, genus och 

sexualitet (se till exempel bis 2-2012, med tema antirasism).

Frågor gällande jämställdhet och kvinnors eller HBTQ-personers rättigheter är dock inte självskrivna i samhällets juridiska och moraliska 

diskurser – tvärtom är de framsteg som gjorts (rösträtt för kvinnor, rätten till fri abort, avskaffandet av definitionen av homosexualitet som 

en sjukdom och mycket mer) ett resultat av feministiska och queera frigörelsekamper. Kamper som visserligen gjort många framsteg, men 

som stundtals möter hårt motstånd och fortfarande har mycket kvar att kämpa för, i Sverige såväl som internationellt. Bibliotekens uppgift 

att samla vår gemensamma historia omfattar naturligtvis även de emancipatoriska projekt som i organiserade eller oorganiserade former 

pekat på eller kämpat mot förtryck. För att dessa historier inte ska gå obemärkta förbi har det krävts särskilda satsningar från bibliotekshåll. 

Ett exempel är KvinnSam, nationellt bibliotek för genusforskning, som finns att läsa om i detta nummer.

Vi hoppas att bis kan intressera och inspirera till både befintligt och framtida genus- och HBTQ-arbete på biblioteken. Det finns mycket att 

göra, på en mängd fronter. Biblioteken har en viktig, men också rolig, utmaning i att öka mångfalden och toleransen i samhället!

Martin Persson

redaktör



4

Godbitar
      — från webben

bis 3/2012

Letade efter något helt  annat och hittade då en av Uffe Larsons (bis meste illustratör genom tiderna) alla slagfärdiga teckningar, med 
texten: ”Ärade ledamöter, vi är inte här för att tänka samhällsekonomiskt. Vi är här för att hålla budgeten”.
 
Teckningen finns i boken Vardagsbiblioteket – det mångfaldiga projektet (1996). 
 
Lika aktuell idag, nu när Akalla bibliotek hotas i Stockholm och Linnéstadens och Majornas i Göteborg och säkert fler över landet. När ska 
tillräckligt många våga  ställa sig upp och säga, inte att kejsaren är naken, men att han förskingrat vår gemensamma egendom och delat ut 
den till dem som redan har tillräckligt. Vägra acceptera budgetramarna helt enkelt, för det finns pengar i detta land.
 
Ingrid Atlestam
(publicerad på BiS facebooksida 26/4 2012)

Jag observerade häromdagen att 
den gamla danska bibliotekstid-
skriften Bogens verden somnat in 
för gott (2011 faktiskt). Den blev 
92 år! För många bissare var den 
viktig i debatten, inte minst på 
1970-talet.

Bokbussar är lösningen

Egentligen var det  ganska ironiskt hur jag sprang över 
Barbara Fister och hennes text ”Liberation Bibliography”. 
Det var nämligen genom en slarvigt formulerad  slösökn-
ing (”open access” AND marx*) i universitetsbibliotekets  
”discoverysystem” – ni vet, sånt där som vi bibliotekaries-
tudenter gör  på fredagkvällarna nuförtiden …
 
Systemet gav mig Fisters text som första träff, som visade 
sig vara ett manifest med  skarp kritik mot forsknings-
bibliotekens förlust av sitt eget material till stora förlag 
och aggregatorer, till vilka biblioteken nu bara var passiva 
prenumeranter. Det vill säga en kritik mot samma system 
som nu reglerade vilka fulltexter som var tillgängliga 
för mig som student. Fisters upprop för en ”liberation 
bibliography” är förvisso formulerat ur en amerikansk 
forskningsbibliotekaries perspektiv, men är icke desto 
mindre angeläget även för svenska förhållanden, och för 
folkbiblioteken. Ett ökat användande av digitala medier på 
biblioteken har fört med sig att fokus flyttats från ägande 
till åtkomst när det gäller samlingarna. Men, som Fister 
påminner oss, ägandet har inte upphört för det – det är 
bara  någon annan som äger istället för oss: 

In the past couple of decades we argued about access vs. 
ownership and voted for access.  Now we’re in a pickle 
because we didn’t actually end ownership, we  simply signed 
it over to publishers.

 

Martin Persson 
(publicerad på BiS hemsida 24/8 2012)

Barbara Fister, 
en sann kamrat

En som dock lever är Bif (Biblioteket i fokus). I senaste nr 
1/2012 läser jag om bokbussarna på västkusten, närmare 
bestämt Kungsbacka. Lösningen för många friskolor och små 
skolor som saknar bibliotek är en bokbuss, som kommer en 
gång i veckan. Till exempel Särö Montessoriskola, som nämns 
i artikeln. Den nya skollagen har skärpta krav på ”tillgång till 
ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rim-
ligt avstånd från skolan”. Nå, det där med rimligt kan ju alltid 
diskuteras? Men i Kungsbacka kör man till alla kommunens 
skolor. För lågstadiet räcker det med en bokbuss en gång i  
veckan. Sedan behövs ett mer fast och mångsidigt bibliotek, 
säger Eva Bergius, bokbussbibliotekarie. Skolinspektörerna 
kommer i ökande grad  att kräva nära tillgång till ett skol 
eller folkbibliotek säger  skolinspektören Ingegerd Hillborn.
 
Eller varför inte en bokbuss istället?

 
Mats Myrstener
(publicerad på BiS hemsida 18/5 2012)

Illustration: Johanna Dalmalm
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Bis, bisare, bisast?

I BBL nr 5 2012, finns  bland rapporterna från årets biblioteksdagari Norrköping en kort notis  

om seminariet med rubriken ”På vilken sida står biblioteket?” Det sägs  där att det var ett BiS-seminarium och 

det kunde det mycket väl varit, men faktum är att det var ett rent privat arrangemang av oss tre som framträdde, Randi 

Myhre, Lisbeth Stenberg och undertecknad. Vill ni veta  vad som sas så finns alla tre anföranden på SB:s webbplats som pdf infogade i 

programmet, se tisdag förmiddag.

 

Vad som inte framgår där är Lisbeths illustrativa sammanfattning av svaret på rubriken. Hon höll upp Sverigedemokraternas och den rödgröna

majoritetens budgetar för Göteborg och sa att så länge vi inte inser vidden av den institutionella diskrimineringen så tror vi oss förverkliga allt det 

vackra och rätta som står i de rödgrönas men risken är att vi i praktiken förverkligar SD:s välformulerade visioner.

 

Självklart fanns det  även ett äkta BiS-seminarium under biblioteksdagarna. det handlade om BiS:s Västsahara-projekt och var mycket 

uppskattat och välbesökt. Läs  mer om projektet på BiS webbplats.

 Ingrid Atlestam
(publicerad på BiS hemsida 6/7 2012)

www.foreningenbis.com

bis 3/2012

Språk och bibliotek hör ihop!
Läste om en intressant bok i dagens DN, Daniel Everetts Language: 
the cultural tool. Det handlar om pirahã-folket i det inre av 
Amazonas, i Brasilien. De  kommunicerar genom att vissla, men 
saknar enligt Everett ord för siffror och färger, deras språk grundas 
på deras liv i naturen och i skogen. Språket är ett verktyg, ”I kraft av 
vilka vi är och de utmaningar vi stått inför har språket utvecklats 
som ett verktyg för att lösa vissa  utmaningar, som att få mat på 
bordet – och att leva ett bra liv.”  Everetts teorier diskuteras inte 
minst för att de avvisats av Noam  Chomsky som ”charlatanerier”.
 
Vi pratade om det och  kom fram till att språk och människa hör 
ihop, vi går igenom olika stadier, och att det muntliga berättandet – 
det som skapar sagor och myter och berättelser, hör till ett senare 
stadium i människans utveckling. Någon, någon gång, ställde den 
första frågan: Varför? Och  sedan började stenen rulla.
 
Jag tänkte på vad man läste i litteraturhistorien, Vladimir Propps 
”Undersagans  transformationer”, som påstår att alla folksagor 
utgår från 12 arketyper, urberättelser. Erich Auerbachs Mimesis som 
jämför Bibelns berättelser med Homeros (som hade alla de antika 
gudasagorna aktuella), eller religionshistorikern Mircea Eliade, som 
menade att författarna är dagens sagoberättare, och samtidigt de 
som skapar nya religiösa myter och berättelser i en avkristnad värld. 
De är bron över till det muntliga berättandets fantastiska tanke- och 
symbolvärld.
 

”Jag berättar en historia för dig, och så låtsas vi bägge att den är 
sann”, det var  litteraturhistorikern Staffan Björcks beskrivning av 
det litterära  kontraktet – det mellan läsare och författare. Björck 
var en av de första i Sverige som upptäckte Tolkien, han skrev om 
honom redan 1968 i Dagens Nyheter, första gången jag hörde talas 
om namnet. Sen sträckläste jag Sagan om ringen, som utkommit i 
Gebers pocket, sommaren 1969 på en språkkurs i St Malo i 
Frankrike.
 
Kanske är en av  bibliotekens uppgift idag att återerövra det 
muntliga berättandet. Utan det kommer ju litteraturen att försvinna. 
När vi slutar fråga ”varför”? Och att ”bildning” inte är något fult, 
något som bara intellektuella svänger sig med. De muntliga berät-
telserna har förts vidare från generation till generation, ofta genom 
sagoläsande när vi var små. Eller från mor- och farföräldrar till 
barnbarnen. Att läsa utvecklar språket, det är ju känt, men även det 
muntliga berättandet utvecklar oss  människor. Blogg och Twitter är 
nog bra, men det finns inget som slår en  sagoberättare ansikte mot 
ansikte med en förväntansfull lyssnare. Sen kan vi ju bägge låtsas att 
det är sant. Eller bara roas av det fantastiska.

Mats Myrstener 
(publicerad på BiS hemsida 26/8 2012)
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Hur ser det egentligen ut med jämställdhetsarbetet på våra folkbibliotek? Är det ett 
prioriterat område? Finns det något intresse för att arbeta med jämställdhetsfrågor? Och är 
det över huvud taget viktigt? Varför ska folkbiblioteken arbeta med jämställdhet? Vad kan 
det tillföra verksamheten?

När jag kollar runt på nätet och frågar andra som arbetar på 

bibliotek verkar det inte som om jämställdhet är något biblioteken 

arbetar med. Jag vet att Svensk biblioteksförening har nätverk för 

både jämställdhet och HBTQ-frågor. Några bibliotek har tipssidor 

om böcker med genustema, ofta barnböcker eller böcker riktade 

till pedagoger, ytterligare några har temalådor och temahyllor i 

fysisk form. Det finns en del, både avslutade och pågående projekt 

med genusanknytning, bland annat arbetet med HBT-certifiering av 

Hallonbergens bibliotek, men så speciellt mycket mer än så hittar 

jag inte. Kanske händer det mer, kanske finns det många som jobbar 

med de här frågorna i det tysta, men även om det så klart skulle vara 

bra kan jag tycka att det är ett problem i sig, i dagens samhälle blir 

det lätt så att det som inte syns, finns inte. 

Dessutom handlar jämställdhetsarbete till stor del om just synlig-

görande. Det handlar om att synliggöra materialet. Hur hanterar vi 

vårt bestånd? Hur gör vi det tillgängligt? Vilka ämnesord används? 

Precis som de flesta andra klassifikationssystem är såväl SAB och 

Dewey präglade av normer, hur påverkar det? Hur vi katalogiserar 

och använder katalogposterna kan ibland säga mer än vi tror. Det 

kan vara en fin balansgång mellan att underlätta sökningar och att 

poängtera att något avviker från normen.

Även materialet i sig är självklart viktigt. För det första, vad köper vi 

in?  Det kan inte bara finnas material som speglar normen, det måste 

finnas annat också. Det är en demokratifråga att alla ska kunna 

hitta sig själva i samlingarna, att alla ska kunna känna sig hemma på 

biblioteket. Och hur synliggör vi sedan det inköpta materialet i det 

fysiska rummet? Det som är synligt i katalogen är kanske inte alltid 

lika lätt att hitta på hyllan (och tvärtom). Finns det genrer som har 

högre status än andra? Vilka utbrytningar görs? Bör vi skapa spe-

ciella hyllor? Speciella markeringar som förstoringsglas för deckare 

och hjärtan för romantik? Eller bekräftar vi då bara normen genom 

att poängtera att det är något annorlunda? ”Könar” vi vårt material 

genom att, medvetet eller omedvetet, tänka i termer som ”tjej-” och 

”killböcker”? 

Och låntagarna? Hur bemöter vi dem? Påverkar fördomar och 

förutfattade meningar kring kön oss när vi tipsar om böcker? Vilka 

låntagare vill vi ha? Blir det besvärligt när någon bryter mot nor-

men? När det kommer en man och frågar om korsstygnsbroderier 

eller när barnet du sagt åt att ta hem en lånekortsansökan till 

mamma och pappa visar sig ha två mammor? Förutsätter vi att våra 

låntagare ska vara på ett speciellt sätt bara för att de ser ut att ha ett 

visst kön? Utgår vi från att kvinnor och män har olika intressen och 

olika läsbeteenden? Förutsätter vi slentrianmässigt saker om våra 

besökare? ”Vi ber inte våra besökare att definiera sig som ett kön”, 

sa Henrik Bylund på barnlitteraturkonferensen Litteralund i våras, 

och påpekade att det är större skillnader mellan vad olika flickor och 

pojkar läser än mellan könen. Visst kan det finnas skillnader, men 

frågan är om vi ibland kanske gör dem viktigare än de egentligen är.

Sen handlar det självklart också om oss själva, om personalen.

Bibliotek, i synnerhet folkbibliotek, är en kvinnodominerad 

arbetsplats. Hur påverkar det vår verksamhet? Spelar kön roll 

vid rekrytering? Och hur är det med fortbildning? Pratar vi om 

jämställdhet? Pratar vi om normer? Granskar vi vår verksamhet? 

Ifrågasätter vi vårt eget beteende? Jämställdhetsarbete på bibliotek 

kan vara så mycket, mer än bara att tipsa om titlar. Det handlar om 

vilka vi är och vad vi gör, om vårt material och hur vi hanterar det, 

om förmedling, programverksamhet – ja, allt vi sysslar med. 

Vi lever i ett land som har kommit långt när det gäller jämställdhet, 

men det finns fortfarande mycket att göra, även på biblioteken. Och 

om det är något som hundratals år av jämställdhetsarbete borde 

ha lärt oss så är det att det ingenting kommer gratis, det är bara vi 

själva som kan åstadkomma förändring.

Eleonor Pavlov

Jämställdhetsarbete på bibliotek

av Eleonor Pavlov

TEMA: genus och HBTQ
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Illustration: Balsam Karam
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Tre biblioteksprojekt med genusanknytning

Gränslöst Genus
Agneta Edwards, dåvarande litteraturpedagog i Helsingborg, 

upplevde att hon ofta fick frågor från förskolepersonal om ”tips 

på böcker med bra könsroller” eller ”listor på bilderböcker med 

genusperspektiv”. Med hjälp av Kulturrådets stöd för läsfrämjande 

insatser gick därför Helsingborgs bibliotek och Skol- och fritidsför-

valtning ihop om en projektanställning för att genomföra Gränslöst 

Genus. Under fyra månader 2006–2007 genomfördes projektet 

som en del i det större områdesutvecklingsprojektet Gränslöst, ett 

organisationsparaply över flera läsfrämjande projekt.

Tanken med Gränslöst Genus var att skapa ett arbetsmaterial kring 

genusfrågor, främst riktat till förskolor. Resultatet blev ett antal 

bokpåsar med åtta bilderböcker, två teoretiska böcker om genus och 

genuspedagogik samt en specialskriven handledning. Påsarna med 

innehåll presenterades för pedagoger, bibliotekspersonal och andra 

intresserade vid ett seminarium den 8 mars 2007 och därefter har 

de funnits till utlån på biblioteken i Helsingborg. Fortfarande finns 

påsar på huvudbiblioteket och sju av områdesbiblioteken.

Handledningen, som är drygt 50 sidor, innehåller en kort teoridel 

samt exempel på hur bilderböcker kan användas som diskussions-

underlag för jämställdhetssamtal med barn. Trots att den har några 

år på nacken, och att det har hunnit komma både ny skollag och nya 

läroplaner, kan den troligtvis fungera som inspiration. Det finns fort-

farande exemplar kvar och Helsingborgs bibliotek har meddelat att 

de gärna skänker dem vidare. Den som är intresserad kan kontakta 

Christian.Forsell@helsingborg.se för mer information. 

Pojkars läsning i Botkyrka
Statistik de senaste åren har visat att det finns tydliga skillnader 

mellan flickor och pojkars läskunnighet. Pojkar som grupp läser allt 

mindre och läsförmågan har blivit sämre under de senaste tio åren, 

jämfört med flickor.

Botkyrka kommun har beviljats pengar från Kulturrådet för att 

arbeta med läsfrämjande verksamhet, framför allt riktad mot pojkar. 

I ett samarbete mellan bibliotek och skola är tanken att testa nya 

metoder att arbeta med lättlästa böcker och böcker med fokus på 

bilder. Även andra medier, som film, dataspel och liknande, kommer 

användas för att försöka väcka läslust.

Projektet går helt i linje med regeringens satsning på jämställdhet 

i skolan, där delar av avsatta medel planeras att öronmärkas till 

satsningar på elevers språkutveckling. Skolverket har också fått i 

uppdrag att utveckla metoder för att uppmuntra barn, i synnerhet 

pojkar, att läsa mer. 

Under det första året har två skolor valts ut att delta i projektet. 

Förhoppningen är sedan att erfarenheterna och kunskapen som 

uppnås under den tiden ska kunna användas för att inspirera fler 

skolor i Botkyrka till fortsatt läsfrämjande arbete i samma anda.  

Sex i Helsingborg
Bibliotekens sexhandböcker placeras oftast på Vnd-hyllan där de får 

samsas med böcker om mindre upplyftande ämnen som traffick-

ing, incest och kvinnomisshandel. Många gånger är kanske också 

utbudet ganska klent.

Karin Malmström och Eva-Charlotte Ohlsson, bibliotekarier i Hels-

ingborg tyckte att det var synd att det var så här, att sexhandböcker 

stod undangömda, om det ens fanns några. Även om det idag går att 

hitta information på nätet om det mesta, inklusive sex, är det viktigt 

att biblioteken också tillhandahåller bra material. Dessutom ska 

bibliotekarierna kunna hjälpa till, utan att skämmas. Det ska vara 

lika självklart att hantera sexböcker som böcker med stickmönster 

eller väggmålning. 

Sommaren 2009 startades ett projekt i Helsingborg för att lyfta 

fram bibliotekens sexböcker och avdramatisera hanteringen av dem. 

Karin och Eva-Charlotte läste in sig på området och spred sedan 

kunskapen vidare genom att ha utbildning för andra bibliotekarier i 

SkåneNordväst, en föreläsning som eventuellt är på gång att repris-

eras. De har också haft undervisning för barnmorskor, föreläst för en 

kvinnoförening och boktipsat på ett par privata bokcirklar.

En viktig del i projektet har varit att inventera det material som 

finns tillgängligt. Det kan vara svårt att hitta böcker som skiljer sig 

från normen, till exempel böcker som inte bara handlar om så kallat 

”vaniljsex” för heterosexuella, men ett syfte med projektet har varit 

att skapa förutsättningar för ett brett urval av bra böcker. Hyllan på 

Helsingborgs stadsbibliotek uppdateras ständigt och böckerna, som 

ska vara instruktiva i text och bild, respektfulla mot individen och 

ickemoraliserande, är mycket populära.

Eleonor Pavlov

TEMA: genus och HBTQ
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Behöver bibblan ruskas om?
“Hbt-certifiering av ett bibliotek”

Foto: Johanna Dalmalm

”Jag visste inte att det krävdes genusinspiration för att läsa böcker eller att det finns sär-
skild böglitteratur nuförtiden.” ”Lånar inte bögar böcker på samma sätt som andra?” ”Sex-
uell läggning har väl just bara med sex att göra!” ”Ska bibliotekspersonalen fråga folk vilken 
sexuell läggning de har?” ”Varför ska personalen åsiktsskolas?” ”Som anställd hade jag väg-
rat gå någon form av utbildning som inte har med mina arbetsuppgifter att göra.” ”Vilket 
trams. Det finns riktiga problem att hitta lösning på.”

av Sofie Samuelsson

TEMA: genus och HBTQ
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Nej stopp! De där citaten är kommentarer från nätet i samband med 

texter om hbt, genus och bibliotek. Jag börjar någon annanstans. 

Här. Jag är en nybakad bibliotekarie som just börjat ta 

de första stegen i mitt nya yrke. Länge har jag 

varit intresserad av feministiska frågor, 

av jämställdhet och normer. Nu är jag 

nyfiken på hur det ser ut i biblioteks-

världen. Jag möter funderingar kring 

hur man ska få män att komma till 

biblioteket och hur man ska få pojkar 

att läsa. Jag blir omedelbart sur. Än en gång 

försvinner flickorna och kvinnorna spårlöst. Vad 

händer med flickor som inte läser och hur osynliga blir inte de 

pojkar som faktiskt gör det?

Jag är påverkad av Yvonne Hirdmans teori om genussystemet. Syste-

met har två bärande principer. Den ena principen säger att det som 

vi definierar som manligt står högre i hierarkin, har bättre status, än 

det ”kvinnliga”. Systemets andra 

princip bygger på att män och 

kvinnor är varandras motsatser 

och att så länge könen hålls isär 

finns en grund för genussyste-

met. Det vill säga att så länge vi 

fortsätter att kategorisera män-

niskor i kön, där man och kvinna 

är en dikotomi, och isärhåller 

könen gör vi en plattform för 

genussystemet. Därför är det 

för mig dubbelt när man till 

exempel gör en satsning som ska 

få pojkar att börja läsa. Kanske 

gör man något för jämställd-

heten om man utgår från rön 

som säger att pojkar generellt 

inte har samma möjlighet att bli 

läsare som flickor och att det är 

ett jämställdhetsproblem. Men, 

samtidigt reproducerar man 

genussystemet, genom att skilja 

barn åt genom att benämna dem 

som flicka eller pojke och knyta 

kunskap om deras läsande till kön.  

Man kan inte komma undan det komplexa med begreppen kvinna 

och man. Vem är denna man och vem är denna kvinna? Man måste 

även förhålla sig till vilken värld det är som man strävar efter: är det 

en där människor är människor först och främst, och inte antingen 

man eller kvinna? Nina Björk frågar sig redan 1996 i Under det rosa 

täcket: ”Vill vi överhuvudtaget ha två kön som förut-

sättning för identitet?” Men Björk skriver 

också: ”En människa vars kön inte har 

någon bestämd mening är svår att 

föreställa sig, då hon inte gjorts 

förståelig”. Kanske kan böcker 

som Namnsdagsflickan och Kivi och 

Monsterhund vara en del i strävan att 

göra människan förståelig som just bara 

människa. Här möter man Kivi som är hen och 

vännerna Kim och Robin som inte beskrivs utifrån kön. 

Jag känner ett barn som är nio år. För någon månad sedan skrev han 

en spökhistoria. Hans spöke är en hen. Det är alldeles självklart för 

honom, eftersom han inte ”vet” om spöket är en kille eller en tjej. 

Det har heller inte någon betydelse, menar han. Jag tänker att det är 

tur att hen finns. Annars hade 

nioåringen fått göra sitt spöke 

till en han eller hon. Detta hade 

fört med sig att de som läser 

hans spökhistoria hade fått ett 

helt annat spöke. Ett hon-spöke 

är något annat än ett han-spöke 

är något annat än ett hen-spöke 

är något annat än ett hon-

spöke. Eller?   

Här kanske det är plats för 

en nyansering, innan jag helt 

förlorar mig i hentankar. Jag 

tycker att jämställdhetssatsnin-

gar som vill få män att komma 

till biblioteket och pojkar att 

läsa kan vara berättigade. Det 

kan mycket väl vara nödvändigt 

att analysera samhälleliga 

företeelser med kategorin kön 

för att upptäcka ojämställdhet. 

Men vad gör man sedan med 

den analysen och på vilka fötter 

står den?  Det gäller att vara observant på vilka strukturer som man 

möjligtvis återskapar och vilka utgångspunkter och syften som man 

har. Tyvärr är det nog även så att det är lätt hänt att en icke-könad 

människa och en icke-könad värld döljer en man och en manligt 

kodad värld. Bakom hen finns kanske egentligen han.

 
Ett hon-spöke är något 

annat än ett han-spöke är 
något annat än ett hen-spöke 

är något annat än ett hon-
spöke. Eller?

Foto: Anna Hallberg

TEMA: genus och HBTQ
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 Jag, den nybakade bibliotekarien, börjar jobba på ett folkbibliotek i 

en kommun där all verksamhet ska ha ett aktivt jämställdhetsarbete. 

Som ett led genomgår enhetschefer inom kultur- och fritidsförvalt-

ningen en utbildning och efter ett par månader är det dags att få 

jämställdheten ut i verksamheterna. Och där är ju jag. En av de första 

sakerna vi genomför på biblioteket är att skapa ett ansvarsområde, 

som ska driva jämställdhetsfrågor, inom verksamheten. Det är ju så 

att eldsjälar ofta slocknar. För att förhindra detta skapas en genus-

inspiratör, ett begrepp som redan finns i kommunen – inom försko-

lan. Jag blir bibliotekets genusinspiratör! Tanken att bli Sveriges 

första hbt-certifierade bibliotek föds. Vi söker och 

får 100 000 kronor i ett utvecklingsstöd 

av Svensk Biblioteksförening.

Nu snart två år senare är vi 

mitt i en hbt- certifiering-

sprocess. Det är RFSL (Riks-

förbundet för hbt-personers 

rättigheter) som håller i hbt-

certifieringen och de menar att en 

hbt-certifiering handlar om att synliggöra och 

granska samhällsnormer och dess konsekvenser, inte om att ”peka 

ut” hbt-personer som speciella eller märkvärdiga. Att genomföra 

en hbt-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att 

arbeta för den verksamhet som vill skapa förutsättningar för att ha 

ett respektfullt bemötande av besökare och låntagare. Målet är att 

skapa en miljö där alla kan känna sig inkluderade och välkomna. 

RFSL menar att hbt-certifieringen ger både kompetenshöjning 

och synliggörande. Fokus ligger på hbt-frågor, men certifieringen 

ger även tillfälle att reflektera över normer och bemötande på ett 

bredare plan. Certifieringsprocessen tar 6-8 månader och under den 

perioden går all personal en utbildning i fyra steg, under ledning av 

RFSL:s utbildare. Parallellt med detta bildas en arbetsgrupp med 

cirka fyra personer som gör en inventering. Med hjälp av checklistor 

med formulerade frågor som rör kvalitetssäkring, miljö, styr- och 

policydokument samt nyrekrytering ser de över verksamheten och 

kommer med förslag på utvecklingsmöjligheter (Källa: rfsl.se/hbtc).

På biblioteket har vi många frågor och funderingar som rör normer. 

Det handlar om de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöver-

skridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder) 

som Diskrimineringslagen tar upp, en lag som ska främja allas lika 

rättigheter och möjligheter. Våra diskussioner handlar också om vad 

ett bibliotek är och bör vara. Hur ser vår arbetsplats ut? Vilka bra 

och dåliga normer finns det? Hur vill vi att det ska vara? Tillsam-

mans funderar och reflekterar vi över hur vi uttrycker oss i tal, text 

och bild. Vilka ord och uttryck använder vi och vad signalerar de? 

Hur uppfattas vårt bibliotek och hur vill vi att det ska uppfattas? Vi 

har frångått utgångspunkten att vi ska behandla alla lika, utan tänk-

er istället att vi ska möta alla på ett likvärdigt sätt. Vi provar om vi 

istället för att använda flickor, pojkar, kvinnor, män, mamma, pappa 

kan använda barn, ungdomar, vuxna, föräldrar, vårdnadshavare, 

låntagare. Vi funderar på en Regnbågshylla, ett regnbågsbibliotek på 

webben och en hbtq-policy. En sådan policy skulle vi kunna använda 

i vilka arbetsuppgifter vi än utför: när vi beställer böcker, när vi 

skyltar, planerar verksamhet och program, skriver medieplaner, 

gör affischer, möter låntagare, skriver för webben, 

deltar i möten med mera. Vi strävar efter 

ett normkritiskt förhållningssätt. 

Vi diskuterar hur vi kan öka vår 

medvetenhet, om att det finns 

många sätt att leva sitt liv på 

och hur vi kan förmedla den 

medvetenheten. Det handlar om 

att alla barn inte har en mamma 

och en pappa, att alla inte förälskar sig i 

personer av könet man själv inte har, att alla inte 

lever eller vill leva i heteronormativa relationer. Det finns människor 

som inte vill definieras efter kön och så vidare.

Jag läser i ett nytt nummer av Kamratposten (2012:12) om Ninni 

som är tolv år och vill kallas hen. Ninni är trött på uppdelningen 

mellan tjejer och killar. Hen berättar att hen har en tjejkropp, men 

att hen alltid har känt sig som både tjej och kille. Eller kanske som 

något mitt emellan. Ninni berättar: ”Min bästis tyckte först att det 

var jobbigt när jag sa hen, men hon tycker att det är okej nu. Och det 

är färre som ger mig konstiga blickar. Det känns skönt. Men jag tror 

att det kommer att ta några år innan ordet börjar användas mer i 

Sverige. Folk måste höra det oftare och vänja sig.”

Det är just när jag läser sådant här som det händer. Jag boxas, 

stångas, garvar, funderar, tjatar, pratar och skriver om det här med 

normer, strukturer, identiteter, språk och makt. Och det är just här 

jag vill börja. Och sluta.    

 
Sofie Samuelsson

Jag 
boxas, stångas, garvar, 

funderar, tjatar, pratar och 
skriver om det här med normer, 
strukturer, identiteter, språk och 

makt. Och det är just här jag 
vill börja. Och sluta.  
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Texten, eller “diskursen”, har på så vis öppnats för 

kritiska granskningar och dekonstruktioner från 

olika håll, som avslöjat den som allt annat än neutral.

Inte minst har kritiken kommit från feministiska, 

postkoloniala och queera synvinklar. Att benämna, 

sortera och kategorisera kunskap och information är 

oundvikligt för att förstå oss själva och den värld vi 

lever i, men i ljuset av den språkliga vändningen är 

kunskapsorganisation heller ingen neutral handling, 

utan något som både berättar om och upprätthåller 

sociala strukturer i samhället. Hur talar biblioteket 

om de resurser som finns i dess samlingar? Och vad 

får det för konsekvenser? Martin Persson från bis 

tog kontakt med Kristin Johannesson – doktorand i 

biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala 

universitet som forskar på just kunskapsorganisa-

tion och makt – för att ta del av hennes syn på 

feminism och kunskapsorganisation.

* * *

Som forskare inom det kunskapsorganisatoriska 

fältet, vilka viktiga feministiska frågor finns det, 

tycker du, där att undersöka?

Jag tycker det finns feministiska frågor av både 

praktisk och mer teoretisk art med kopplingar 

till kunskapsorganisation. Utifrån ett feministiskt 

perspektiv ställs andra kriterier 

och krav än sådana som kan 

tendera att dominera eller tas 

mer för givna, t ex effektivitet på 

kort sikt och tekniska aspekter 

på kunskapsorganisation. Istället 

blir frågor om makt, mångfald, 

jämlikhet, jämställdhet, underlig-

gande strukturer och syften och 

långsiktiga effekter viktiga. 

En pragmatisk aspekt av kunskap-

sorganisation ur feministiskt 

Hur håller vi ordning egentligen?  
En intervju med Kristin Johannesson om kunskapsorganisatoriska praktiker och betydelser

Om Kristin 

Johannesson

Kristin Johannesson är doktorand vid Institutionen för ABM,

Uppsala universitet. I hennes avhandlingsarbete undersöker hon hur identitetskategorier som kön, 

sexualitet, etnicitet, funktionalitet och ålder konstrueras i folksonomier — dvs. nätgemenskaper som 

organiserar kunskap genom social taggning. Det empiriska materialet kommer från sökningar på 

sidorna Delicious, LibraryThing och Flickr. De teoretiska utgångspunkterna för Kristin är kunskaps-

organisation i ett feministiskt och intersektionellt perspektiv. Avhandlingen beräknas bli färdig 2014.

TEMA: genus och HBTQ
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Den ”språkliga vändningen” inom humaniora och samhällsvetenskap innebar ett vidgande 
från förståelsen av språket som neutral representation, till ett erkännande av språket som 
artikulation. av Martin Persson
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perspektiv är om och hur olika grupper och individer kan hitta den 

information de söker och så att säga “finna sig själva”, exempelvis 

utifrån grupperingar som genus, sexualitet, etnicitet, med flera. En 

ytterligare fråga är vilka möjligheter strukturer för kunskapsorgani-

sation skapar för att synliggöra kategoriseringar, korsningar och 

överlappningar, såväl som skillnader inom och mellan dessa. Detta 

oavsett om man ser dessa kategoriseringar som sociala konstruk-

tioner eller ej – då de i vilket fall har stor betydelse för identitets-

skapanden och för hur dokument kring vissa teman kan återfinnas.

Det gäller alltså att synliggöra det problematiska eller omöjliga i 

klassifikationsprocessen per se? En skillnad mellan SAB och Dewey är 

att SAB tillåter dubbelklassificering, medan vi i Dewey måste tillämpa 

strikta prioriteringsregler … 

Ja, det är en av de saker jag tycker är intressanta och problematiska, 

men det är också viktigt att beakta nyanser och möjligheter inom de 

strukturer som finns eller skapas. Sådana möjligheter kan innebära 

att synliggöra exempelvis marginaliserade kategorier och att vara 

vaksam på huruvida klasser eller andra slags kategorier behandlas 

som ömsesidigt uteslutande, hierarkiskt ordnade, etc. Med andra ord 

kan man försöka använda de strukturer och termer man väljer på ett 

reflekterat sätt, och i och för sig även välja bort eller förändra vissa 

system, termer och andra delar i klassifikationsprocessen om de i sig 

omöjliggör detta.

Dock tror jag inte klassifikationsprocessen är omöjlig, det förefaller 

snarare svårt att låta bli att klassificera. Däremot kan det vara 

omöjligt att skapa eller hävda en perfekt klassifikation där en 

språkligt representerad kategori i ett schema exakt och uteslutande 

motsvarar en enda verklighet. I digitala typer av kunskapsorganisa-

tion behöver man i princip inte välja en enstaka kategori (vilket 

bland andra David Weinberger har skrivit om), utan flera vägar 

kan leda fram till samma dokument, man kan skapa ett flertal olika 

länkar, etc. I exempelvis indexering och som du nämner i somliga 

klassifikationssystem finns ju också möjligheten att tilldela ett antal 

termer snarare än en enda kategori – sådana olika angreppssätt och 

strukturer har olika för- och nackdelar. 

Och de teoretiska frågorna? 

Teoretiska frågor kan ställas kring att och hur kunskapsorganisa-

tion fungerar. Ur ett feministiskt perspektiv av det slag jag själv 

ansluter mig till är klassifikationer och andra ordnanden av kunskap 

och information inte givna, objektiva och universella. Snarare 

konstruerar de aktivt kategorier. Inom t ex bibliotek, utbildning och 

andra institutioner med relativt stort inflytande har detta kopplingar 

till praktiken. Viktiga frågor där tycker jag är exempelvis huruvida 

kunskapsorganisation analyseras och tas på allvar, om det görs med 

specifika och uttalade syften, om processerna varigenom ordnanden 

sker är öppna – både för insyn och inflytande – och möjliga att 

förändra, eller om de anses givna, görs implicita, och är (alltför) 

expert- och auktoritetsbaserade. 

Kanske kan man säga att arbetet med att synliggöra kunskaps-

organisatoriska val och effekter hänger ihop med bibliotekets 

historiska utveckling från auktoritet till, vad ska man säga, en från 

användarens perspektiv mer jämlik “resurs”? 

Ja, det tror jag åtminstone kan vara ett spår inom bibliotekets 

utveckling, och ett som är värt att fortsätta satsa på - både ur ett 

strategiskt och pragmatiskt perspektiv och ur ett feministiskt 

sådant. En resurs behöver ju inte heller vara något passivt, utan kan 

vara interaktiv.

Vidare kan man reflektera över hur nya former av informations-

teknik kan tyckas universella och neutrala genom att de individer 

och “inbyggda” syften och strukturer som ligger bakom nya slags 

kunskaps- och informationsorganiserande system inte alltid görs 

synliga. Analyser av dessa där bl a en feministisk utgångspunkt kan 

tas i att de inte är neutrala och universella tycker jag också är viktiga 

och intressanta.

Ur en bred feministisk synvinkel är kunskapsorganisation intressant 

bl a genom att normer, stereotyper och andra vardagliga klassifika-

tioner av människor görs, åtminstone på vissa sätt, explicita genom 

att aktivt användas, uttryckas och dokumenteras i dessa system. 

Med andra ord är de både med och konstruerar kategorier och kan 

visa på kulturella tendenser och mönster som går utöver de enskilda 

systemen.

 

Faran verkar finnas i att även kunskapsorganisatoriska system som 

försöker synliggöra och lyfta fram tidigare osynliggjorda grupper, i sin 

tur skapar nya normer och generaliseringar? Detta går alltså inte att 

komma ifrån?

Det kan nog vara en risk, men en som är värd att tas snarare än “ge 

upp” inför. Forskningsmässigt är även faror och risker intressanta, 

kanske t o m särskilt intressanta, och jag finner det spännande att 

forska om kunskapsorganisation bl a pga dessa och de bredare 

kulturella tendenser som det finns paralleller till och kontraster 

gentemot. Jag skulle heller inte hävda att normer och generaliserin-

gar inte går att komma ifrån, åtminstone inte att de är oföränderliga 

eller att alla sådana är “lika bra”. Snarare kan man se hur system 

TEMA: genus och HBTQ
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och teknik förändrats och varierar i olika tider, sammanhang, 

geo-grafiskt, etc, och innehåller inkonsekvenser i sig själva. Sådana 

varia-tioner och glipor behöver inte vara enbart problematiska 

utan kan erbjuda öppningar för förändringar. Däremot tror jag som 

sagt att det är problematiskt att ha perfekta och helt och hållet 

rättvisa kategoriseringar 

som mål. Mer konstruktivt 

är troligen att reflektera 

över t ex de förenklingar 

och generaliseringar som 

görs, och göra dem på ett 

medvetet sätt och med 

öppenhet för att ändra dem 

om de är eller visar sig vara 

nedlåtande, stereotypis-

erande, eller dylikt. 

Forskning som gjorts både i 

Sverige och i andra delar av 

världen har visat på hur de 

universella klassifikations-

systemen och tesaurerna 

(till exempel SAB, DDK, 

Svenska ämnesord och 

Library of Congress Subject 

Headings) både marginal-

iserar grupper som inte hör 

till en manlig, vit, hetero-

sexuell norm och osynliggör 

feministiska perspektiv. Din 

egen forskning fokuserar 

på användarstyrd klas-

sifikation i form av taggar 

på olika nättjänster. Vad innebär folksonomier för möjligheter, sett i 

relation till kontrollerade vokabulärer, att synliggöra eller artikulera 

feministiska och intersektionella perspektiv på dokument i informa-

tionsflödet?

Utifrån det jag hittills sett i min forskning och annan forskning på 

samma teman som gjorts innebär taggning/folksonomier både möj-

ligheter och nya risker. De förstnämnda bland annat i form av direkt 

inflytande från användare, flexibilitet och snabb-het i förändringar, 

och möjligheter till flerdubbla “etiketter”/taggar som kan ge uttryck 

för en mångfald perspektiv och nivåer. 

Nya risker finns bl a i en öppenhet även för stereotyper och 

nedlåtande beteckningar samt en dominans av popularitet genom 

mätningar av vad kvantitativa majoriteter uttrycker. Popularitet 

bland användare riskerar att bli en styrande princip i vilka taggar 

och sökresultat som presenteras. Det kan också vara svårt att finna 

de bakomliggande syften och vinklingar taggarna bygger på genom 

att användarna som ger enskilda taggar kan försvinna i mängden, 

och vara relativt anonyma 

även när de går att koppla 

till dem.

Genom social taggning ges 

användare även möjlighet 

inte bara att finna sig själva 

och andra utan även att 

uttrycka sig själva och kom-

municera med andra, kom-

binerat med denna slags 

kunskaps-organisation.

Ytterligare viktiga frågor 

att undersöka inom 

detta fält kan vara vilka 

användare som ges dessa 

möjligheter, hur de utnyt-

tjas, och hur det fungerar 

kunskapsorganisatoriskt.

En del bibliotek har redan 

funktionalitet för användar-

taggar i sina publika katalo-

ger, som komplement till 

kontrollerade vokabulärer 

i form av klassifikationssys-

tem och tesaurer, men tror 

du att man från bibliotek-

shåll kan göra mer för att öka den aktiviteten? Hur får vi användare 

att vilja “hjälpa till” med ordnandet av bibliotekets samlingar?

Det kan vara svårt att tvinga fram en sådan aktivitet och att förutse 

eller bestämma när och hur den får genomslag (det kan ju börja 

trögt men “komma igång” på sikt), men för att uppmuntra till 

aktivitet och förbättra förutsättningarna kan ett par sätt vara att 

minska eventuella trösklar och att öka de möjliga användningarna. 

Fler och utökade möjligheter kan finnas i kombinationer av biblio-

tekskatalogen med andra taggningssystem och/eller med andra 

sociala medier, samt med andra funktioner i bibliotekskatalogen; att 

kunna skriva och läsa recensioner, göra listor över lästa böcker och 

sådana man vill läsa, få och ge rekommendationer, tips, nyheter, osv. 

Aktivitet även från bibliotekets håll såväl som från andra användare 

Illustration: All I need now is intellectual intercourse (Idiomdrottning, 2012, CC-BY-SA).
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Liten ordlista
Intersektionalitet: 

Feministisk-sociologisk teori om hur olika 

identitetskategorier samverkar i sociala och 

kulturella makt-relationer.

Kontrollerad vokabulär: 

En lista över de kategorier eller termer som 

får användas, till exempel vid klassifikation.

Universellt klassifikationssystem: 

Ett system avsett att kategorisera resurser 

om allt. Är oftast hierarkiskt uppbyggt med 

huvudklasser som sedan smalnar av mot 

det mer specifika. Ett klassifikationssystem 

är en kontrollerad vokabulär eftersom 

det innehåller en fast lista med kategorier 

samt regler för hur systemet ska tillämpas. 

Vid klassifikation märks resursen och 

framförallt katalogposten med en klassifika-

tionskod som motsvarar den plats i systemet 

som klassifikatören valt att sortera resursen 

under. SAB och Dewey decimalklassifikation 

är exempel på universella klassifikations-

system.

Tesaurus: 

En kontrollerat vokabulär i form av en lista 

med ämnesord, tillsammans med angivelser 

om ämnesordens relation till varandra i 

form av relaterade, över-/underordnade och 

föredragna termer. Exempel är Library of 

Congress Subject Headings, Svenska ämnes-

ord och KVINNSAM ämnes-ordsregister.

Folksonomi: 

Gemenskaper på webben som bygger på 

kollaborativ kunskapsorganisation, oftast 

i form av användartaggar (okontrollerade 

vokabulärer) tillsammans med sociala 

funktioner för delning av resurser och 

beskrivningar av dessa. Ordet folksonomi är 

en sammansättning av “folk” och “taxonomi”. 

Exempel på folksonomier är Delicious, 

LibraryThing, Flickr och BibSonomy.

torde också kunna vara till nytta för att väcka och upprätthålla 

intresse och aktivitet. Dessa saker finns ju för övrigt också redan 

inbyggda i eller kopplade till en del bibliotekskataloger. Att “bara” 

tagga dokument skulle praktiskt sett kunna innebära att man får gå 

in i katalogen och söka upp en bok/annat efter att man tagit del av 

den, för att därefter tagga den. I ett sådant fall är tröskeln för aktiv-

itet troligen ganska hög. Hur synliga taggarna är i katalogen och vid 

eventuella andra möjliga tillfällen att visa dem spelar troligen också 

in. Att även möjligheterna att delta är enkla, direkta och synliga tror 

jag också kan främja ett stort deltagande.

Slutligen, vilka steg tycker du att biblioteken behöver ta för att bli mer 

jämställda och inkluderande? Hur ser den feministiska bibliotekarien 

ut? Hur ser det intersektionella biblioteket ut?

Sådana steg kan förstås tas på flera nivåer, och mycket görs redan 

men kan intensifieras och utökas. Olika sådana aspekter kan vara 

feministisk medvetenhet vad gäller rekrytering av personal på bib-

lioteken, inköp av material, hur detta organiseras och på olika andra 

sätt används, presenteras, etc, och hur man bemöter användare. På 

alla dessa nivåer kan man t ex problematisera ett medvetet eller 

omedvetet fokus på en tänkt eller faktisk majoritet. Ett sådant fokus 

riskerar att leda till att man i alltför hög grad strömlinjeformar 

biblioteket och dess funktioner, och därmed minskar möjligheter till 

mångfald, möjligheterna för olika grupper och individer att få ut de 

de önskar eller behöver av biblioteket (vari jag inkluderar material, 

personal, andra användare, kunskapsorganisation, etc) och även för 

“majoriteten” att stöta på annat än det de redan förväntar sig.

En feministisk bibliotekarie tror jag på samma sätt undviker att 

hitta ett enda universellt ideal eller söka och utgå i alltför hög grad 

från minsta gemensamma nämnare för en majoritet. Det jag istället 

skulle tycka är önskvärt är ett reflekterande och intersektionellt 

perspektiv där mångfald, skillnader och överlappningar/intersek-

tioner mellan såväl olika grupper som individer beaktas och där 

man skapar utrymmen och möjligheter för sina användare snarare 

än begränsar och styr dem, eller åtminstone försöker finna en bra 

balans mellan dessa.

Praktiskt sett kan detta ta sig uttryck i ett aktivt och kreativt 

förhållningssätt till olika informationstekniker och material, samt att 

vilja och våga ta in kunskaper och engagemang från andra än 

bibliotekarierna själva. För att koppla till mitt eget forskningsfokus 

kan t ex taggning utnyttjas i bibliotekskataloger, som nämnt, men 

också andra taggningssystem kan utnyttjas för att söka informa-

tion utöver bibliotekets egna samlingar. Här är viktiga frågor hur 

dessa kan användas och tillgängliggöras särskilt för att minska 

ojämlikheter och/eller utnyttja olika förmågor, och ge människor 

möjligheter att själva göra det. Detta exempelvis vad gäller funktion-

alitet, språk, ålder, etc.

Därtill tycker jag ett ideal vore att försöka göra fler ställningstagan-

den på olika nivåer mer explicita och öppna både för biblioteks-

användare och personal. Detta för att ge möjligheter till diskussion 

kring och analyser av dem, samt minska risken att normer och 

rutiner och de hierarkier och strukturer som finns mellan anställda 

på bibliotek samt mellan bibliotekarier och användare stagnerar 
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och tas för givna. Att involvera användare och samarbeta med andra 

institutioner som utbildning och universitet, att försöka överskrida 

gränser för fruktbara samarbeten och inte vara rigid och rädd för 

inflytande.

Kanske policies för kunskapsorganisation, som tillkommer och utveck-

las i dialog med personal och användare? Jag vet inte hur vanligt det 

är med separata kunskapsorganisations-policies ute på biblioteken, 

men vi bibliotekariestudenter på ABM-mastern i Lund har fått göra 

det, vilket var mycket givande.

Ja, det låter som en god idé! Jag vet inte heller riktigt hur det är med 

sådana policies ute i verksamheterna, men att utnyttja kunskaperna 

hos användare och personal är ju även ett sätt att komma igång med 

och underlätta processen, antingen man vill förändra eller införa 

den typen av policies. Så även samarbeten med studenter, och med 

forskare. Jag vet inte exakt hur det gick till i er utbildning, men det 

låter som ett intressant tema för t ex uppsatser, seminarier, andra 

projekt och diskussionsforum, liksom även vid praktik i någon verk-

samhet. I det sistnämnda fallet kan ju just användare och personal 

lättare involveras. Samtidigt som det kan utgöra ett lärorikt inslag i 

en utbildning är det ett sätt att ta tillvara studenternas kompetenser 

och utrymme att fördjupa sig – förutom ökade chanser till inflytande 

och insyn, och dialog mellan de olika nämnda grupperna.

Även strukturer kring bibliotek, inte bara i dem, är viktiga att arbeta 

med och analysera. Materiella och andra satsningar på intersek-

tionella perspektiv och frågor tycker jag vore av vikt politiskt och 

kulturellt.

Bibliotekarier och bibliotek har också viktiga pedagogiska 

roller. Dessa kan utnyttjas och utvecklas för att tillsammans med 

användare skapa möjligheter att tänka kritiskt och på nya sätt. Bib-

liotekarier såväl som användare kan lära sig och varandra att tänka 

kritiskt, feministiskt och intersektionellt kring informationssökning 

och kunskapsorganisation.

Martin Persson
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KvinnSam startade som ett privat initiativ av bibliotekarierna Asta 

Ekenvall och Rosa Malmström, samt Eva Pineus, som var ordförande 

för Fredrika-Bremer-Förbundet göteborgsavdelning. Då kallades 

verksamheten Kvinnohistoriskt arkiv, och drevs ideellt och med 

insamlade pengar.

 

— De såg ett behov av att lyfta fram kvinnors historia på biblioteken, 

säger Anna Sjödahl Hayman, föreståndare på KvinnSam. Det var 

svårt att hitta material som rörde kvinnors liv och kvinnors historia i 

bibliotekssystemen. Dessutom ville de lyfta fram kvinnliga forskare, 

så en förlagsserie startades där kvinnliga forskare kunde publicera 

sig.

En annan viktig uppgift för pionjärerna var att samla in arkivmate-

rial från första vågens kvinnorörelse, framför allt rösträttsrörelsen.

— De såg att det fanns en risk att materialet från rösträttsrörelsen 

skulle försvinna, eftersom de kvinnorna nu var rätt gamla, berät-

tar Berith Backlund. De gick ut med upprop i form av annonser i 

tidskrifter och tidningar, till exempel Hertha, där de bad att få in 

material.

Var det också så att de traditionella arkiv- och biblioteksinstitution-

erna förbisåg det här materialet?

— Snarare var det väl så att många kvinnors personarkiv var dolda 

i mannens eller släktens arkiv. Det finns det många exempel på, till 

exempel på Riksarkivet, säger Pia Schmidt de Graaf.

Det arkivmaterial som kom in genom aktivt insamlande utgör 

grunden för KvinnSams arkiv idag, som nu mäter runt 400 hyll-

meter nere på en av de många källarvåningarna i Centralbiblioteket. 

Här finns en uppsjö person- och föreningsarkiv, till exempel Elin 

Wägner-samlingen, Barbro Alving-samlingen och material från 

Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad. Arkivet fylls fortfarande 

kvinnsam
I Göteborg finns ett alldeles särskilt bibliotek. I Centralbiblioteket, tillhörande universitets-
biblioteket, ligger KvinnSam, nationellt bibliotek för genusforskning. Sedan starten 1958 
har KvinnSam samlat, bevarat och tillgängliggjort kvinnohistoriskt och genusvetenskapligt 
material för forskare, studenter och allmänhet. Martin Persson från bis tog sig till Göteborg 
och fick en pratstund med Berith Backlund, AnnaLena Bergquist, Pia Schmidt de Graaf och 
Anna Sjödahl Hayman, bibliotekarier på KvinnSam. av Martin Persson

Pia Schmidt de Graaf, Berith Backlund och AnnaLena Bergquist, bibliotekarier på KvinnSam.
Foto: Anna Persson
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på med nytt material. Det finns också en hel del feminis-

tiskt kampanjmaterial i form av affischer och flygblad, 

från rösträttsrörelsen, men också från andra vågens 

kvinnorörelse på 60- och 70-talen.

Från starten 1958 har det hänt en hel del. 1971 blev 

Kvinnohistoriskt arkiv en avdelning inom Göteborgs 

universitetsbibliotek. Detta efter att kvinnliga riksd-

agsledamöter från alla partier gått ihop och krävt det i 

en gemensam motion. Namnet ändrades till Kvinnohis-

toriska samlingarna och en bibliotekarie tillsattes för att 

arbeta med avdelningen. På halvtid.

— Det blev en avdelning med en halvtidsperson, säger 

Berith om omfattningen, men sen växte det. Lokalerna, 

som började i form av “en skrubb”, omfattar nu en öppen 

boksal inklusive läsplatser, utställningsytor med montrar 

och ett magasin med ett rikt arkivmaterial. Idag är de 

åtta personer som arbetar på KvinnSam, men precis 

som personal på andra avdelningar har de även tjänst-

göring på andra ställen i Centralbiblioteket, till exempel 

pass i informationsdisken. Ämnena kvinnohistoria och 

kvinnovetenskap har vidgats till att idag utgöra en bred 

genusvetenskap, inklusive nyare teoribildningar som 

queerteori och intersektionalitet.

KvinnSam underhåller ett antal databaser, där den största 

är KVINNSAM, en referensdatabas över kvinnohistoriskt 

och genusvetenskapligt material i Göteborgs universitets-

biblioteks bestånd med tryckår 1970 eller senare. 

KVINNSAM är en deldatabas i LIBRIS och innehåller i 

skrivande stund totalt 133 770 poster. I databasen har 

KvinnSam även indexerat enskilda kapitel i böcker och 

artiklar i tidskrifter med genusvetenskapliga teman, 

material som kan förbli osynligt när katalogisering sker 

enbart på en högre bibliografisk nivå.

Tillsammans med Nationella sekretariatet för genusforsk-

ning har KvinnSam utvecklat databaserna GENA och 

GREDA, den ena innehållande referenser till svenska 

avhandlingar med genustema och den andra uppgifter 

om svenska genusforskare. Det finns också den nyutveck-

lade databasen Jämda, med referenser till texter och 

statistik som rör jämställdhetsintegrering.

KvinnSam arbetar och har arbetat med ett antal olika 

digitaliseringsprojekt för att öka tillgängligheten för sina Berith förevisar en Grupp 8-affisch ur samlingarna.

Foto: Anna Persson
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samlingar. Bland annat har de digitaliserat äldre kvinnotidskrifter 

och bilder och fotografier ur arkivet. Och på internationella kvinno-

dagen i år firades släppet av Nordisk kvinno-litteraturhistoria på 

nätet, en digital version av de fem band som publicerades under 

90-talet. Den digitala versionen är ett samarbete mellan KvinnSam 

och KVINFO (KvinnSams mots-

varighet i Danmark) och innehåller 

de ursprungliga artiklarna i fulltext, 

som i sin tur berikats med engelska 

översättningar samt ämnesord. Sök-

möjligheterna innebär ett nytt sätt 

att upptäcka författarna i verket.

– Man kan söka tvärs över århun-

dradena och se vem som har behan-

dlat ett visst ämne under olika tider, 

säger Berith, som varit redaktör för 

den svenska delen av projektet.

Hon avslöjar också stolt att webb-

platsen (http://nordicwomenslit-

erature.net/sv) blivit nominerad till 

Danish Design Awards i kategorin 

“Digital design”.

Ett annat projekt som KvinnSam nu, tillsammans med bland annat 

litteraturvetenskapen i Göteborg, sökt pengar till, är att göra ett 

kvinnobiografiskt lexikon online. Andelen kvinnor som är repre-

senterade i Svenskt biografiskt lexikon är i snitt runt sex procent 

och i det senaste bandet (“S”) elva procent — vilket visar på hur det 

fortfarande finns behov av särskilda resurser för att lyfta fram kvin-

nors liv och verk, för bibliotek och arkiv såväl som för forskning.

— Det finns massor av kvinnor som det är svårt att hitta uppgifter 

om, konstaterar Berith, det här är ett behov vi sett. Att den typen av 

referensverk görs som nätversion är ju också en stor fördel eftersom 

det går att uppdatera, påpekar Pia.

KvinnSam har alltså jobbat mycket med förmedling via 

nätet. På hemsidan ligger förutom de ovan nämnda data-

baserna även ett antal kvinnohistoriska “portaler”, med 

faktatexter om kvinnokamp genom historien. Portalerna 

handlar om teman som “Kärlek, makt och systerskap”, “Kvin-

nor i arbete” och “Kvinnors kamp för rösträtt”. De är välanvända av 

elever på gymnasiet, berättar Anna, men A-kursen i genusvetenskap 

har också haft stor nytta av portalerna. Portalerna fungerar dessu-

tom som ingångar till KvinnSams samlingar.

Sedan starten 1958 använder KvinnSam en egen ämnesordslista för 

att beskriva sitt material i katalogen. I den listan – som härstammar 

från pionjärbibliotekarierna Asta Ekenvall och Rosa Malmströms, 

men som uppdateras löpande – är kvinnor norm, vilket innebär att 

en sökning på termen “forskare” implicerar “kvinnliga forskare”. 

Skulle man vara på jakt efter 

resurser om manliga forskare får 

man lägga till en underindelning 

till huvudtermen, så att det blir 

“forskare: män”. Detta är en 

stor skillnad gentemot Svenska 

ämnesord, den stora svenska 

ämnesordslistan, vilket ibland 

kan vara lite förvirrande för den 

som söker i LIBRIS.

— Om man söker i KVINNSAM 

via LIBRIS är det väldigt lätt att 

man “ramlar ur” och helt plöt-

sligt befinner sig i hela LIBRIS, 

förklarar Anna. Det kan ställa 

till problem om användaren inte 

märker det, för då finns det helt 

plötsligt förslag på helt andra 

ämnesord, som inte är våra.

Med tanke på materialet i samlingarna och de kunskapsorganisator-

iska principerna, är då KvinnSam ett “feministiskt” bibliotek? Nä:

— Som bibliotek har vi ingen ideologi utöver den som andra bibli-

otek har, säger Berith.

— Det materialet vi har kan ju användas för en massa olika syften, 

menar Pia, men vi behöver inte lägga någon värdering i det. Vi talar 

om vad vi har och sedan får var och en dra sina egna slutsatser av 

det.

Icke desto mindre har samlingarna 

haft stor betydelse. Det är många texter av både akademisk och 

populärvetenskaplig art som kommit till genom efterforskningar 

bland hyllorna i Göteborg. Barbro Hedvalls bok om rösträttsrörelsen, 

Vår rättmätiga plats (2011), nämns som ett exempel på litteratur 

Mer information och tillgängliga webbresurser finns på 

KvinnSams webbsida:ub.gu.se/kvinn

Anna Sjödahl Hayman, föreståndare på KvinnSam.
Foto: Anna Persson

TEMA: genus och HBTQ



21bis 3/2012

KvinnSams boksal rymmer både hyllor och läsplatser.
Foto: Anna Persson

där KvinnSams arkivmaterial varit till stor nytta. Ett annat exempel 

är Ulrika Knutson, som satt länge på KvinnSam när hon arbetade 

med sin bok om Fogelstadgruppen, Kvinnor på gränsen till genom-

brott (2004).

Slutligen, innan undertecknad och fotografen får en guidad tur i 

lokalerna — bland handskrifter och brevväxlingar, Barbro Alv-

ings korrektur från rapporteringen kring Berlinolympiaden 1936, 

affischer från Grupp 8 och Guerilla Girls, ett fotoalbum från Interna-

tionella Kvinnliga Idrottsspelen i Göteborg 1926 och annat spän-

nande — frågar jag bibliotekarierna på KvinnSam vad som är det 

roligaste med att jobba där.

Omväxlingen, tycker de, de gör så många olika grejer. Och alla kon-

takter utåt — KvinnSam har en hel del samarbeten, inte minst inom 

Norden och i övriga Europa.

Det som började i en liten skrubb visade sig vara en stor och mycket 

betydelsefull gärning. Ett alldeles särskilt bibliotek, som med 

bibehållen fart fortsätter in i 2000-talet.

Martin Persson

Kvinnobiblioteket/Björkskatan, Luleå. URL: bibblo.se/lulea-kvinnobiblioteket-meny/om-kvinnobiblioteket

Kvinnofolkhögskolans bibliotek, Göteborg. URL: kvinno.fhsk.se/website1/1.0.1.0/52/1

Kvinfo, Köpenhamn. URL: kvinfo.dk

Gender Library, Berlin. URL: gender.hu-berlin.de/genderlibrary

The Women’s Library, London. URL: londonmet.ac.uk/thewomenslibrary

Lesbian Herstory Archives, Brooklyn. URL: lesbianherstoryarchives.org

Några andra av världens biblioteks- och informations-
verksamheter uppbyggda kring genus och HBTQ:
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Läsfrämjande åtgärder, betald lästid till 

bibliotekspersonalen så att de ska kunna ge 

adekvata boktips och författarbesök är en 

relativt liten del av folkbibliotekens verk-

samhet. Varför är det så? Om det är något 

som bibliotekens personal kan så är det 

litteratur. Folkbiblioteken har en särställning 

i detta och dessutom ett övertag gentemot 

bokhandlar, som bara går på 

vinst och försäljningssiffror. 

Varför satsas det då så lite 

på just det som skulle kunna 

göra oss framgångsrika?

 

När man pratar om bibliotek 

och jämställdhet så kommer 

man oundvikligen in på 

detta med att läsning, spe-

ciellt av skönlitteratur, är en 

sysselsättning som främst 

utförs av kvinnor. Enligt 

genusteoretiker som Yvonne 

Hirdman och Raewyn 

Connell innebär detta i 

förlängningen att läsning och skönlitteratur 

har lägre status i det patriarkala samhället, 

eftersom det som betraktas som kvinnligt 

ses som sämre än det som förknippas med 

manlighet. Bibliotekarier har i regel ganska 

dålig lön och biblioteken är, som alla vet, lågt 

prioriterade. Sportarenor kan det byggas 

i dussintal medan bibliotek efter bibliotek 

läggs ned och mediebudgetar liksom 

personalresurser stryps. Bibliotekens 

begränsade resurser ska räcka så oändligt 

långt. Varför inte profilera sig inom det som 

våra besökare faktiskt förväntar sig av oss: 

böcker och läsning?

 

Hösten 2010 startade jag en feministisk 

bokcirkel på Gamlestadens bibliotek. Jag 

blev överväldigad av intresset. Cirkeln blev 

snabbt fullsatt och folk kom till Gamle-

stadens bibliotek från hela Göteborg och 

var glada över initiativet. ”Men varför har 

inte mitt lokala bibliotek något liknande?” 

och ”Det är ju det här som biblioteken ska 

syssla med”, var något som flera deltagare 

uttryckte. Är det för mycket begärt? Att varje 

bibliotek åtminstone erbjuder sina avändare 

någon slags bokdiskussion om året?

Men varför just en feministisk bokcirkel? I 

arbetet med magisteruppsatsen ”Av kvinnor, 

för kvinnor. Fy fan” – En kvalitativ studie 

av hur sex svenska folkbibliotek integrerar 

jämställdhetsaspekter i sin användar-

orienterade verksamhet, väcktes ett intresse 

för att arbeta med just jämställdhet på 

bibliotek. Jag ville lyfta fram författare som 

på något sätt berör jämställdhet, feminism 

och kvinnohistoria, eller där författaren 

är uttalad feminist, och samtidigt främja 

läsning och diskussion. Detta är ett sätt att 

arbeta med jämställdhet i vår utåtriktade 

verksamhet. Fokus har kommit att hamna 

på feministiska klassiker men för att få en 

bra mix försöker jag alltid välja en bok från 

första vågens feminism, en från andra vågen, 

en samtida och en bok från ett icke väster-

ländsk land. Vi läser enbart skönlitteratur 

och det har varit svårt att hitta litteratur 

skriven av män, med undantag av Carl Jonas 

Love Almqvists Det går an.

 

Diskussionerna blir som mest intressanta 

när vi tycker helt olika, vilket vi nästan alltid 

gör. Några hatar boken medan andra älskar 

den. Vad tycker vi om handlingen, om den 

och den karaktären, om språket, vad är det 

för slags feminism den 

förmedlar, vad finns 

det för erfarenheter i 

gruppen, har samhället 

ändrats något, osv. Ofta 

hamnar diskussionerna 

i det privata. Det är så 

klart svårt att läsa en bok 

och inte spegla sig själv 

i den. Oavsett blir det 

alltid spännande diskus-

sioner och att lyssna på 

varandra ger en djupare 

dimension och förståelse 

av läsupplevelsens olika 

möjligheter. Att läsa och 

diskutera feministisk litteratur blir också 

ett sätt att reflektera över samtiden. Vid 

cirkelträffens slut har vissa ändrat åsikt om 

boken medan andra har stärkts i sin.

Att driva en bokcirkel (eller fler) på folkbib-

lioteken är ett sätt att lyfta fram litteraturen 

och främja läsning. Det är att hörsamma de 

som vill dela sin läsupplevelse med andra. 

Att lägga fokus på feministisk litteratur är 

ett sätt att arbeta med jämställdhet, men 

framförallt är det ett tillfälle att läsa många 

intressanta böcker.

 

Anna Jonsson
Bibliotekarie, Gamlestadens bibliotek

en feministisk bokcirkel på bibliotek
Trots att bibliotek står för litteratur och läsning och av många uppfattas som en institution 
som enbart erbjuder böcker, är det försvinnande få bibliotek som verkligen profilerar sig 
inom litteratur.

Illustration: The Suffragette that Knew Jiu-Jitsu. The Arrest (A. W. Mills (1878–1940) med modifikationer av Martin Persson, CC0).

TEMA: genus och HBTQ
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”Vem har nyckeln till biblioteket?” 
– salong i Lund

En onsdagskväll i slutet av maj genomförde föreningen sin första Salong i Lund. Temat för 
kvällen var ”Bibliotek och antirasism”. Vi hade bjudit in två bibliotekarier: Susann Ek, som 
då var chef för Lindängen-biblioteket i Malmö (nu chef för Landskrona bibliotek) och Lotta 
Wogensen från Malmö högskola. Martin Persson, student på ABM och BiSare, modererade 
samtalet som ledde till en öppen diskussion.

Foto: Eleonor Pavlov

Susann inledde och talade bland annat om 
olika verktyg som biblioteket kan använda 
sig av för att arbeta antirasistiskt: 
Verksamhets- och medieplaner, IFLA:s 
mångkulturella manifest, inkluderande 

bemötande, att stärka personalgruppen och 
rekrytering. Susann avslutade med att hon 
tycker att det finns mycket kraft i skönlit-
teraturen, i den hittar vi kunskap om andra 
kulturer och världar.

Lotta Wogensen fortsatte sedan med 
att berätta hur Malmö högskolas 
bibliotek har arbetat normkritiskt i 
sin arbetsgrupp.  De har bland annat 
reflekterat kring frågan: ”Vem är den 
ideala användaren?” Bibliotekarien 
har ett maktövertag i mötet med
användaren, vilket är viktigt att 
förstå och fundera över. Lotta 
menade att antirasistiskt arbete för 
henne inte bara är etnicitet/mång-
kultur, utan även kön och klass. 

Lotta kom också in på rekryterings-
frågan: Måste alla vara 
bibliotekarier? Om de 
på utbildningarna inte 

speglar verkligheten måste vi kanske ta in 
andra människor? Hur får vi folk till utbild-
ningarna? Låg status, låg lön = oattraktivt.

Mot slutet av salongen gick den öppna 
diskussionen in på medier, både censurering 
av rasistiska och främlingsfientliga medier 
och att ha ett brett mediebestånd på andra 
språk. Hur ska man hantera böcker som 
innehåller rasistiskt material med tanke på 
yttrandefrihet och biblioteket som neutral 
plats?

Många frågor hängde i luften efteråt men 
samtalen fortsatte på väg ut i majkvällen.
 

Andrea Hofmann

Foto: Eleonor Pavlov

Läs mer om salongen på foreningenbis.com



På försommaren överlämnades 
föreningens arkivalier, 31 boxar, 
till Arbetarrörelsens arkiv och 
biblio-tek. Efter ett idogt arbete 
finns det mesta – men inte rik-
tigt allt – samlat och registrerat 
och förhopp-ningsvis snart lätt 
tillgängligt i de nya arkivlokalerna 
på Södertörn.
 
BiS jubileumsbok En ny förening är nödvändig skrevs 

till BiS 40 årsjubileum av dem som ”var med”. Med 

arkivmaterialet samlat kan även utomstående närma 

sig föreningen och den spännande epok då biblio-

teksväsendet på bred front utmanades från vänster.

Föreningen Bibliotek i Samhälle bildades 1969 på Biblioteksskolan 

i Solna. 1970 antog föreningen en socialistisk plattform. Verksam-

heten koordinerades de första åren genom en arbetsgrupp som 

valdes på föreningens stormöte. Ansvaret cirkulerade mellan olika 

lokalgrupper i landet. Efter ett tiotal år inrättades en (ordföran-

delös) styrelse. Det mesta arbetet bedrevs i lokalgrupperna som 

också arrangerade tematiska möten. Föreningen var som störst i 

slutet av 1970-talet med över 500 medlemmar. Tidskriften bis är 

stommen i föreningens verksamhet och gjordes fram till 1997 av för 

varje nummer alternerande redaktioner, ett arbetssätt som delvis 

återinförts idag. 

Även om fronten smalnat, fortsätter BiS, till skillnad från alla andra 

socialistiska yrkesföreningar som var stora på 70-talet, att föra en 

kamp för ”det rättvisa biblioteket”.

Föreningen har verkat, och gör så alltjämt, genom en rad utåtriktade 

insatser: det årliga rättvisesemnariet på Bok- och Biblioteksmässan, 

skrivelser, remisser etc. Fr.o.m. 1990 har  BiS varit engagerat i en 

rad solidaritetsprojekt; Sydafrika har varit ett särskilt viktigt land 

för BiS, som där varit involverat i stora biblioteksprojekt i Lingelihle 

(Masizameprojektet) och ett Sidafinansierat skolbiblioteksprojekt 

(Library project for Young Learners, LPYL).

På föreningens webbplats finns en förteckning över arkivets innehåll 

och givetvis information om den nu pågående verksamheten.

Lennart Wettmark

Lena Lundgren överlämnar arkivet till Catalina Benavante, arkivarie på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
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BiS föreningshistoria finns nu på 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Regnbågshyllan på Umeå stadsbibliotek

En bokhylla med böcker, tidningar och film på HBTQ-tema 
 
Regnbågshyllan på Umeå stadsbibliotek är placerad precis där vuxen-, ung- och barnavdelningen 
möts. Där hittar du romaner, barnböcker, faktaböcker, ljudböcker, filmer, tidningar och broschyrer 
med HBTQ-innehåll för alla åldrar. Regnbågshyllan är tänkt för alla, med berättelser att spegla sig i 
och känna igen sig i, eller berättelser om sådant du är nyfiken på och vill veta mer om.

TEMA: genus och HBTQ
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I boken Folkets bibliotek? Texter i urval 1994–2012 (BTJ Förlag, 

2012) har Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informa-

tionsvetenskap vid Linnéuniversitetet, samlat ett antal texter av 

varierande längd och art om folkbibliotekens samhällsroll och 

identitet. Några är vetenskapliga, andra mer av debattkaraktär. 

Boken är uppdelad i tre block: ”Folkbibliotekens värdegrund”, 

”Klassifikation och identitet” och  ”Folkbiblioteken idag”.

Sammanfattningsvis konstaterar Joacim Hansson, något 

uppgivet, att det marknadsliberala individualistiska konsum-

tionssamhälle vi nu har fått, istället för den reformistiska 

folkhemsdemokrati där folkbibliotekets idé och praktik utveck-

lades, passar folkbiblioteken sällsynt illa. Han analyserar och 

kritiserar de ofta desperata försök som görs från bibliotekshåll 

att anpassa sig till detta nya marknadstänkande, detta med att 

bygga varumärke, marknadsföra, att inte ta ställning i frågan om 

driftsform, hetsen kring e-böcker och sociala medier, alltmedan 

användarna helst vill ha det mer traditionella biblioteket. 

Anpassning till döds?

I förordet säger Joacim Hansson 

att han nu lämnar frågan om 

bibliotekets samhällsroll. Vad 

han istället kommer att ägna sig 

åt framgår inte. Bara att hoppas 

att även detta nya skede i hans 

forskning och deltagande i bibli-

oteksdebatten kommer att gagna 

analysen och tänkandet kring 

folkbibliotekens vara och bliva. 

Detta eftersom Joacim Hansson 

är en av de ytterst få biblioteksforskare som verkligen angår 

folkbiblioteksvärlden och har tillfört den såväl historiskt som 

ideologiskt värdefullt tankestoff.

Använd boken som underlag för diskussioner om hur och varför 

bibliotekarierna gör folkets bibliotek till kundens och om det 

finns en annan väg att gå!

Ingrid Atlestam

Bibliotek för medborgare eller kunder
– då, nu och sedan

Foto: Anna Hallberg

boktips

Tidskriften bis behövs för att garantera
en bred biblioteksdebatt i Sverige.

Se foreningenbis.com/tidskriften-bis  för mer info om hur du startar en prenumeration.

Stöd utgivningen av vår tidskrift genom ett bidrag till pg 33 53 16-6 Föreningen
Bibliotek i Samhälle. Ange ”Stöd till tidskriften”.
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Ny och ny? 
Vad är nytt i den nya bibliotekslagen?

Förslaget till ny bibliotekslag har låtit vänta på sig men kom äntligen på försommaren. Ny-
heterna är inte många, man kan väl säga att ”det bidde en tumme”. BiS har självfallet ändå 
lämnat ett remissvar, byggt på Ingrid Atlestams bloggande i frågan . Hela svaret är för långt 
att publicera i bis men kan läsas på föreningens hemsida. Här följer en sammanfattning.

Ambitionen har varit att göra lagen modernare, enklare, tydligare och teknikneutral, men utan ökade kostnader. Nyheterna är alltså mycket 

få, och frågan är om lagen ens har blivit så mycket enklare och tydligare. Tvärtom visar Ingrid Atlestams genomgång att lagförslaget in-

nehåller en rad oklarheter. BiS anser att det inte heller har den kraft och tyngd som en bibliotekslag bör ha för att få några positiva effekter.  

Enligt BiS bör lagen inledas med en portalparagraf om yttrande- och åsiktsfrihet, utformad som ett public service-uppdrag, och om biblio-

tekets samhälleliga uppdrag, förslagsvis enligt UNESCO:s folkbiblioteksmanifests inledning (en text att alltid ha i minnet!):

Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. De kan bara förverkligas genom 

välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv roll i 

samhällslivet. Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av fullgod utbildning samt fri och 

oberoende tillgång till kunskap, tankar, kultur och information.

Folkbiblioteket som lokalt kulturcentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningsta-

gande och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället.

(Inledningen till UNESCO:s Folkbiblioteksmanifest, senaste versionen 1994.)

Det är ju detta man måste utgå ifrån när man lagstadgar om exempelvis tillgång till bibliotek för alla och gratisprincipen. Inledningsvis 

räknar man också upp de olika slagen av bibliotek. Enligt BiS bör bibliotekens nätverk lyftas fram och stärkas, och de olika biblioteks-

typernas, inklusive nationalbibliotekets och specialbibliotekens, uppgifter och ansvar preciseras. På så sätt skapas högsta möjliga 

tillgänglighet och effektivitet i service, kostnader och tillgång på medier i dess bredaste betydelse.

Illustration: Martin Persson, CCO
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En annan fråga som tas upp i BiS remissvar är att ”folkbibliotek” har 

ändrats till ”biblioteksservice” i ändamålsparagrafen. Det försvagar 

folkbiblioteksidén och man kan misstänka att valet av ord har till 

syfte att öppna för ”service” i vilka former som helst och med vilken 

standard som helst. BiS anser att standardkrav bör fastställas, utvär-

deringsmetoder utvecklas och påföljder fastställas för huvudmän 

som inte följer lagen.  

Ordet folkbibliotek återkommer dock i femte paragrafen (”Varje 

kommun ska ha folkbibliotek.”), vilket är bra men blir ganska förvirr-

ande! Ny är betoningen på ”läsning” och ”litteratur”, odefinierat och 

ospecificerat. Om lagens mening är ”litteratur” i en mera inskränkt 

betydelse förminskar det bibliotekens uppdrag och försvagar även 

det deras legitimitet.  

Nya begrepp i lagförslaget är allsidighet och kvalitet i medieurvalet, 

vilket BiS anser är positivt, liksom att biblioteken ska göra ett aktivt 

urval av medier, baserat på kvalitet. 

Andra viktiga punkter i BiS remissvar:

KB måste få i uppdrag att utarbeta en • 
         nationell biblioteksstrategi.

Bibliotekens breda uppgifter gentemot män-• 
niskor som talar andra språk än svenska 
måste lyftas fram och Internationella Bibli-
oteket måste få utökat uppdrag och större 
resurser att klara medieförsörjningen på 
andra språk.

BiS anser att statliga medel ska anslås för en • 
kraftfull satsning på upprustning av skolbib-
liotekens bestånd av medier på andra språk.

Avgiftsfriheten ska gälla alla medier oavsett • 
form.

 Biblioteken ska inte heller få ta ut reserva-• 
tionsavgifter eller övertidsavgifter.

BiS föreslår att förutsättningarna för och • 
konsekvenserna av en delvis statlig finansier-
ing av folkbiblioteken utreds.

BiS kräver att förslaget får en genom-• 
          gripande omarbetning.

   Lena Lundgren

insamlingen 
fortsätter!

Hjälp BiS att ge de västsahariska 
barnen både 

läsupplevelse och lästräning. 

BiS samlar in pengar till böcker på arabiska till skolbiblio-
teken i de västsahariska flyktinglägren.  Alla insamlade 
pengar går direkt till projektet.

Monica Zak får ingen ersättning för sin medverkan och 
betalar sina resor själv. Transporterna till Algeriet av de 
böcker som har tryckts i Sverige har Emmaus/Praktisk 
solidaritet ställt upp med utan kostnad och de lokala 
transporterna står utbildningsministeriet för. 
De administrativa utgifterna bekostar BiS. 

Vill du bidra med en eller flera böcker? 
Genomsnittspriset per bok är 70 kr. 
Sätt in summan för det antal böcker du vill bidra med på 
BiS pg 33 53 16-6 och märk inbetalningen Västsahara.

Läs mer på: foreningenbis.com/vastsahara

Hela remissvaret: 

foreningenbis.com/tag/bibliotekslag2012
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Biblioteksdöden och genusomedvetenheten 

hör ihop

Det sorgliga i saken är att jag som 

ungdomsbibliotekarie förmodligen aldrig 

rekommenderat boken för honom efter-

som han är kille och att vi i bibliotekssam-

manhang gång på gång slår fast att killar 

inte vill läsa böcker om tjejer. Frågan är 

om vi ens ger dem chansen. Kan det vara 

så att vi i vår kvinnodominerade kår odlar 

fördomar om vad en kille gillar att läsa? I 

alla fall kan vi konstatera att vi inte lyckas 

få dem att läsa eftersom läsningen för 

killar går ner. Att tonårskillar inte skulle 

vara intresserad av tjejers världar finner 

jag på gränsen till orimligt. Det handlar 

väl om hur innehållet presenteras och 

förpackas.

Denna bibliotekens handlingsförlamning, brist på tro att det går 

att förändra och anpassning till ett slags sanningar om hur saker 

förhåller sig i fråga om kön och läsning har förmodligen med 

folkbibliotekens marknadsanpassning att göra. Biblioteken är inte 

längre en fristående aktör i syfte att motverka de kommersiella 

krafterna i samhället och för att visa på något annat. Bibliotekens 

budget går i dag ut på att tillhandahålla sådant som låntagarna 

redan vet att de vill ha, vilket är en rävsax på mer än ett sätt. 

Bibliotekets varumärke blir suddigt i kanterna när det blir allt mer 

likt en bokhandel, man vänder sig till de som redan är där, vilket är 

flest kvinnor och på så sätt bidrar man till att cementera skillnader 

mellan män och kvinnors biblioteksvanor eller i bästa fall förhåller 

man sig bara passivt. Eftersom biblioteken i allt högre grad styrs av 

vad de stora förlagen visar i sina skyltfönster är det självklart ett allt 

större problem att deras utgivning styrs av vinst-intresse och därför 

ofta satsar på säkra kort, vilket i mångt och mycket är att vända sig 

till sina stora läsargrupper av kvinnor. Ett tydligt tecken på detta är 

den stora mängd av reaktionär litteratur 

med husmorstips som exempelvis Lotta 

Lundgrens Om jag var din hemmafru  

(Norstedst 2011) med en bok om hur 

man får vardagen att gå ihop med en 

omslagsbild som visar nederdelen av en 

balklädd kvinna. Genom att lyfta fram 

den här typen av tantlitteratur och inte 

aktivt försöka förstå vilken litteratur 

presumtiva manliga besökare skulle 

vilja läsa bidrar folkbiblioteken till att 

aktivt vidhålla könsmaktsordningen. 

Det är både slött och självförbrännande. 

Eftersom många män fortfarande 

sitter på mycket makt så kommer detta 

förmodligen att bidra till att förståelsen 

för bibliotekens nytta blir allt sämre och 

på så sätt kommer biblioteken att allt mer marginaliseras. Utvecklin-

gen förstärks av att bibliotekschefer i dag oftare får jobbet för att de 

antas kunna hålla budget än för att de förmodas kunna lösa den här 

typen av komplexa problem. Tänk på att 500 folkbibliotek lagts ner 

de senaste 20 åren (Fakta från svensk biblioteksförening 2011).

Karin Eggert
Gamlestadens bibliotek, Östra Göteborg

Foto: Wikipedia

En tolvårig läsovillig kille som jag känner har i sommar läst och verkligen fastnat för Farsta 
fritt fall av Ulrika Lidbo (Alfabeta 2010). Boken handlar om de två tonårstjejerna Mira och 
Henrietta, svikande föräldrar och som Ulrika Milles skrev i DN (2010-09-13), om könsmakt-
ordningen. Att tolvåringen läser den här boken beror på att han förra sommaren fick den 
rekommenderad av en annan kille.

TEMA: genus och HBTQ
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Det är lätt att fastna i förkortningar när det han-

dlar om upphovsrätt och Internet. Det dyker upp 

nya hela tiden – ACTA och SOPA är två exempel 

som varit på tal den närmaste tiden. DRM är 

dock ingen lag utan en teknisk företeelse som 

finns, till exempel, på alla svenska bibliotek som 

tillhandahåller e-böcker via leverantören Elib. 

DRM är ett samlingsnamn för de teknologier 

vars syfte är att begränsa eller kontrollera 

kopiering av digitala medier, till exempel musik, 

film och e-böcker. DRM står för ”Digital Rights 

Management”, men är i vissa kretsar mer känt 

som ”Digital Restrictions Management”, efter-

som det rör sig om konstgjorda spärrar.

Det vanligaste är att filen är krypterad, vilket innebär att användaren 

för att komma åt innehållet måste köra det gränssnitt som påbjuds 

av leverantören, till exempel programmet Adobe Digital Editions för 

att visa en e-bok på skärmen. Dessutom måste användaren autentis-

era sig genom ett konto hos till exempel Adobe, utöver den transak-

tion som skett mellan exempelvis butik och köpare eller bibliotek 

och låntagare.

DRM hindrar användaren från att själv välja med vilket program 

och operativsystem hen vill öppna filen, trots att det bakom spärren 

i de allra flesta fall ligger ett material förpackat enligt en öppen 

standard, till exempel ePub eller Pdf för e-böcker. DRM försvårar för 

användaren att kopiera filen mellan olika lagringsmedia och olika 

datortyper (till exempel läsplattor och mobiltelefoner), begränsar 

eller stänger av möjligheten att göra utskrifter, eller kräver ständig 

internetåtkomst för att visa innehållet. Även fullt lagligt användande 

begränsas, inte bara olovlig spridning.

Det är upphovsmakaren, förlaget och distributören som bestämmer 

om de ska använda sig av DRM för att kontrollera användningen och 

spridningen av digitala exemplar av verket. Kontrollen över varje 

enskild kopia, menar man, är det enda sättet att garantera inkomster 

för upphovsmakaren. De som är emot, å andra sidan, menar att DRM 

hotar användarens rättigheter och att det inte 

stämmer att det är det enda sättet att garantera 

upphovsmakaren ska få ersättning för sitt verk.

Kontroll, alltså. DRM är en teknik som kontrol-

lerar vad du gör med dina filer och begränsar 

dina friheter som användare. Ett exempel är det 

amerikanska medieföretaget Amazon, som efter 

en konflikt med ett förlag gick in i användares 

Kindle-läsplattor och raderade användarnas 

köpta exemplar av en viss e-bok. Detta utan att 

användaren informerades – plötsligt var e-boken 

bara borta. Det finns således en obekväm mak-

tutövning med DRM som inte går att blunda för. 

Makten över inte bara distributionen, utan också användningen, av 

digitala verk ligger helt plötsligt hos förlag, mjukvaruföretag och e-

boksleverantörer. Här finns också goda möjligheter till övervakning, 

till exempel i reklamsyfte. Du och din loggade läsning är produkten!

När du ”lånar” en e-bok via ditt bibliotek är det DRM som möjliggör 

detta, det är en simulering av ett lån, trots att det som egentligen 

hänt är att du laddat ned en fil som innehåller e-boken till din egen 

dator. Med rätt mjukvara och rätt autentiseringskonton kan du låsa 

upp boken i en månad, sedan förfaller nyckeln. Under tiden kan du 

läsa boken med den påbjudna mjukvaran och med de begränsningar 

som den för med sig. Jämför det med den fysiska handlingen vid 

ett boklån; ingen bibliotekarie kommer hem till dig för att se att du 

håller dig på den upphovsrättsliga mattan.

Den svenska debatten om folkbibliotekens roll när det gäller förm-

edling av e-böcker har hittills mest handlat om urval, pris, betaln-

ingsmodeller och Elibs monopolliknande ställning. Det talas för lite 

om DRM trots att svaret på frågan om biblioteken måste hantera 

DRM är: ja. DRM är de facto verksamt på svenska bibliotek — detta 

måste vi naturligtvis prata om. Användarens frihet inskränks 

kraftigt när mediet är inbakat i ett DRM-system, som inte biblio-

teket har någon makt över. Upphovsrättsfrågorna är naturligtvis 

komplicerade, men vad är det för biblioteksetik som står bakom ett 

okritiskt anammande av dessa inskränkningar?

Vi måste prata om DRM
Ett inlägg i den svenska e-boksdebatten

DRM. En melodi. Ett mantra. En teknisk term. En förkortning. Vad vill den oss? Hur kom den 
in i vår värld? Hur ska de svenska folkbiblioteken hantera den – måste vi prata om DRM?

av Andrea Hofmann och Martin Persson

Illustration: Nina Paley, http://readersbillofrights.info, 

CC-BY-SA-3.0.
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Läs mer:

* en.wikipedia.org/wiki/Digital_rights_management

* www.ala.org/advocacy/copyright/digitalrights

* readersbillofrights.info

* defectivebydesign.org/action/open_letter/libraries_no_drm

* copyriot.se/2010/11/23/att-lana-en-e-bok-fran-biblioteket

* nytimes.com/2009/07/18/technology/companies/18amazon.html

BiS efterlyser internationell solidaritet hos SB! 

Tills vidare får den DRM-kritiska biblioteksanvändaren hålla till 

godo med de DRM-fria alternativ som faktiskt finns (och som är fria 

för alla bibliotek att förmedla!). Det gäller främst samlingar av verk 

där upphovsrätten löpt ut, som Project Gutenberg (gutenberg.org), 

Projekt Runeberg (runeberg.org) och Littera-turbanken (litteratur-

banken.se). Men även nyare litteratur kan göras tillgänglig i digital 

form utan DRM, det visar de folkbiblio-tek runt om i landet som 

arbetat aktivt med utgivning på senaste tiden, bland annat Stock-

holms stadsbibliotek (utgivningen av makarna Myrdals verk samt 

samarbete med förlaget Vertigo) och Norrköpings stadsbibliotek 

(gav nyligen ut diktsamlingen Tistlar av Ulla-Britta Wallin i ePub/

Pdf-format).

Andrea Hofmann och Martin Persson

TEMA: genus och HBTQ

Nätverk för HBTQ-frågor på bibliotek
”Nätverket ska arbeta för att höja bibliotekens HBT-kompetens. 

Diskutera frågor som rör hur man kan arbeta för att på ett självklart 

sätt inkludera homo-, bi- och transpersoner i biblioteksverksam-

heten. Vid till exempel marknadsföring, programverksamhetsplaner-

ing och inköp av media, bör biblioteket kunna visa på att alla verkli-

gen välkomnas och omfattas. Särskilt unga HBT-personer och de som 

av olika anledningar hemlighåller sin sexualitet behöver känna stöd 

från samhället. Nätverket ska också lyfta fram det allmänt kvalitets-

höjande som en hög HBT-kompetens ger biblioteket.”

Nätverk för jämställdhet på bibliotek
”Nätverket vill verka för att göra frågan om jämställdhet mellan 

könen till en aspekt som berör och berörs av samtliga verksamhets-

områden på biblioteken. Jämställdhet är i hög grad bibliotekets 

ansvar, då det ingår i både vårt folkbildande, kulturfrämjande och 

demokratifrämjande uppdrag att arbeta för individernas lika värde 

och att motverka fördomar och diskriminering.”

Läs mer: biblioteksforeningen.org/var-verk-

samhet/natverk/presentation-av-natverken

Till Svensk Biblioteksförenings årsmöte i maj hade BiS motionerat 

om att föreningen skulle anställa en internationell sekreterare. Det 

pågår många lokala och mindre biståndsprojekt riktade till bibliotek. 

BiS har bedrivit flera sådana projekt och vet att erfarenhetsutbyte 

och stöd av andra är viktigt för att lyckas. En internationell sekreter-

are skulle exempelvis kunna fungera som kontaktförmedlare, 

kunskapsbank och samordnare. Här kunde föreningen göra en bra 

insats för att uppmuntra internationellt engagemang på biblioteken.

Motionen avslogs tyvärr, med en lång motivering som gick ut på 

att SB bl.a. ger stöd till biblioteksföreningen i Kenya, stipendier för 

resor och för deltagande i IFLA-möten. ”Med hänsyn tagen till andra 

angelägna uppgifter som föreningen också har ser styrelsen inga 

möjligheter att utöka det ekonomiska åtagandet för det interna-

tionella arbetet.”

Detta är en svag argumentation med tanke på att ordföranden Inga 

Lundén tidigare under årsmötet hade sagt att föreningen är världens 

rikaste biblioteksförening! Det handlar helt enkelt om att Svensk 

Biblioteksförening inte prioriterar det slag av ideellt, internationellt 

solidaritetsarbete, bibliotek till bibliotek och människa till människa, 

som en internationell sekreterare skulle kunna stödja. SB föredrar 

det mera glassiga  internationella konferenslivet …

Lena Lundgren

två av Svensk Biblioteks-
förenings nätverk:
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Dagbok: En bibliotekaries vardag
Måndag: Tillbaka efter semestern. 

How unhappy are you?

Jag har varit i Prag på semester. Vi fick ganska god kontakt med en 

man som jobbade i receptionen på det lilla hotellet där vi bodde. 

Jag är alltid förtjust i att komma i kontakt med inhemska när jag är 

på resa. Men det är lite problematiskt att låta ens resa förgyllas av 

sanna berättelser om folks elände som det ofta blir när man reser 

i länder det är billigare i än hemma. Eftersom deras olycka eller 

dåliga ekonomi främjar vårt 

semestrande. Min tjej och jag 

skojade om hur cyniskt det 

kan bli att låta det miserabla 

ge en extra piff till resan, att 

ha pratat med något an-

nat än en servisinrättning. 

Nästa steg i jakten på den 

unika semesterupplevelsen 

är kanske att de rika går runt 

i  andra länders slumområden 

och frågar: ”How unhappy are 

you?”

Men portiern på hotellet i 

Prag berättade att Tjeck-

ien befinner sig i en djup 

ekonomisk kris. Där finns 

egentligen inget kapital att ta 

av och åldringarnas pensioner räcker inte ens till hyran. Jag funderar 

på ifall Tjeckien blir det nya Grekland och vad som händer sen med 

Europa. Kanske är det som någon sa att västvärldens ekonomiska 

storhetstid är en parentes. Vad händer sen?

Det var Tjeckiens ekonomi jag tänkte vi skulle prata om när jag kom 

tillbaka till jobbet på måndagen. Men när jag kom så stod två kol-

legor och gapade och skrek. Sen fick jag reda på att de bråkade om 

en fis. Den ena kollegan hade lite ont i magen och råkade fisa. Den 

andra kollegan tog det personligt, som att fisen var riktad speciellt 

till henne, sen var bråket i full gång. De stod och skrek till varandra 

när jag kom. Att få en fis på tvären kan väl knappast bli mer bokstav-

ligt än så här. Att berätta för de här fisbråkarna om krisen i Tjeckien 

kändes oöverstigligt. Jag associerar till Freud, den anala fasen och 

idén om att allt handlar om sex. Är det så himlans konstigt eller? 

 

Måndag: Att hantera en kris

Andra veckan efter semestern och jag kom till jobbet klockan 7:30 

eftersom jag skulle åka på bokprat till en skola. Det var ofantligt 

stökigt. Då jag kom tillbaka till jobbet efter skolbesöket fick jag reda 

på att en av mina kollegor, Björn, hade blivit akut sjuk på jobbet i 

lördags. Jag fick ta första infopasset samtidigt som jag fick göra alla 

morgonrutinerna som ingen hade gjort under morgonen eftersom 

de två som var på jobbet varit så uppjagade av att kollegan blivit 

sjuk. Jag jobbade dessutom första 

passet i info så gott som ensam 

eftersom min kollega ringde runt 

och pratade om den krisartade 

situationen. De var så stressade 

sa de, men jag begriper inte 

varför, för de hade ju inte gjort 

något särskilt.

Jag kände mig galen när jag kom 

hem och ringde för att prata av 

mig med Majsan.  Hon kände sig 

också galen. Vi pratar ofta om 

hur galna vi blir av folks märkliga 

sätt att tänka. När hon jobbat på 

barnavdelningen på det stora 

biblioteket hade de ringt från 

ett museum och frågat ifall man 

inte kunde tänka sig att låna ut 

böcker till dem. De ville ha lite bilderböcker att erbjuda barnen som 

kom eftersom de gjorde om i sitt barnrum. Museimänniskan såg det 

som ett sätt att marknadsföra bibliotekens barnavdelningar. Majsan 

tyckte det lät som en bra idé och beställde in böcker. När hon kom 

tillbaka efter några dagars ledighet hade det blivit ett liv om detta. 

Man menade att de tjugo böcker hon beställt in till museet skulle 

konkurrera med barnbiblioteket och vad värre var, man hade också 

skrivit ett mejl till museiavdelningen och stoppat utlånet med hän-

visning till att man tyckte det var konkurrens. Jag vet inte vad som 

är värst. Den totala bristen på intellektuell analys, viljan att skapa 

problem av ingenting eller att man inte fattar hur allvarligt man 

skadar bibliotekets rykte genom ett sådant handlande. Att stånga 

sig blodig mot en vägg är alltså i princip samma sak som att försöka 

marknadsföra bibliotek.

Lovely Laura

Väggmålning i Mexiko

Foto: Anna Hallberg 



 Vad vill föreningen BiS?
BiS är en socialistisk förening inom områdena bibliotek, kultur 
och information. BiS jobbar för att biblioteken ska bevara och 
vidareutveckla demokratin genom att 
•  stödja yttrandefriheten och garantera tillgången till 
information som grund för opinionsbildning och samhällskritik  
•  utgöra en offentligt finansierad och demokratiskt styrd 
institution som utvecklas i dialog med brukare och närsamhälle.  
•  arbeta uppsökande, läsfrämjande och vägledande i första 
hand för dem som riskerar att hamna på fel sida om den 
växande informationsklyftan  
•  aktivt erbjuda information och litteratur som utgör 

komplement och alternativ till det kommersiellt gångbara. 

Medverka i tidskriften du också! 
Nästa nummer av bis utforskar och debatterar temat det digitala biblioteket. Vad är egentligen 

”det digitala biblioteket”? Vad händer med biblioteksrummet, samlingarna och läsningen i en alltmer (post)digital 

verklighet? Vad innebär de nya informationsteknologierna för vår syn på biblioteket som en grundläggande samhälls-

funktion, eller ur ett rättviseperspektiv? 

Välkommen med textbidrag senast den 1 november!

Begränsad eftersändning

Avsändare: 
bis c/o J Dalmalm
Flottbrovägen 32 
146 54 Tullinge

B-posttidning

Bli medlem i BiS!
Kontakta kassör Christian Forsell:  

christian_forsell@telia.com eller fyll i formulär på foreningenbis.com

Väggmålning i Mexiko

Foto: Anna Hallberg 


