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25. ”Kan vi åka till pipploteket?”

Det här numret ägnar vi åt barnen. I bibliotekslagen utgör 

just barn en särskild målgrupp, men hur ser det ut i verk-

samheterna? Vad innebär det att ta till vara på barns perspektiv, 

inte bara barnperspektivet, i analys och utveckling av biblioteks-

verksamhet? Att det �nns en skillnad uppmärksammar Lena 

Lundgren i sin artikel ”Barnkonventionen och barnbibliote-

ken”.

På följande sidor vill vi sätta �ngret på några viktiga frågor 

rörande barn, läsning och bibliotek. Vi hoppas inspirera till 

både handling och vidare diskussion.

Den vana bis-läsaren noterar också att tidskriften har fått 

ett nytt utseende. Det är redaktionens förhoppning att en tyd-

ligare gra�sk enhetlighet kommer öka läsbarheten och fort-

sätta förmedla det angelägna innehållet i en estetiskt njutbar 

form. God läsning!

Eleonor Pavlov & Martin Persson, redaktörer

#3 2013 
Barnen
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Aktuellt från webben

Varumärket folkbibliotek
Senaste numret av Framsidan, Kultur i Västs bibliotekstidskrift, 

har temat ”bibliotek på andra ställen”. I sin ledare i Framsi-

dan skriver Bengt Källgren ”bibliotek är en funktion inte en 

lokal”.

I senaste numret av Biblioteksbladet är Nina Frids som vanligt 

tänkvärda och skarpa krönika en kritik av tendensen att det 

är så bra att bibliotek gör annat än att vara bibliotek som att 

låna ut både dittan- och dattanprylar och göra en grej av att 

inte anställa bibliotekarier.

Båda dessa sätt att förstöra varumärket folkbibliotek, som 

man väl ska uttrycka det i nuspråk, sägs handla om demokra-

ti, låga trösklar och tillgänglighet. Men som Nina Frid påtalar 

kan det istället visa på förakt, att inte tro alla om att vara värda 

och behöva en fullgod biblioteksservice.

Bibliotek är inte en funktion, utan det geniala med folk-

bibliotek är just den fantastiska mängd av funktioner denna 

unika institution kan fylla samtidigt. Att lyfta ut vissa funk-

tioner och placera dem lite här och var, som till exempel 

bokutlåning på stranden, på arbetsplatsen, eller i snabbköpet, 

kan givetvis vara alldeles utmärkt och bra, men det får aldrig 

ersätta det mångfunktionella biblioteket eller beskrivas som 

bibliotek.

Att lägga ytterligare funktioner till biblioteket, som att 

låna ut verktyg, gångstavar, paraplyer och leksaker kan väl gå 

för sig. Att biblioteket även är medborgarkontor, turistkontor 

eller hittegodsmottagning kan väl också vara smart, förutsatt 

att det inte innebär en nedrustning av bibliotekets kärnverk-

samhet, det vill säga att det ges extra resurser och kompeten-

ser för de tillkommande uppdragen. Dessutom får det abso-

lut inte innebära att biblioteket uppfattas som en myndighet.

Känns som det är dags att varumärkesskydda begreppet 

folkbibliotek, att fastställa vad ett folkbibliotek måste inne-

hålla, erbjuda och ha som uppdrag för att få använda namnet. 

Inte ska väl bibliotek vara mindre skyddat än falukorven, fe-

taosten och verklighetens folk? Detta bör vara en del av den 

Illustration: Johanna Dalmalm
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nationella biblioteksplanen, alltså dags för KB att ”ta patent” 

på folkbibliotek innan någon annan gör det!

Dessvärre gäller det inte bara att rädda bibliotekstanken 

från angrepp utifrån, utan även från bibliotekarier som tycks 

tro att biblioteket bäst når sina mål, som då mäts i antal lån, 

genom att käcka till sig och låtsas vara något annat än en ge-

digen folkbildande institution med syfte och mål att utjämna 

skillnader i ett samhälle med växande klyftor.

När skådespelaren Roland Jansson i en annan tid, på 70-ta-

let, invigde Gårdstens bibliotek (nedlagt sedan länge) sa han 

bland annat att folkbibliotek är det mest socialistiska vi har, 

det står verkligen för ”från och var och en efter förmåga och 

till var och en efter behov”. Men detta hade politikerna lyck-

ligtvis ännu inte upptäckt enligt Jansson. Nu är tendensen 

dessvärre ”till var och en efter förmåga” och behov noteras 

bara som aktiv individuell efterfrågan. Den är till exempel 

vad detta med �ytande bestånd innebär, ett system som vid-

gar klyftor istället för att ge alla en chans.

Alltså dags att acceptera nutida språkbruk och bygga va-

rumärket folkbibliotek, men göra det på en stark ideologisk 

grund, gedigen historisk erfarenhet och ett unikt stort för-

troende hos såväl användare som ickeanvändare enligt till ex-

empel SOM-undersökningarna.

Med ovan nämnda tendenser är det stor risk att biblioteks-

världen just nu håller på att göra tvärtom, genom att tunna 

ut, splittra och ”marknadsanpassa” i såväl teori som praktik. 

Med denna amöba�loso� raseras snabbt vad som byggts un-

der hundra år minst.

Bibliotek är och ska förbli mångfunktionella, folkbildande 

och lokala lokaler med kompetent personal!

Ingrid Atlestam, skribent och bibliotekarie 

på http://foreningenbis.com, 15 juli 2013

Nykterhet och bibliotek
I Systembolagets tidning Bolaget (av alla ställen) läser jag en 

artikel om nykterhetsrörelsen. 1910 hade den rörelsen 340 

000 medlemmar (mer än 5 procent av alla svenskar), och i 

Kerstin Rydbecks avhandling Nykter läsning (1995), om den 

svenska godtemplarrörelsens litteratur, beskrivs vad man kan 

kalla en ”parallell modernitet” eller ”motoffentlighet”, som 

bestod i kristna värderingar, nykterhet, men också egna för-

lag, författare, bibliotek, bankväsen och samhällelig service.

1922 stod rörelsen inför sitt eldprov, folkomröstningen 

om rusdrycksförbud. Bakom sig hade man inte minst det 

starka liberala partiet De frisinnade (den tidens vänsterlibe-

raler) men också många höger- och vänsterpolitiker. Soci-

aldemokraterna var som vanligt tvehågsna, från början var 

man helt emot förbudet. ”Iså fall skulle man inte få se många 

glada ansikten på våra möten”, lär en fackföreningsledare ha 

sagt. Men 1922 hade nykterhetsrörelsen tonat ned det kristna 

budskapet, och många socialdemokrater stödde nu förbudet, 

en av de mest kända var folkbildaren Oscar Olsson (”Olsson 

med skägget”). Omröstningen blev mycket jämn, ett av de 

mest kända inläggen kom från konstnären Albert Engström, 

politiskt både stockkonservativ och antisemit, i af�schen 

med texten ”Kräftor kräva dessa drycker”.

Kanske var det bra att rusdrycksföreträdarna till slut vann. 

Erfarenheterna från USA, där den kriminella maf�an växte 

fram under rusdrycksförbudets tid på 1930-talet, var inte 

särskilt positiva. Frågan är tveeggad, det var en ”uppfost-

ringsfråga”, som Valfrid Palmgren som högerpolitiker skulle 

ha sagt, men det var också ett slag för att arbetaren skulle vara 

nykter, proper, och kunna hålla möten och skriva protokoll, 

som Ronny Ambjörnsson konstaterat i boken om sågverksar-

betarna i Holmsund, Den skötsamme arbetaren (1988). I vilket fall 

så hade rörelsen visat musklerna, och det spelade stor roll för 

nykterhetsfrågans senare utveckling i Sverige.

Idag är nykterhetsrörelsen konfessionslös, och talar hellre 

om Demokrati, Samförstånd, Gemenskap, Välstånd, Trygghet, 

Solidaritet och Ansvar. Det låter lite som det nya arbetarpar-

tiet, men frågan skär tvärtom över alla politiska ideologier. 

Inte minst kommer nya medlemmar från den muslimska po-

pulationen i Sverige idag.

Nykterhetsrörelsen drev en gång många så kallade studie-

cirkelbibliotek. Oscar Olsson brukar ju kallas studiecirkelns 

fader, då han startade studiecirklar i IOGT:s regi redan 1901 

i Lund. Idéhistorikern Bernt Gustavsson har kallat honom 

en typisk företrädare för ”självbildningsidealet”, och Olsson 

satte högt värde på skönlitteraturens betydelse, som han alltid 

nämner i sina programskrifter. Han ska ha varit mycket nöjd 

med Valfrid Palmgrens biblioteksutredning 1911. Den stärkte 

både ABF och IOGT, som fortsatte driva små studiecirkelbib-

liotek ända in på 1970-talet i Norrland.

Idag är de alla borta så vitt jag vet, många övertogs av 

kommunbiblioteken. Ja, faktum är att Malmö stadsbibliotek 

en gång grundades av en nykterhetsförening. Biblioteket låg 

länge ovanpå en ölrestaurang i nu rivna hotell Tunneln! Men 

det är en helt annan historia!

Mats Myrstener, bibliotekarie & biblioteksforskare  

på http://foreningenbis.com, 27 juli 2013
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Barnkonventionen och  
barnbiblioteken
Lena Lundgren, bibliotekarie, tidigare utvecklingsledare

Vilken roll spelar FN:s barnkonvention på folkbiblioteken idag? Lena Lundgren 
granskar den aktuella situationen och pekar på ett antal punkter där vi har en bit 
kvar att gå för att barns rättigheter ska anses tillgodosedda på biblioteken. Är det 
barnperspektivet eller barns perspektiv som ska styra verksamheten?

Biblioteket TioTretton i Kulturhuset i Stockholm styrs av barnen.  
Mat är viktigt och matbordet en viktig samlingsplats. 

Foto: Kulturhuset i Stockholm
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Sedan början av 1990-talet, då forskaren och läraren på Bib-

liotekshögskolan Kerstin Rydsjö först tog upp FN:s barnkon-

vention i sin undervisning, har ämnet diskuterats av och till 

på biblioteken och projekt och utbildningsinsatser har gjorts 

för att ge Barnkonventionen1 genomslag. Men hur långt har 

vi kommit på de här drygt 20 åren? I denna artikel ska jag 

försöka beskriva vilka utmaningar som �nns kvar för att 

barns rättigheter, barnperspektivet och barns perspektiv2 ska 

anses vara tillgodosedda på biblioteken. 

Bakgrund

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av generalförsam-

lingen 1989 och Sverige rati�cerade den 1990. Stat och 

kommuner har, med olika ambitionsnivåer, arbetat för att 

omsätta konventionen i målsättningar och verksamhet. FN:s 

barnrättskommitté kritiserar Sverige för att Barnkonventio-

nen ännu inte är svensk lag. En utredning pågår dock för att 

kartlägga konsekvenserna av att ge Barnkonventionen denna 

juridiska status.

Enstaka initiativ togs under de första åren för att upp-

märksamma biblioteken på Barnkonventionen. Bland dem 

kan nämnas att dåvarande barnbibliotekarien i Botkyrka Ka-

rin Lekberg tog kontakt med Ikea för att skapa en speciell 

bibliotekshylla för böcker och material för barn om deras 

rättigheter. (Tyvärr tappade kontaktpersonen på Ikea intres-

set när han �ck veta hur få bibliotek det fanns i Sverige, Ikea 

var inriktat på massproduktion!) I Stockholm �ck 1990 en 

föreläsning för biblioteksspersonal om Barnkonventionen av 

dåvarande generalsekreteraren i Rädda Barnen Thomas Ham-

marberg ställas in på grund av för få anmälningar. Säkert 

genomfördes andra, mera lyckade satsningar. Ewa Kollberg, 

barnkonsulent på länsbiblioteket i Göteborgs och Bohus län, 

bjöd exempelvis in Kerstin Rydsjö till en uppskattad barn-

biblioteksdag. Men intresset var på många håll ganska ljumt. 

1 FN:s konvention om barnets rättigheter (1989). Tillgänglig via 
http://www.barnombudsmannen.se.

2 Här kommer följande de�nitioner att användas:
Barn är, i enlighet med Barnkonventionen, människor upp till 18 

år om ej annat anges.
Barns rättigheter är barns rättigheter enligt Barnkonventionen samt 

de rättigheter som tillkommer barn som en följd av Barnkonventio-
nen t.ex. på biblioteken.

Barnperspektivet är vuxnas uppfattningar om och tolkningar av 
barns behov och önskemål.

Barns perspektiv är barns egna, uttryckta åsikter om sina behov och 
önskemål. Huvudprinciper i konventionen är barnets bästa, att barn 
har rätt till information om sina rättigheter och rätt till in�ytande i 
frågor som rör dem.

Barns delaktighet är konkreta uttryck för barns perspektiv.

Bristande kunskaper var en förklaring, en annan antagligen 

att barnbibliotekarierna inte visste vad de kunde göra som 

var meningsfullt. 

Riktig fart på arbetet med barnkonventionen på bibliote-

ken blev det först 1999. Detta år publicerade Dorothea Ro-

senblad sin bok Från Alfons till Dostojevskij – Barnkonventionen genom 

litteratur, där författaren visade hur barn- och ungdomslit-

teraturen kan användas för att medvetandegöra barnen om 

deras rättigheter. Här �ck barnbibliotekarierna en metod att 

levandegöra Barnkonventionen och ett handfast hjälpmedel i 

arbetet. En del bibliotek skapade också särskilda ”Barnrätts-

hyllor” och på många bibliotek kom en diskussion igång. 

På barns och ungdomars villkor

Ungefär samtidigt letade jag efter en utgångspunkt för en ny 

målsättning för barnbiblioteken. Den tidigare var från 1975 

och byggde på 1974 års kulturpolitiska mål, men den be-

hövde omarbetas och grundas på ett mera aktuellt och le-

vande dokument, eftersom målen hade reviderats och förlo-

rat sin skärpa. När jag läste om Kerstins Rydsjös kurser blev 

det uppenbart att Barnkonventionen var det dokument jag 

sökte. Den var allmänt känd och accepterad, den statliga för-

valtningen skulle arbeta efter den, många kommuner hade 

ålagt nämnder och förvaltningar att följa den och Barnom-

budsmannen, Rädda Barnen, Unicef, Röda Korset och många 

andra organisationer arbetade aktivt med den. Naturligtvis 

borde även biblioteken ha Barnkonventionen som grund för 

sin barnverksamhet! Barnkonsulenterna vid några länsbiblio-

tek i Mellansverige påbörjade arbetet med att formulera en 

ny målsättning utifrån Barnkonventionens artiklar och efter 

remisser och synpunkter från konsulenter och barnbiblio-

tekarier antogs den 2003 av Svensk Biblioteksförening som 

riktlinjer för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksam-

het. Den �ck rubriken På barns och ungdomars villkor för att mar-

kera ett skifte från ett institutions-/biblioteksperspektiv till 

ett individ-/barnperspektiv.3 

Men riktlinjer är en sak, effekterna i den dagliga verksam-

heten är en annan. Under de senaste tio åren har medve-

tenheten om Barnkonventionen ökat markant och i en ytlig 

mening kan den sägas ha fått genomslag i bibliotekssverige. 

Den åberopas i biblioteksplaner och andra policydokument, 

i projektbeskrivningar och verksamhetsplaner. Men har den 

3 På barns och ungdomars villkor: riktlinjer för folkbibliotekens barn- och 
ungdomsverksamhet (2003). Stockholm: Svensk Biblioteksförening. Till-
gänglig via Svensk Biblioteksförenings hemsida under Om fören-
ingen/Material rapporter m.m.
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fått fått några djupare konsekvenser? Amira So�e Sandin sy-

nade kritiskt i Barnbibliotek och lässtimulans vad barns delaktighet 

innebar i nästan hundra läsprojekt och menade att delaktig-

het, som måste innebära ett mått av faktiskt in�ytande, ofta 

de�nierades som enbart deltagande. Hon föreslog den brittiske 

forskaren Harry Shiers femstegsmodell som metod att mäta 

graden av delaktighet.4 I ett paper till konferensen Mötesplats 

inför framtiden 2012 skärskådade jag tre bibliotek utifrån 

Shiers stege för barns in�ytande och fann att två av de tre 

biblioteken, som ändå arbetat medvetet med barns rättighe-

ter, befann sig på nivå 2 (den näst lägsta), eller med lite god 

vilja på nivå 3.5

Var �nns problemen?

Varför är det så? Ett problem är, vilket jag också påpekade i 

mitt paper, att Shiers stege inte är skapad speciellt för bib-

lioteken, utan avser att mäta barns in�ytande i alla samman-

hang. Sådant som är speci�kt för biblioteken, till exempel 

ett personligt och inkännande bemötande, blir inte synligt. 

Flera bibliotek skulle behöva stämma av sin verksamhet uti-

från Shiers stege för att vi ska få syn på de eventuella bris-

terna i den och hur kan den anpassas till biblioteken. Det 

har ändå ett värde att anknyta till en internationellt erkänd 

forskares teori och ett för barnrättsforskningen gemensamt 

värdesystem. 

Det �nns också fortfarande en bristande kunskap hos bib-

liotekspersonalen om Barnkonventionen och dess innebörd. 

Många lokala studiedagar har hållits, På barns och ungdomars vill-

kor har tryckts upp i tusentals exemplar, haft en strykande 

åtgång och barns rättigheter är ofta en av utgångspunkterna 

i läsprojekten. Men konsekvenserna av en ökad kunskap syns 

sällan i resurstilldelning, lokaler och verksamhet. Det räcker 

inte att barnbibliotekspersonalen arbetar hängivet med kon-

ventionen, om inte ledning och övrig personal har någon 

djupare förståelse för vad den faktiskt innebär. 

Här �nns problemen!

Jag ska redovisa några iakttagelser som kanske kan förklara att 

barnperspektivet och särskilt barns perspektiv, som är grun-

4 Sandin, Amira So�e (2011). Barnbibliotek och lässtimulans: delak-
tighet, förhållningssätt, samarbete. Stockholm: Regionbibliotek Stockholm. 
Tillgänglig via Regionbibliotek Stockholms hemsida under Publi-
cerat, s. 187f.

5 Lundgren, Lena (2012). ”Står barns delaktighet i centrum? 
Ett bidrag till diskussionen om barnperspektivet”. Borås: Biblioteks-
högskolan. Paper till konferensen Mötesplats Borås 2012. Tillgänglig 
på Bibliotekshögskolans hemsida.

den i barnkonventionen, inte har fått det genomslag som 

man kunde ha förväntat sig. Det �nns tendenser, som faktiskt 

går tvärt emot Barnkonventionen. 

Förutsättningen är denna: Om kommunen och/eller bib-

lioteket har inskrivet i sina styrdokument att verksamheten 

ska utgå från Barnkonventionen eller att barn och unga ska 

prioriteras borde det synas i resurstilldelningen (lokaler, per-

sonal, medieanslag), i den fysiska lokalen och i verksamheten 

(inklusive hemsidan). Och även om Barnkonventionen inte 

åberopas i styrdokumenten är det ett faktum att den rati�ce-

rats av Sverige och alltså ska följas.6

Brist på forskning

Kunskapsunderlaget är för svagt. Kunskap och re�ektion är 

nödvändiga för utveckling av ett ämnesområde. Kerstin Ryd-

sjö har pekat på de resultat som kan utvinnas ur de många 

magisteruppsatser med relevans för barnbiblioteken som 

skrivits vid utbildningarna och hon har också underlättat 

detta genom att tillsammans med Anna-Carin Elf samman-

ställa kunskapsöversikten Studier av barn- och ungdoms-

bibliotek.7 Konsulenterna vid läns- och regionbiblioteken 

bidrar till spridningen av studierna genom lästips och inslag 

på studiedagar och konferenser. Men kunskapsöversikten är 

inte uppdaterad och enligt min mening är kännedomen då-

lig bland barnbibliotekarierna och cheferna om uppsatserna. 

De åberopas exempelvis sällan i projektbeskrivningar. Det är 

kanske inte så märkligt, det tar tid att läsa uppsatser, alla är 

inte användbara och det behövs guidning i �ödet och detta 

är något som både utbildningarna och läns- och regionbib-

lioteken borde bli bättre på. 

Det största problemet är ändå bristen på djupare forsk-

ning. Avhandlingar med relevans för barnbiblioteken har 

naturligtvis lagts fram, exempelvis Anna Lundhs om yngre 

skolbarns informationssökning8 och Mats Dolakthahs om 

barns läspraktiker i ett historiskt perspektiv.9 Amira So�e 

Sandin arbetar för närvarande på en avhandling om samiska 

ungdomars identitetsskapande genom sociala medier. Inom 

6 Jag nämner bara undantagsvis enskilda bibliotek (och bara 
goda exempel), eftersom jag anser att problemen är generella, men 
den intresserade kan kontakta mig, lena.a.lundgren@gmail.com, 
för belägg.

7 Rydsjö, Kerstin & Elf, Anna-Carin (2007). Studier av barn- och 
ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt. Stockholm: Regionbibliotek Stock-
holm.

8 Lundh, Anna (2011). Doing research in primary school: information 
activities in project-based learning. Borås: BHS. Diss. Skrifter från Valfrid 47.

9 Dolakthah, Mats (2011). Det läsande barnet: minnen av läspraktiker 
1900–1940. Borås: BHS. Diss. Skrifter från Valfrid 48.
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andra fält skrivs avhandlingar som kan användas på barnbib-

lioteken, till exempel Carina Fasts om barns litteracitet, som 

har fått stor uppmärksamhet.10 Dessa studier kan bidra med 

användbara metoder och resultat men det är ändå anmärk-

ningsvärt att ännu inte någon avhandling har varit inriktad 

enbart på moderna barnbibliotek (i vid bemärkelse), dels 

med tanke på antalet magisteruppsatser, dels med tanke på 

att barnmedierna utgör hälften av utlåningen på folkbibliote-

ken. En avhandling har ett särskilt värde, den ger en forskare 

tid att tränga ner i ett ämne på djupet, den bidrar till kun-

skapsutveckling, utgör avstamp för andra avhandlingar, testar 

metoder, stärker begreppsbildningen och ger ämnet tyngd. 

Svensk Biblioteksförening har på olika sätt stött forskning 

i biblioteks- och informationsvetenskap och Åse Hedemark 

har, på föreningens uppdrag, genomfört en studie om barns 

syn på läsning och bibliotek.11 2008 genomfördes en så kall-

lad Del�undersökning om vilken forskning biblioteksfältet 

ansåg var nödvändig. I undersökningen ingick prioritering av 

områdena och barnbiblioteksverksamhet kom där på (delad) 

andra och tredje plats.12 Varför väljer då inte doktoranderna 

ämnen med mera direkt anknytning till barnbiblioteken? I 

magisteruppsatserna �nns många uppslag till ämnen att gå 

djupare in i. Hur stort är intresset hos handledare och seniora 

forskare att stödja barnbiblioteksforskning?

Möjligen kan vi skönja en ljusning. Åse Hedemark har 

fått medel för ett projekt med rubriken ”Bibliotek och barns 

litteracitet – en etnogra�sk genusinriktad studie av barns 

läs- och skrivpraktiker i dagens svenska folkbibliotek”, som 

väcker stora förväntningar. Forskare knyts också allt oftare 

som följeforskare till projekt, vilket kan få till resultat att pro-

jektrapporterna blir mera användbara. Säkert kan även Anna 

Hampson Lundhs och Mats Dolakthas kommande studie om 

läsaktiviteter i svenska klassrum 1967–196913 bidra till kun-

skapsutvecklingen. Men mera forskning behövs!

10 Fast, Carin (2007). Sju barn lär sig läsa och skriva. Uppsala: Upp-
sala universitet. Diss. Populär version: Literacy i familj, förskola och 
skola.

11 Hedemark, Åse (2011). Barn berättar: en studie av 10-åringars syn 
på läsning och bibliotek. Svensk Biblioteksförenings rapport 2011:1. Till-
gänglig via Svensk Biblioteksförenings hemsida under Om fören-
ingen/Material, rapporter m.m.

12 På säker grund: en Del�undersökning om vilken biblioteksforskning som 
behövs. (2009). Stockholm: Svensk biblioteksförening. Tillgänglig på 
Internet: http://www.biblioteksforeningen.org/organisation/do-
kument/pdf/Pa_saker_grund.pdf.

13 Projektrubrik: ”Läsning, tradition och förhandling (LÄST) 
– läsaktiviteter i svenska klassrum 1967–1969”.

Dålig informationsspridning

Kunskap om forskning och om projekt sprids till fältet bland 

annat genom kurser och konferenser. Där har Bibliotekshög-

skolan förbättrat situationen genom att erbjuda kurser mera 

speci�kt inriktade på barn- och skolbiblioteksverksamhet. 

Men något barnspår �nns inte längre på Mötesplatskonferen-

serna, Svensk Biblioteksförening har slutat anordna särskilda 

barnkonferenser och på årets biblioteksdagar fanns bara en 

enda programpunkt med inriktning på barnverksamhet (och 

en om skolbibliotek). Det sägs att programmen inte ska vara 

målgruppsinriktade, men det �nns åtskilliga ”barnämnen” 

som skulle platsa på Biblioteksdagarna till exempel den hög-

aktuella frågan om bibliotekens roll i de samhälleliga sats-

ningarna på att förbättra barns läsförmåga och stimulera 

barns läsning överhuvudtaget. 

Resultatet av konferenser kan diskuteras, det är kanske inte 

den bästa formen av spridning, men då behövs det andra 

idéer om hur det kan gå till. Nytänkade efterlyses! I Kalmar 

län har länsbiblioteket exempelvis spelat in en föreläsning 

om barnperspektivet som har använts för så kallade bredd-

seminarier med hela personalen på kommunbiblioteken. All 

personal måste få relevanta baskunskaper och delta i diskus-

sionen för att barnperspektivet, barns perspektiv och barns 

rättigheter på biblioteken ska kunna utvecklas. Ett stort pro-

blem är att några läns- och regionbibliotek inte har någon 

konsulent med särskilt ansvar för barnverksamheten.

Specialist eller generalist?

De senaste tio åren har det pågått en diskussion om förhål-

landet mellan specialister och generalister.14 Var och i vilken 

utsträckning behövs specialister och när fungerar generalis-

ter lika bra, eller bättre? På de allra minsta biblioteken behövs 

generalister, alla måste medverka i all verksamhet. På större 

bibliotek borde specialisterna tas tillvara bättre. I många bib-

liotek har i stället den andel av arbetstiden som barnbibliote-

karien kan ägna åt sitt ansvarsområde skurits ner och ibland 

har inriktningen mot generalister drivits så långt att det i 

princip inte �nns någon barnbibliotekariefunktion längre. 

Liknande konsekvenser kan följa av organisationsformer där 

målgrupper suddas ut och ”alla ska göra allt”. Där �nns det 

en stor risk att allas ansvar blir ingens ansvar och att ingen 

har den kunskap som behövs för att bedriva ett framgångs-

rikt utvecklingsarbete. Fokusgrupper med föräldrar och för-

14 Se exempelvis Från medieplanering till verksamhetsutveckling: biblio-
tekets roll i barns och ungdomars kunskapssökande. (2009). Lund: Btj., s. 48f.
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skolepersonal visar också att expertkunskaper om exempelvis 

barn- och ungdomslitteratur efterfrågas. 

Om barnbiblioteksverksamheten ska kunna utvecklas 

måste det �nnas någon på biblioteket som har ansvar för 

barnverksamheten, som har djupare kunskaper och större 

intresse för den, någon som får möjlighet att fortbilda sig på 

olika sätt och får stöd i att exempelvis driva projekt. Det �nns 

många exempel på att barnbibliotekarier deltar i projekt med 

obe�ntligt stöd från ledning och övrig personal, något som 

Amira So�e Sandin tar upp i Barnbibliotek och lässtimulans.15 

Rum för barn?

En rad nya bibliotek har byggts eller byggts om de senaste 

åren. Det är ett bra tillfälle att göra en tydlig satsning på att 

tillvarata och lyfta fram barns rättigheter i lokalen, men ty-

värr ser man ganska sällan spår av Barnkonventionen i de nya 

biblioteken. Sådana spår kan vara en rimligt stor yta, som för-

utom enskilda barn och medierna även rymmer barnvagnar, 

syskon, föräldrar och barn i grupp. Ett avskilt grupprum som 

barnavdelningen kan använda borde vara självklart. Inte ens 

så grundläggande saker som låga bokhyllor och exponering 

i barnhöjd eller bord och stolar i småbarnshöjd �nns alltid 

på de nya biblioteken, eller datorer avsedda för barn. Få nya 

bibliotek exponerar bilderböckerna så att barnen kan se hela 

den spännande omslagsbilden, trots att detta har diskuterats 

i åtskilliga år, utan de traditionella bilderbokslådorna domi-

nerar inredningarna. 

Här �nns uppenbarligen ett stort problem som har med 

maktförhållanden och in�ytande att göra. Planeringen sker 

på ett högre plan i hierarkin, där barnbibliotekarien och 

kanske även biblioteksledningen, de som ska bevaka barn-

perspektivet, har svårt att göra sin stämma hörd. Det �nns 

också en ovana hos barnbibliotekarierna att formulera sig så 

att arkitekterna förstår och en tro på att det räcker med att 

man påpekar en sak muntligt. Många vittnesmål �nns från 

barnbibliotekarier som ansett sig helt utan in�ytande i pla-

neringen, trots bra formuleringar i lokalprogram och andra 

styrdokument. Men barnbibliotekarierna måste vara medvet-

na om att alla synpunkter under processens gång ska fram-

föras skriftligt, att kanalerna till arkitekter och beslutsfattare 

måste fungera och att man måste kontrollera att synpunkter-

na verkligen har framförts och att rätt personer har fått veta 

rätt saker. Ett bevis på att planeringsarbetet inte har fungerat 

är alla de barnavdelningar som har måst byggas om ganska 

snart efter invigningen av nya eller ombyggda lokaler. Goda 

15 s. 230f.

kunskaper, en egen vision, en engagerad biblioteksledning 

och en mycket mera offensiv hållning från barnbibliotekari-

ernas sida krävs alltså! 

I idealfallet är även barnen med i planeringen av bibliote-

ket och tillmäts betydelse i planeringen. Under planeringen 

av Nytt stadsbibliotek i Stockholm (det som borgarrådet 

Madeleine Sjöstedt självsvåldigt beslöt att stoppa) använde 

arkitekten Stefan Peterson en metod för barns in�ytande, 

som sedan också har använts i Mölndal och som vore värd 

en större spridning. Ofta �nns ambitionen att ta tillvara barns 

perspektiv men många gånger stannar det vid halvhjärtade 

ansatser, som inte får några synliga resultat i rummet. 

Exempel på hur barns perspektiv kan synas i själva biblio-

teket är exponering av enskilda barns egna alster (inte bara 

utställningar av förskolegrupper), barnrättshyllor och ”Mitt 

val”-hyllor, där barn får ställa ut sina bästa böcker eller nå-

got annat som de tycker är intressant. Mycket sällan ser man 

sådana inslag.

Vissa bibliotek inrättar särskilda småbarnsrum och andra 

har inrättat särskilda avdelningar för lite äldre barn. För de 

bibliotek som har utrymme ger det möjlighet att anpassa 

miljön och verksamheten bättre för målgrupperna. Så kallade 

meröppna bibliotek kan erbjuda god service till vuxna besö-

kare men är stängda för yngre barn. Andra mer fantasifulla 

lösningar som gynnar barnen, exempelvis samarbeten med 

andra aktörer, bör väljas. Nedlagda biblioteks�lialer drabbar 

också barnen.

Biblioteksledningens roll

Ett framgångsrikt arbete med Barnkonventionen står och 

faller med biblioteksledningens kunskaper. Brist på djupare 

förståelse beror oftast inte på ointresse, tvärtom, det �nns 

en stor välvillighet och uttalas många vackra ord om barn-

verksamheten och barnbibliotekariens insatser. Men tyvärr 

är denna retorik ofta till intet förpliktigande. Eller hur ska 

man annars tolka att barnverksamheten inte får rimlig andel 

av verksamhetens resurer? ”Prioritering” i målsättningar och 

verksamhetsplaner måste betyda något konkret. Man måste 

de�niera vad prioritering innebär på det enskilda bibliote-

ket. Ska barn prioriteras i förhållande till sin andel av be-

folkningen, sin andel av lån, besökarantal eller deltagande i 

program? Eller enligt något annat kriterium? I vilka avseen-

den ska barn prioriteras? Alla eller bara i vissa? Biblioteken i 

Botkyrka prioriterar barnen genom sin tydliga inriktning på 

barn och unga, språkstöd och mångspråkighet, vilket drivs av 

enhetscheferna och som bland annat resulterat i många barn-

bibliotekarier. Detta är typiska ledningsfrågor och ledningen 
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måste ta ställning och ta hand om de kon�ikter som kan upp-

stå, åtminstone på vissa bibliotek. De skenande kostnaderna 

för e-böckerna väcker exempelvis barnbibliotekariernas far-

hågor. Flytande bestånd har blivit vanligare, men missgyn-

nar barnbiblioteken och bör förbehållas vuxenmedierna. De 

delar av bibliotekens hemsidor som vänder sig till barn är 

ofta mycket torftiga och det är tydligt att inte tillräckligt med 

resurser avsätts. Och det är ledningens uppgift att se till att 

hela personalen har grundläggande kunskaper om Barnkon-

ventionen och att man tillsammans diskuterar hur det lokala 

biblioteket kan följa den. 

Biblioteksledningarna behöver både kunskaper och verk-

tyg. Om inte kommunen erbjuder fortbildning om Barnkon-

ventionen �nns sådan att hämta exempelvis på kurser utanför 

bibliotekssfären. Verktyg kan vara metoder för kartläggning-

ar, utvärderingar, barnkonsekvensanalyser och barnbokslut. 

(Om barnkonsekvensanalyser hade gjorts kanske inte antalet 

nedlagda bibliotek hade varit så stort?) God hjälp �nns också 

på Barnombudsmannens hemsida.

Metodutveckling

Ett stort problem är att metoderna för att ta tillvara barns 

åsikter är dåligt utvecklade och inte tillräckligt prövade. Läns-

biblioteken i Mellansverige har bedrivit ett systematiskt ut-

vecklingsarbete16 men ingen tar ansvar för att erfarenheter 

16 Se Ett steg till: en metodbok för biblioteksutveckling: Tvinningprojektets 
slutrapport (2009). Stockholm: Regionbibliotek Stockholm. Region-
bibliotek Stockholms skriftserie 3. Tillgänglig via Regionbibliotek 
Stockholms hemsida under Publicerat.

som andra bibliotek har gjort sammanställs och de bidrar 

därför inte till utvecklingen. Ett exempel är fokusgrupper. Det 

är en metod som numera många bibliotek har använt men 

där erfarenheterna inte tas tillvara, vilket har fått till följd att 

kunskaperna inte fördjupas och resultaten inte tolkas så som 

metoden förutsätter. Jag har också tidigare påpekat att ingen 

tar ansvar för att spara projektrapporter och annat så kallat 

grått material, som kan vara värdefullt för kunskapsbyggan-

det.17

Summering

Listan över hinder kan göras längre men sammanfattningsvis 

behövs följande insatser för att Barnkonventionen ska få ge-

nomslag på folkbiblioteken:

•	 Djupare kunskaper hos biblioteksledningen

•	 Organisation med tydligt målgruppsansvar

•	 Bättre kunskaper och högre medvetenhet hos all bib-

liotekspersonal

•	 Mera forskning

•	 Effektivare informationsspridning

•	 Mera metodutveckling

•	 Verkligt in�ytande för barnbibliotekspersonalen i lo-

kalplaneringen

Vem tar ledningen?

17 Lundgren, Lena (2011). ”På vems bord?”. Biblioteksbladet 
2001:06/07, s. 54.

Biblioteket TioTretton i Kulturhuset i Stockholm vänder sig uteslutande till ålders-
gruppen 10-13 år. Varken äldre eller yngre barn – inte heller vuxna – är välkomna. 

Foto: Kulturhuset i Stockholm
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Mina 
barnbibliotek
Eleonor Pavlov, bibliotekarie

Jag har många goda minnen av biblioteksbesök från min 

egen uppväxt. Jag minns bibliotekarien som följde med mig 

och låste upp Värmlandsrummet på stadsbiblioteket i Karl-

stad när jag nio år gammal ville läsa om Selma Lagerlöf. Jag 

minns hur jag varje sommar tog bibliotekskorgen med mig 

när mamma körde mig till biblioteket i Sjöbo och hur jag 

bläddrade i kortkatalogen för att hitta de böcker jag ville ha 

och sen fyllde korgen till bredden. Jag minns när vi gick med 

klassen till vår lokala �lial på mellanstadiet och satt där och 

läste Kamratposten. Jag minns barnbibliotekarien som kom till 

min högstadieskola och bokpratade i aulan när vi gick i åttan. 

Jag minns känslan av att strosa omkring på skolbiblioteket på 

gymnasiet och botanisera bland hyllorna. Det, och mycket 

mer, minns jag från alla de gånger jag besökte bibliotek när 

jag växte upp. Positiva minnen från �era olika bibliotek, i 

�era olika städer.

Jag tänker ibland på det nu när jag själv arbetar på biblio-

tek. Jag har jobbat en del på barnavdelningar och mött barn 

i alla åldrar, från alldeles färska små krabater i barnvagnar 

eller burna av sina föräldrar till gängliga tonåringar och allt 

däremellan. Jag tänker på min roll som bibliotekarie. Hur gör 

jag för att dessa barn ska få lika �na minnen som jag? Hur kan 

jag bidra till att de ska trivas på biblioteket? 

Folkbibliotek ska vara till för alla säger bibliotekslagen, 

men det är inte alltid så enkelt i praktiken. Det handlar om 

tillgänglighet, att det faktiskt ska vara möjligt att komma dit. 

För vissa människor är det långt till biblioteket, både i fysiskt 

avstånd och mer symboliskt. Det är inte alla som känner sig 

välkomna och hemma på biblioteket, och det är något som 

jag tror är viktigt att komma ihåg. Ibland behöver vi kanske 

vara mer tydliga om vad vi faktiskt kan erbjuda när det gäller 

såväl kompetens som material. Att det �nns mängder av kun-

niga bibliotekarier ute i landet som använder alla medel för 

att skapa en trivsam miljö och läsglädje.

Det görs mycket för att uppfylla kraven om att ägna ”sär-

skild uppmärksamhet åt barn och ungdomar”, som det står 

i bibliotekslagen. Det är sagostunder, bokprat, klassvisningar 

och mycket annat, både analogt och digitalt. Det var länge-

sedan bibliotek bara handlade om böcker, om det någonsin 

har varit så. Bibliotek är så mycket mer, en mötesplats och en 
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plats för kunskap även bortom böckernas värld. Biblioteken 

kan erbjuda – och erbjuder – många gånger saker som kan-

ske ibland ligger utanför det huvudsakliga uppdraget.

Ibland tänker jag att det är fantastiskt när jag hör och ser 

vad som faktiskt görs. Vilka resurser det �nns! Men jag kan 

också tänka på de faktiska resurserna, på tråkigheter som tid 

och pengar, och att det är svårt att få det att räcka till. Jag tror 

att många ibland gör mer än de orkar och har råd med, det 

är något som jag har hört från �era kollegor på olika håll. ”Vi 

vill ju så gärna”, säger de. ”Barnen tycker ju så mycket om 

det.” Medan de i nästa andetag pratar om stressig arbetsmiljö 

och minskade ekonomiska resurser.

Det borde vara självklart att uppdragets tyngd speglas i de 

resurser som ges, men det är nog tyvärr sällan en verklighet i 

någon offentlig verksamhet. Det är många som ska ha del av 

samma kaka, och kakan blir inte större, utan snarare tvärtom, 

när skattesänkningar prioriteras framför vad som skulle be-

hövas för att istället öka välfärden. Målgrupper tvingas ibland 

ställas mot varandra, vuxna mot barn, barn i en ålder mot 

barn i en annan. Det är svårt att ge till alla. Boktuggande 

småbarn ska få �nnas till på samma villkor som bokslukande 

tweenies.

På biblioteket där jag för tillfället jobbar har barnavdel-

ningen delats upp på tre. Där den gamla barn- och ung-

domsavdelningen tidigare låg �nns nu barnavdelning för de 

yngsta, för barn mellan ungefär 0 och 8 år. Utöver denna 

�nns tweeniesavdelningen för dem som är 9–12 år, och slut-

ligen ungdomsavdelningen för de äldsta. Fördelen är att det 

går att anpassa både miljö och innehåll till de olika åldrarna, 

nackdelen är att inga grupper är så homogena att det går 

att tillfredsställa allas behov. Det är också en nackdel att av-

delningarna ligger långt ifrån varandra, rent fysiskt. Det är 

problematiskt att många familjer har barn i varierande ålder 

och måste dela på sig. Många gånger har jag skickat iväg en 

låntagare från en avdelning till en annan och varit tveksam 

till om hen verkligen kommer fram. Tyvärr har vi sällan tid 

och möjlighet att följa med och lämna över, ens när det känns 

som om det skulle behövas. 

Även om nackdelarna överväger i en sådan här enkel upp-

räkning är det dock så att vi har två väldigt populära och 

välbesökta barnavdelningar (de för de yngre barnen, den för 

de äldsta är tyvärr ännu inte lika attraktiv, även om det tro-

ligtvis kommer ändras när den också får nytt utseende inom 

kort), vilket självklart är positivt. Vi har ofta många besökare, 

ibland till och med på gränsen till vad vi klarar av, om vi ska 

utgå från ljud- och stressnivån. Samtidigt kan det ibland kän-

nas som om vi fungerar som lekplats och biblioteken som 

läsfrämjande miljö känns långt borta. Vad är egentligen vår 

uppgift? Vad är ett bibliotek? Ska vi vara läsplats – som jag 

hörde en förälder uttrycka det – eller lekplats?

Jag tycker inte att det nödvändigtvis måste vara ett pro-

blem att besökare använder biblioteket till annat än att läsa 

och låna böcker. Det måste inte �nnas en motsättning mellan 

biblioteket som mötesplats och det lässtimulerande uppdra-

get. Dock kan jag tycka att det är problematiskt när jag vid 

vissa tillfällen nästan önskar att besökare gick någon annan-

stans, eftersom det känns som om de hindrar mig från att 

sköta mitt jobb. När föräldrar låter sina småbarn slita ut böck-

er ur bilderbokstrågen och lämnar stora bokhögar som jag 

måste plocka upp från golven för att över huvud taget kunna 

komma fram. När jag gång på gång måste säga till barn att 

ta det lugnt så att de inte skadar sig själv eller andra. När jag 

för femtioelfte gången plockar fram en Ipad till någon, men 

knappt ens minns senast jag �ck komma med ett boktips. När 

det känns som om jag förväntas vara något annat än det som 

jag faktiskt är utbildad till.

Det är roligt att arbeta på ett bibliotek som är omtyckt, 

men trots att jag bara har varit några år i branschen kan jag 

ibland bli rädd för att jag inte ska kunna jobba med det som 

jag vill och tror behövs. Hur kommer det se ut i framtiden? 

Kommer det �nnas resurser? Kommer jag kunna jobba med 

att förmedla läsupplevelser, eller mest bara vara fritidsfrö-

ken? Vem kommer ha tillgång till biblioteken? Till materialet? 

Kommer vi hinna med? Kommer jag orka? Men så kommer 

det en guldkornsstund. Som de fyra syskonen som hjälps åt 

att hitta böcker tillsammans med min hjälp. Som vännerna 

som kryper upp i kojan och sitter och spelar dataspel sida 

vid sida. Som hen som stolt kommer tillbaka och berättar att 

hen minsann läst hela boken som jag tipsat om. Som det lilla 

barnet som förnöjt sitter i knät på en mor- eller farförälder 

och bläddrar i en bok. Allt det där som ändå gör att jag orkar. 

Som får mig att minnas mina egna �na biblioteksstunder och 

påminner mig om varför jag vill göra det här. 



14  — BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 3 2013



BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 3 2013 — 15



16  — BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 3 2013

Svarta och bruna barn i 
litteraturen 
Lena Grönlund, bibliotekarie och Anna-Stina Takala, verksamhetsutvecklare

Det är viktigt för alla barn att se sig själva i världen, vilket 

bland annat inkluderar att hitta förebilder som liknar dem 

själva. Att barn kan känna sig representerade i barn- och ung-

domslitteraturen är av stor betydelse. Det stärker självkänslan 

och säkert ökar det också motivationen att läsa och ta del av 

litteratur och andra kulturuttryck. Samtidigt kan det i för-

längningen vara förödande för barn att mötas av bilder där de 

stereotypiseras utifrån historiskt belastade karikatyrer.

Webbplatsen Resurssida.se har därför skapats av bibliote-

karien Lena Grönlund, som en hjälp för bibliotekarier, lärare 

och föräldrar att hitta litteratur som kanske annars kan för-

svinna i det övriga utbudet. Det är litteratur med icke-vita ka-

raktärer, med särskilt fokus på målgruppen bruna barn med 

afrikanska rötter. Listan som följer nedan utgör ett urval av 

de titlar som presenteras på Resurssida, så läs gärna mer om 

dem där! Webbsidan är under uppbyggnad.

Resurssida.se och Lena Grönlund har 2013 tilldelats fack-

förbundet DIK:s utvecklingsstipendium Creo.

Hcf, småbarnsberättelser och sagor
Polly Alakija: Ta fast geten (2002)

Abbyan Ali: Kugi älskar alfabetet (2013)

Kathleen Almant: Sixten går på pottan (2012)

Meshack Asare: Fredens trummor (2010), Trumgubbens hemlighet 

(2010)

Henriette Barkow: Det är min mamma (2006)

Anna Bengtsson: En hög med snö (2012)

Helena Bross: Nattspaning (2010), Ficktjuvar i centrum (2011), Katt i 

centrum (2012), Mystiska ladan (2014)

Niki Daly: Ta det lugnt Songolo (2001), Kwela Jamela och Julia (2001) 

Kwela Jamela, Afrikas drottning (2002), Kwela Jamela var är du? 

(2004), Ruby sjunger blues (2005), Kwela Jamela fyller år (2006), 

Kwela Jamela får en sång (2009), Söta Salma (2012)

Dogge Doggelito: Izzy & gänget (2011), Izzy & gänget – lata dagar 

(2011), Izzy & gänget – vänskapen växer (2012)

Bengt-Erik Engholm: Vega i vågorna (2012)

Christian Epanya: Papa Diops taxi (2006)

Mylo Freeman: Prinsessan Arabella har födelsedag (2011), Prinsessan 

Arabella börjar skolan (2011), Alla �ickor är prinsessor (2011), Zaza 

och pottan (2011), Zaza ska sova (2011), Zaza leker doktor (2011)

Christophe Gregorowski: Flyg, örn, �yg! (2000)

Mari Grobler: Trolleritäcket (2004)

Mary Hoffman: Emma och hennes familj (1998)

Mhlobo Jadezwein och Hanna Morris: Tshepo Mde är tillräckligt 

lång (2010)

Virginia Kroll: Massajerna och jag (2004)

Elly van der Linden: Var är Lizzy? (2007)

Ann-Christine Magnusson: Här kommer Upp�nnarJohanna! (2007), 

Upp�nnarJohanna och skrämselmaskinen (2009)
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Mandelas sagobok : Nelson Mandelas favoritsagor för barn (2003)

Åsa Mendel-Hartvig: Tesslas mamma vill inte! (2010), Tesslas pappa 

vill inte! (2011), Orättvist! (2012)

Ingrid Mennen: En enda rund måne – och en stjärna för mig (1994)

Jeanette Milde: Noah och bästa grejen (2010)

Kristina Murray Brodin: Maskerad (2009), Varför gråter pappan? 

(2011)

Dominique Mwankumi: Gatans prins (2011)

Marie Oskarsson och Jeeva Ragunath: Umas hemlighet (2009)

Linda Pelenius: Lillasyster är ett monster, 2012

Joanna Rubin Dranger: Nell leker inne (2009), Räkna med Nell 

(2009), Nell på våren (2010) Nell på sommaren (2010), Nell på hös-

ten (2010), Nell på vintern (2010)

Pamela von Sabljar: Vilken är din favoritsak? (2008)

Agneta Slonawski: Esraa från Alexandria i Egypten (2007)

Malin Stehn: Klubb S.O.S räddar en tant (2012), Klubb S.O.S har hund-

kalas (2012), Klubb S.O.S. fångar ett spöke (2013), Klubb S.O.S på 

pappajakt (2013), Klubb S.O.S öppnar snigelhotell (2013)

Dianne Stewart: Tulani och solen (1996)

Eva Susso: Rita (1995), Babo pekar (2010), Den mystiska fyren (2011)

Johanna Thydell: Det är en gris på dagis (2012)

Anna-Clara Tidholm: Simons anka (2008)

Sarah Vegna: När Charlie skulle gå hem (2011), När Charlie skulle gå till 

dagis (2011), När Chalie skulle gå och lägga sig (2011)

Siv Widerberg: Bråttom-bråttom (1996), Kuddar, kuddar, kuddar 

(2003), Snö, snö, snö (2004), Räkna med tvillingarna (2005), Änglar, 

tomtar, hjärtan, glitter (2006)

ufHe, engelskspråkiga 
småbarnsberättelser och sagor
Cheryl Willis Hudson: Bright Eyes, Brown Skin (1991)

Hcg, skönlitteratur för mellanåldern
Bene Batako: Kumba (2012)

Tomas Blom: Förtortsungar (2006)

Maryse Condé: Där Joliba gör en krök (2007)

Mandé Alpha Diarra och Marie-Florence Ehret: Äventyr i Bama-

ko (2012)

Deborah Ellis: Vägen till himlen (2005)

Douglas Foley: Habib: meningen med livet (2005), Habib: friheten mi-

nus fyra (2005), Habib: Paris tur och retur (2006), Habib: på farligt 

vatten (2007), Habib: tre gånger guld (2008), Habib: änglar här och där 

(2008), Habib: långt långt borta (2010), Habib: borta bra, hemma bäst 

(2011), Habib: slutet är nära (2013)

Kajsa Gordon: Kärlek och dynamit (2008), Våga och vinn (2010) 

Lin Hallberg: Kärleksboken (2008),

Kristian Hallberg: Klass 1 Rönnen (2013)

Alexander McCall Smith: Akimbo och elefanterna (2005), Akimbo 

och lejonen (2005), Akimbo och krokodilmannen (2005), Akimbo och 

ormarna (2008), Akimbo och bambianerna (2009),

Henning Mankell: Eldens hemlighet (1995)

Claes Nero: Gangster-rapp (2011)

Dee Phillips: I mål (2010) 

Christina Wahldén: Glasögonklubben (2006), Snöspöket (2007), Mid-

sommartavlan (2008)

uHc/uHce, skönlitteratur för ungdom
Cherie Bennett: Våga och vinna (1997)

Linzi Glass: Rubinröd (2009)

Janne Lundström: Den dödes dotter (2010)

Henning Mankell: Eldens gåta (2001), Eldens vrede (2007)

Cannie Möller: Lucia (1994)

Beverly Naidoo: På andra sidan sanningen (2004)

Philip Pullman: Ginnys rike (2007)

Bali Rai: Sprickan (2008)

Simonette Schwartz: Saba: sanningar och lögner (2010)

Eva Susso: Vvianne – är du lycklig nu? (2005), Vivianne – är du kär 

nu? (2006), Vivianne – är du vuxen nu? (2007), Street (2010), Funk 

(2010), Break (2010)

Anders Trense: Naserian (2009)

Mats Wahl: Vinterviken (2000)

Christina Wahldén: Om ni bara visste (2011)

Michael Williams: Spela för livet (2012)

Hci, tecknade serier
Eyoum Nganguè: En evighet i Tanger (2007)

Marguerite Abouet: Aya från Yopougon (2010)

Facklitteratur
Från förort till framgång : 26 berättelser ur verkligheten (2011)

Gunilla Lundgren: Rinkeby 163, världens by (2013)

Fabrizio Silei: Rosas buss (2013)
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Barn- och ungdomsböcker  
med hbtq-tema
Eleonor Pavlov, bibliotekarie

Nästan varje gång jag jobbar på barnavdelningen är det nå-

gon som kommer och frågar efter Martin Widmarks böcker 

om detektivduon Lasse och Maja. Astrid Lindgrens popula-

ritet verkar aldrig ta slut, och Alfons, Pettson, Mamma Mu, 

Max och Totte kan väl vid det här laget räknas till någon slags 

barnbokskanon som de �esta känner till. Visst lånas det an-

dra böcker också, men ibland kan det kännas som om det är 

samma gamla �gurer som efterfrågas mest.

Lena Grönlund och Anna-Stina Takala beskriver i anknyt-

ning till listan med svarta och bruna barn i litteraturen hur 

viktigt det är med igenkänningsläsning och att barn och 

ungdomar ska kunna hitta sig själva i böckernas värld. Även 

om Svenska barnboksinstitutets senaste Bokprovning visar att 

det blir ”vanligare och vanligare för författarna att utfors-

ka gränser och försöka eliminera eller �ytta dem” upplever 

många att barnböcker fortfarande i stort präglas av traditio-

nella mönster.

Listan som jag har sammanställt är ett urval av barnböcker 

med hbtq-tema. I vissa av böckerna är temat mer uttalat, i 

andra bara en bihandling; några böcker handlar om iden-

titetssökande och är mer problematiserande, medan andra 

behandlar temat mer i förbigående. Jag tycker att båda de-

larna är viktiga. Och framför allt är det viktigt med alternativ 

och att synliggöra böcker som beskriver olika verkligheter. 

Genom att arbeta mer aktivt med att exponera alternativ till 

Alfons och hans vänner kan vi bibliotekarier vidga barnboks-

världen för många barn.
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Hcf, småbarnsberättelser och sagor
Isak Fearon: Prinsen och pojken (2013)

Karin Frimodig och Sara Berg: Kim och Skrutten (2009)

Åsa Karsin: Pinsamt värre, Krille (2010)

Anneli Khayati: Kärlek med Vilma och Loppan (2011)

Pija Lindenbaum: Else-Marie och småpapporna (1990), Lill-Zlatan och 

morbror raring (2006), Kenta och barbisarna (2010)

Minna Lindeberg: Allan och Udo (2011)

Jesper Lundqvist: Kivi & monsterhund (2012), Kivi & den gråtande 

goraffen (2012)

Justin Richardson: Välkommen Tango (2012)

Sara Stridsberg: Mamman och havet (2012)

Eva Susso: Den magiska hajtanden (2010), Den mystiska fyren (2011)

Anna-Clara Tidholm: Min familj (2009)

Stina Wirsén: Vem är var? (2012)

Hcg, skönlitteratur för mellanåldern
Moa-Lina Croall: Jag blundar och önskar mig något (2012)

Kerstin Gavander: Loppan och isprinsessan (2003)

Lotta Löfgren-Mårtenson: Typ jättekär, liksom! (2007)

Ulf Nilsson: En halv tusenlapp (2005)

Ulf Stark: Dår�nkar och dönickar (1984)

David Walliams: Dennis hemlighet (2013)

uHc/uHce, skönlitteratur för ungdom
Åsa Anderberg Strollo m.�.: Het (2012)

Tamara Bach: Från en annan planet (2005)

Peter Barlach: Fifteen Love (2011)

Julie Burchill: Sugar Rush (2010)

P. C. Cast och Kristin Cast: Gömd (2013)

Aidan Chambers: Dansa på min grav (1983), Tullbron (1993)

Niclas Christoffer: Som Zlatan fast bättre (2012)

Inger Edelfeldt: Duktig pojke (1977)

Maja Hjertzell: Henrietta är min hemlighet (2005)

Hanna Jedvik: Kurt Cobain �nns inte mer (2012)

David Levithan: Ibland bara måste man (2007), En bit av mig fattas 

(2011), Jag, en (2013)

Håkan Lindquist: Dröm att leva (1996), I ett annat land (2006), Regn 

och åska (2011)

So�a Nordin: Det händer nu (2010)

Hans Olsson: Smitvarning (1999), Inga bomber över Skärholmen 

(2003)

Annika Ruth Persson: Du och jag, Marie Curie (2003)

Carol Rifka Brunt: Låt vargarna komma (2013)

Johannes Sandreyo: Ung bög och jävligt kär (2010)

Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren: Cirkeln (2011), Eld 

(2012), Nyckeln (2013)

Katja Timgren: Det jag inte säger (2004)

uHc (lättläst)
Per Alexandersson: Bögslungan (2008), Ditt äckel! (2013)

Joanna Kenrick: Hemligt kär (2011)

Mårten Melin: Jag ser dig (2009), Ska vi ses? (2013)

uHe, engelskspråkig skönlitteratur för 
ungdom
Cris Beam: I am J (2011)

Nancy Garden: Annie on my mind (1982)

Rachel Gold: Being Emily (2012)

Julie Anne Peters: Luna: a novel (2004)

Benjamin Alire Sáenz: Aristotle and Dante discover the secrets of the 

universe (2012)
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Sommarboken
Karin Eggert, barnbibliotekarie i Gamlestaden i Östra Göteborg och koordinator för Sommarboken 2013

2011 kom Åse Hedemarks rapport Barn berättar. En studie av 

10-åringars syn på läsning och bibliotek (Svensk Biblioteksförening). 

Barnen som deltog i undersökningen gav uttryck för att läs-

ning i skolan upplevs som tråkig. Men det kom också fram 

att de tycker att det är roligt att prata om vad de läst. Denna 

rapport gav Eva Fred och Katarina Dorbell på Kultur i Väst 

inspiration för att hitta på konceptet Sommarboken. 

Sommarboken innebär att deltagande bibliotek får till-

gång till ett kampanjmaterial bestående av sommarbokslådor, 

vepor och fria loggor. I gengäld förbinder sig biblioteken att 

ha sommarboks�kor som ger barnen möjlighet att prata om 

böcker. Det har också funnits en sommarboksbwebb. Förra 

året prövade man för första gången med pilotbibliotek. I år 

deltog över 30 kommuner och 3000 boklådor har funnit 

sina barn. 

Jag har haft möjligheten att arbeta som koordinator för 

Sommarboken i år. I tjänsten har jag haft möjlighet att hälsa 

på när en del bibliotek haft sina sommarboks�kor. Jag har 

mött kompetenta bibliotekarier och läshungriga barn. På de 

allra �esta bok�kor jag besökt har det varit mellan 12 och 

27 barn. På ett bibliotek kom det inga barn, men det tror 

vi beror på att det var fredag klockan tolv den första riktigt 

soliga veckan. På Götene bibliotek hade man planerat som-

marboks�kor varje vecka. En vecka var det lite tunt, men det 

kom alltid några barn. Av de rapporter jag fått och efter vad 

jag själv sett är det svårt de�niera Sommarboken som något 

annat än en succé.

Det är så mycket som är bra med Sommarboken. Det ge-

mensamma kampanjmaterialet, som är mer konkurrenskraf-

tigt än sådant som vi barnbibliotekarier brukar knåpa ihop 

själva, det färdiga konceptet, men också möjligheten för 

barnen att möta andra läsare. Att läsa är i dag inte ett lika 

självklart val som innan datorspelen �ck inträde i barns liv. 

Därför måste man hitta på nya strategier för att få barn in-

tresserade av läsning. Viktigast av allt är kanske att inte ha en 

strategi utan �era. Den gemenskap som sommarboks�korna 

möjliggör tror jag de�nitivt är en bra strategi. I år kanske 

det mest varit redan intresserade som deltagit. Det är väl så 

de �esta rörelser startar; först några initierade som skapar en 

gemenskap som upplevs som attraktiv och därför drar till sig 

�er. Men redan i år har jag pratat med barn som fått ett större 

läsintresse tack vare Sommarboken. 

Sommarboken ger också en möjlighet för bibliotekari-

erna att spetsa sin kompetens, att verka själva utan krav eller 

tidigare speci�kationer från skolan. En viktig tanke i Som-

marboken är att man skall utveckla genom att utvärdera. I 

Amira So�e Sandins Barnbibliotek och lässtimulans (2011) är slut-

satsen att folkbibliotekens utvärderingar av sina lässtimule-

rande projekt mest fokuserar på vad som gått bra. Men för 

den progressiva utveckling som nu krävs behöver man också 

våga analysera vad som inte fungerar. Tanken är att Sommar-

boken skall utvecklas av utvärderingarna och få barnbiblio-

tekerierna att våga se det negativa i ett nytt sken, som något 

utvecklingsbart. 

Vad jag mött på mina besök på sommarboks�kor är kom-

petenta barnbibliotekarier som alla tänkt själva och byggt 

Flickan på bilden heter Klara Sievers. Hon har deltagit i Sommarboken på Lin-
néstadens bibliotek i Göteborg. I sommar har hon fyllt på sin sommarbokslåda och 
läst ungefär femtio böcker. Här i Italien med en glass och Bröderna Lejonhjärta.



BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 3 2013 — 21

upp egna modeller för sommarboks�kor efter sin egen spe-

ci�ka lokalkännedom. Men det ställer också många frågor.

Hur kommer det sig att all denna fantastiska kompetens som 

barnbibliotekarierna har ständigt kommer i skymundan? Att 

kompetensen �nns tror jag beror på att barnbibliotekarieyr-

ket är ett drömyrke för många och att det krävs en del för att 

få jobb. Att vi kommer i skymundan kanske beror på att vi 

arbetar som skolans lakejer, får vänja oss vid att arbeta un-

der deras krav. I östra Göteborg där jag jobbar till vardags 

står det med i bibliotekens mål att vi skall hjälpa skolorna att 

uppnå skolresultat. Med tanke på att det numera även är lag 

på skolbibliotek så tycker jag snarare att vi på folkbiblioteken 

borde vara friare att nå läsare utanför skolan genom att locka. 

Det är inget fel med de strategier som skolan har för att höja 

läskunnigheten. Men eftersom läskunnigheten går ner så be-

hövs det också andra strategier. Därför borde folkbiblioteken 

ha egna strategier, där läsning görs till något annat än en del 

av skolplanen och ger möjligheten att forma läsning till ett 

äventyr. Då ges barn inte bara möjligheten att upptäcka läs-

ning som något lustfyllt utan bidrar även med gemenskap åt 

de som redan är läsintresserade.

Att våga forma barnbiblioteksverksamhet genom exklu-

sivitet tror jag också är en väg. Genom att samarbeta med 

skolan så når man alla barn, men hur bra har det egentligen 

lyckats? Vad innebär det att lyckas med en barnverksamhet? 

Ibland kanske man måste våga misslyckas för att veta. 
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Pojkars läsning
Kåkå Olsen, kultur-, biblioteks- och informationsvetare

Debatten om barns och ungdomars läsning har inte sällan genusmässiga 
förtecken. Det är inte bara barns läsning som diskuteras, utan pojkars och 
�ickors. Kåkå Olsen har i en masteruppsats i biblioteks- och informations-
vetenskap analyserat debatten om läsning i kölvattnet av Litteraturutredningen. 
Hon �nner att talet om problemen med pojkars läsning står i nära förbund med 
talet om den goda litteraturen – och manar till diskursbrott.

Pojkar, män, manlighet och pojkars och mäns läsning har 

varit på tapeten en del de senaste åren. Pojkar och män läser 

inte, påstås det ibland, eller så läser de, men de läser ”fel” sa-

ker. De väljer krigslitteratur framför skönlitteratur, författare 

av manligt kön framför författare av kvinnligt kön och fantasy 

och sci-� i stället för mer verklighetsanknuten skönlitteratur, 

vilket betraktas som problematiskt. I skolan ska skillnaderna 

mellan pojkars och �ickors skolresultat jämnas ut genom att 

pojkar motiveras till skönlitterär läsning,1 vilket tillsammans 

med det ofta förekommande begreppet ”antipluggkultur” 

bär budskapet att det är pojkarna själva – inte skolan – som 

bär ansvaret för sina skolprestationer och att pojkar kan räd-

das medelst �n skönlitteratur om de bara rättar sig i ledet.

Pojkarna halkar efter, det är sant, men ligger inte den 

egentliga räddningen kanske snarare i att vidga de�nitionen 

1 Sverige. Litteraturutredningen (2012). Läsandets kultur: slutbe-
tänkande. SOU 2012:65, s. 72.

Foto: Andrea Hofmann
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av ”läsning” och släppa in även pojkars intressen och prefe-

renser?

De föreställningar vi har och hur vi pratar om dem på-

verkar våra problemformuleringar och förhållningssätt. I 

konkreta termer: betraktar vi pojkar och pojkars läsning som 

något problematiskt, kommer vi att förhålla oss till pojkar 

och pojkars läsning och bemöta pojkar i enlighet med denna 

premiss. Pojkarna kommer även att betrakta sig själva och sin 

läsning baserat på detta bemötande. Resultatet blir en ond, 

kontraproduktiv cirkel.

I min masteruppsats2 undersökte jag samtalet om pojkar 

och pojkars läsning i Litteraturutredningen och den efterföl-

jande medierapporteringen kring den och blottlade då två 

diskurser – ”pojkdiskursen” och ”litteraturdiskursen” – som 

är tätt sammanlänkade och stundvis överlappande. I pojkdis-

kursen konstrueras pojkar som problematiska, avståndstagan-

de och ovilliga; inte sällan anses de själva bära ansvaret för 

sina skolprestationer. Pojkdiskursen lämnar heller inte något 

utrymme för olika sätt att ”vara pojke” på, vilket leder till att 

högpresterande pojkar osynliggörs. Denna diskurs är alltså 

sammanlänkad med och ibland överlappad av litteraturdis-

kursen, enligt vilken viss skönlitteratur konstrueras som �n 

och legitim, medan annan skönlitteratur (till exempel sci-

ence �ction och fantasy) – och särskilt facklitteratur – kon-

strueras som illegitim.

Summan av delarna är förekomsten av en föreställning om 

att allt kommer att bli bra om pojkarna bara fogar sig och 

börjar läsa sådant ”som räknas” – skönlitteratur. Inte sällan 

lyfts �ickor fram som det goda exemplet, vilket ökar press-

sen på redan högpresterande �ickor och osynliggör �ickor 

som underpresterar. Jag menar alltså att alla förlorar på upp-

rätthållandet av dessa diskurser. Min uppfattning är också att 

diskurserna inte är begränsade till mitt empiriska material 

utan snarare är närvarande i såväl det offentliga som det aka-

demiska samtalet.

För att lösa problemet menar jag att det krävs ett diskurs-

brott. Ett vidgat textbegrepp samt utrymme för �er litteraci-

teter och genrer kommer att leda till att �er får plats inom 

ramarna. Här har biblioteken – kanske främst skolbiblioteken 

– en möjlighet att gå i fronten och visa vägen. Rent konkret 

kan diskursen brytas genom att �er genrer släpps in i litte-

raturdiskussioner i allmänhet och i skolan i synnerhet, men 

2 Olsen, K. (2013). Pojkars problematiska läsning: en diskursana-
lys med utgångspunkt från Läsandets kultur (SOU 2012:65). Lund: Institu-
tionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Tillgänglig:  
http://www.lu.se/lup/publication/3807405.

även genom att, utan pekpinnar, prata med pojkar om deras 

läsning. Använd deras egna intressen och preferenser som in-

gång till läsning, betrakta läsning och kulturkonsumtion från 

pojkarnas eget perspektiv och var öppen för att även serie-

tidningar och resultattabeller kan vara ett sätt att läsa. Pyssel, 

teater, visualisering och samtal mellan läsare kan också vara 

en ingång till läsning och ett stöd för ovana läsare.

Ett diskursbrott skulle även kunna betraktas som ett femi-

nistiskt och klassmedvetet ställningstagande. I föreställningen 

om den goda boken �nns underliggande normer kring kön, 

klass och etnicitet och dikotomin �n/populär litteratur kan 

även sammankopplas med andra dikotomier såsom män/

kvinnor, arbete/fritid och offentligt/privat.3 Kort sagt skul-

le en kunna påstå att det �nns paralleller mellan den goda 

boken och föreställningen om den vita medelklassmannen 

(tänk Nobelpriset och Svenska akademien). Från ett klassper-

spektiv kan synen på den goda litteraturen betraktas som en 

konstruktion av en bildad elit som, i egenskap av att den är 

bildad, från ett ovanifrånperspektiv avgör vad alla andra kan, 

får och bör läsa (se till exempel Pierre Bourdieus resone-

mang kring ”smak” och ”distinktion”).

Att bryta litteraturdiskursen skulle således även ge ut-

rymme inte bara för pojkars läsning och litteraturpreferenser 

utan även för sådan kvinnligt kodad läsning som tidigare, 

och till viss del fortfarande, betraktas som lite sämre (”tants-

nusk”; chick lit). Från ett hbtq-perspektiv bör diskursen 

de�nitivt brytas, eftersom det inom den rådande diskursen 

saknas möjligheten att de�niera sig som något annat än an-

tingen ”�icka” eller ”pojke”. Resultatet av ett diskursbrott 

kan således inte bli annat än bra.

3 Lindsköld, L. (2010). ”What’s the ’Problem’ Represented 
to be in the Swedish State Support to Fiction”. Konferensbidrag 
presenterat på ICCPR2010: the Sixth International Conference on 
Cultural Policy Research, Jyväskylä, Finland, 24-17 augusti 2010. 
Tillgänglig: http://bada.hb.se/handle/2320/6905.
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”Kan vi åka till pipploteket?” 
Text & foto: Mimmi Söderlund

Jag har en treåring. Ljuvlig förstås, men samtidigt så mycket 

mer treåring än andra treåringar jag har träffat: mer trots, mer 

frustration, mer NEJ! DU ÄR DUMMASTE! JAG VILL INTE! 

Jag försöker intala mig att det är en övergående fas och 

att en stark vilja är bra, men dessa mantran är svåra att hålla 

fast vid under dagens alla duster. Detta barn går sin egen väg, 

bryter mot regler, lyssnar inte på någon. Hen tar plats, är yvig 

och högljudd, klampar in med skorna på och lämnar efter sig 

en oreda som vore hen en orkan. 

Men inte på biblioteket. Där följer hen regler som jag 

inte ens har berättat om. Hen upptäckte barnavdelningens 

skogräns innan vi vuxna gjorde det. Väntar tålmodigt på grön 

signal vid återlämningsapparaten. Iakttar tystnad på ett fö-

redömligt sätt. Detta barn, denna treåriga virvelvind som i 

vanliga fall har svårt att uppehålla sig på samma plats i mer än 

några minuter, har på biblioteket utvecklat vad som närmast 

kan liknas vid en ritual. Hen tar av sig skorna, känner in rum-

met genom att rätta till en kudde och hälsa på mjukdjursin-

ventarierna, och hämtar sedan en väl vald hög bilderböcker 

– i regel samtliga titlar i facket ”Fordon”. Dessa bläddrar hen 

igenom långsamt och andäktigt, och det går inte att jäkta på, 

inte heller att föra en dialog. Treåringen är i en egen värld och 

släpper bara in den som förstår; som det helt okända barnet 

som slog sig ner bredvid och pekade på en helikopter i mitt 

barns uppslagna bok. Inom sekunder var en livlig konversa-

tion igång och den avbröts först när de spontant kramade 

varandra hejdå. Ett möte med en jämlike som inte skulle sett 

likadant ut i en annan miljö.

Att barnet gillar böcker kommer inte som en chock för oss 

föräldrar eftersom vi högläst dagligen alltsedan hen visade 

annat än oralt intresse för böcker. Halvmeterlånga utlånings-

kvitton varje månad och att personal på stadsdelsbiblioteket 

känner oss vid namn säger en del om vårt förhållande till 

läsning. Men att böckernas hus skulle visa sig vara lika viktigt 

för barnet med den vilda personligheten som böckerna i sig 

trodde jag aldrig. Att se hen kliva in i den värld jag själv också 

älskar och veta att här möts vi, vi som till vardags kommer 

ihop oss ständigt, är inget annat än magi. Jag känner stor 

glädje när den uttråkade treåringen som har utfört alla hyss 

hen kommer på själv �nner lösningen på tristessen: ”Kan vi 

åka till pipploteket? Kan vi det?”

Illustration t.v.: Balsam Karam
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Du behöver bis 
och bis behöver 
dig! 

Tidskriften bis ges ut av föreningen Bibliotek i Samhälle (BiS), 

som har funnits sedan 1969. Genom åren har BiS arbetat 

med biblioteksaktuella frågor, både nationellt och internatio-

nellt. Föreningen vilar på socialistisk grund och tidskriften 

har fungerat som en öppen arena för biblioteks- och kultur-

debatt.

De senaste åren har BiS växt och utvecklats. Aktiviteten 

har bland annat bestått i att arrangera salonger i olika delar 

av landet, där aktuella teman diskuterats. Exempel på ämnen 

som lyfts på salongerna är arbetsmiljöfrågor, antirasism, ge-

nus och hbtq. Tidskriften har parallellt skrivit om dessa frå-

gor, men också om klass, urval och det digitala biblioteket.

Genom att ta sig an nya frågor och starta ny verksamhet 

har föreningen också vunnit många nya medlemmar, vilket 

är glädjande. Sedan 2012 har dock bis förlorat sitt kulturtid-

skriftsstöd och det är osäkert om vi har ekonomiskt underlag 

att fortsätta ge ut tidskriften. Vi behöver nya prenumeranter 

och medlemmar. Så för dig som är intresserad av en levande 

biblioteksdebatt är det rätt tid nu att teckna ett medlemskap!

Illustration: Christoffer Frostgård
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Tankar efter Biblioteks- 
dagarna i Örebro
Andrea Hofmann, redaktionsmedlem

Innehållet på årets konferens var blandat, från regnbågsbibliotek, till 
e-boksfrågan och meröppet. Inte lika storslagna talare som i Norrköping eller 
Visby, men det �nns alltid något intressant att ta med sig. En av talarna som jag 
tog med mig var Malmöförfattaren Kristian Lundberg som andäktigt talade en 
tidig förmiddag. Nedan följer en text om detta som tidigare har publicerats på 
bisbloggen.

Det var en högtidsstund för många när författaren Kristian 

Lundberg talade på Biblioteksdagarna i Örebro. Han talade 

från hjärtat till bibliotekarien på Värnhems�lialen i Malmö 

som satte Aniara i handen på honom. Det var på biblioteket 

han �ck sin bildning – inte i skolan. Hemma fanns det inga 

böcker – men på biblioteket. En känsla av frihet och där trös-

keln är som lägst.

BiS:aren Barbro Bolonassos frågade var och en kring fest-

bordet på kvällen innan Kristians anförande ”Varför blev du 

bibliotekarie?” och vi hade alla olika svar. Mitt påminner om 

det Kristian talade om, att det var en plats jag kände mig 

hemma och välkommen på när livet var tufft och ensamt 

under min högstadie- och gymnasietid. På biblioteket var jag 

trygg. Att det såg likadant ut på alla bibliotek jag använde var 

en bidragande orsak. Jag minns sommaren jag köade till den 

enda internetdatorn som fanns när modemet hemma hade 

stängts av. Jag var en kuf, jag vet, men på biblioteket var det 

ok. Därför ville jag bli bibliotekarie från början. Sen har det 

blivit mer än så, för att det är en profession.

Biblioteket har varit tillgängligt för mig där jag har be-

funnit mig. Både på mindre ort, skola och större ort. Jag har 

aldrig saknat ett bibliotek. En av Kristians poänger var till-

gänglighet. Till berättelser och öppna välkomnande platser. 

Tillgänglig bibliotekarie. Värnhems�lialen är sen länge ned-

lagd.

Brit Staktson talade efter Kristian Lundberg om egentligen 

samma sak men i en ettor- och nollorvärld som vi är på väg 

in i. Hon citerade själv Henning Mankell som fått frågan om 

boken är död. Berättelsen dör aldrig. Att behålla lugnet är 

viktigt när vi går in i en digital samtid och acceptera samt 

välkomna processen. Lars Bjurman var en av dem som av-

slutade konferensen och fångade känslan av att be�nna sig i 

tryckkonstens start på 1490-talet – vi be�nner oss i ett para-

digmskifte – digitaliseringen. Det tycker jag personligen är 

väldigt spännande.

Volontärer. Utlåningsstationer. Meröppet. Digital plats. Vad 

är tillgänglighet till bibliotek och bibliotekarie i framtiden? 

Kristian Lundberg skrev om Thorvalls slagdänga: ”Jag minns 

alla mina bibliotek och hur de berörde mig”, och utmaning-

en för alla som lyssnade måste vara att få �er människor att 

om och om igen kunna säga samma sak (varför var inte kul-

turministern där och då?). Det kan inte spela någon roll var 

den platsen är – bara den spelar roll för människan här och 

nu, där och då.

På Biblioteksdagarna i Örebro deltog Föreningen BiS i af�-

schutställningen med sitt antirasistiska manifest (läs mer om 

det i bis nr 2 2013). Manifestet delades ut till konferensens 

besökare och det såldes även lösnummer av bis.



30  — BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 3 2013

Den radikala biblioteksscenen i 
NYC inspirerar
Recension: The Borough is My Library, nr 1–4 (2009–2012)

Martin Persson, bibliotekariestudent

Ibland snubblar man över någonting. Martin Persson snubblade över en 
bibliotekarieblogg, som ledde till kontakt med redaktören för ett amerikanskt 
biblioteksfanzine. Alycia Sellie, bibliotekarie och redaktör för The Borough is 
My Library, postade glatt fyra nummer för recension i bis. Här följer Martins 
läsupplevelse, som ramades in av diverse sommaraktiviteter.

Under min korta semester den här sommaren har jag befun-

nit mig på tre platser. Två av dessa var svenska sommaridyl-

ler med hängmattor, nakenbad, glass och blåbärsbullor [sic!]. 

Den tredje platsen var New York City, framför allt Brooklyn, 

dit jag för�yttades under min läsning av det radikala biblio-

teksfanzinet The Borough is My Library (TBIML). Läsningen tog 

mig till den amerikanska zinekulturen – en värld av uppko-

pierade och undergrounddistribuerade papperspublikationer 

där punkig samhällskritik, litteratur och konst skapas, samp-

las, remixas, klipps och klistras.

Jag ska inte överexotisera zinekulturen, men faktum är 

att det för mig med min ringa fanzinekunskap (under min 

gymnasietid i Visby �orerade fanzinen Mjältbrand, Dimmu Borgir 

chokladpizza och I Vita huset får kvinnor inte bära byxor – och ungefär 

dit sträcker sig min erfarenhet) är en stor genreupplevelse att 

sugas in i den alternativa, litterära offentlighet som TBIML är 

en del av. 

Vart och ett av de fyra hittills utkomna numren (utkom-

mer årligen) utgör omsorgsfullt genomförd bibliotekspunk, 

en estetik där bibliotekens delvis obsoleta katalogkort, ar-

kivmappar och ”Date due”-märkningar �yttat ut och blivit 

”street”. Formen knyter väl an till en huvudtematik i fan-

zinets texter – biblioteket och gatan. Kopplingen mellan 

bibliotek å ena sidan och gatan som en plats för socialt, 

konstnärligt och politiskt engagemang å den andra, går åt 

båda hållen. I vilken mån kan de traditionella biblioteksin-

stitutionerna stödja även gatans alternativa offentligheter och 

det kulturarv som skapas utanför mainstreamkanalerna, till 

exempel fanzines, pam�etter och demonstrationspoesi? Och 

vilken roll kan de alternativa ”gerillabiblioteken” spela för 

Omslaget till The Borough is My Library av Alycia Sellie, nummer 4 (CC By-SA).
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konsten, det offentliga samtalet och samhällelig förändring? 

TBIML lyfter inspirerande aktiviteter inom både offentligt och 

ideellt drivna biblioteksverksamheter, från bibliotekskampen 

hos Occupy Wall Street, Books Through Bars och Radical Re-

ference (aktivisternas Bibblan svarar) till beståndsutveckling 

vid Brooklyn College Librarys fanzinesamling och äventyr på 

bibliotekarieutbildningen.

Vid sidan av inspirationen in�nner sig dock en känsla av 

kluvenhet hos mig: �nns det någon motsättning mellan bib-

lioteksarbete och/eller biblioteksaktivism inom självorga-

niserade, ideella initiativ respektive arbete inom och för de 

traditionella biblioteksinstitutionerna? Finns det en kon�ikt 

mellan att leva i kampen och att försvara sina positioner i 

samtiden? Här förlorar jag mig i tankar om yrkesval, sam-

hällsengagemang, demokrati, subkulturell identitet, inklude-

ring och så vidare – men det ser jag inte som något negativt. 

Tvärtom, det kommer an på oss alla att fundera vidare på, 

och diskutera vidare.

Den påtagliga, analoga materialiteten är inget hinder för 

TBIML att vara relevant i en samtid där informationsspridning 

i allt högre grad sker via digitala kanaler. Tvärtom, fanzinet 

lyfter även upphovsrättsliga frågor kopplade till digitalise-

ringen, till exempel DRM (Digital Restrictions Management, för 

att kalla det vid sitt rätta namn) – något som det talas på tok 

för lite om i den svenska samhällsdebatten (DRM gäller inte 

bara biblioteken). Sampling och vidarespridning av innehål-

let underlättas av att Alycia Sellie, bibliotekarie och fanzinets 

upphovsperson, valt att släppa TBIML enligt en fri licens, vil-

ket gör det till en medieresurs att använda, inte bara att läsa.

Särskilt gillar jag intervjun i nummer två med Daniel Kahn 

Gillmor, en av Alycia Sellies bibliotekshjältar. Kahn Gillmor 

betonar bland annat fri programvara (Free, Open-Source 

Software) som en viktig informationspolitisk fråga: 

Libraries should be in control of their own tools, and 

should encourage library users […] to use tools that they 

can control themselves. The idea is that we should not be 

information serfs beholden to the owners of our tools. 

Det här är ytterligare ett perspektiv som jag tycker saknas, 

eller åtminstone är marginaliserat, i den svenska biblioteks-

debatten. För visst �nns det bibliotek som både använder och 

utvecklar fri programvara, tänker jag, men var �nns fri pro-

gramvara i diskussionen om digital delaktighet? Kahn Gill-

mor visar på möjligheten för techies och bibliotekarier att 

enas i kampen för fri programvara och för genuin digital 

delaktighet.

”Think globally, act locally”, brukar man säga, och det 

lokala engagemanget i TBIML går inte att ta miste på. Möj-

ligen kan det dominerande New York-perspektivet vara en 

tröskel att ta sig över för den läsare som bor inte bor i coola 

Brooklyn. Fanzinet var aldrig avsett för global distribution, 

men under min läsning funderar jag ändå på hur jag ska ta 

med mig tillbaka det jag läst om biblioteksaktivisternas New 

York. Jag hoppas i alla fall innerligt att det kommer ett num-

mer till i slutet av 2013, och att jag kan få det skickat över 

Atlanten. Under tiden jag väntar på nästa nummer ska jag för-

söka donera dessa unika pappershäften till ett bibliotek nära 

mig, så att �er kan få tillgång till dem. TBIML är nämligen en 

kulturskatt som genom sina praktiska, teoretiska, personliga, 

kunskapsorganisatoriska, konstnärliga och radikala perspek-

tiv på bibliotek och samhälle är en källa till både inspiration, 

re�ektion och diskussion.

Omslaget till The Borough is My Library av Alycia Sellie, nummer 1 (CC By-SA).
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Nästa nummer: 
Arbetsmiljö och fackligt arbete
Historien har visat vilken förändringspotential som ryms i det fackliga arbetet. Genom organisering har arbetarrörelsen 

uppnått mycket, men landvinningarna och det fackliga engagemanget måste ständigt försvaras mot politiska och ekono-

miska intressen som vill försvaga fackets roll. Hur ser den fackliga kampen ut idag, på din arbetsplats och i din bransch? 

Hur är arbetsmiljön? Är facket en progressiv rörelse för rättvisa, eller en stagnerad koloss som spelat ut sin roll i vårt post-

industriella samhälle? Vilka möligheter har vi och hur ser det ut i andra yrkesområden, eller i andra länder?

Nästa nummer handlar om vad vi kan åstadkomma när vi jobbar tillsammans.

Välkommen att skicka in ditt bidrag till redaktionen senast den 15 november!

Begränsad eftersändning

Avsändare:  

bis c/o J Dalmalm 

Flottbrovägen 32 

146 54 Tullinge

B-posttidning

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 in-

formation som grund för opinionsbildning och sam-

hällskritik 

•	 utgöra en offentligt �nansierad och demokratiskt styrd 

institution som utvecklas i dialog med brukare och när-

samhälle. 

•	 arbeta uppsökande, läsfrämjande och vägledande i för-

sta 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 gång-

bara. 

Första maj 2013 i Malmö. 
Foto: Eleonor Pavlov




