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 2016 – 3/4
Så var 2016 snart till ända. Det amerikanska valet blev en 
bitter påminnelse om den växande rasismen och fascismen i 
samhället, även i Sverige och Europa. I USA kom American 
Library Association ganska snabbt med ett uttalande som 
deklarerade att de var ”ready to work with President-elect 
Trump” – men möttes av stark kritik. Engagemanget i kritiken 
var stärkande. Det finns en motrörelse som vägrar låta anti-
demokratiska och människohatande värderingar normaliseras, 
som vill något annat, som vill riva murar och skapa ett jämlikt 
samhälle på riktigt. Som har ett radikalt användarperspektiv, 
det vill säga som solidariserar sig med sina användare när de 
riskerar hot, hat och inskränkta rättigheter. Seattle Critical 
Library Workers skriver:

The Seattle Critical Library Workers Group says “no” to the 
Trump administration in the name of seeking a more socially 
just world by serving our patrons, many of whom are targets 
of this administration. We say “no” to anti-immigrant senti-
ments. We say “no” to increased law and order and surveil-
lance, the brunt of which is suffered by black and brown 
people. We say “no” to misogyny, white supremacy, ableism, 
and homophobic policies. […] We invite you to join us in 
doing the best work of libraries by striving for a more socially 
just, democratic, and intellectually free world.

Årets sista bis är ett extra tjockt dubbelnummer, med texter om 
politik, bibliotek och kultur, röster från Sverige och världen. 
Vi hoppas att det lyser upp i en annars ganska dyster och mörk 
vinter. Det finns många ljuspunkter – vi är inte ensamma.
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Aktuellt
Spridningskollen lade ner efter protester
På uppdrag av film- och tv-bolag startades i början av hösten en tjänst 
kallad Spridningskollen, genom vilken IP-adresser för de som spridit 
eller laddat ner upphovsrättsskyddat material skulle samlas in. Sprid-
ningskollen skulle sedan vända sig till domstol för att få internetleve-
rantörer att lämna ut personuppgifter. Personen i fråga skulle sedan 
få kravbrev från inkassobolag för att på så sätt tvingas att betala. 
Internetleverantören Bahnhof, som startade sajten spridningskollen.
org för att informera om detta, menar att det är utpressning samt 
ett förfarande som strider mot principer om rättslig prövning och 
uppmanade till protester. Över 21 000 protestmejl skickades, enligt 
Sveriges Television, till justitieminister Morgan Johansson, som dock 
menade att Spridningskollen var ett privat initiativ som regeringen 
inte var inblandad i. I slutet av oktober meddelade Gothia Law, 
som skapat Spridningskollen på uppdrag av film- och tv-bolag, att 
de lägger ner sitt engagemang i fildelningsfrågan, då man menar att 
opinion och lagstiftning skiljer sig åt för markant. 

Nekat bokinköp utreds av JO
Efter att en invånare i Falköping fått nej på både inköpsförslag och 
fjärrlån av boken Världsmästarna: när Sverige blev mångkulturellt 
av Julia Caesar anmälde låntagaren biblioteket till Justitieombuds-
mannen. Julia Caesar är en pseudonym för en skribent på rasistiska 
sajter som Avpixlat och Exponerat. Även kultur- och fritidsnämnden 
i Falköping motsatte sig inköp och fjärrlån med hänvisning till kvali-
tetskraven, skriver Skaraborgs Allehanda. I sitt yttrande till JO skriver 
nämnden att ”folkbiblioteket inte kan tillhandahålla medier som 
glorifierar eller propagerar för våld, rasism, sexism eller annat som 
strider mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna”.

2002 anmäldes Skellefteå stadsbibliotek för att inte velat köpa in, 
och på så sätt hindrat spridning, av boken Mångkultur eller välfärd av 
Lars Jansson. Justitiekanslern menade då att ”ett beslut av ett bibli-
otek inom det allmänna biblioteksväsendet att inte köpa in eller på 
annat sätt införskaffa ett enstaka exemplar av en redan utgiven skrift 
utgör enligt min bedömning inte en sådan hindrande åtgärd som 
avses med förbudet i 1 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen.” 

”Nu gäller det bibliotekens överlevnad. Om 
det inte går att finna andra ställen att ’spara’ 
på har politikerna bara demonstrerat sin 
oförmåga att prioritera rätt. Man säger att 
barnen är vår framtid. Det rimmar dåligt 
med att ta ifrån dem deras viktigaste fria 
mötesplats för kultur. Ett oförlåtligt svek. 
Om politikerna tror att kultur och bildning 
är ett särintresse är man ute på ett allvarligt 
sluttande plan.”

Björn Gidstam skriver i Smålandsposten om planerade biblioteksnedläggningar i 
Tingsryds kommun, något som mött kritik från många invånare.

Ifrågasättande sökmotor  
under utveckling
Ted Hunt, som kallar sig teknikrealist och fristående spekulativ/
kritisk/diskursiv designer, håller på att utveckla Socratic Search, som 
bygger på information hämtad från Google. Det är en sökmotor 
baserad på Sokrates metod för ifrågasättande. Syftet är att guida 
användare till ett djupare, mer disciplinerat sätt att ifrågasätta värl-
dens information som organiseras av Google. Snarare än att söka 
efter ett rätt svar tillåter Socratic Search användarna att utforska sina 
frågor. Det är tänkt att sökmotorn ska ha fem olika val; ”seek clarity”, 
”challenge assumptions”, ”view evidence”, ”explore alternatives” och 
”consider implications”. För den som inte orkar DuckDuckGo:a 
fram sökmotorn, här är en URL: http://www.ted-hunt.com/Socrates/.
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Aktuellt
Sverigedemokraternas  
biblioteksmotion mötte kritik
I början av oktober lade Sverigedemokraterna fram en motion om 
bibliotek. Partiets förslag var kortfattat att möjligheten att inrätta ett 
nationellt lånekortssystem skulle utredas, att möjligheterna att tydli-
gare knyta biblioteken till medborgarskapet vad gäller tillgänglighet 
och tjänster skulle utredas samt att bibliotekslagen inte borde ålägga 
biblioteken att prioritera litteratur på andra språk än svenska och 
de officiella minoritetsspråken. Ett argument partiet lyfte fram för 
att tillgänglighet och tjänster skulle knytas till medborgarskapet var 
rapporter om oroligheter på bibliotek. 

Motionen mötte snabbt kritik och debatterades i bland annat 
Svenska Dagbladet, där Emanuel Örtengren skrev att förslaget ”skulle 
motverka de integrationsfrämjande syften biblioteken tjänar, och 
förslaget riktar inte heller in sig på huvudorsakerna till bibliotekariers 
ofta undermåliga arbetsmiljö”. Detta bemötte Aron Emilsson, SD, 
med att bibliotekens uppgift ”bör vara att samla och förmedla litte-
ratur och kunskap, inte att ägna sig åt integrationsinsatser. Vi menar 
att biblioteken primärt inte bör vara en mötesplats för olika former 
av verksamheter”. 

Svensk biblioteksförening har starkt tagit avstånd från förslaget 
och menar att det strider mot både bibliotekslagen och UNESCO:s 
folkbiblioteksmanifest. 

– Förslaget visar upp en bibliotekssyn som är helt främmande för 
biblioteken och deras arbete för kunskapsförmedling och fri åsikts-
bildning, säger ordföranden Calle Nathanson.

Ingrid Atlestams text i det här numret (s. 28–30) kommenterar också 
SD:s motion och tar den som utgångspunkt för att diskutera ett diame-
tralt annat perspektiv på bibliotek – nämligen ett mångspråkigt bibliotek 
tillgängligt för alla.

Förslag till ny bibliotekslag i Finland
I Finland finns det idag krav på att 70 procent av de anställda ska ha 
examen i biblioteks- och informationsvetenskap. I förslaget till en ny 
bibliotekslag ska kraven luckras upp för att ge möjlighet att anställa 
även de med annan bakgrund, för att möta bibliotekens mångsidi-
gare uppgifter, skriver YLE. Enligt förslaget ska biblioteken inte längre 
få ta ut avgifter för reservationer. De 18 landskapsbiblioteken ska 
enligt förslaget bli färre och det finns en oro över vilka konsekvenser 
det får om de försvinner från områden med levande tvåspråkighet. 
Den nya bibliotekslagen är på remiss men väntas träda i kraft 2017.

Stor demonstration för bibliotek och 
museer i Storbritannien
Den 5 november samlades över 2000 personer för en nationell demon-
stration och marsch genom centrala London, till stöd för offentligt 
finansierade bibliotek och museer. Demonstrationen anordnades av 
Public and Commercial Service Union Culture Sector, Unite the 
Union, Barnet UNISON & Save Barnet Libraries och Campaign for 
the Book. Organisationerna lyfte fram att Storbritannien sedan år 
2010 förlorat 8000 betalda och utbildade biblioteksarbetare, 343 
bibliotek (eller över 600 om man räknar in de som lämnats över till 
volontärer) och att ett av fem regionala museer helt eller delvis har 
lagts ner. Samtidigt har öppettider dragits ner, budgetar bantats rejält 
och privatiseringen och kommersialiseringen av verksamheterna 
eskalerat.

Jeremy Corbyn, ledare för Labourpartiet, har offentligt gett sitt 
stöd till demonstrationen.

– I give my 100 % support to this demonstration. The Tories have 
devastated our public services using austerity policies as justification, 
säger han. 

Anders Ericson fördjupar på sidorna 14–17 i det här numret bilden av 
den brittiska nedläggningsvågen och biblioteksaktivisternas motstånd.

”Vi ser det som ett samhällsansvar som 
vi tar. För många av våra läsare har inte 
svenska som modersmål. För läsarna 
är det viktigt att de antingen får stärka 
sitt modersmål eller att de kan använda 
ljudböckerna för att bli starka läsare. Först 
på sitt modersmål och sen som en ingång 
till det svenska språket.”

Lina Nordstrand, förlagschef på Vilja förlag, berättar för Sveriges Radio varför de 
väljer att satsa på ljudböcker på andra språk än svenska.
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Kritiska informations
kompetenser, progressivt 
biblioteksarbete och en lockout 
Hur politisk kan man vara i sitt professionella utövande, på vilket sätt 
kan kritiskt åskådarskap bidra till kritisk informationskompetens och 
hur bemöter man en lockout från sin arbetsgivare? Det är några av 
frågorna som avhandlas i en konversation mellan Martin Persson och 
den amerikanske bibliotekarien och forskaren Eamon Tewell. 

Text: Martin Persson och Eamon Tewell

Referensarbete vid Perkins Library, 1970-tal. Duke University Archives (http://library.duke.edu/rubenstein/uarchives), CC BY-NC-SA.
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Hi Eamon! We’re very happy that you want to join us for a 
conversation in bis. Let me start with three questions about 
professional identity: What kind of librarian are you, why 
did you choose to become a librarian, and what does the 
profession mean to you?

Thank you for the invitation. It’s an honor to be speaking 
with Sweden’s premier progressive library journal! I’m an 
academic librarian at a university in Brooklyn, New York. My 
title is “Reference & Instruction Librarian” which speaks to 
the primary responsibilities in my job: lots of answering refe-
rence questions from students and faculty, and lots of teaching 
classes for students on how to use the library and think criti-
cally about information. A typical day includes an hour or 
two at the reference desk, preparing for and teaching a library 
instruction session, a meeting or two about library or univer-
sity projects and initiatives, and keeping up with emails.

I became a librarian because I appreciate the socially 
conscious roles libraries and library workers can take on, and 
the progressive potential that libraries represent as institu-
tions aligned with the ideals of access, intellectual freedom, 
and cooperation. I grew up in a family of social justice types 
– for example, my parents named me after Ammon Hennacy, 
an Irish-American pacifist, worker’s rights activist, and Chris-
tian anarchist who was active from the 1930s to the 1960s 
– so combining the values instilled in me with my interests 
in supporting people’s educational goals and their access to 
information naturally led me to the library. Libraries have a 
long history of politically progressive work of course, which 
in the U.S. has ranged from Miriam Braverman’s career of 
activism to newly-appointed Librarian of Congress Carla 
Hayden’s work to the efforts of groups like the Progressive 
Librarians Guild and Radical Reference (not to mention all 
of the extremely inspiring librarians I am lucky to call my 
colleagues). It was this tradition that I wanted to contribute to 
in some small way.

Librarianship means being aware of one’s role in their 
community and in the information world, and finding ways 
to work with library users to resist the commercialization of 
life. To some degree, the very existence of libraries is counter 
to prevailing values of accumulating capital above all else 
and every person for their self. Libraries encourage alternate 
systems of information distribution and inspire collectivity. At 
the same time, this awareness means recognizing the many 
roles libraries have played and continue to play in furthering 
the interests of the dominant culture and maintaining the 
status quo. After all, libraries and higher education reflect and 
perpetuate the larger culture they are part of. These dominant 
values are reflected in our collections (only making available 
and thus endorsing the interests and viewpoints of white men), 
the services we provide (which tend to ignore marginalized 
people), the demographics of the profession (largely white and 
female-majority, but with a disproportionate number of men 
in management positions) and are even visible in the classifica-
tion systems our libraries are organized upon. So for me, the 

profession means to both recognize these ways that libraries 
participate unconsciously in systems of oppression and find 
ways to engage learners with critically evaluating information, 
social issues, and their place in the world, while encouraging 
library workers and library users alike to take action.

We met at an LIS conference in June where you 
presented a paper on critical information literacies and 
resistant spectatorship, two concepts that can be produc-
tive in thinking about, and contesting, information flows 
regulated by corporate entities and the commercializa-
tion of “the public sphere” (or whatever we should call 
it). Could you briefly introduce these concepts, and how 
you think they can be useful in professional practice and 
Library and Information Studies (LIS) research? What are 
the societal injustices that these concepts address? How do 
we engage to improve our critical information literacies, 
and how do we become resistant spectators?

Resistant spectatorship is an idea first proposed by theo-
rist and activist Stuart Hall in the 1970s. This theory claims 
that when people engage with a media object, such as a book, 
website, video, or other text that is produced and distributed 
through corporate channels (which today is a great deal of 
the information we encounter), the person engaging with this 
media will not necessarily accept the message they receive, and 
may have the ability to contest, revise, reassemble, or other-
wise resist it in a way counter to the dominant ideology’s inte-
rests. So resistant spectatorship reminds us that people may 
in fact have significant agency when they interact with media 
and information, and this agency is largely based upon their 
own experiences, cultural background, and personal motiva-
tions. In library practice and research I feel there is a tendency 
to lump “library users” or “students” into large homogeneous 
groups, which doesn’t account for the richness and complexity 
of people’s experiences and what they already bring to the 
library or information practices.

The paper I presented applies the concept of resistant spec-
tatorship to our highly commodified information world that 
is increasingly governed by international corporations such as 
Google, and proposes critical information literacy as a theory 
and practice for librarians and LIS researchers to intervene upon 
these systems of domination. Critical information literacy is a 
collection of ideas and practices that has been gaining atten-
tion over the last dozen years, and takes issue with the largely 
apolitical and decontextualized understandings of informa-
tion literacy in the profession (for more on this, see the litera-
ture review I wrote titled “A Decade of Critical Information 
Literacy”1). At its core, critical information literacy is a way of 
thinking about and doing library work that takes into account 
the social, political, and economic forces of libraries and infor-
mation. It often applies critical theories or critical pedagogy to 
libraries, but any critical examination of libraries’ educational 

1. http://www.comminfolit.org/index.php?journal=cil&page=article&
op=view&path%5B%5D=v9i1p24.
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efforts may fit under this umbrella. This can translate into 
rethinking any number of librarian roles and responsibilities, 
but much of the critical librarianship conversation in the U.S. 
has focused on teaching in libraries. I recently completed a 
research project that provides some examples of critical infor-
mation literacy in practice, which was published in In the 
Library with the Lead Pipe.2 I see critical information literacy 
as a groundwork for putting the ideals of libraries into action, 
and an invitation to engage in the inherently political work 
that is being a librarian.

Eamon Tewell.

Critical information literacy and resistant spectatorship both 
ask us to consider the everyday, oftentimes uncomplicated 
interactions we all have with information and technology, 
and to reconsider these relationships. For example, Google 
is a giant corporation that serves as a primary information 
provider across the Western world. Searching Google and 
receiving relevant information feels so effortless that we are 
likely to forget a number of important facts: that Google’s goal 
is not necessarily to provide information, but to sell adverti-
sements (which accounts for 90 percent of their revenue) and 
make money for their shareholders; that Google is an effec-
tive search engine because it tracks extremely detailed personal 
information about its users as they conduct their online acti-
vities; and that Google’s corporate values are embedded in the 
very results it presents to us because of its algorithms and other 
secretive products are designed by their engineers to maxi-
mize profit. Google is just one example among many, and the 
commodification of information is everywhere. Within libra-
ries, we would do well to consider how paywalls to scholarly 

2. http://www.inthelibrarywiththeleadpipe.org/2016/putting-critical-
information-literacy-into-context-how-and-why-librarians-adopt-critical-
practices-in-their-teaching/.

journals shape what important information people do and do 
not have access to, which is dependent upon libraries having 
the money to subscribe to outrageously expensive journal 
packages and vendor products. When we reach paywalls 
online, or just as importantly, glide past these paywalls by 
entering our university credentials, we should consider what it 
means to do so, and those social and economic forces at work 
behind the scenes.

The “inherently political” character of library work is 
something that our field shares with many – if not all – 
professions and activities in society (including research!), 
even though the politics are not always articulated, 
acknowledged or agreed upon. But even if the roles of 
activism and professional librarianship can be seen as 
inevitably intertwined, the “progressive potential that 
libraries represent” is not always fully realized the way we 
want to, due to disagreement, organizational structures, 
or other limits and obstacles. How do you think about 
potential clashes between these two poles, and the risks of 
being perceived as “too critical” in a professional setting? I 
guess partnering up with colleagues and arguing through 
a strong user-solidarity perspective are key, or what do you 
say?

That’s an important point you make about the many obsta-
cles in the way of libraries embracing their roles as expressly 
political actors. Even if one’s library affirms social justice 
goals, what those goals mean in practice would vary widely, 
and simply claiming libraries to be judgment-free bastions for 
exploration and critical thinking doesn’t make that so. The 
risks of being perceived as “too critical” are very real – I’ve 
spoken to librarians with colleagues who think they’re taking 
their work too seriously, or putting more thought into it than 
is needed, or even causing unnecessary trouble and bringing 
unwanted attention to the library in a climate of austerity. It’s 
also true that being able to express one’s possibly unpopular 
opinions at work requires some degree of privilege, since in 
some places speaking critically about one’s workplace can get 
them fired.

At the same time this is an important and necessary dialogue 
to have, and there are small ways to broach these topics with 
colleagues and work toward a mutual understanding of 
personal and institutional aims. This could be done in depart-
mental meetings, one-on-one, or by involving people outside 
of the library. The exact form it could take would depend on 
many factors, but I picture it requiring a lot of conversation, 
willingness to be open, and time. Librarians Megan Watson 
and Dave Ellenwood wrote a chapter in the recently published 
Critical Library Pedagogy Handbook3 that offers strategies for 
beginning conversations like these, and I highly recommend 
it (as well as the rest of the book). 

In academic libraries in the U.S., there are tenure-track 
librarian positions, which means that you, in addition to 

3. See  http://www.alastore.ala.org/detail.aspx?ID=11883.
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practical library work, also conduct research within the 
field. As a tenure-track librarian, what would you say are 
the benefits of being part of faculty and being active as a 
researcher? How does your practical librarian work feed 
back into your research and vice-versa?

I’m really thankful for having a tenure-track librarian posi-
tion. I didn’t realize that these positions are primarily only in 
North America until after I started attending international 
conferences, where I learned just how uncommon library jobs 
that combine research and workplace responsibilities are in 
other places. No one is entirely sure how many librarians in 
the U.S. have faculty status or the option for tenure, but most 
estimates are that half of colleges and universities have libra-
rians with faculty status and half do not. This number is likely 
decreasing as the erosion of tenure and the adjunctification of 
universities continues, which is a whole other very alarming 
issue.

There are a lot of benefits to being faculty and having an 
active research agenda. First and foremost are the material 
benefits – as part of the faculty union, the librarians benefit 
from higher pay and better health insurance plans than if we 
were not unionized. And while this is not necessarily the case 
for all tenure-track librarians, we are supported by having time 
off from work to pursue research and some funding to attend 
and present at conferences. So I’m very privileged to not just 
have faculty status in name, but also in practice. Having 
faculty status, the librarians at my institution tend to be seen 
more as colleagues and equals by the teaching faculty in other 
departments, whereas in staff positions I’ve held this was far 
from the case. This can help in daily library work, such as 
developing collections, planning events, and creating better 
academic support for students, but also with larger efforts like 
strengthening solidarity.

The advantage of pursuing research along with my prac-
tical librarian work means that praxis is never far away. My 
everyday work necessarily informs my research and the 
theory that comes with it, which I also reflect upon in order 
to improve my work. For example, the teaching I do often 
informs my research ideas, and vice-versa. It is this exchange 
between practice, reflection, and action that I am most appre-
ciative of, knowing how difficult that balance can be to achieve 
even temporarily.

As I understand it, not all institutions offer tenure-track 
library positions, and if they do, it’s a limited set of posi-
tions, right? How does this affect individual and collective 
librarian identities in the workplace do you think, does it 
cause a split between colleagues who are on tenure-track 
and those who aren’t?

You’re correct that only some institutions offer tenure-track 
library positions, and of those, only “professional” positions 
requiring a masters degree in Library Science have the possibi-
lity of tenure. This has the potential to create a split between 
library workers, but doesn’t necessarily, or not more so than 
an institution without faculty status for librarians. There will 

always be divides of some sort between workers due to status 
(whether it’s differences in pay or hours, or less tangible but 
important things like receiving respect and autonomy), but 
tensions at my university are nothing I haven’t experienced 
in other settings. More than anything, I think having faculty 
status underscores the importance of faculty, possessing the 
privilege and relative stability of tenure, to establish solida-
rity with other campus workers and put themselves on the 
line when adjuncts, staff, and any other workers in precarious 
situations are targeted.

Are there downsides to having a tenure-track position? 
What about entering the academic competition race, and 
having to “publish or perish” in an academia governed by 
neoliberal ideals and new public management? Does your 
position mean that you will eventually earn a Ph.D.?

Tenure-track life can be very stressful. There is so much 
to balance at once, and the expectations for what should be 
accomplished are often changing or unclear. Thankfully, along 
with the pressures of publishing and presenting, there is a lot 
of encouragement from my colleagues (I don’t know what 
I would do without Emily Drabinski, Kate Angell, and the 
other librarians I work with). We are all very supportive of one 

Foto: Pete Birkinshaw (https://www.flickr.com/photos/binaryape/), CC BY.
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another, which helps greatly. A Ph.D. is not required for libra-
rians, but is an option if one wants to earn it. Receiving tenure 
requires a second master’s degree in addition to the master’s in 
Library Science. This area of subject specialty can be whatever 
you’d like. Last year I completed a master’s in Film Studies 
at my university, which has been very useful for me both as 
a person interested in visual culture and for generating new 
research ideas and connections.

When investing so much time and effort into a tenure-
track position or a job in academe of any kind, the questions 
of “What am I really contributing to here?” and “Will I want 
to stay in a work environment increasingly enamored with 
corporate ideals?” that you mention definitely arise. Similar 
to choosing to work in librarianship in a time of intensifying 
commodification, I hope that I can act to slow the corpora-
tization of the university in small but potentially meaningful 
ways. Everything that we do contributes to the shaping of our 
workplaces and leaves a little mark, whether it’s the way we 
teach a class, the publications we add to a collection, the terms 
we assign to items while cataloging, or the displays and events 
we organize. Knowing this helps me see past the day-to-day 
challenges. Tenure in particular provides important protec-
tions for individuals and encourages the shared governance 
of one’s workplace, so this would help even more in main-
taining the hard-won advances that librarians and faculty have 
made over previous decades in terms of working conditions 
and compensation.

Recently, as employees of Long Island University, you 
were subject to a lockout by your employer – a historical 
aggression (a lockout against faculty has never previously 

occured in American history) where you were cut off from 
work (including salary, health insurance, work email, and 
campus access) for a couple of weeks. What happened, and 
how did you mobilixe resistance to end the lockout? What 
happened to the negotiations between your union and the 
LIU administration afterwards?

The lockout that took place at my university was a really 
eye-opening experience. Every few years the university admi-
nistration and the faculty union at Long Island University’s 
Brooklyn campus negotiate a new contract for adjuncts and 
full-time faculty to work under. This tends to be a very conten-
tious process, particularly considering we are one of the few 
private universities in the U.S. where faculty are unionized. 
Our contract was set to expire at the beginning of September 
and it appeared no agreement would be reached. Before faculty 
could even vote on the proposed contract, university adminis-
tration locked us out with only a day’s notice – our healthcare, 
income, access to offices, and email were all cut very suddenly, 
and with major ramifications for the health and well-being of 
the 400-some faculty and their families.

As you mention, this was the first time such a hostile and 
aggressive action took place in U.S. higher education. To keep 
the university running while faculty were locked out, admin-
istration quickly hired replacement workers who were highly 
unqualified to teach or asked non-unionized staff members 
to teach classes they had little or no expertise in. Oftentimes 
replacement workers would not show up to the class they 
were scheduled to teach, leaving students paying full tuition 
with no instructors. Students began to organize walkouts, 
protesting the shocking and extremely unfair situation they 

Protester mot lockouten vid Long Island University. Foto: Eamon Tewell.
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were put in, and showing solidarity with faculty on the picket 
line. Thanks to a number of factors – support from students, 
our parent union, an increasing number of very high profile 
news articles, and the extremely hard work of union leader-
ship – administration agreed to end the lockout and extend 
the current contract until May 2017, with a mediator to 
be brought in to assist in the negotiation process. The fight 
continues, but I’m hopeful that a new contract will be agreed 
upon before it expires again.

My fear is that the lockout is indicative of larger trends in 
higher education, and that faculty in a range of settings will 
be subject to unprecedented attacks such as this. Beyond the 
assault on faculty and unions, one of the most disturbing things 
to me is that librarians and adjuncts, two of the most vulner-
able groups within the faculty, are targeted and singled out in 
the proposed contract. The contract would require librarians 
to work 15 additional days per year for the same amount of 
pay, and to accept a reduction in overtime pay. Adjuncts also 
face major setbacks that include a massive pay reduction per 
class taught. To ask someone to work more and receive less 
is deplorable, and thankfully the other faculty stand by us in 
agreement that these terms are unacceptable. Maybe by the 
time this conversation is published a new contract that affirms 
shared governance and fair wages and benefits for all faculty 
will have been agreed upon – one can hope!

We sure hope so, these proposed changes sound really 
bad! A final question: What are you working on right now? 
I saw that you are co-editing an anthology titled Reference 
Librarianship & Justice: History, Practice & Praxis to be 
published by Library Juice Press – that seems like an inter-
esting read!

Yes, one project I am currently working on is a edited 
collection of chapters relating to reference librarianship and 
social justice. I’m very excited by this, since I and the other 
editors, Kate Adler and Ian Beilin, feel that reference librari-
anship tends to be left out of larger conversations on critical 
librarianship but holds a great deal of potential in promoting 
social justice. Moreover, there is a long tradition of progres-
sive reference practice both in the U.S. and internationally 

that is largely unaddressed. The three sections of the book will 
speak to the history of progressive reference librarianship in 
different places and time periods, to various theories or ideas 
that can inform politically progressive reference work, and to 
some socially conscious initiatives and efforts reference libra-
rians are currently involved in. The contributors to the book 
have proposed some very interesting and useful ideas, so I’m 
really looking forward to sharing their work. More informa-
tion about the book can be found at the Library Juice Press 
website,4 and we expect it will be published in fall 2017.

Beyond the Reference Librarianship & Justice book, I am 
beginning a research project questioning the application of 
“resilience” to libraries and library workers. “Resilience” is a 
very popular buzzword in the U.S. that started out in the envi-
ronmental disaster and psychological fields, but is now being 
used in many other areas that include education. I think the 
idea of resilience (and the other buzzword often associated 
with it, “grit”) can be harmful when applied to libraries and 
education because it shifts the responsibility for institutional 
decisions to individuals, and makes it the individual’s short-
coming if they are not able to cope or prove that they are 
resilient in difficult work environments or achieving success 
in school. This makes existing problems worse, because asking 
a person to be “resilient” deflects attention from the structural 
problems at hand. I will be attending the Critical Librarian-
ship Workshop5 in December to work through some of these 
ideas with other critically-minded librarians. I’m just starting 
out on this project, but am excited to see where it takes me.

That sounds like two important as well as inspiring 
projects. We are looking forward to reading the upcoming 
book. Again, thank you for joining us from across the 
Atlantic, it’s been great to hear your thoughts on a variety 
of library work topics!

Thank you, I’ve really enjoyed this conversation. I am like-
wise inspired by the efforts of bis and other progressive and 
radical library groups. Knowing that this type of work is inter-
national is really energizing and gives me lots of hope.

4. http://libraryjuicepress.com/reference-justice.php.
5. http://criticallibrarianshipworkshop.weebly.com/.
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Läsfestival för palestinska barn
I april i år genomförde Yafa Cultural Center (YCC) en läsfestival 
för barnen och ungdomarna i Balata Refugee Camp utanför 
Nablus på Västbanken. Genom Elisabet Risberg i nätverket 
Librarians and Archivists with Palestine fick BiS kontakt med 
YCC i höstas och fick veta att det var en stark önskan från 
kulturcentrets sida att kunna delta i den palestinska natio-
nella läsveckan genom en läsfestival. BiS styrelse beslutade att 
garantera ett bidrag om 30 000 till YCC för läsfestivalen. BiS 
har en lång tradition av internationellt engagemang och har 
stött flera projekt som ger barn böcker, bibliotek och stimu-
lans att läsa, bland annat i Sydafrika och Västsahara.

Vi skickade ut ett upprop brett och lyckades få in den 
utlovade summan, som överfördes till YCC. Från vår kontakt-
person Ibrahim Jamal har vi fått rapportering och bilder från 
läsveckan.

Tretton olika aktiviteter genomfördes. Veckan avslutades 
med en poesikväll kallad ”Whinnying Dawn”, där pales-
tinska poeter medverkade och Ibrahim berättar att det blev 
en fantastisk kväll i närvaro av många kulturpersonligheter 
från Yafas kulturscen. Det är tydligt att läsningens roll för att 
bygga ungdomarnas självkänsla, för identitetsskapande, för att 
tillvarata och hylla den palestinska litteraturen och kulturen 
och för att stärka motståndskampen mot Israels ockupation är 
viktiga inslag. Här visar vi ett urval av bilderna. En utförligare 
rapport finns på BiS hemsida. Martin Persson har varit BiS 
kontaktperson.

För att läsa mer om bibliotek, arkiv och informations-
verksamheter i Palestina samt läsfestivalen, se bis 3/2014 och 
3/2015 samt organisationen Librarians and Archivists with 
Palestine (http://librarianswithpalestine.org/).

Lena Lundgren

En parad manifesterade läsfestivalen. Bokprat i Yafa Cultural Center.

Barnen fick rita serier för att bredda sina uttryckssätt. Möten hölls med föräldrar för att göra dem medvetna om läsningens betydelse.

Foto s. 12-13: YCC och samarbetspartner.
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Här följer en hälsning från Ibrahim, översatt från arabiska till engelska av Ashraf Haddad:

To begin with, I thank you all on my behalf and the behalf 
of everyone at the Yafa Cultural Center, as well as the chil-
dren, women and the youth within the camp and also in 
Palestine for your support in making the reading week 
activities as well as the entertainment activities a success.

After 20 years of giving, when the center consisted only 
of one room rented in a building close to Balata camp, that 
could only fit few individuals, Yafa Cultural Center was 
able to make its way as the first cultural center within the 
camps. The center played its part in the cultural field and 
helped to spread the education of the right to return and 
instill it within their minds. It also presented a civilized 
image of the individuals who believes in their rights and 
work relentlessly towards it despite the continuous catas-
trophe.

Yafa Cultural Center works hard to inspire chil-
dren, youth and women in Balata refugee camp and its 
surrounding areas and enable them to create constructive 

approaches to life through providing a safe environment 
and opportunity through creative arts programs, informal 
education, psychological, social and educational support, 
and instilling their patriotism and the culture of right to 
return.

Yes, the children’s library is the first stone to build the 
center, because we are producing generations that read, 
write literature and poetry throughout their paths. We 
instill the love of reading in all children, youth, parents, 
women and men and we plant hope inside of them to 
return to Yafa, “Bride of the sea” and the sad orange.

The center is called Yafa Cultural Center after the city, 
“The bride of the sea” as 90 % of the people in Balata camp 
come from Yafa and its surrounding villages.

Ibrahim Al Jamal,  
Activities coordinator,  
Yafa Cultural Center.

Barnen fick lära sig nya lekar för att lätta på det psykiska tryck som de är utsatta för.

En föreställning av Dabkeh ”Arabic Folk Dance” lyfte fram det palestinska kulturella 
arvet och palestiniernas mänskliga rättigheter.

Chefen för YCC och Ibrahim ordnade ett möte med offentligt anställda och annan 
personal i Nablus för att uppmuntra dem att stödja läsning.

En bilderbokslåda i YCC.
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Når sparekniven kommer i 
sving. Bibliotekrasering på de 
britiske øyene
I Storbritannia er hvert tiende bibliotek stengt og hver fjerde stilling 
forsvunnet siden 2010. I fem år har det vært statlig politikk å la grupper 
av frivillige eller ”veldedige sosiale selskap” konkurrere ut offentlig drift. 
I midten av oktober dro vi til Lincolnshire, som er ekstra sterkt ramma, 
for å snakke med bibliotekaktivister med smertelige erfaringer.

Text: Anders Ericson (Reportaget publicerades ursprungligen i den norska tidskriften Bibliotekaren, 9/2016).

Countiet eller grevskapet Lincolnshire (heretter kalt fylke, jfr. 
svensk län) er et relativt stille og rolig hjørne av East Midlands. 
Det preges av småbyer og landsbyer, strødd utover flate jord-
bruksområder, myrer og våtmarker ut mot Nordsjøen. Lincoln 
er administrasjonssentrum og den eneste større byen, på stør-
relse med Stavanger og Uppsala. 

Men her starta den trolig råeste bibliotekraseringa i nyere 
tid, i alle fall i Vest-Europa. I bakgrunnen lurer den generelle 
økonomiske nedgangen og ei regjering som i 2011 varsla 28 
prosent kutt i lokalforvaltningenes budsjetter, der bare helse 
og eldreomsorg til en viss grad er blitt spart. En halv million 
gikk i demonstrasjonstog mot dette i London samme år.

Den region- og lokalpolitiske strukturen varierer sterkt, 
men ofte, som i Lincolnshire, finansieres og drives bibliotek 
og andre velferdstjenester på fylkesnivå. Og med et solid 
konservativt flertall i fylkestinget, er Lincolnshire blitt ”fore-
gangsfylke” når det gjelder bibliotekkutt.

– Men sjøl hevder de at alt er blitt mye bedre, sier bibliote-
kvennen Angela Montague.

Hun viser oss siste nummer av fylkestingets informasjons-
blad, der forholdene presenteres som idylliske: ”Better than 
ever! Improved buildings, new facilities, more activities and 
better books – have you been to a Lincolnshire library recent-
ly?”1

Over hundre fikk sparken 
– Før nedskjæringene hadde vi 47 ordentlige folkebibliotek, 
sier Angela. Nå er det femten igjen, men der er driften satt bort 
til et privat firma. Tre bibliotek er nedlagt, og av de resterende 
eksisterer 30 ”på nåde”; bare med litt støtte fra fylket står lokale 

1. https://www.lincolnshire.gov.uk/local-democracy/county-news/
features/better-than-ever!/130355.article

grupper av frivillige for den daglige driften. 100 bokbusstopp 
er også borte, og kombinert med de dårligere tjenestene i de 
mange ”frivillig-biblioteka”, er dette spesielt dramatisk for 
utkantene. Over 100 bibliotekansatte har mista jobben.

Angela har sittet i ledelsen for den regionale ”forsvarsko-
miteen” siden angrepa starta i 2013. Hun er sjef for et lokalt 
PR-byrå, og hovedoppgaven hennes i bibliotekaksjonen er å 
lage informasjonsmateriell og å redigere hjemmesida2. 

– Vi har møtt alle tenkelige former for angrep og motarbei-
ding, forteller John Hough.

Han er Labour-politiker og opposisjonsleder i fylkestinget, 
der han har sittet siden 1993.

– Da nedskjæringsplanene kom, holdt fylkestinget hørings-
møter rundt omkring, men de ble lagt til vanskelig tilgjen-
gelige steder, og man måtte søke om å få delta. Og kritikk 
mot planene skulle ikke forekomme; det eneste debattemaet 
var måter å ”nyordne” bibliotektilbudet på innafor de nye 
rammene, nemlig tjue millioner kroner mindre til rådighet.

Utfordringsretten
– Vi gikk da til Høyesterett i London og krevde en vurdering 
av budsjettkutta i forhold til biblioteklovas krav om at tjenes-
tene skal være ”current and efficient”, sier John. Vi viste til 
forverring særlig for utsatte grupper og til at planene faktisk 
var vedtatt før høringene.

De viste også til at firmaet GLL (Greenwich Leisure Ltd.)3 
hadde levert et anbud og forplikta seg til å holde tjenestene, 
kompetansen og åpningstidene på samme nivå som til da. 
Dette er et såkalt ”veldedig sosialt selskap” (”charitable social 
enterprise”), som alt i noen år har drevet bibliotek i to bydeler 

2. https://savelincslibraries.org.uk/volunteer-crisis/
3. http://www.gll.org/b2b
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i London. Dette mente aktivistene ville være bedre enn å la 
grupper av tilfeldige, ukyndige frivillige overta. 

De støtta seg her på den ellers svært omstridte Localism 
Act, vedtatt i 2011, for å øke det private og særlig det frivil-
lige arbeidet.4 Her er den såkalte utfordringsretten sentral, 
som åpner for eksterne anbud også når den lokale myndig-
heten ikke har utlyst anbud. Eksterne kan få overta om man 
overbeviser politikerne om at man kan drive billigere enn 
kommunen. Flere slags lokale grupper, foreninger og kommu-
nedelsutvalg (”parish councils”) kan levere anbud, men også 
firmaer som GLL, som hevder å drive veldedig og ikke-kom-
mersielt. (I Norge ble utfordringsrett foreslått av Høyre, Frem-
skrittspartiet og Kristelig folkeparti på tidlig 2000-tall, men er 
hittil ikke gjennomført.) 

Den første lovlighetskontrollen ble en seier. Dommeren ga 
medhold i at høringene ikke hadde foregått på riktig måte 
og at fylkestinget ikke hadde tatt hensyn til ”utfordringa” fra 
firmaet. 

”Frivillig-bibliotek”
– Vi ønska jo aller helst fortsatt offentlig drift, sier Maurice 
Nauta.

Han er pensjonist og tidligere biblioteksjef i fylket og sitter 
også i kampanjeledelsen.

4. https://en.wikipedia.org/wiki/Localism_Act_2011

– Men erfaringa er at frivillige bare holder ut et års tid før 
entusiasmen tar slutt, sier Maurice.

Han bor i en liten by med rundt tre tusen innbyggere og er 
med i annet frivillig arbeid der.

– Det er få frivillige med noen bibliotekkompetanse, og 
nye bøker blir det lite av, sier han. Men vi følte at fylkestinget 
hadde unnlatt å lytte til alle gode råd fra folk om å ta biblio-
teket mer alvorlig, så vi trakk dem for Høyesterrett på ny. Men 
denne gangen tapte vi.

Nå er likevel privat drift med GLL gjennomført i de 
femten gjenværende ”normale” biblioteka, men her under 
navnet Better.uk.5 I hovedbiblioteket i Lincoln profilerer de 
seg aktivt. På alle brosjyrer, plakater og nettsider står logoen 
deres sammen med og er likestilt med fylkeskommunens logo. 
Firmaet forklarer navnebyttet med at GLL var så knyttet til 
virksomheten deres i London-området, i tillegg til at Better.uk 
sjølsagt ”klinger bedre”. 

Flertallet i Lincolshire fylkesting har stor prinsipiell tru 
på ”frivillig-bibliotek”. I et 49 siders dokument oppfordrer 
de grupper av lokale frivillige til å utarbeide egne ”business 
plans” og søke om å få drive bibliotek og andre lokale velferd-
stiltak, som samlokaliseres i såkalte ”community hubs”.6 Man 
må innfri enkelte krav for å få tilskudd og hjelp, blant annet 

5. http://www.better.org.uk/libraries
6. https://www.lincolnshire.gov.uk/Download/60641

Fra demonstrasjonen i London mot biblioteksnedskjæringer den 5 november. I midten Alan Gibbons, barnebokforfatter, og Sara Wajid fra Museums Association.  
Foto: Alice Corble.
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til lokaler, men kompetansekrav er det få av. Det tilbys noen 
enkle kurs, men ikke alt er engang gratis for deltakerne.

Slitasjen på de frivillige fører til stadige kampanjer fra 
fylkestinget for å skaffe nye. Men rekrutteringa går treigt, og 
mange av de som gir seg, sier de egentlig ikke brant for å jobbe 
frivillig med et fag de ikke kan, men de ville jo støtte lokal-
samfunnet.

Fra et norsk ståsted kan denne typen frivillig oppofring 
virke fjern, men når vi ser på de sterke  landsbytradisjonene her 
på øyene, er det lettere å forstå. Her er det tette, små forhold.

Mange aksjonsmetoder
Bibliotekvennene i Lincolshire har altså svelget kameler. 
Langtfra alle de tusenvis som i dag kjemper for britiske bibli-
otek er enige i alt de har gjort her.

– Vi var litt uheldige som var først ute, sier Angela 
Montague. Men erfaringene våre får andre lære av. Vi var også 
misfornøyd med CILIP, den britiske bibliotekforeninga, men 
etter det vi hører, tar den nye ledelsen gode initiativer nå.

De har også brakt videre erfaringer fra arbeids- og aksjons-
måtene sine. De samla underskrifter, i alt over 23 tusen, og 
400 mennesker gikk i tog gjennom Lincoln. Vi får se fotogra-
fier fra lobbymøter i Parlamentet og utenfor Downing Street. 

En annen metode har vært å innby lokale bibliotekbrukere 
til å si hva de mener om biblioteket sitt og om budsjettkutta. 
Over 900 bidro med store og små tekster, som alle kan leses 
både i bokform og på hjemmesida.7

– Men etter tre års kamp er dessverre det eneste vi kan 
gjøre å kartlegge hvordan ting fungerer og ikke fungerer, sier 
Angela. Særlig følger vi med på hvordan det går i de 30 ”frivil-
lig-biblioteka”. 

7. https://savelincslibraries.org.uk/nine-hundred-comments/

”Meråpne” bibliotek
Andre steder på øyene går politikerne inn for såkalte ”meråpne” 
bibliotek, men ikke bare som en utvida sørvis til morgenfu-
gler og de som er ekstra utholdende om kvelden. I bydelen 
Barnet i London har de nå mer ubemanna enn bemanna 
åpningstid, da staben skal reduseres med 47 prosent samtidig 
som åpningstidene utvides. Motstanderne la da ut en video 
som viser begrensningene og problemene som oppstår.8 Som 
når noe uforutsett skjer, som f.eks. akutt sjukdom. Og uregis-
trerte som sniker seg inn sammen med de som har nøkkelkort. 
Og at ingen under 16 får noe tilbud.

Andre igjen vil erstatte bibliotekfilialer med bokbestilling 
online og henting i automater på f.eks. et kjøpesenter. Her er 
Coventry en ”foregangsby”.

Og alt dette har britene gjort uten noen større kommu-
nereform. Danskene la ned 130 bibliotek etter sin sammen-
slåing fra 270 til 100 kommuner, og mange frykter det samme 
i Norge. Og en kombinasjon med en framtidig Localism Act i 
Norge, høres ikke fristende ut.

8. https://youtu.be/PXmk6I8DdPM

I mars i år oppsummerte BBC bibliotekkrisa 
i UK de siste seks åra* (vår oversetting): 

•	 343 biblioteker er stengt, av disse 132 bokbusser, pluss fire 
boken-kommer-tjenester. 

•	 Antallet nedlegginger i England er altså høyere enn regje-
ringas offisielle anslag på 110.

•	 Ytterligere 111 nedlegginger er planlagt i år.

•	 Antallet betalte ansatte falt fra 31 977 i 2010 til 24 044 i 
dag, en nedgang på 7 933 (25 prosent) for de 182 biblio-
teka som oppga sammenlignbare data.

•	 Ytterligere 174 bibliotek er blitt overført til lokale grupper 
av frivillige, mens driften av 50 bibliotek er overlatt til 
eksterne organisasjoner (”veldedige firmaer”). 

*) http://www.bbc.com/news/uk-england-35707956

Fra venstre, John Hough, Maurice Nauta og Angela Montague, har i tre år vært 
sentrale i kampen mot bibliotekraseringene i Lincolnshire. Foto: Anders Ericson.
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”Ikke hva som helst er bedre 
enn ingenting”
Flere kampanjer, Facebookgrupper og hashtagger retter seg 
mot den britiske bibliotekraseringa, men da vi spurte kjente 
etter noen som kunne presentere oss helheten, var svaret fra 
alle det samme: Alan Wylie.

Han er menig bibliotekar i bydelen Islington i London 
og superaktivist på fritida, men ofrer en fredagskveld på oss. 
Vi møtes ved British Library ved St. Pancras. På en pub i 
nærheten, ”der bibliotekfolk pleier å samles”, får vi hele fortel-
linga om britiske folkebiblioteks bedrøvelige liv og historie, 
men også om forsvarskampene som pågår.

Konkurranseutsetting
Hans viktigste informasjonsmedium (han bidrar i flere) er 
bloggen Stop the Privatisation of Public Libraries.9 For priva-
tisering var utgangspunktet. Lenge før de aktuelle nedskjær-
ingene vakte det internasjonal oppsikt like etter tusenårsskiftet 
da enkelte folkebibliotek i London ble konkurranseutsatt (det 
var riktignok en episode i Sverige tjue år tidligere). I 2002 
reiste undertegna for Bok og bibliotek til London og intervjua 
kritikere, samt Diana Edmonds, en ”pionér” innen privat drift 
av bibliotek.10 Hun er nå sentral i det ”veldedige selskapet” 
GLL som driver bibliotek på oppdrag stadig flere steder (se 
ovenfor fra Lincolnshire). 

Alan Wylie er oppgitt over hvordan GLL og andre slippes 
inn i varmen, slik de for eksempel utnytta tvangssituasjonen 
i Lincolnshire, der bibliotekaksjonistene følte de bare hadde 
valget mellom ”profesjonelle” GLL og kompetanseløse grupper 
av frivillige. 

Utopisk
– Jeg syns ikke hva som helst er bedre enn ingenting, sier 
Alan. Det er naivt å håpe på ei utopisk regjering som endrer 
alt tilbake til full offentlig drift. Alle partiene, unntatt kanskje 
småpartiene Green Party og TUSC (Trade Unionist and Socia-
list Coalition), omfavner nå den ny-liberale agendaen. Hvert 
bibliotek som overlates til frivillige kommer ikke lenger inn 
under biblioteklova og bidrar til å svekke offentlig sektor.

– Det som også skjer når frivillige eller private overtar, 
sier han, er at folkebiblioteket blir mer og mer bare tidtrøyte. 
Biblioteket vil ikke overleve bare med leisure.

– Og dessverre er det flere eksempler på at bibliotekmiljøet 
blir splitta, forteller han. Jeg er lite imponert over for eksempel 
den nasjonale biblioteksjefforeninga, Society of Chief Libra-
rians (SCL). De vil støtte ”frivillig-bibliotek” så de kan ”vokse 
og utvikle seg til bærekraftige tjenester”.

9. http://dontprivatiselibraries.blogspot.no/
10. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitids-

skrift_2015092981012_001

Han mener samfunnet mer enn noen gang trenger offentlig 
finansierte tjenester, drevet av fagfolk:

– Vi må kjempe med nebb og klør for å bevare og styrke 
hvert eneste offentlig bibliotek. Jeg mener slett ikke å dis -
kreditere frivillige, men derimot regjeringas politikk. Og vi 
må argumentere imot hver gang sånne som Adam Smith Insti-
tute (sentral ny-liberal tenketank, vår merknad) når de uttaler 
at ”alt er jo på Internett” og at løsninga er å gi alle en Kindle.

Men det fins positiv utvikling: Sammen med lokale akti-
vister klarte nylig fagforbundet Unite (tilsvarer det norske 
Fellesforbundet) å slå tilbake ”frivillig-bibliotek” i Bromley. 
Og til den store demonstrasjonen i London 5. november har 
de fått sterk støtte fra Labour-leder Corbyn. Nylig slapp Alan 
til med en saftig kronikk i The Guardians nettutgave,11 og 
mens vi venter på flyet hjem, leser vi at bibliotek er blitt en sak 
i Parlamentet, riktignok bare i Overhuset foreløpig, men flere 
representanter er opprørt over tilstandene.12

Vi traff ingen andre bibliotekfolk på puben i St. Pancras 
denne kvelden, men derimot en av Alan Wylies ivrige lånere. 
Som fikk utførlig svar på et referansespørmål over en pint.

11. https://www.theguardian.com/public-leaders-network/2016/
oct/04/public-libraries-not-obsolete-cuts-closures-protest

12. https://www.theguardian.com/books/2016/oct/14/house-of-lords-
attacks-government-library-closures-john-bird-gail-rebuck?CMP=share_btn_
tw

Bibliotekaren Alan Wylie i London bruker det meste av fritiden på kampen mot 
privatisering og budsjettkutt ved britiske folkebibliotek. Foto: Anders Ericson.
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Werkbank  
och det subjektiva i biblioteket 
På Kunstbibliothek Sitterwerk, som är en del av konstcentret Sitterwerk 
nära St. Gallen i Schweiz, har traditionella biblioteksprinciper ersatts av 
mer experimentella sådana, minst sagt. Stellan Klint har samtalat med 
Anthon Åström om Werkbank, ett projekt som på flera sätt utforskar 
hur användare på ett mer dynamiskt sätt kan tillgodogöra sig bibliotekets 
resurser, hur ett bibliotek kan vara en plats för att söka och finna med 
utgångspunkt i besökarnas egna idéer och föreställningar om vad som är 
relevant snarare än genom standardiserade katalogiseringar och nyckelord. 

Intervjuare: Stellan Klint 
Foto: Katalin Deér

Anthon Åström har de senaste åren varit verksam tillsam-
mans med sin kollega Lukas Zimmer i Zürich, där de drivit 
en design- och utvecklingsstudio sedan 2011. Just nu befinner 
sig Anthon på N78:e breddgraden, “i ett skymningslandets 
Longyearbyen” på Svalbard, för att samla ny energi efter sju 
års mycket intensivt arbete i Zürich. 

Anthons bakgrund är bred. Han läste naturvetenskap på 
Teknikum i Växjö, fortsatte in på BA in Fine Arts på Gerrit 
Th. Rietveld Academie i Amsterdam och tog sedan en MA i 
design i Schweiz. Själv säger han att nyfikenhet präglat många 
av hans val, så även när jag frågar varför han lämnade Sverige 
för femton år sedan: 

– Nyfikenhet, gissar jag. I slutet på nittiotalet och i början av 
2000 var det väldigt vanligt att ta ett sabbatsår under gymna-
siet och åka utomlands. Jag tog mitt sabbatsår precis efter 
gymnasiet och tillbringade det på en konstskola i Amsterdam. 
Kändes som ett bra perspektivbyte efter tre långa år på natur-
vetenskapliga programmet. Ganska snabbt fastställde jag att 
omvärlden var alldeles för intressant för att bara låta vara, så 
jag kom helt enkelt aldrig tillbaka till moder Svea.

Anthon och Lukas projekt har oftast handlat om att utveckla 
relationen mellan tryckt och digital information; att utforska 
möjligheterna för vad det digitala har att erbjuda utöver de 
idag ofta fasta formerna för till exempel formatmallar och 
fönsterbaserade gränssnitt. De träffades på Rietveld Academie 
i Amsterdam, där de tidigt fann samförstånd i varandras olika 
tankar. Efter att ha arbetat ihop ett par år på distans efter 
Rietveld-tiden beslöt de sig för att genomföra en gemensam 
master trots att de studerade på två olika universitet, Anthon 

med fäste på Lucerne University for Applied Sciences and Arts 
och Lukas på Bern University of the Arts. Samtidigt startade 
de även ett företag tillsammans. Och det var strax därefter som 
projektet om en “smart biblioteksarbetsstation”, Werkbank, i 
Sitterwerk Kunstbibliothek så smått startade. 

På konstcentret Sitterwerk nära St. Gallen i Schweiz möts 
konstnärer, hantverkare, forskare och allmänheten i gamla 
industrilokaler som nu fungerar som studior, laboratorier och 
studieplatser för experiment och nytänkande inom olika och 
tvärvetenskapliga ämnen, oftast med en konstnärlig anknyt-
ning. Här finns bland annat ett världsberömt konstgjuteri, 
skulptören Josephsohns arv, konstnärsateljéer, med mera. 
Beståndet på Kunstbibliothek Sitterwerk bygger till stora delar 
på konstkännaren Daniel Rohners (1948–2007) samling till 
vilken han genom hela livet tillförde nya böcker om samtidens 
konst. Anthon förklarar: 

– Daniel var en brinnande samlare av framför allt utställ-
ningskataloger och böcker om konstnärer. Under sin livstid 
lyckades han bygga upp en mycket större samling än han 
hade plats för och böckerna spreds sakta men säkert ut mellan 
vänner och bekanta, på vindar och i källare över hela landet. 
Till slut fick Felix Lehner (Sitterwerk’s initiator och chefen 
för konstgjuteriet) nys om Daniels imponerande katalog och 
erbjöd sig att överta förvaltningen av böckerna på en plats i 
Sittertal. En ny byggnad renoverades till bibliotek och både 
Daniels och Felix samlingar fick plats samt en del av den 
nystartade Schweizer Materialsammlung. 

Daniel Rohner kunde inte slita sig från böckerna utan 
ägnade den mesta av sin tid åt att ordna och omorganisera 

Motstående sida:  
Biblioteksarbetsstationen Werkbank på konstbiblioteket i Sitterwerk.
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samlingen. Han flyttade runt böckerna, spred ut dem på 
golvet, gjorde små sammanställningar av intressant lektyr till 
besökande konstnärer och forskare och omorganiserade allt-
sammans igen.

Efter Daniel Rohners död behövdes någon form av ordning 
bland böckerna men man ville samtidigt behålla Daniels själ 
och hängivna uttryck i det ständigt föränderliga i samlingen. 
Lösningen blev att fästa RFID-chip1 i böckerna och på mate-
rialet och sedan låta en robot svepa hyllorna med jämna 
mellanrum för att på så sätt fånga upp var böckerna befinner 
sig. Plötsligt kunde böckerna flyttas runt hur som helst utan 
att man förlorade deras positioner. Det var då Anthon Åström 
och Lukas Zimmer kom in i bilden: 

– Vi hade, tillsammans med Fabian Wegmüller (film-
konstnär och samarbetspartner i flera projekt), byggt ett 
konstnärs-CMS, ett ganska vilt verktyg för att publicera konst-
verk, forskning och inspiration i en sorts nätstruktur. En av 
konstnärerna vi jobbade med sa en dag att vi definitivt måste 
ta en titt på konstbiblioteket i Sitterwerk, så Fabian tog 
kontakt med dem omgående. Det visade sig att Ueli Vogt, vid 

1. RFID (Radio-frequency identification) är en vanlig teknik som 
används inom flera olika områden för att kunna läsa information på avstånd. 
En sändare skickar signaler med till exempel ett id-nummer till en mottagare 
som sedan har information kopplad till id-numret lagrad i en databas. 

tidpunkten ansvarig för deras materialsamling, även hade oss 
på sin radar och vi klickade direkt. Det var 2010, tror jag. De 
kommande åren höll vi kontakten, hade otaliga möten både 
i Sittertal och i Zürich, anordnade ett stort symposium med 
tema arkivstrukturer och bibliotekens framtid samt diverse 
workshops. De hade redan byggt ett rudimentärt bord med 
RFID-antenner, där man kunde lägga böcker och material-
prover och få mer information om dem samt skapa läslistor. 
Redan från början ville vi utöka potentialen av det bordet och 
göra det till ett riktigt arbetsverktyg. Vi var intresserade av att 
undersöka ”utläggsordningar” och hur man skapar översikt 
genom användandet av böcker och material på en arbetsyta. Så 
när dåvarande bibliotekarien Marina Schütz kom med önskan 
att kunna skapa ”zines”, häften, med innehåll från biblioteket, 
svarade vi med idén att skapa en riktigt smart biblioteksarbets-
station – en Werkbank. 

Werkbank är en arbetsstation, i grunden lik en traditionell 
utlåningsautomat på vilket svenskt bibliotek som helst med 
RFID-teknik. Skillnaden är att Werkbank har fler antenner för 
att kunna avläsa en större mängd böcker och material som 
ligger utspridda på bordet samt är kopplad till en kamera som 
fotar av materialet. På så sätt kan användaren sedan digitalt 
manövrera de böcker som lagts ut på bordet. Datorn, som är 
kopplad till Werkbank, gör det också möjligt att sammanställa 
häften med utskrifter av användarens egna sammansättningar 
av material, böcker och anteckningar. Häftet kan i sin tur 
sedan utrustas med ett RFID-chip och integreras i samlingen. 
Genom den här processen växer och förändras biblioteket 
hela tiden utifrån olika människors erfarenheter, kunskaper 
och idéer. 

Anthon ser bibliotek som en plats för att söka och finna 
information och menar att det där är möjligt att fokusera i 
kontrast till exempelvis informationsinhämtning på internet. 
Att i ett sådant sammanhang enbart lägga vikt vid effektivitet 
och objektiva strukturer menar han är onödigt eftersom det 
kan vara väldigt givande om man lägger till en subjektiv nivå: 

– Vi kan söka enligt standardiserade kataloger och nyck-
elord men en stor del av kunskap ligger mellan dessa begrepp. 
I sammanhang skapade av de som gått din väg före dig. Det 
finns otroligt fascinerande exempel på bortglömda situationer 
och system genom historien, Mundaneum och memex2 till 
exempel, där dessa sammanhang lyfts fram och används för 
att kartlägga massor av information. Kunskap bildas genom 
en personlig kontextualisering av information och ofta känns 
det som att vi glömt bort det och istället lägger all vikt på 
effektiva, digitaliserbara, objektiva strukturer. Så på sätt och 

2. Mundaneum skapades 1910 av Paul Otlet och Henri La Fontaine 
och var ett försök att samla och dokumentera all känd kunskap i världen med 
hjälp av ett system de kallade Universal Decimal Classification. Vissa menar 
att det idémässigt kan ses som en föregångare till internet.

Memex är en idé om indexerad kunskap i fickformat. 1945 skrev ingen-
gören Vannevar Bush om memex i en artikel där han redogjorde för en enhet 
som skulle kunna lagra enorma mängder information med tillhörande meta-
data. Många menar att memex kom att influera skapandet av hypertext, som 
idag används för internetkommunikation.

Anthon Åström sitter och arbetar på Sitterwerk konstbibliotek.
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vis ser vi Werkbank (och andra projekt) som en sort ledljus 
– ”så här skulle det också kunna fungera”. Självklart finns 
det många fördelar med objektiva strukturer men det känns 
väldigt korkat att ge upp på det subjektiva bara för att det 
lätt blir luddigt och oklart och kräver mer tankearbete. Werk-
bank bygger egentligen på en väldigt enkel princip: hitta dina 
böcker och materialprover, arbeta med dem både analogt 
och digitalt, och skapa ett nytt sammanhang genom hur du 
sorterar dem på en yta, och dina egna kommentarer till de 
enskilda objekten. Nästa person som besöker biblioteket får 
på så sätt en mycket rikare introduktion till dess innehåll; 
plocka ut en bok ur en hylla, lägg den på ett bord och öppna 
en värld av associationer, skapade av individer med egna idéer, 
tankar och motivationer.

Konstbiblioteket i Sitterwerk kan på ett sätt tyckas radikalt 
i tider då svenska bibliotek desperat försöker förstå hur de på 
bästa sätt ska lyckas införa Dewey klassifikationssystem. Det 
kan tyckas utmana mångas grundläggande uppfattning om 
vad ett bibliotek är. Jag frågar Anthon om han tror att idén 
om de subjektiva och dynamiska elementen i Sitterwerk-bibli-
oteket kan inspirera andra bibliotek och i så fall på vilket sätt: 

– Effektivitet och friktionsfrihet eftersträvas nästan maniskt 
överallt, även inom biblioteksvärlden. Men vi får inte glömma 
bort att en stor del av vår utveckling står i skuld till kluriga 
idéer, experiment och misstag. Ju mer strömlinjeformat vårt 

samhälle fungerar desto mindre plats ger vi åt mutations-
delen av vår sociala och kulturella evolution. Sitterwerk är ett 
extremt exempel, och självklart kan inte alla bibliotek leka 
runt hur som helst. Men att doppa en tå i okända vatten lite 
då och då kan säkert inte skada. Vårt mål är att låta Sitterwerk 
fungera som en inspirationskälla. Nästa konkreta steg för oss 
är etableringen av en sorts ”for everyone’s profit”-forsknings-
nätverk, med fokus på arkiv och alternativ informationsorga-
nisation, och Sitterwerk som spindeln i nätet.

En central punkt i Werkbank-projektet är förhållandet och 
samspelet mellan tryckt och digitalt. När jag läser om Anthon 
och Lukas och deras olika projekt får jag känslan av att de 
tycker att synen på böcker och information är för snäv i de fall 
man endast talar om ”digitalt versus tryckt”. Jag frågar Anthon 
hur han ser på dessa två begrepp i en informationskonsum-
tions-kontext: 

– För det första, när vi säger ”digitalt versus tryckt” pratar 
vi mycket mer om bildskärm versus tryck, eller ”pixel versus 
print”, som vi gillar att kalla det. Bildskärmen är en yta, precis 
som papper är en yta. Boken och den myriad av motsva-
righeter som representeras digitalt är informationsbärande 
medier, men eftersom presentationsytan är så fundamentalt 
annorlunda är kommunikationspotentialen en helt annan via 
en bildskärm gentemot tryckt papper. En tryckt boksida är 
en statisk lista av tecken som bildar ord och meningar och 

Werkbank testas av besökare. Längst till höger syns Lukas och Anthon som studerar vad användarna gör.
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på så sätt mening. Bildskärmen är en tom duk, uppbyggd av 
tusentals pixlar som målar bilder av ett specifikt tillstånd. En 
bok har ett innehåll, medan en bildskärm inte har något inne-
håll alls, men kan fyllas med allt. Den största skillnaden ligger 
kanske just här; en bok bjuder in till fokus och koncentration 
medan en bildskärms dynamiska natur frestar till upptäckts-
färd bortom den inslagna vägen. Digitala medier (såsom vi 
känner till och använder dem idag) passar därför bättre för 
ett kortare, snabbare och mer direkt informationsflöde än den 
tryckta boken. Boken erbjuder fortfarande ett helt unikt rum 
för djup och långsam konsumtion. I dagens samhälle, och 
med dagens teknologier, fungerar de förmodligen båda bäst 
när de används i en smart kombination.

Werkbank tycks på ett sätt vara ett verktyg för att, i vissa 
avseenden, sudda ut gränserna mellan digitalt och tryckt. 
Böcker (eller annat material) vandrar över både fysisk och 
digital spelplan och användaren (och dess personliga syften 
och intressen) är länken däremellan. Men enligt Anthon har 
eboken och den tryckta boken generellt sett en alldeles för stor 
relation till varandra: 

– Vi övergav tanken på att mediet ”bok” dikterar dess form 
och innehåll för länge sedan och samtidigt håller vi fast vid 
någon arkaisk föreställning om att bara för att något heter 
”bok” ska det i stort sett lyda under samma regler. En e-bok 
har i format mer gemensamt med en hemsida än en bunden 
bok och ändå envisas vi med att behandla e-bok-formatet 
som en direkt digital översättning av sin fysiska namne. Men 
allt det här är delar av en mycket större omställning i hur vi 
tänker kring intellektuella verk, upphovsrätt och distribution. 
Mycket har redan hänt inom musik- och filmindustrin, och 
allt kommer säkert att se mycket annorlunda ut om bara några 
år. De etablerade spelarna – produktionsbolag, förlag, distri-
butörer – har alldeles för mycket att förlora på denna utveck-
ling, och kastar så många käppar mot hjulen som de bara kan. 
Saken är att vi behöver inte fara vidare på hjul överhuvudtaget, 
men det kan ta ett tag att komma fram till det.

På vissa håll, till exempel inom vissa forskningsdiscipliner, 
efterfrågas och utvecklas idéer och möjligheter kring en mer 
dynamisk kunskapsinhämtning på olika sätt, där bland annat 
en mer samarbetande kultur eftersträvas. Kan Werkbank 
användas i ett bredare perspektiv? Kan det vara ett redskap för 
forskare inom olika discipliner, till exempel medicin? 

– Mycket bra fråga, och en vi brottas med ganska mycket 
för tillfället. Werkbank i sig är väldigt specifikt konstruerad 
för Sitterwerk, med sitt RFID-system, öppna bibliotek och 
materialsamling. Men målet är inte att tillverka en produkt 
för en större marknad, utan att animera en sorts mångfald. 
Konstbiblioteket i Sitterwerk inbjuder till vissa specifika inno-
vationer, precis som andra institutioner, rum och situationer 
bjuder andra möjligheter. Delar av Werkbank eller hennes 
systerprojekt kan med all säkerhet användas i andra projekt, 
i andra bibliotek, muséer, skolor, arkiv, etcetera. Och det är 
just där vi ser vår funktion – animation till nytänkande och 
innovation. Konstruktiva käppar i hjulen.

Det är intressant att tänka på biblioteket i Sitterwerk som 
en mer demokratisk form av bibliotek eftersom användarna 
så tydligt bjuds in till aktivitet, det är på något sätt nödvän-
digt att användarna faktiskt är delaktiga för att biblioteket ska 
fungera. Är användaren åsidosatt i traditionella bibliotek? 

– Intressant ordval, tycker Anthon. Fram tills nyligen har 
vi alltid pratat om ”besökare”, och besökaren är absolut inte 
åsidosatt i dagens bibliotek. Men om vi börjar se oss som 
”användare” av ett bibliotek, så finns det säkerligen en hel del 
utveckling kvar. Om Sitterwerk och Werkbank erbjuder en 
högre grad av demokrati vet jag inte; precis som i ett socialt/
politiskt system måste besökarna i Sitterwerk följa vissa regler 
som bestämts i förväg. I fallet med Werkbank skulle vi nog 
hellre fokusera på ett skifte i auktoritet, där mer vikt läggs på 
besökaren/användarens egna förmåga att agera guide för de 
som kommer efter. Om det känns mer eller mindre demokra-
tiskt får de själva avgöra.

Anthon är noga med att poängtera att Werkbank inte är 
fulländat utan menar snarare att det ”kittlar vissa körtlar som 
utlöser nya impulser och idéer”. Jag frågar vad nästa steg är i 
Werkbank-projektet: 

– Jag nämnde våra planer på ett sorts forskningsnätverk 
och vid sidan av diverse små justeringar och utbyggnader står 
det högst på listan. Vi har redan inlett ett konkret spin-off-
projekt i Schweiz och har ett par andra saker som ännu ligger 
i diskussionsstadiet. Här handlar det inte bara om bibliotek 
och böcker utan även om museiföremål, arbetsprocesser och 
modeller. Den gemensamma nämnaren, för tillfället, är ett 
intresse och en fascination för samspelet mellan det fysiska och 
det digitala och deras potential inom lärande och kommuni-
kation.

Vad händer nu, Anthon?
– Just nu? Just nu tänkte jag dricka upp min kaffe, dra 

på mig kängorna och dunjackan, och bege mig ut för en 
promenad i det nysnöade, arktiska skymningslandet. Astrom/
Zimmer tuffar vidare under vintern men i ett långsammare 
tempo. Både jag och Lukas behöver lite tid för re-kalibrering 
och hitta nya trådar och nya perspektiv. Men i april drar det 
igång igen på allvar, ett nytt samarbete på gränsen mellan poli-
tisk aktivism och performativ konst, ett ”Archive of Hope”. 
Men det blir en annan historia.

Läs och se mer: 
Anthon Åströms och Lukas Zimmers hemsida:  

http://www.astromzimmer.com
Sitterwerks hemsida med information om Werkbank och 

konstbiblioteket i Sitterwerk: http://www.sitterwerk.ch/
en/art-library/dynamic-order.html

Anthon Åström berättar om Werkbank (videoklipp):  
https://vimeo.com/astromzimmer/werkbank

Motstående sida: Roland Früh, som driver 
biblioteket, testar Werkbank med några 
medarbetare och studenter. 
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Att mäta forskning
En form av statistisk analys som får allt mer utrymme på 
forskningsbiblioteken i Sverige är bibliometri, som används för att studera 
forskning och vetenskap. Charlotte Högberg har mött bibliometrikern 
Fredrik Åström för ett samtal om förtjänster, fallgropar och framtiden 
för bibliometrin.

Text: Charlotte Högberg

Begreppet bibliometri betyder att statistiska metoder, mått 
och verktyg (metron) appliceras på böcker och andra format 
för kommunikation (biblion). Vid alla större universitet och 
högskolor i Sverige finns det idag anställda som jobbar med 
att ta fram bibliometriska analyser. Vid nästan alla lärosäten 
är denna funktion placerad på biblioteken. Med bibliometrin 
kan man, med hjälp av data över publiceringar och citeringar, 
undersöka sådant som produktivitet och genomslag, eller 
forskningsområdens samarbeten och strukturer. 

Fredrik Åström är bibliometriker och forskare vid Lunds 
universitetsbibliotek. Han anser att bibliometrin, när den 
används på rätt sätt, har mycket att tillföra: 

– Som ett sätt att studera vetenskap har den många styrkor 
och ger möjlighet att kartlägga stora mönster, hur forsknings-
fält ser ut, se samarbeten och hur vetenskaplig kommunika-
tion är organiserad. Generellt kan man säga att bibliometri är 
bättre som kartläggande verktyg, men det har sin plats inom 
utvärdering också. Att använda det för medelsfördelning är jag 
lite mer tveksam till, i alla fall att göra det alltför oreflekterat. 

När det handlar om att använda bibliometri i utvärderings-
sammanhang tycker Fredrik att dess styrka beror på hur man 
använder det, och att det är skillnad på om det används för att 
fördela medel eller för att identifiera styrkor och brister inom 
forskningen.

I Sverige fördelas tio procent av regeringens forsknings-
anslag efter bibliometriska indikatorer. Det betyder att de 
medlen är konkurrensutsatta efter hur många publikationer 
lärosäten publicerat och hur mycket de publikationerna har 
citerats av andra forskare.

– Vad det gäller medelstilldelning måste man först fråga 
sig om man ska använda sådana indikatorer överhuvudtaget 
– ska man konkurrensutsätta medel på nationell nivå?, säger 
Fredrik.

Han menar att det kan ses som en del av new public mana-
gement, att effektivitetsindikatorer används för fördelning och 
styrning av offentliga verksamheter. Men han ser också att det 
finns problem både med att använda bibliometriska mått och 
andra sätt, som peer review-paneler.

– När det gäller den svenska medelsfördelningen så saknas 
det till stor del genomskinlighet och det finns klara metodolo-
giska brister, säger Fredrik. 

I artikeln ”The Heterogeneous Landscape of Bibliometric 
Indicators: Evaluating Models for Allocating Resources at 
Swedish universities” diskuterar Fredrik och tre andra forskare 
användningen av bibliometriska utvärderingsmodeller för 
fördelning av medel på institutionell nivå i Sverige.1 Studien 
fokuserar på hur mätningen av publikationer och citeringar 
används som grund för fördelning av medel inom universitet 

1. Hammarfelt, B., Nelhans, G., Eklund, P., & Åström, F. (2016). The 
Heterogeneous Landscape of Bibliometric Indicators: Evaluating Models for 
Allocating Resources at Swedish Universities. Research Evaluation, 25(3), 
292–305. https://doi.org/10.1093/reseval/rvv040

Fredrik Åström. Foto: Katarina Jandér.
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och högskolor. Kartläggningen av de modeller som används 
vid 26 lärosäten i Sverige visar att det varierar stort hur model-
lerna för medelstilldelningen ser ut. Författarna menar att 
utvärderingssystemen och indikatorerna dem själva överras-
kande nog sällan utvärderas, förutom rent metodologiskt. 

Vad tycker du är viktigt att fundera kring vid använd-
ningen av bibliometriska utvärderingsmetoder?

– Att använda metodologiskt sunda indikatorer. Det är 
även viktigt hur man presenterar vad man har gjort; vilka 
datakällor och metoder som har använts och vilka begräns-
ningar som kan finnas. Det är viktigt att kommunicera vilka 
tolkningar och slutsatser man kan dra, säger Fredrik.

Han tycker också att det finns ett ansvar för bibliometri-
kern och den som beställer analysen att noga fundera kring 
vad det egentligen är man vill ta reda på och hur man ställer 
det man får fram mot organisationens mål.

Ser du några risker med att förlita sig för mycket på 
bibliometriska mått? 

– Ja, att man drar för starka slutsatser eller drar slutsatser 
som man inte kan dra. Speciellt om man drar slutsatser på 
ett för litet statistiskt underlag. På nationell nivå är det dock 
så stora publikationsmängder att man i hög grad får bort 
problemet med enstaka värden som sticker ut, men samtidigt 
finns det exempel där just enskilda publikationer inom vissa 
ämnen haft stor påverkan på citeringsanalyser av stora läro-
säten med många publikationer, säger Fredrik. 

Han berättar att Stockholms universitet i förra årets forsk-
ningsbudget riskerade att få nästan fem miljoner mindre än 
föregående år, på grund av att en specifik publikation som 
citerats mycket, och som dragit upp deras tilldelning tidigare, 
inte längre räknades för dem. I slutändan blev det inte så, men 
det är ett exempel på hur enstaka publikationer kan ge stort 
utslag som kan påverka medelstilldelningen. Detta kan också 
få olika effekt inom olika forskningsfält. 

– Tar man biomedicin som exempel så har de i regel många 
citeringar per publikation och en publikation måste citeras 
väldigt mycket mer för att komma högt så att det får effekt 
för medelstilldelningen. Inom exempelvis samhällsvetenskap 
är det inte så, en publikation behöver inte citeras lika mycket 
för att komma högt, säger Fredrik.

Är bibliometriska mått, så som ett högt antal citeringar 
eller publiceringar, nödvändigtvis mått på hög kvalitet?

– Det är svårt att göra en direkt koppling mellan citeringar 
och kvalitet. Bibliometriker brukar säga att citering är ett mått 
på genomslag, snarare än kvalitet. Inom områden med kumu-
lativ kunskapsutveckling, där forskning citeras för att andra 
bygger vidare på den, betyder det också att den värderas högt. 
Inom ämnen där det är mer diskussion och tolkning av tidi-
gare forskning behöver det inte nödvändigtvis betyda samma 
sak. I den politiska retoriken pratar man ofta om citeringar 
som mått på kvalitet. Att svensk forskning citeras mindre 
anses vara något som indikerar att kvaliteten på forskningen 
har sjunkit, säger Fredrik.

Vad det gäller bibliometrins ställning inom biblioteks-
sverige anser Fredrik att den har stärkts de senaste tio åren. De 
större universitetsbiblioteken har folk som jobbar med biblio-
metri, en del stora lärosäten har hela avdelningar medan andra 
mindre kan ha någon som jobbar halvtid med det. Det beror 
på i vilken utsträckning man på lärosäten använder biblio-
metri. Som exempel nämner Fredrik Karolinska Institutet och 
Kungliga Tekniska Högskolan, som har stora avdelningar för 
bibliometri eftersom de fördelar medel efter citeringsmått på 
ett sätt som kräver mycket datakraft och kompetens. 

Hur ser du på bibliotekets roll som utvärderare, i termer 
av att vara den som utför utvärderingar som kan få effekt 
på medelstilldelning? 

– Det finns en risk att det ses som polis- eller övervaknings-
verksamhet som bryter av mot synen på bibliotek som service-
verksamhet. Jag har inte upplevt att den konflikten finns ännu 
men någonstans förutsätter det en förändring i vad biblioteket 
gör. En liknande ställning finns i open access-frågor, där bibli-
oteken också tar på sig en roll att se till att forskare publicerar 
sig open access, säger Fredrik.

Han ser det också som en fråga om legitimitet – har bibli-
otek exempelvis kompetens att utvärdera forskning i exem-
pelvis biokemi? Men att detta skulle vara ett problem är inget 
som Fredrik har märkt av. Han menar att de som jobbar med 
bibliometri på svenska bibliotek börjar vara välutbildade vid 
det här laget.

Är det vid biblioteken som den bibliometriska utvärde-
ringen som funktion hör hemma?

– Jag har ingen stark åsikt för eller emot att bibliome-
trin finns vid biblioteken, men vi har en bra bild av vad som 
händer i bibliografiska databaser och det är ofta bibliotek som 
byggt upp eller hanterar institutionella arkiv, säger Fredrik.

Han menar att om det skulle få en märkbart negativ effekt 
på hur forskare ser på biblioteket, så kanske man skulle börja 
fundera på var funktionen ska ligga. Internationellt är det 
stora variationer, även inom länder. I Tyskland är bibliometrin 
stark på biblioteken, även i Nederländerna och Storbritannien 
ökar den som funktion på biblioteken, säger Fredrik. 

– Att de flesta bibliotek har bibliometri som funktion hör 
i grund och botten ändå ihop med att vi har en nationell 
medelstilldelning som delvis bygger på bibliometriska indika-
torer. Bibliometrins framtid på svenska lärosäten och bibliotek 
hänger ihop med hur regeringen bestämmer att medelstilldel-
ningen ska se ut framöver.
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Bibliotek är att välja
I dessa tider av växande främlingsfientlighet hotas även biblioteken och 
de rättigheter som slås fast i bibliotekslagen. Ingrid Atlestam påminner 
om vikten av att försvara det mångspråkiga biblioteket.

Text: Ingrid Atlestam 
Illustrationer: Eleonor Pavlov

SD:s riksdagsmotion om att folkbiblioteken bara ska vara för 
svenska medborgare och i princip endast ha böcker på svenska, 
har upprört och chockat biblioteksvärlden. Men egentligen är 
det inget att förvånas över. Utifrån SD:s ideologi är det helt 
konsekvent. 

Vi har hamnat i ett politiskt läge där lagfästa självklarheter 
ifrågasätts och måste försvaras inom många områden. Följden 
blir ett alltmer polariserat samhälle. Vi är inte bara tillbaka 
på ruta ett, vi har backat så långt att vi står och balanserar på 
kanten till ett stup. Dessa hot kommer tyvärr att växa under 
kommande år om inte alla goda krafter inom och utom bibli-
oteksvärlden nu sätter ner foten och tar strid för en jämlik 
tillgång till välfärd, bildning och kultur. Denna kamp måste 
föras såväl politiskt/ideologiskt som genom konkret arbete i 
vardagen, såväl på bibliotek som i resten av samhället.

Nu har vi äntligen fått en hyfsat bra bibliotekslag och en 
biblioteksstrategi är på gång. Förhoppningsvis kommer den 
att  innebära konkretisering och förtydligande av lagen. Missa 
inte chansen att delta i strategiarbetet och påverka resultatet!

Nu gäller det att använda lagen och kräva de resurser som 
erfodras för att leva upp till den. Vilket bland annat innebär 
att biblioteksservice för dem med annat modersmål än svenska 
ska prioriteras. Att inte satsa på det som nu brukar kallas 
mångspråkig biblioteksverksamhet är alltså olagligt. Obser-
vera att detta gäller alla bibliotek, det vill säga även skol- och 
högskolebibliotek (§5).

Det mångspråkiga biblioteket
Jag känner mig skyldig till att ha hårdlanserat begreppet  
mångspråk i bibliotekssammanhang. Det var för att komma 
bort från begreppen ”invandrarverksamhet”, ”invandrarbib-
liotekarie” och ”invandrarspråk” som varit det gängse sedan 
slutet 60-talet. Det var då, mycket tack vare föreningen BiS,  
som detta att folkbiblioteken skulle ha böcker på andra språk 
än svenska lyftes fram och blev viktigt. 

Tanken med att använda begreppet mångspråk är att bibli-
otek i första hand handlar om språk. Det är ett faktum att vi 
läser på många olika språk och talar och berättar på ännu fler, 
antingen vi bott här i generationer eller är nykomna. Det är 
också ett sätt att undvika det mer kontroversiella begreppet 
mångkultur. 

Ett mångspråkigt bibliotek är ett bibliotek som erbjuder 
medier på så många som möjligt av de språk som talas och 
läses i lokalsamhället samt i bästa fall även kan ge service på 
några av dessa språk. Det mångspråkiga biblioteket ska också 
erbjuda medier som ger möjlighet att lära nya språk och då 
givetvis i första hand svenska. Biblioteket ska ge alla chansen 
att bli flerspråkiga. Detta därför att språk är nyckeln till 
kunskap och kommunikation och därmed ger möjlighet till 
”lycka, framgång och delaktighet” och till integration, ett ord 
som likt mångkultur kan missbrukas till exempel genom att 
uppfattas enkelriktat. 

Att flerspråkighet är en tillgång för såväl individen som 
samhället är  bevisat otaliga gånger.  Att utveckla och vidmakt-
hålla en så stor kultur- och språkkompetens som möjligt 
berikar både individen och samhället. Vi kan berika och bilda 
varandra och det är just det vi gör på biblioteket, så väl indivi-
duellt som tillsammans. 

Begreppet mångspråk har dock fått en del mer tveksamma 
användningar som till exempel ”mångspråksförfattare” och 
”mångspråksböcker”. Författare kan vara flerspråkiga och 
mångspråkiga böcker kan möjligtvis vara lexikon?

Interkulturell mötesplats 
Det mångspråkiga biblioteket kan och bör utvecklas till en 
interkulturell mötesplats. Som stöd för detta kan man luta sig 
mot bibliotekslagens ändamålsparagraf (§2). Det betyder att 
biblioteket  ger möjligheter  till mer än att var och en använder 
medier på de språk de önskar.  Det innebär att man även inter-
agerar. 

Självklart är att var och en som kommer till biblioteket 
genast ser att detta är för alla oberoende av språk, det vill säga 
det är viktigt att man inreder och exponerar så att mångsprå-
kigheten klart framgår. Göm inte böcker på andra språk än 
svenska i ett hörn med en skylt ”Böcker på främmande språk”. 
De ska snarare vara som godiset än som mjölken!

Sedan kan man utveckla detta vidare i all oändlighet, 
detta att mötas i biblioteket i form av till exempel språkka-
féer, läxhjälp, kurser av olika slag, utställningar, diskussioner, 
kulturprogram och så givetvis alla dessa spontana möten och 
samtal som hela tiden sker kring läsbord och datorer. Det 
finns ingen annan plats i samhället där så fantastiska möten 
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sker helt oplanerat och kravlöst – lågintensiv mötesplats heter 
det på forskarspråk. Jag skulle kunna skriva en hel bok om de 
möten jag upplevt under fyrtio år i biblioteksvärlden!

Biblioteket har inget uttalat integrationsuppdrag men 
bidrar enormt till integrationen i samhället genom att bara 
vara ett bra bibliotek och leva upp till lagen. Men integration 
har historiskt alltid varit folkbibliotekens ”dolda agenda”. De 
skapades för att bilda ”folket” så att de skulle avhålla sig från 
revolution och dryckenskap och för att de skulle bli kunniga 
aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle.

Folkbibliotekens uppdrag kan ses som kompensatoriskt, 
till var och en efter behov, vilket givetvis inte är samma som 
efterfrågan! Uppdraget är att överbrygga klyftor vare sig de 
är geografiska, språkliga, eller sociala. Nu har vi ett samhälle 
med snabbt och radikalt växande klyftor. Det bibliotek som 
i det läget inte inser att man har ett samhällsuppdrag som är 
något annat och något mer än summan av alla kundönskemål, 
bidrar till ökande klyftor istället för att verka för  jämlikhet. 

Det är till exempel vad som händer när man i allt mer 
segregerade samhällen satsar  på stora centrala bibliotek, 
kulturhus och snabblånebibliotek, typ tunnelbanebibliotek, 
där de med latte och livspussel rusar in. I bästa fall finns även 
mer eller mindre nedbantade förortsbibliotek därute, utanför, 
där arbetslösa, barn, pensionärer, invandrare och andra som 
blivit kvar eller över finns. 

Biblioteksplaner görs  med tanke på största möjliga flöde, 
det vill säga mest verksamhet koncentrerad till centrum och 
så kallade knutpunkter. Visst är det rationellt, men vem finns 
och vilka är behoven där utanför i periferin på andra sidan 
klyftorna?

Besök och utlån ska maximeras så mycket som möjligt till 
så många som möjligt. Men ”många” kan hamna i konflikt 
med ”alla”. De personer och grupper vars biblioteksutnytt-
jande kräver resurser utöver vad ”de många” kan tänkas efter-
fråga blir det jämförelsevis dyrare att anpassa  biblioteksser-
vicen för, det vill säga det är inte kostnadseffektivt. 

Att jobba läsfrämjande, uppsökande och tillgängliggö-
rande, att bygga nätverk, att delta i lokalt utvecklingsarbete i 
närsamhället, att skapa tillit till biblioteket, att gneta på med 
tålamod och engagemang ger ingen utdelning i de utvärde-
ringssystem som bara räknar individuell kundtillfredställelse. 
Men det är vad biblioteket måste göra om det ska kunna bidra 
till att hålla ihop ett alltmer krackelerande samhälle. 

Till var och en efter behov
Ofta startar biblioteken verksamheter som man uppfattar att 
det finns ett starkt behov av därför att ingen annan gör det och 
för att biblioteket har lämpliga lokaler och kunnig personal 
som är lyhörd för mer eller mindre uttalade önskemål. Allt 
detta är fantastiskt bra och bibliotek är verkligen den rätta 
platsen för det mesta, men risken är att det unika uppdraget, det 
som ingen annan kan göra, medieförsörjningen, försummas. 
När andra startar läxläsning, språkkaféer, medborgarkontor, 
etcetera, vilket nu sker, så kan biblioteket koncentrera sig på 

medier eller initiera nya verksamheter, men gör det då tillsam-
mans med volontärer eller andra aktörer. 

Att medieförsörjningen försummas är helt begripligt då 
såväl kompetens som resurser saknas i de flesta kommunerna. 
Men för biblioteksbesökaren är det vad som finns på hyllan 
i det lokala biblioteket som gäller, få frågar och beställer. Vi 
vet att de viktigaste framgångsfaktorerna för folkbibliotek är 
mycket personal, ett aktuellt medieutbud med många nyför-
värv, bra datortillgång och ett rikt utbud av tidningar och 
tidskrifter och då givetvis med hänsyn tagen till de språk som 
talas i lokalsamhället. Vilket kräver fast personal som är väl 
förankrad i stadsdelen och kommunen och ett mediebestånd 
som är en kombination av fast och flexibelt.

Enligt bibliotekslagen är det varje kommuns skyldighet att 
erbjuda läsning på alla språk som är aktuella i kommunen. 
Men det är helt orimligt att varje liten kommun som kanske 
bara har en tillfällig flyktingförläggning ska fixa mediebestånd 
på alla aktuella språk. Tidigare var biblioteksservice till flyk-
tingsförläggningar ett statligt ansvar som sällan sköttes, så det 
blev kommunens bibliotek som fick fixa efter förmåga. När 
det gäller bibliotek röstar man med fötterna! Nu har lagen 
anpassats efter verkligheten, men dessvärre inte resurserna. 
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Enligt lagen har länsbiblioteken inte längre något ansvar 
för kompletterande medieförsörjning. Det var ganska kata-
strofalt att ta bort detta uppdrag, något som klart framgår i 
den mycket innehållsrika och gedigna utredning som läns-
biblioteket i Sörmland nyligen publicerat, Språk, makt, och 
hållbar biblioteksutveckling. 

I Västra Götaland och Göteborg har man rustat ner och slutat 
förse mindre bibliotek med böcker på lämpliga språk och 
nedskärningarna vad gäller prenumerationer på tidningar och 
tidskrifter är drastiska.

Därför är ett av de viktigaste uppdragen för de som ska 
sy ihop den nationella biblioteksstrategin att organisera ratio-
nella medieflöden – vilket inte betyder flytande bestånd. Man 
måste klarlägga ansvarsnivåer vad gäller resurser och kompe-
tens. Internationella Biblioteket måste få ett större uppdrag 
vad gäller medier, liksom regionbiblioteken. Även det plane-
rade Världslitteraturhuset i Göteborg bör få ett klart specifi-
cerat uppdrag. Det är bara att konstatera att det var bättre förr! 
Det måste också till nationella avtal för digitala källor även på 
andra språk än svenska och engelska.

För det lokala biblioteket gäller det att omprioritera och 
kräva av politikerna att de lever upp till lagen. Förse dem med 
lagar och manifest! Kräv att biblioteksplanerna ska innehålla 

ingående närområdesanalyser och åtgärdsplaner. Givetvis 
kostar det mer att ha en mångspråkig än en enspråkig biblio-
teksverksamhet.  Säkerligen går det också att omprioritera en 
del. Enligt lagen ska biblioteket ha LL-böcker, läsning på rele-
vanta språk, etcetera. Men det finns inget lagkrav att ha alla 
bestellers, deckare och en hel del annat statistikbefrämjande.

Lära av varandra
Det händer mycket på biblioteken runt om i landet nu, nya 
människor, nya krav på nya ställen. Men det finns mycket erfa-
renhet att lära av. Många utredningar, projektbeskrivningar 
och uppsatser går att hitta på nätet. Boken Det mångspråkiga 
biblioteket – en nödvändig utopi innehåller såväl goda exempel 
som mer teoretiska kapitel. Alla behöver inte uppfinna hjulet, 
men alla måste lära känna den egna terrängen och skapa såväl 
lokala samarbeten som nationella och detta måste få kosta 
både tid och pengar och medvetenhet om att vinsten kan 
räknas hem på andra konton, som ett berikande av såväl indi-
vider som vårt gemensamma samhälle.

Stå upp för svenska traditioner och värderingar
Många målar nu upp skräckscenarier av ett samhälle som 
faller isär. Biblioteket är en fantastisk social innovation som 
kan hålla ihop och länka samman i vardagen överallt där de 
finns och de ska finnas överallt.

Givetvis kommer SD:s motion inte att antas. Men att över-
huvudtaget ifrågasätta att biblioteken är till för alla, inklu-
sive till exempel papperslösa, hemlösa och asylsökande är att 
ifrågasätta folkbibliotekens existensberättigande och därmed 
trampa på en gammal svensk tradition byggd på svenska 
värderingar importerade från när och fjärran!
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Lankes og 
nøytraliteten
Recension: Anders Ericson

Den for lengst guru-erklærte bibliotekprofes-
soren R. David Lankes har kommet med ny 
bok, The New Librarianship Field Guide (MIT 
Press, 2016). I forhold til hans digre The Atlas 
of New Librarianship fra 2011 er Field Guide 

hovedsakelig en repetisjon i et mindre format, men nå tar han også et 
viktig skritt mot et virkelig ”nytt bibliotek”.

Det er ikke lite pretensiøst å hevde, som Lankes, at man har 
oppdaga et New Librarianship. Men innfrir han løftene? Det har ikke 
alle følt seg trygge på hittil.

Formen er ny. Dette er altså felthåndbok-varianten av hans, etter 
min mening, fysisk og pedagogisk uhåndterlige Atlas.

Andres ideer
Både i Atlas og denne nye boka, og i utallige foredrag (blant annet i 
Visby på Biblioteksdagarna 2011) får man inntrykk av at ideene er 
hans egne. Men det er de i liten grad. Lankes har gjort en innsats for 
å samle de gode ideene, men mange av de enkelte ideene og tjene-
stene og så videre som han mener utgjør ”det nye biblioteket” er 
tenkt tidligere.

For eksempel: Han er opptatt av at folkebiblioteket må knytte seg 
sterkere til folk på stedet (the community), til vanlige mennesker, ikke 
minst de dårlig stilte. Men dette er ikke nytt. Alt i 2002 formidla jeg 
mye av det samme i et intervju med John Pateman, den daværende 
biblioteksjefen i bydelen Merton i London (det norske tidsskriftet 
Bok og bibliotek, nr. 7, 2002). Tjenestene i Merton var da omtalt i 
en omfattende rapport, utgitt av Resource, det daværende britiske 
statlige bibliotekdirektoratet.

Og temaet var da for lengst kjent for lesere av tidsskriftet Informa-
tion for Social Change (ISC) (det bør i den sammenhengen nevnes at 
Pateman var og er i redaksjonen for ISC). Kjent var det også for lesere 
av f.eks. Progressive Librarian (PL) og bis.

Referanser?       
Lankes må opplagt kjenne til disse forfatterne og fagmiljøa, men refe-
ranser til dem er fraværende eller vanskelig tilgjengelige i hans Atlas. 
Det fins en del referanser i form av fotnoter, men ingen samla littera-
turliste. I den nye boka har han ei kort litteraturliste og stikkordsre-
gister. Også register mangler i Atlas.

Nytt er det heller ikke å mene at biblioteket må ha som mål å 
forbedre samfunnet. Eller å mene at det bibliotekariske teknologist-
revet ofte overskygger bibliotekets potensial overfor publikum. Det 
siste var sentralt alt på 1980-tallet hos den minst like guru-erklærte 
Jesse Shera.

I Progressive Librarian (no. 36–37, 2011) skriver Elaine Harger 
om alt det hun mener ikke var ”suget av eget bryst” i Lankes’ Atlas.

Kjerneverdier    
Men i kontrast til mange bibliotekforskere og -skribenter, ønsker 
Lankes virkelig å løfte blikket over det praktiske og hverdagslige, og 
han er genuint opptatt av kjerneverdiene og -oppgavene. Derfor er 
det litt overraskende at heller ikke en tredje ”guru” er sitert, nemlig 
Michael Gorman. Når Lankes gjennom hele boka legger vekt på 
viktigheten av bibliotekarers ”stewardship”, er dette det første av i 

alt åtte ”central values of librarianship” i Gormans bok Our Enduring 
Values (2000). Gorman er ikke bare en filosofisk anlagt bibliotekar 
og forfatter, men også tidligere president i ALA, den US-amerikanske 
bibliotekforeninga.

Noe mer originalt hos Lankes, jfr. Mikael Böök i norske Biblio-
tekforum nr. 7, 2001, er tanken om ”bibliotekaren som tilretteleggjar, 
ein som gjer samtalen lettare, får han i gang, stør samtalepartnarane, 
fremjar danninga av kunnskap”.

Nytt steg for Lankes
Så til noe nytt og viktig i Field Guide:1 Lankes problematiserer nå den 
bibliotekariske nøytraliteten:

For too long have librarians hidden behind the stacks and a 
false flag of neutrality. For too long have communities been 
passive “consumers” of libraries, all but totally unaware of 
the effort it takes to make a community better.2

I motsetning til dette, som han kaller ”the servant model”, går han 
altså nå inn for ”the stewardship model”:

In this worldview, part of the worth of professionals is their 
values and perspectives. Good librarians aren’t neutral: they 
are principled. Their work is about making things better, and 
therefore they must have a belief in what is better.

For eksempel: ”... if librarians value intellectual freedom, they are 
hardly neutral or dispassionate”.3

Og store deler av bibliotekmiljøet er jo nå positivt til og engasjert 
for Open Access, og mange gir uttrykk for å ville prioritere svake 
grupper i samfunnet. Lokale folkebibliotek i USA går foran med 
egne krisetiltak, raskt og raust stabla på beina under naturkatastrofer 
(typisk orkanen Katrina, 2005) og større sosiale uroligheter (typisk 
Ferguson, 2014).

Lankes var forsiktig med å nærme seg dette i Atlas, men i Field 
Guide tar han det for seg, kortfatta, men på alvor (det er likevel 
spesielt at neutral/neutrality ikke forkommer i stikkordregisteret 
hans).

Denne typen avstand til den tradisjonelle ”nøytraliteten” mener 
jeg nå framstår som et vannskille og et vilkår om vi skal kunne snakke 
om et ”nytt bibliotek” utover på 2000-tallet.

Pen innpakning
En del ting skjer altså, men hvor engasjerte er egentlig fagmiljøene? 
De som jobber med dette blir sjelden invitert til konferanser, og når 
”sosiale” temaer tas opp, blir de pakket pent inn i allmenne formule-
ringer og dårlig konkretisert. Men inviterer man Lankes etter dette, 
vil det bli tydeligere tale.   

Det er vel ofte sånn at etablerte ”mainstreamere” som Lankes er 
viktige for å bryte opp fastfrosne mønstre – som å fri biblioteket fra 
den passive rolla å bare ”stille samlinger til disposisjon”. Det hjelper 
at noen ”innenfra” tar opp hansken. På samme måte som at en 
etablert senator måtte til for å bryte mønsteret i amerikanske nomi-
nasjonsvalg og at et parlamentsmedlem siden 1983 var nødvendig for 
å få bevegelse i britiske Labour.

Men for å få stilt motsigelsene skarpt nok trengs fortsatt kanaler 
som ISC, PL og bis.

1. Et forbehold: Jeg har ikke lest Expect More, ei bok Lankes ga ut 
mellom de to tidligere nevnte.

2. Kindle location 2917.
3. Kindle location 378.
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Lesbiska och queera 
biblioteksanvändares 
upplevelser i fokus i ny uppsats
De nyutexaminerade bibliotekarierna Ida Holmlund och Matilda Falck 
ägnade sin masteruppsats åt att undersöka hur lesbiska och queera 
användare upplevde folkbiblioteket. bis frågade dem om arbetet med 
studien, deras resultat och bibliotekens fortsatta arbete för en normkritisk 
biblioteksmiljö.

Intervju: Martin Persson

Hej Ida och Matilda! Er uppsats handlar om hur lesbiska 
och queera biblioteksanvändare upplever folkbiblioteket. 
Vad var det som drev er att göra just den här studien?

Vi har båda en bakgrund inom demokratifrågor och norm-
kritik och är intresserade av folkbibliotekets demokratifräm-
jande uppdrag. Uppsatsen blev en möjlighet att titta närmare 
på hur folkbibliotekets lagstadgade uppdrag att vara till för 
alla omvandlas till praktik. Till en början var vi mer inriktade 
på att närma oss praktiken utifrån ett professionsperspektiv, 
men insåg ganska snabbt att de stora luckorna i forskningen 
snarare handlade om användares upplevelser. Att vi till slut 
valde att rikta in oss på målgruppen lesbiska, flator och queera 
handlade dels om vår egen närhet till målgruppen, men också 
om att det har satsats en del på HBTQ på biblioteken de senaste 
åren. Vi ville undersöka hur målgruppen själva uppfattar 
sådana satsningar.

Hur gick ni till väga och vad kom ni fram till?
Vi djupintervjuade nio biblioteksanvändare som identi-

fierar sig som flator, lesbiska eller queera om deras upplevelser 
av bibliotek. Även om våra informanters röster är viktiga så är 
det riskabelt att dra generella slutsatser utifrån deras upple-
velser. Både med tanke på att antalet intervjuer är få, men 
också av det skäl att informantgruppen är rätt så homogen när 
det gäller ålder, utbildning, klass- och etnisk bakgrund. Men 
ungefär så här formulerade vi våra slutsatser:

Intervjuerna visade att biblioteket har, och har haft, en 
viktig funktion för informanterna när det gäller utforskandet 
och utövandet av den egna sexuella identiteten. Den mest 
framträdande och återkommande funktionen har en tydlig 
koppling till skönlitteratur och handlar om igenkänning, 
representation, bekräftelse, erkännande och gemenskap – 
något vi förstår som behov av identifikation. För alla infor-
manter har upplevelsen av att ingå i en gemenskap varit viktig. 

Här har biblioteket varit betydelsefullt som tillhandahållare av 
kultur, och därmed också gemensamma kulturella referenser.

Flera av informanterna upplever dock svårigheter med 
att hitta material med lesbisk eller queer tematik. I vissa fall 
handlar det om att mötet med bibliotekarierna på olika sätt 
är otillfredsställande. Bibliotekarierna upplevs inte ha till-
räcklig kompetens vare sig när det gäller material med lesbiskt 
eller queert tema, eller när det gäller HBTQ-frågor generellt. 
En annan aspekt som bidrar till informanternas svårigheter 
att hitta material med lesbiskt eller queert tema handlar om 
att materialet exponeras och/eller märks upp för dåligt. Något 
som får stora konsekvenser för tillgängligheten, inte minst 
då flera av informanterna helt saknar erfarenhet av att söka 
i bibliotekskatalogen efter det önskade materialet. Andra har 
sökt, men med otillfredsställande resultat.

Ytterligare en viktig aspekt när det gäller informanternas 
upplevelse av biblioteket är betydelsen av anonymitet och 
diskretion som i olika perioder haft större betydelse för infor-
manterna. Anmärkningsvärt är att biblioteket verkar spela 
större roll för några av informanterna efter att de funnit 
trygghet i sin sexuella identitet. Detta kan, menar vi, delvis 
förstås utifrån att behovet av anonymitet inte längre är lika 
påkallat. Med en större inre självsäkerhet blir biblioteket också 
en säkrare, och mer given, plats att vända sig till. Samtidigt är 
det också intressant att trots att samtliga informanter i den här 
studien är vana biblioteksanvändare så är det få av dem som 
uttrycker att biblioteket varit någon form av startpunkt eller 
ögonöppnare när det gäller den egna sexuella identiteten.

De senaste åren har ett antal bibliotek, precis som en 
del andra offentliga verksamheter, genomgått processer 
av HBTQ-certifiering (som sker i samarbete med RFSL). 
Vilken roll spelar HBTQ-certifiering för HBTQ-personers 
upplevelse av folkbiblioteket?
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Det är svårt för oss att svara på utifrån vår undersökning. 
Vi har inte gjort någon jämförelse mellan upplevelsen av certi-
fierade och icke-certifierade bibliotek. När vi diskuterade 
fenomenet med våra informanter var några av dem väldigt 
insatta i vad en certifiering innebär och varför de tycker att det 
är viktigt, medan andra var osäkra på vad det skulle innebära 
eller om de själva upplevt någon skillnad mellan certifierade 
och icke-certifierade bibliotek. En av informanterna uttryckte 
det som att ett normkompetent bemötande inte ska märkas, 
det handlar snarare om allting som inte sägs. Den största 
vinsten, menar hon, är att slippa alla ”dumma frågor”. Skill-
naden kan vara subtil, men avgörande.

Klassifikation och kunskapsorganisation ses ibland som 
något ganska tråkigt och neutralt, men tidigare forskning 
har visat hur de kunskapsorganisatoriska systemen tvärtom 
är starkt präglade av normer och även verkar diskrimine-
rande för många. I er studie, hur påverkade bibliotekets 
kunskapsorganisation användarnas upplevelse av biblio-
teket och dess samlingar?

Våra samtal har nästan uteslutande handlat om skönlitterära 
berättelser och strategier för att hitta relevanta sådana. Några 
djupare diskussioner kring kunskapsorganisation har vi därför 
inte haft. Däremot har vi pratat en hel del om sökbarhet och 
sökstrategier. En majoritet av informanterna upplever att det 
är svårt att hitta det de söker. Det finns en skepsis inför att söka 
efter den här typen av material i bibliotekets katalog, eftersom 
de tvivlar på att det ska ge ett tillfredsställande resultat. Den 
här skepticismen, menar vi, behöver inte nödvändigtvis vara 
något unikt vare sig för våra informanter eller för queera och 
lesbiska biblioteksanvändare överlag. Däremot finner vi det 
anmärkningsvärt att en del av informanterna aldrig har använt 
sig av sökord som ”lesbisk” eller ”queer”. För att finna det de 
söker har våra informanter istället varit tvungna att anamma 
andra strategier, som inte heller de varit särskilt tillfredsstäl-
lande. Risken är överhängande att det uppstår en diskrepans 
mellan bibliotekens faktiska och upplevda utbud. För att över-
brygga den här diskrepansen, menar vi, krävs det att biblio-
teken jobbar mer aktivt både med klassificering, ämnesord 
och taggar, men också, och kanske framför allt, med att infor-
mera användarna om hur de fungerar.

Vilken roll spelade den fysiska miljön och rumsliga 
förutsättningar för användarnas upplevelser?

Samtliga av de intervjuade uttrycker att de känner sig 
hemma och trygga i biblioteksrummet. De positiva upple-
velserna av bibliotek är dominerande. När det kommer till 
exponeringen av HBTQ-relaterat material kunde vi urskilja 
motsägelsefulla resonemang. Å ena sidan uttrycktes skepsis 
mot så kallade regnbågshyllor eller att på andra sätt särskilja 
materialet. Främst av anledningen att det inte ska ses som 
något ”annat” eller ”annorlunda”, men också för att kunna 
vara anonym och inte riskera att känna sig utpekad. Å andra 
sidan skulle en utbrytning göra det lättare för dem att hitta 
det de vill ha. I informanternas berättelser lyfts också vikten 
av symboler och igenkänning fram; att det är viktigt att biblio-

teket och bibliotekarier på olika sätt signalerar att det finns 
kompetens inom HBTQ-området.

I slutet av uppsatsen presenterar ni tydliga förslag på 
vad biblioteken kan göra för att bli mer inkluderande. Vad 
är de viktigaste punkterna från den listan?

Det viktigaste är att aktivt och kontinuerligt reflektera över 
det egna arbetet. Vad är det vi gör och inte gör, och varför/
varför inte? Sedan ser förutsättningarna och behoven olika ut 
på olika bibliotek. Men medvetenheten är viktig, framför allt 
när det gäller bemötande.

Slutligen, vad gör ni nu, efter att ni tagit er examen?
Ida jobbar som barn- och ungdomsbibliotekarie i Kram-

fors. Kämpar själv för att försöka efterleva och införliva den 
ovan nämnda listan. Det kan vara nog så svårt! Har nyligen 
satt ihop en tipsbroschyr med regnbågslitteratur tillsammans 
med en kollega och är mitt i planeringsfasen av en inspira-
tionsträff för pedagoger inom förskolan, där tanken är att 
normkreativa bilderböcker ska stå i fokus.

Matilda jobbar på Malmö stadsbiblioteks digitala avdel-
ning där verksamheten Lärcentrum ingår. I arbetsuppgifterna 
ingår bland annat att hålla i pedagogiska lärträffar med SFI-
elever. Ett arbete där det är viktigt att reflektera kring frågor 
om just bemötande, behov och inkludering.

Ida Holmlund. Matilda Falck.

Uppsatsen ”Alltså man vill ju kunna identifiera sig”: Lesbiska 
och queera biblioteksanvändares levda erfarenheter av folkbib-
liotek kan laddas ned här: http://lup.lub.lu.se/student-papers/
record/8876555.
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I Huddinge lyfts biblioteket 
med egenutvecklade 
statistikmetoder
Biblioteken i Huddinge kommun bestämde sig för att förändra sitt 
arbete med statistik, för att bättre kunna leva upp till bibliotekens 
samhällsuppdrag. Charlotte Högberg har intervjuat Nick Johnson-Jones, 
verksamhetschef för Konst och bibliotek i Huddinge. 

– Tittar man på all vår styrning så tycker jag att det är jämlikhet och 
likvärdighet som är den minsta gemensamma nämnaren, men i den 
nationella biblioteksstatistiken är det inget som mäter hur vi sköter det 
uppdraget, säger han.

Text: Charlotte Högberg 
Illustration: Charlotte Högberg

Den vanligaste statistiken som folkbiblioteken i Sverige 
för är sådant som efterfrågas i den nationella bibliotekssta-
tistiken, så som antal utlån och besök, hur många sittplatser 
som finns och hur budgeten har sett ut. Nick Johnson-Jones, 
som är verksamhetschef för Konst och bibliotek i Huddinge 
kommun, ansåg att andra typer av siffror behövdes. 

– Det var egentligen för att det på folkbiblioteksområdet 
inte funnits statistik som faktiskt kopplar till vårt uppdrag, det 
samhällsuppdrag som handlar om jämlikhet och likvärdighet. 
Det här är ett försök att hitta en uppföljning som handlar om 
vilka som använder biblioteket och hur behoven ser ut, säger 
han.

I Huddinge har verksamhetsstatistiken samkörts med 
befolkningsstatistik och geografisk information för att se var i 
kommunen användarna bor, hur deras socioekonomiska situ-
ation ser ut och hur de använder biblioteket. Detta för att 
också kunna identifiera vilka det är som inte använder biblio-
teket. Arbetet påbörjades 2011.

– Det började med att vi tittade på digitala avtryck, när 
användare gjort ett lån, lämnat tillbaka, reserverat något eller 
lånat biblioteksdator. Sedan samkörde vi med befolkningssta-
tistik och kunde ställa det i relation till befolkningen i stort i 
kommunen, säger Nick. 

Han beskriver det som svårt att hitta metoder som passar 
för alla Huddinges 105 000 invånare, att det är många olika 
grupper med olika behov och livssituationer som ryms. Men 
med hjälp av sådan statistik kan man dela in kommunen i 
mindre geografiska ytor för att identifiera behov och använd-

ning och sedan ha möjlighet att rikta insatser dit behoven är 
som störst.

– Det ger också siffror som man kan följa upp efter en tid 
för att se om något har förändrats. Det är ett sätt att belägga 
metoder och ett sätt att bedriva verksamhet. Det finns inte 
mycket statistiska belägg för traditionell folkbiblioteksverk-
samhet, utan den har till stor del byggt på hävd och tradi-
tion och väldigt lite om utfall, där man kunnat visa upp vilka 
effekter och resultat biblioteksverksamheten har lett till, säger 
Nick. 

Något annat som drev honom att utveckla nya metoder för 
statistik var att det tidigare bara handlade om att mäta använd-
ningen och att ickeanvändningen lämnades outforskad. 

– Utlån och besök säger inget om de som inte använder 
biblioteket. Vi tittar på användare i relation till folkbok-
föringsregister för att se vilka som använder och vilka som 
inte använder biblioteken. Vi kom fram till att ekonomiska 
faktorer och utbildningsnivå var väldigt viktigt och det visar 
hur bakgrundsfaktorer samverkar, säger Nick.

En sak som blev tydlig var att de socioekonomiskt svaga 
grupperna rör sig mindre och inte har samma möjligheter att 
resa för att tillgå folkbibliotek. 

– Det handlar om att vända blicken utanför biblioteket till 
samhällsuppdraget, för att vara till för dem med störst behov. 
Vi har krav på oss om tillgänglighet och det är också en del av 
bibliotekslagen. Tittar man på all vår styrning så tycker jag att 
det är jämlikhet och likvärdighet som är den minsta gemen-
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samma nämnaren, men i den nationella biblioteksstatistiken 
är det inget som mäter hur vi sköter det uppdraget, säger Nick.

Med hjälp av de siffror som de fick fram i Huddinge kunde 
riktade insatser göras. Exempelvis upptäckte de att använd-
ningen var låg bland barn och unga i ett NYKO-område1 i 
Skogås  som heter Vallhornsvägen, där behoven är många och 
stora. Efter de riktade insatserna gick användningen bland 
barn mellan 13 och 19 år  i området upp från 29 procent till 
46 procent.

– Om man bara gör som man alltid ha gjort behöver man 
inga underlag och ingen evidens men ska man bryta mönster 
och jobba uppsökande är det krav på evidens. Men många är 
rädda att bryta mönster, det är mycket ovisshet och man har 
svårt att följa upp. Sedan vi började med vårt statistikarbete 
har vi kunnat följa utvecklingen varje år. Vi kan göra longi-
tudinella studier på insatser som vi inte kunnat göra innan, 
säger Nick.

Han menar att det i folkbiblioteksverige inte finns några 
tydliga principer för hur vi fördelar resurser så de går till dem 
med störst behov. Det finns med i lagstiftning och styrdoku-
ment kring jämlikhet men vi har inga principer för hur det 
ska göras.

Nick säger att de vill öka medvetenheten kring vilken data 
som finns att tillgå, att få flera att känna till vad som finns att 
inhämta i redan befintliga källor. 

– Vi ska stärka medarbetarna att forma verksamheten för 
de behov som finns och sedan följa upp insatserna. Vi har 
jobbat med statistiker och GIS-ingenjörer (GIS står för Geogra-
fiska Informationssystem, reds. anm.), men det har hela tiden 
drivits av verksamhetskompetens. Ska man få fram statistik 
som kopplar till uppdraget så måste man verkligen förstå verk-
samheten och uppdraget, säger Nick.

Han menar att det kanske kan vara så att många bibliotek 
sitter och väntar på att någon annan ska göra detta men att det 
inte händer. Han beskriver det som ett utforskande arbete där 
de har fått pröva sig fram men lärt sig mycket under vägen. 

– Även om vi hållit på sedan 2011 så är vi jättenya på detta. 
Det finns ingen annan som gjort det. Vi lär oss att krypa, en 
dag kanske vi kan gå, säger Nick. 

Han tycker det är viktigt att det är de själva som äger allt 
arbete. Att de inte tagit in tillfälliga konsulter gör att de också 
kan uppdatera statistiken själva varje år och arbeta vidare med 
materialet. 

– Vi behöver både ett nuläge och ett framtidsperspektiv. Vi 
har nästan aldrig nulägesbeskrivningar att jämföra med efter 
projekt vid biblioteken. Då blir det en praktisk omöjlighet att 
utvärdera om arbetet gett något resultat. Utfallet blir en del 
av ett större lärande om man kan mäta effekten, säger Nick.  

Han säger att det handlar om att lära känna sina lokalsam-
hällen och se olika samband och förändringar men också om 

1. Geografiska områden inom en kommun, indelade enligt SCB:s nyck-
elkodsystem (NYKO).

att diskutera och komma fram till vad är ett väl utfört arbete 
är och ska få för resultat.  

– Det ger ofta snabbare utveckling i termer av kvantiteter 
att serva de som redan har och är vana användare än de ofta 
långsamma och krävande processerna att nå ickeanvändare. 
Jag vill stärka medarbetare att våga bryta mönster och hitta 
vägar att nå nya grupper med stora behov och det kan på kort 
sikt påverka vissa kvantitativa mått negativt, men där handlar 
det om att identifiera förändring över längre tid, säger Nick. 

Arbetet med statistiken beskriver han som idéburet, men 
med nya metoder kommer också nya utmaningar. Mycket 
arbete har krävts för att bearbeta statistiken och Nick lyfter 
fram att den etiska aspekten och den personliga integriteten 
har varit viktig, speciellt eftersom de arbetar med information 
om små geografiska områden:

– Det har varit en krävande utvecklingsgång där vi sett 
över processer för att vi inte skulle göra något fel. Vi har också 
pratat med jurister och experter på personuppgiftslagen. Då vi 
vet vilka bortfallen är i detta sätt att arbeta med registerdata 
vill vi nu komplettera genom att börja arbeta med mer dialog-
baserad datainsamling. Det kräver transparens och öppenhet, 
att vi är tydliga med att vi inte tittar på vad personen lånar 
utan bara ser att den gör ett digitalt avtryck, säger Nick. 

Huddinge vill gärna att fler kommuner ska komma igång 
och arbeta på liknande sätt så att man ska kunna göra jämfö-
relser. Nick berättar att de får besök från hela Sverige och delar 
med sig till alla som vill men att ett problem är att många 
kommuner vill lägga ut arbetet på konsulter som säljer det 
som en engångstjänst till kommuner. 

Nick Johnson-Jones. Foto: Privat.
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– Man måste göra jobbet själv, annars äger man inte verk-
tyget och kan inte göra longitudinella studier, säger Nick.

Kostnadsmässigt har alla statistikkörningar från SCB och 
från geografisk information gått på 70 000 kronor sedan 
2011. Den arbetstid och det idéarbete som har krävts utöver 
den summan menar Nick betalar sig genom att man tvingas 
fundera på sitt uppdrag, lära sig verktyg och fundera över 
analysarbetet, vad tjänstemannarollen innebär och man kan 
sedan skapa de goda underlag som krävs för att fatta goda 
beslut.

– Det kommer att krävas prioriteringar i offentlig sektor 
framöver och om de inte ska drabba de mest utsatta med stora 
behov måste man ha goda underlag och det bekymrar mig 
mycket att vi inom folkbibliotekssverige inte har nått längre 
i det. Vi måste vara tydliga med hur vi arbetar med offentliga 
medel och fundera kring vad det gör för jämlikhet, tillgång, 
människors möjligheter och vilket utfall det får, säger Nick. 

Han anser att det grundläggande problemet är bristen på 
relationell statistik och menar att den problematik som folk-
bibliotek har, att man inte inbegriper samhället, är ganska 
generell i Sverige. Så som skolan som mäter resultat men inte 
sätter resultaten i relation till samhället i stort. 

– En siffra kan både vara bra i relation till något och dålig i 
relation till något annat. En siffra för sig själv säger inte något. 
På samma sätt betyder kvalitet inte något i sig själv utan bara i 
relation till något, säger Nick. 

Den nationella biblioteksstatistiken säger inte om man 
gör ett bra jobb, säger Nick, då den inte säger huruvida man 
når de som mest är i behov av tjänsterna. Den beskriver bara 
siffror som kan jämföras med motsvarande siffror förra året, 
men om de har gått ner eller upp säger inget om hur man 
levererar på uppdraget. 

– Det finns ett ointresse för relationell statistik och att hitta 
de relationer som är intressanta. Men vi måste se det om vi ska 
jobba för jämlikhet, likvärdighet och tillgänglighet som är vårt 
uppdrag. Ingenstans i bibliotekens uppdrag står att vi ska ha 
många besök och utlån, säger Nick.  

Något som blev tydligt i resultaten av Huddinges statistik 
var hur viktig den geografiska närheten är för användningen 
av biblioteket och som sagt visat på vikten av olika typer av 
uppsökande verksamhet. Enligt Nick handlar det om att 
arbeta med metodutveckling och utveckla samarbeten. Att 
tänka större än bara innanför bibliotekets väggar. 

– Nu ingår vårt arbete mycket mer integrerat i kommu-
nens arbetssätt och vi kan tydligt beskriva våra behov i varje 
område. Då är det också lätt att ta plats. Vi kan visa underlag 
och evidens. Det är en enorm styrka. Det är inte säkert att 
vi får igenom allt, men vi diskuterar flytt av bibliotek i två 
kommundelar, till befintliga andra lokaler som ligger bättre 
till. Det hade inte varit möjligt för ett antal år sedan, säger 
Nick.

Han diskuterar att en del hävdar att effekterna av biblio-
teksverksamhet är omöjliga att mäta.

– Vi hamnar i en fälla – om någon säger: visa på era 
effekter, vad skulle hända om vi la ner ett bibliotek? Då har 
man inga underlag för vad det skulle innebära eller vad det får 
för konsekvenser, för att vi inte ha gjort jobbet ordentligt. Vi 
ligger väldigt långt efter i Sverige och har all anledning att vara 
självkritiska, för att på ett ansvarsfullt sätt jobba med offent-
liga medel. Det handlar inte om att reducera oss utan om att 
bli bättre och att dem vi finns till för ska få vad de ska ha på 
bästa sätt, säger Nick. 
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Att bränna böcker 
av kärlek
Inom flera religioner förekommer 
brännande av böcker som ett slags 
hedrande ritual. Kristina Eriksson skriver 
om heliga skrifter som i vördnad läggs 
på lågorna, i stark kontrast till de bokbål 
som genom historiens gång utförts av 
ockuperande makter i ett försök att utrota 
ordets styrka.

Text: Kristina Eriksson 
Illustration: Anders Johansson Stiltje

Inom såväl judisk, kristen, islamsk, hinduisk, sikhisk, jain-
istisk och buddhistisk tradition återfinns ritualer för att visa 
vördnad inför den heliga texten. När utslitna exemplar av de 
gudomliga böckerna har uttjänat sitt syfte och behöver bytas 
ut tas de väl omhand. Som en äldre person som närmar sig sitt 
livsslut omhuldas även böckerna och de kan lindas in i vackra 
sidentyger och bäddas ner i små järnsängar speciellt tillverkade 
för detta ändamål. Inom vissa traditioner kremeras de, begravs 
i jorden eller förs varsamt ut i ett vattendrag som ett tack till 
ordet de överfört via sin bokkropp från en gudom till oss 
människor. Den här förekomsten av begravningar av böcker 
var något helt nytt för mig när jag först hörde talas om det. 

I boken The death of sacred texts: ritual disposal and renova-
tion of texts in world religions (2010, Kristina Myrvold, red.) 
beskrivs främst sikhism och islams behandling av sina religiösa 
böcker. De här religionernas kärlek till sina heliga texter kan 
ses som en spegel av hur vår egen behandling av böcker, som 
ofta tyvärr kan vara mer åt det känslokalla hållet. Med tanke 
på miljöläget så finns det också ett värde i att tänka mer på att 
dämpa den onödiga konsumtionen och ta tillvara på det man 
har. Jag vill med den här texten lyfta fram tre huvudsakliga 
drag: det religiösa vördandet av böcker, vårt samhälles slit och 
släng-attityd och den fysiska boken och dess värde. Detta kan 
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ses som en reflektion kring bokens roll i religionen, konsum-
tionen och historien.

I vissa religioner ses ofta de heliga texterna som ett 
förkroppsligande av Guds ord [ordet Gud används här som 
begrepp för alla religioners gudom]. I The death of sacred texts 
beskrivs hur boken blir till ett fysiskt och besjälat objekt via 
ordet och via människans vördnad av den. Genom dagliga 
ritualer där texten är i centrum och där boken lyfts fram på ett 
altare skapas något fint av värde. Detta är något som delvis eller 
helt håller på att försvinna i samband med synen på böcker i 
dagens samhälle där mänsklighetens andra gudom, kommer-
sialismen, dominerar. En bok, oavsett om den handlar om 
religion eller hör till någon annan genre, har i dag för oss näst 
intill tappat sin betydelse som objekt – vi köper bara en ny. På 
50-talet, exempelvis, kunde en bok som fåtts i present bli en 
skatt som sparades under alla kommande år, medan vi nu läser 
texter via våra datorer och inhandlar våra böcker på allt från 
webbshoppar och stormarknader till bensinstationer. Dessa 
två sätt att behandla litteratur står i stark kontrast till varandra 
och det är intressant att omhändertagandet förekommer i så 
många religioner samtida med vår slit och släng-era.

En annan motsats till begravningen av heliga böcker är 
bokbålen som förekommit under historiens gång för att utöva 
makt. Ofta sågs texterna som så hotande och störande att de 
skulle utrotas. Att bränna böcker eller utföra censur framkallar 
starka reaktioner hos de flesta av oss människor. Det finns en 
inbyggd respekt för skrivna ordet. Nedan ser vi tavlan ”Mira-
klet i Fanjeux” av Pedro Berruguete från slutet av 1400-talet, 
som visar hur det under inkvisitionen brändes böcker skrivna 
av katarer. Här var det en kamp om sanningen mellan de olika 
kristna inriktningarna, katolikerna och katarerna, där de sist-
nämnda ansågs vara kättare. På 2000-talet kunde vi återigen 
se exempel på bokbål, då en kristen sekt i New Mexico i USA 
brände Harry Potter-böcker då de ansågs symbolisera ondska.

De begravningsriter som utförs i dag för att hedra gamla 
och utslitna heliga böcker finns som sagt inom flera religi-
oner, men jag vill väljer att lyfta fram exempel från islam och 
sikhism. Myrvold beskriver i kapitlet ”Making the Scripture a 
Person: Reinventing Death Rituals of Guru Granth Sahib in 
Sikhism” hur de i delstaten Punjab i Indien vördar sin heliga 
text Guru Granth Sahib. Texten anses komma från Gud via 
tio mänskliga guruer som levde från 1400-talet till 1700-talet. 
Själva boken ses som en Guru som lever via texten och för 
att texten inte ska utsättas för skymfande och vanhedrande 
behandling är det enligt en lag från 2007 endast ett boktryckeri 
som får ge ut den.

Myrvold beskriver också hur en begravning (“the rite of 
the fire sacrifice (agan bhet samskar)”) av sikhernas heliga bok 
Guru Grant Sahib går till; hur böckerna sveps in i vita mantlar 
och bäddas ner i mindre sängar av järn. De har huvudkuddar 
och under ceremonins gång läggs ytterligare vackra tyger över 
böckerna. Det är en helig rit, som utförs med böneläsning och 
sång, i en religiös och vördande atmosfär. Böckerna kremeras 
och efter tretton dagar sprids deras aska i närliggande flod eller 
vattendrag. Den heliga bokens fysiska form anses precis som 
en människas vara nedbrytbar, men texten anses vara evig och 
leva vidare i de nya böckerna.

På samma sätt behandlar muslimer sin heliga bok Koranen 
med stor omsorg. Jonas Svensson beskriver i kapitlet ”Rela-
ting, Revering, and Removing: Muslims Views on the Use, 
Power, and Disposal of Divine Words” att texten ses som 
helig och orden som en länk till Gud. Begravningen av de 
utslitna exemplaren sker på helig mark och böckerna lindas in 
i tygstycken för att skyddas. En annan begravningsform är att 
bläcket från texten skrapas bort och sköljs ut i ett vattendrag. 
När Koranen förvaras, i till exempel ett hem, ska den placeras 
högt upp för att visa dess värde.

Svensson ger två samtida exempel: det första från Sydafrika, 
där en bonde från Durban år 2008 startat ett insamlingsföretag 
som tar emot gamla och utslitna exemplar av Koranen för att 
begrava dem på ett respektfullt sätt på sin egen mark. Även 
tidningar och pamfletter innehållandes texter ur Koranen 
på arabiska tas också emot. Svenssons andra exempel är från 
Pakistan där det sedan år 1992 finns en begravningsplats för 
de gamla uttjänta böckerna. Här blir de insvepta i säckar av 
linnetyg och begravs i ett grottsystem. Denna viloplats har i 
dag öppet för besök och har en egen webbsida.

Det är en glädje att finna att det kan visas en sådan kärlek 
och vördnad inför skriften och boken som fysiskt objekt, till 
skillnad mot andan av slit och släng och den massproducering 
av litteratur som annars råder idag. Det är bra att böcker har 
blivit mer lättillgängliga och ges ut i billigare format så att fler 
kan ta del av dem, men det är inget fel i att visa omsorg om 
dem, oavsett om de är i billiga eller exklusiva fysiska former. 
I dagens djungel av texter är det en bra motvikt att se hur de 
religiösa texterna blir omskötta och tillslut begravda. På så sätt 
blir textens innehåll och bokens fysiska kropp till den skatt för 
dess ägare som den är förtjänar att vara.

”St. Dominic de Guzman 
and the Albigensians/Mi-
raklet i Fanjaeux” av Pedro 
Berruguete, 1493–1499. 
Via Wikimedia Commons.
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Nationell 
biblioteksstrategi  
– förslag till synpunkter 
från Föreningen BiS
Föreningen Bibliotek i Samhälle har i många år efterlyst en 
biblioteksstrategi på nationell nivå och vill härmed bidra till 
diskussionen om vad en sådan strategi ska omfatta.

Nedanstående text är en sammanfattning av de synpunkter 
som kom fram under diskussionen vid en helgträff i Forsvik. 
Vi har begränsat våra synpunkter till sådant som vi saknar i 
den diskussion som hittills har förts. Våra synpunkter gäller 
främst folkbiblioteken.

Genomgående efterlyser BiS ett barnperspektiv i alla delar 
av den kommande nationella biblioteksstrategin. Även för 
övriga prioriterade grupper och äldre är centrala strategiska 
insatser nödvändiga.

Delaktighet och rummet
Det demokratiska samhället förutsätter bibliotek. BiS före-
slår att förutsättningarna för att biblioteken ska få ett public 
service-uppdrag utreds. De bestämmelser som finns i SVT:s 
sändningstillstånd (§§ 6−13) kan utan större svårighet anpassas 
till biblioteksväsendet. Ett sådant uppdrag ligger i linje med de 
aktuella diskussionerna om ”samfälligheter” (Elinor Ostrom), 
”gemensam nytta” (Ugo Mattei) och behovet av platser för 
”lågintensiva möten” (Ragnar Audunson). Ett public service-
uppdrag kan vara en portalparagraf i en nationell biblioteks-
strategi.

Bibliotekslagen måste också kompletteras med kvalitets-
kriterier för att medborgarna ska kunna erbjudas en jämlik 
biblioteksservice över hela landet, det vill säga biblioteksla-
gens krav på kvalitet måste analyseras och preciseras. De lokala 
biblioteksplanerna är av mycket olika kvalitet. Större krav bör 
kunna ställas på att biblioteksplanerna tydligt redovisar hur 
kommunerna uppfyller och avser att uppfylla bibliotekslagens 
bestämmelser. Krav bör också ställas på att biblioteken gör 
grundligare analyser av de faktiska förhållandena i lokalsam-
hället och den planerade utvecklingen.

Delaktighet betyder mycket mer än att delta i en verk-
samhet. BiS efterlyser en genomgång av vad delaktighetsbe-
greppet kan innebära i bibliotekskontexten. (Se bland annat 
Sandin, Barnbibliotek och lässtimulans, 2011, s. 177−195). Ett 
gott exempel på vad en fördjupad delaktighet kan innebära 
är Biblioteksvännerna i Biskopsgården (http://bibvannerna.
blogspot.se/).

Mötesplats är ett uttjatat och problematiskt begrepp, som 
kan beteckna vad som helst. BiS anser att medierna har en 

viktig roll, det är medierna, av alla slag, som skiljer biblioteket 
från andra mötesplatser. Medierna och besökarna möts; idéer, 
människor och kompetens berikar varandra.

Beskrivningen av biblioteken som tidigare enbart ett rum 
för böcker är ohistorisk. Exempelvis skapades Sveriges första 
barnbibliotek, Stockholms barn- och ungdomsbibliotek, 
1911 uttryckligen för att vara en mötesplats för barn från 
olika sociala miljöer. Biblioteken har aldrig varit enbart ett 
rum för medier utan på de flesta orter spelat en (mer eller 
mindre) viktig roll som ett centrum för studier, studiecirklar, 
kulturprogram, utställningar, konserter och mycket annat. De 
senaste åren har en rad andra uppgifter tillkommit. Biblio-
teken har haft stor förmåga att anpassa sig till lokalsamhäl-
lets behov, ändrade förutsättningar och utvecklingen inom 
medieområdet. Men detta förutsätter att varken personal eller 
medier ”flyter”.

Medier och digital inlåsning
Medborgarna har i allmänhet dåliga kunskaper om informa-
tionssökning och nöjer sig med att söka på Google. Hur den 
digitala inlåsningen kan motverkas är ett viktigt utvecklings-
område, där det behövs både forskning och projekt. Se exem-
pelvis Algoritmer i samhället av Jutta Haider & Olof Sundin 
vid Lunds universitet angående en typ av inlåsning som gäller 
folkbiblioteken.

Medieuppbyggnad har kommit i bakgrunden men ett allsi-
digt mediebestånd är fortfarande en viktig kvalitet på biblio-
teken. BiS anser att helt användarstyrda mediebestånd strider 
mot bibliotekens uppdrag i det demokratiska samhället genom 
att det blir de mest resursstarka besökarna som kommer att 
styra urvalet.

Serendipitet är också en viktig tillgång på biblioteken. Se 
Björneborn, Lennart (2008). ”Serendipity dimensions and 
users' information behaviour in the physical library interface.” 
I: Information Research, Vol. 13, Nr. 4, 2008, samt Björne-
born, Lennart & Brendstrup, Eva, (2008). ”Brugeradfærd og 
serendipitet.” I: Bibliotekspressen, Nr. 1, 2008, s. 6–7.)

Bibliotekspersonalens kunskaper om det lokala bibliotekets 
bestånd är en efterfrågad kvalitet och den lokala förankringen 
är nödvändig. Så kallat flytande bestånd, profilköp och hårt 
centraliserade inköp motverkar lokal anknytning och försvårar 
den personliga vägledningen och boksamtalen.

En nödvändig strategisk insats är centrala avtal med 
förlagen angående e-böcker. Även centrala avtal om Natio-
nalencyklopedin med flera. Resurser måste träffas på nationell 
nivå. Centrala avtal måste också träffas med utländska förlag, 
för att tillgången på böcker på andra språk och från andra 
kulturer ska bli bättre. Efterfrågan finns både från medborgare 
med annat modersmål och från nyanlända.

Internationella bibliotekets (IB:s) uppdrag måste ses över. 
Bland annat måste de mindre biblioteken få möjligheter att 
låna medier på språk, där det är orimligt att de skaffar egna 
bestånd och för tillfälliga behov. IB måste ha barnbiblioteksex-
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pertis. Ansvaret för medier på olika språk på de olika nivåerna 
i bibliotekssystemet måste klargöras.

Konsekvenserna av övergången till Dewey på vissa folk-
bibliotek måste undersökas och utvärderas. Det verkar inte 
finnas några som helst fördelar för folkbiblioteken att gå över 
till Dewey men gemensamma lösningar och riktlinjer måste 
under alla omständigheter fastställas så att inte flera lokala 
lösningar växer fram.

Den förväntade allmänna övergången till Dewey på folk-
biblioteken har ännu knappt påbörjats och det är tveksamt 
om den alls blir av. BiS kräver att ansvaret för SAB-systemet tas 
över av KB och fortsätter att utvecklas.

Strukturer och samverkan
Samverkan med lokalsamhället är lika viktig som samverkan 
inom biblioteksväsendet. Läns- och regionbiblioteken har 
spelat och spelar en mycket viktig roll i biblioteksutveck-

lingen genom att organisera och erbjuda samordning, fort-
bildning och utvecklingsprojekt. De senaste åren har flera 
läns- och regionbibliotek av olika anledningar fått nya regio-
nala uppdrag och förlorat resurser, vilket har gjort det svårt att 
stödja kommunbiblioteken. Se Barbro Thomas rapport Den 
osynliga handen (2016). BiS kräver att läns- och regionbiblio-
tekens stöd till fortbildning och utvecklingsarbete garanteras 
och att ett återinförande av det kompletterande medieansvaret 
övervägs. Se till exempel Språk, makt och hållbar biblioteks-
utveckling − en rapport om mångspråkig bibliotekverksamhet 
i Sörmland av Victoria Lagerkvist (Länsbibliotek Sörmland 
2016).

Bibliotekens samverkan med fackutbildningarna måste 
bli bättre och även där kan läns- och regionbiblioteken ha en 
viktig uppgift. Ett helt eftersatt område är utbildning och fort-
bildning för invandrade personer med biblioteksutbildning 
och -erfarenhet. Samordning av utvecklingsarbete på nationell 
nivå behövs också. Det gamla begreppet ”det svenska sambib-
lioteket” förtjänar att fyllas med nytt innehåll. Här efterlyser 
BiS olika incitament till samverkan!

Stad och land
Allas tillgång till bibliotek måste garanteras! Huddinge biblio-
teks kartläggning visar att de flesta biblioteksanvändarna finns 
inom 500 meters avstånd från biblioteket. BiS efterlyser större 
fantasi när det gäller samverkan med andra aktörer på mindre 
orter och en utveckling av mobila enheter. Central informa-
tion och förmedling av ”best practice” kan inspirerande till 
nytänkande.

Placeringen av biblioteken är viktig. Biblioteken måste 
finnas där människorna finns och närheten till ett bibliotek 
är avgörande för användandet. Dagens bibliotek har en rad 
uppgifter av mycket varierande slag och lokalerna måste vara 
lämpliga för en bred verksamhet. Se exempelvis Vad är Fisk-
sätra? Vardagsliv maktperspektiv rörelser av Amelie Tham & 
Ida Madsen (Fisksätra museum 2015). Nivån på utlåningen 
får inte vara avgörande för bibliotekets existens, placering 
eller finansiering. Bibliotek måste kunna flyttas och resurser 
omfördelas efter behov. Här gör Huddinge bibliotek en pion-
järinsats.

För att driva en lokalt anpassad biblioteksverksamhet, 
kopplad till bibliotekslagens krav, behöver bibliotekens chefer 
mandat att besluta och att leda personalen framåt. Detta 
försvåras många gånger av otydliga beslutsgångar och av alltför 
många överbyggningar i organisationerna.

BiS vill påpeka att meröppna bibliotek ökar tillgäng-
ligheten för vissa grupper men innebär begränsningar för 
många medborgare, till exempel barn och ungdomar under (i 
allmänhet) 18 år utan sällskap av en vuxen.

Centralt utvecklad statistik och nyckeltal kan underlätta 
planeringen inom bibliotekssystemet. Här har en del gjorts 
men mycket återstår, på nationell, regional och lokal nivå, för 
att statistiken ska bli ett verkligt användbart verktyg.

Illustration: Eleonor Pavlov.
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Första förslaget om nationell biblioteksstrategi
Utredningen för en nationell biblioteksstrategi har nu 
kommit med sitt första förslag.1 Det är välkommet! Utred-
ningen tillsattes i juni 2015 men slutbetänkandet inte ska 
vara klart förrän 2018 och det är rimligt, och har blivit allt 
vanligare, att statliga utredningar successivt släpper rapporter 
och förslag. Förslag måste förankras och intresset hållas uppe 
under utredningens gång.

Detta första resultat av utredningens arbete innebär en 
satsning på digital kompetenshöjning för hela befolkningen 
genom folkbiblioteken och 25 miljoner anslås under tre 
år för ändamålet. Förslaget har den något svårförståeliga 
rubriken ”Digitalt först med användare i fokus”, men syftar 
på regeringens och SKL:s gemensamma avsiktsförklaring, med 
rubriken ”Digitalt först”, om digital förnyelse av det offentliga 
Sverige. Den utgör tillsammans med flera andra utredningar, 
politiska ställningstaganden och konkreta exempel grunden 
för förslaget.

Tanken är att KB i samarbete med region- och länsbiblio-
teken ska genomföra en omfattande utbildning av bibliote-
karierna på landets folkbibliotek. Lokala piloter ska utbildas 
och dessa ska i sin tur sprida kunskaperna till övrig personal. 
Utbildningen, som väl snarast bör kallas fortbildning, ska ge 
biblioteken förutsättningar att bidra till ett digitalt kunskaps-
lyft hos hela befolkningen.

Många folkbibliotek, kanske de flesta, gör redan nu en stor 
insats när det gäller att hjälpa människor med att till exempel 
skaffa mejladresser, söka information digitalt och använda 
digitala tjänster. Men fortbildningen kan ge personalen större 
möjligheter att uppdatera sina kunskaper och högre kvalitet i 
den pedagogiska handledningen. Diskussioner om källkritik 

1. Förslaget är tillgängligt i pdf-format via KB:s hemsida, kb.se.

och etiska problem som hot och hat ska också vara en del av 
satsningen. Det är utmärkt att fortbildningen ska genomföras 
i samarbete med region- och länsbiblioteken, som har stor 
kompetens och långvarig erfarenhet av digitala tjänster, fort-
bildning och projekt och dessutom är väl insatta i de regionala 
och lokala förhållandena.

Det finns naturligtvis också problem med förslaget. Biblio-
teken får inga extra resurser för det praktiska arbetet med 
kunskapslyftet, alltså själva handledningen av besökarna, i alla 
fall inte i denna omgång. Allt fler kommuner och myndigheter 
kräver att medborgarna ska använda de digitala tjänsterna och 
att bistå datorovana människor och dessutom använda till-
fället pedagogiskt kräver tid. Här måste också en annan typ av 
etiska diskussioner föras in, det gäller ansvarsfrågor och frågor 
om personlig integritet och tystnadsplikt.

Den regionala fortbildningen omfattar bara bibliotekarier, 
men om man verkligen ska nå ut även till den del av befolk-
ningen som befinner sig på den andra sidan av den digitala 
klyftan, måste hela personalen fortbildas, även assistenter, 
bokbusschaufförer och andra anställda. För den lokala fort-
bildningen krävs därför mycket tid. Flyktingar och nyan-
lända nämns som målgrupper i förslaget men det finns också 
andra angelägna grupper som äldre, barn och personer med 
funktionsvariationer, som har behov av särskilda tjänster och 
anpassningar.

Sammantaget är förslaget välmotiverat och ligger i linje med 
utvecklingen på folkbiblioteken och kan, rätt använt, stärka 
bibliotekens folkbildningsuppgift. Det finns dock en stor risk 
att biblioteken inte får de resursförstärkningar från kommu-
nerna som förslaget förutsätter och att satsningen därmed kan 
bli en gökunge som tränger ut andra viktiga uppgifter.

Lena Lundgren

Infrastruktur, biblioteksväsendet
Barnens tillgång till digitala resurser och information/utbild-
ning måste på något sätt garanteras. Webbplatsen Barnens 
bibliotek måste få utökade resurser eller omorganiseras till en 
gemensamt uppbyggd resurs. En nationell katalog anpassad 
till barn (ej enbart boktips) och/eller ett förenklat gränssnitt är 
en nödvändig satsning!

Biblioteksyrkets roll och förutsättningar
Bibliotekariernas utbildning har nedvärderats och deras unika 
kompetens måste framhävas och tas tillvara bättre. Utbild-
ningarna behöver bättre kopplingar till biblioteksverksamhe-
terna.

Alla!
Biblioteken måste återuppta sitt uppsökande arbete och 
bibliotekspersonal måste arbeta utanför biblioteket i nära 
samverkan med lokalsamhället. Vi efterlyser verkningsfulla 
incitament för ett sådant arbete!

BiS-medlemmarna Ingrid Atlestam, Berith Backlund, Barbro 
Bolonassos, Birgitta Jeppsson, Sara Lindwall, Lena Lundgren, 
Mats Myrstener, Kerstin Rydsjö, Ulf Larsson, Anneli Rein-
hammar, Hervor Svenonius, Lennart Wettmark / genom Lena 
Lundgren (lena.a.lundgren@gmail.com)

Vilka är dina åsikter kring den nationella biblioteksstrategin?  
Fortsätt diskutera och skicka dina tankar till bis! Vi kommer följa upp diskussionen i kommande nummer.

Redaktionen
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Debatt: E-boksbedrägeriet sätter fingret på orimlig licensmodell
Vi fick nyligen läsa att flera bibliotek – Burlöv, Lomma och 
Staffanstorp – stoppar utlåningen av e-böcker. Detta efter 
att bedrägeri upptäckts på flera bibliotek runt om i Skåne, 
där förlag själva masslånat sina e-böcker för att få ersättning 
enligt den licensmodell som gäller för e-böcker (Sydsvenskan, 
16 november). När e-böcker lånas ut från bibliotek så betalar 
biblioteket nämligen en licensavgift till bokförlaget – för varje 
utlåning – till skillnad från fysiska böcker som köps in för 
en engångssumma. Hela historien omfattar ett bedrägeri på 
nästan 100 000 kronor. Vem vet hur många fall av liknande 
bedrägerier som missats?

Som tur är så finns det en enkel lösning för att undvika detta 
brott då hela möjligheten till brott bygger på nämnda licens-
modell. Samma månad som bedrägerihärvan uppdagades så 
fällde nämligen EU-domstolen sitt utlåtande i ett nederländskt 
fall om utlåning av e-böcker (http://arstechnica.co.uk/tech-
policy/2016/11/ebooks-can-be-lent-by-libraries-rules-cjeu/). 
Domstolen kom fram till att det är möjligt för biblioteken att 
betrakta utlåning av e-böcker på precis samma sätt som man 
betraktar utlåning av fysiska böcker, så länge övriga nationella 
bibliotekslagar följs.

Den svenska regeringen har ett utmärkt läge att använda 
sig av detta domslut för att i Sverige göra slut på ofoget med 

licenser för utlåning av e-böcker. Den gynnar enbart förlags-
branschens särintresse och hindrar spridandet av kunskap, 
vilket måste ses som en av bibliotekens huvuduppgifter. Dess-
utom leder den som vi sett till enkla möjligheter för bedrägeri, 
där företag stjäl skattepengar.

Som nämnts ovan så är en av bibliotekens huvuduppgifter 
att sprida fri kunskap till allmänheten, oavsett klasstillhö-
righet, så det är prekärt att vi fortfarande tvingar biblioteken 
till att begränsa spridandet av e-böcker på konstgjord väg. Att 
biblioteken begränsar lånen av fysiska böcker är klart förståe-
ligt – fysiska böcker är en ändlig resurs och helt enkelt skulle ta 
slut om de aldrig returnerades – men när biblioteken sätter in 
tekniska spärrar för att hindra utlåning av e-böcker på effek-
tivt vis, då motverkar man sitt syfte.

Bibliotekens utlåning av e-böcker kan göras effektiv och 
konduktiv för kunskapsspridning genom att licensmo-
dellen avskaffas och det (för den kunnige ineffektiva) DRM-
skydd som förstör den utlånade e-boken efter ett visst datum 
förbjuds. Vi instämmer med IFLA (http://www.ifla.org/
node/10980?og=7351) – lagstiftarna behöver ta sitt ansvar för 
att biblioteken ska kunna fylla sitt viktiga syfte.

Magnus Andersson, partiledare för Piratpartiet 
Mattias Rubenson, debattsamordnare för Piratpartiet

Charlotte Högberg,  
grattis till Collijnpriset! 
Förra året tilldelades bis-redaktionens Martin 
Persson Collijnpriset, som delas ut av Svensk 
biblioteksförening, för sin masteruppsats om delning 
av katalogdata. I år gick priset återigen till en av 
bis-redaktionens medlemmar, Charlotte Högberg, som 
skrivit uppsatsen The Power Over Private Information in 
Big Data-Society: Power Structures of User-generated Data 
Manifested by Privacy and Data Policies.

Hur känns det att bli tilldelad Collijnpriset? 
Det känns väldigt fint och hedrande. Det är roligt på ett 
personligt plan att tilldelas det fina priset men framför allt 
gläder det mig på grund av att jag tycker att ämnet, männis-
kors rätt till sin personliga information på nätet och den 
maktobalans som omgärdar detta, är väldigt viktigt.

Din uppsats rör ett ämne som nästan alla på något 
sätt kan relatera till men väldigt få har koll på. Tror du 
att biblioteken kan hjälpa till att bringa ljus i de förbi-
sedda och -klickade data- och sekretesspolicydokumenten 
i sociala medier?
Ja, det tror jag. Genom att lyfta frågan i undervisning inom 
medie- och informationskunnighet till exempel. Sedan tror 

jag, som jag skriver i slutet av min uppsats, att det är orim-
ligt och omöjligt att ha full koll på alla de olika data- och 
sekretesspolicyer som man anses godkänna vid användning av 
nätet. Att bara veta när en ny policy tar vid är svårt, bara på 
Facebook finns hur många tredjepartspolicyer som helst att 
hålla reda på om man använder applikationer eller klickar dig 
vidare på olika länkar. Detta gör att jag även tycker att frågan 
om makten över den personliga informationen borde lyftas 
på ett högre plan och diskuteras som en fråga om medbor-
gerliga rättigheter och vilken rätt kommersiella aktörer ska ha 
att samla och tjäna pengar på människors personliga infor-
mation. Här borde biblioteken vara en aktiv röst i debatten, 
då man har ansvar för dessa frågor. IFLA kom förra året med 
ett uttalande om personlig integritet i biblioteksmiljön, som 
innehöll uppmaningar som att "Library and information 
services should support national, regional and international 
level advocacy efforts (e.g. by human rights and digital rights 
organisations) to protect individuals’ privacy and their digital 
rights and encourage library professionals to reflect on these 
issues.” (http://www.ifla.org/files/assets/hq/news/documents/
ifla-statement-on-privacy-in-the-library-environment.pdf ) 

Kommer du att fortsätta arbeta med frågor som rör 
viktig men förbisedd information?
Jag hoppas det. Jag har hållit en föreläsning om detta under 
HT-dagarna (populärvetenskapliga föreläsningar för allmän-
heten) på Lunds universitet, och förhoppningsvis kommer jag 
få möjlighet att arbeta vidare med detta på något sätt.
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Läslovet är över  
– vad händer nu?
Årets höstlov blev ett läslov. Lanseringen av begreppet har mötts av både 
hurrarop och mer skeptiska röster. Klart står dock att det behövs mer 
läsfrämjande insatser riktade till barn. Men hur görs det på bästa sätt, 
och av vilka? Eleonor Pavlov ser läslovet som en bra utgångspunkt för det 
fortsatt livsviktiga arbetet med att stimulera barn och unga till läsning, 
inte minst på folkbiblioteken.

Text och illustration: Eleonor Pavlov

Vinterns sportlov har nu fått ett kulturellt syskon, höst-
lovet vecka 44 har blivit läslov. Begreppet läslov introduce-
rades på Bok & Bibliotek 2015. Såväl bokhandlare som fören-
ingar och organisationer fanns bland initiativtagarna. En av 
de drivande krafterna var den ideella föreningen Läsrörelsen. 
Men även om begreppet läslovet föddes redan 2015 fick det 
sitt stora genombrott först i år, mycket tack vare att regeringen 
lyfte frågan och valde att satsa extra pengar på läsfrämjande 
insatser under lovet.

Många har pratat om läslovet. Alla är överens om att det 
är viktigt att stötta barns läsning. De senaste årens larmrap-
porter om barns minskade läsförmåga finns fortfarande kvar 
i minnet. Men vem ska egentligen hålla i det läsfrämjande 
arbetet? Skolan vill ha mer resurser till läsning under skoltid, 
föreningar vill jobba med läsning, biblioteken vill kunna 
utöka sina läsfrämjande aktiviteter. Mer böcker! Mer bokprat! 
Mer tid till läsning! Och föräldrarna, borde inte de också göra 
någonting?

Författarförbundet kommenterade den ökade satsningen 
på läslovet och framhöll att det finns en risk att läslovet blir en 
satsning på de som redan är läsmotiverade. I en debattartikel 
i Dagens Nyheter (21/9) skrev förbundets ordförande, Gunnar 
Ardelius, att läslovet lägger det ansvar som egentligen borde 
ligga på skolan på föräldrarna och barnen själva. Satsa resur-
serna på skolan istället, menade han, på skolbibliotek med 
utbildad bibliotekspersonal, författarbesök och lärare med 
ökad kunskap om böcker och läsning. Läsfrämjande arbete 
ska i första hand ske i skolan.

Författarförbundets Ardelius var inte den enda som 
kommenterade satsningen på läslovet. Både de som hyllar och 
de som sågar satsningen helt har hörts i debatten. Vad bra att 
frågan diskuteras, vad bra att barns läsning får ta plats! Det 
är en viktig fråga och vi behöver prata om det. Gärna ännu 
mer än vad som redan har gjorts, tycker jag. Men kan vi inte 

försöka vara lite positiva när det nu görs satsningar på barn 
och ungas läsning? Kan vi inte sluta med att ställa olika sats-
ningar och verksamheter mot varandra? Kan vi inte istället 
bara fokusera på hur vi kan samarbeta?

Det är självklart viktigt att läsningen får ta plats i skolan. 
Skolan har ansvar för att hjälpa barnen både att lära sig att 
läsa och att fördjupa och utveckla sin läsförmåga. Skolan är 
också, precis som Ardelius framhåller i sin debattartikel, en 
viktig arena i och med att den når alla barn. Så länge skolan 
och lärarna har tillräckliga resurser har de bra förutsättningar 
att nå alla barn och arbeta läsfrämjande på en bred front. 
Välfungerande skolbibliotek med utbildad personal inte bara 
säkrar tillgång till litteratur, utan möjliggör också arbete med 
barns läsning på många andra sätt.

Skolan kan med andra ord göra mycket. Och det bör de 
också göra. Lärarna har tät kontakt med barnen, de har lättare 
att fånga upp de som behöver extra stöd och uppmuntran 
kring läsning. För som vi redan har konstaterat: läsningen är 
viktig. Bra läsförmåga är en förutsättning för att barnen ska 
kunna ta till sig all undervisning, åtminstone när de blir lite 
äldre. Kan du inte läsa, och kan du inte förstå det du läser, kan 
du inte heller tillgodogöra dig all kunskap. Det gäller inte bara 
i skolan, vi lever i ett samhälle där mer och mer kommunika-
tion sker via text och vi blir allt oftare utelämnade till att själva 
tolka och hantera informationen.

Men räcker det verkligen att bara skolan sköter all läsut-
veckling? Skolan har ansvar för att arbeta med långt mer än 
läsning. Varför inte låta andra aktörer dela på bördan och också 
delta och bredda det läsfrämjande arbetet. Vi som arbetar på 
folkbiblioteken har stor erfarenhet av att arbeta läsfrämjande. 
Vi tillhandahåller noggrant utvalda böcker och vi inspirerar 
och väcker läslust på många olika sätt. Genom samarbete med 
förskolor och skolor träffar vi också många barn, inte lika 
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många och lika ofta som i skolan, men tillräckligt många och 
ofta för att det kan göra skillnad.

Och folkbiblioteken har en stor fördel i att vi inte är skola. 
Till folkbiblioteket kan du komma utan att bli bedömd 
utifrån prestation. Vi skriver inga omdömen, vi sätter inga 
betyg. Här finns det ett större utrymme för bara läslust. Vi ska 
inte konkurera med skolan, vi ska inte göra samma saker. Vi 
ska göra det vi är bra på och vara ett komplement till det som 
skolorna kan erbjuda.

Läsinlärningen börjar tidigt. Det handlar inte bara om 
bokstäver och ord. Det handlar om bilder, sånger och till och 
med om nonsensramsor. Idag pratar vi dessutom ibland om 
ett vidgat textbegrepp som också innefattar exempelvis film, 
tevespel och appar. Andra textformer och medier kan göra 
skillnad för barns läsförmåga, även om många fortfarande 
likställer läsning med läsning av tryckta pappersböcker. Att 
öka medvetenheten om att läsning kan ske på olika sätt är 
också ett viktigt led i det läsfrämjande arbetet.

Genom att träffa föräldrar och barn redan när de är bebisar, 
i samarbete med BVC eller på föräldrakaféer och liknande, 
hjälper vi till att skapa grunden för läsningen. Vi kan prata om 
vikten av att läsa högt och att ge barnen tillgång till böcker, 
med fördel genom att låna dem på biblioteken. Förskole-
barnen får kanske sagostunder, teater och sångstunder – också 
sätt att stötta läsinlärningen, i synnerhet om aktiviteterna är 
kopplade till böcker som barnen får arbeta vidare med och 
titta i och läsa fler gånger. Det här – och mycket mer – kan vi 
på biblioteken göra så att barnen redan innan de börjar skolan 
är en bit på väg med läsningen.

Även om läsning inte bara handlar om traditionella böcker 
är de så klart också viktiga. Och där finns det mycket att 
göra. Det finns mängder av barn- och ungdomslitteratur, 
både svensk och översatt, som håller otroligt hög kvalitet. 
Problemet är alltså inte att det saknas bra och intressanta 
barn- och ungdomsböcker, problemet är att de ofta hamnar 
i skuggan av vuxenlitteraturen. Barnböcker har sämre status 
än böcker för vuxna. De enda vuxna som förväntas läsa barn-
böcker är vi som arbetar med barn, med undantag för vissa 
ungdomsböcker som på senare tid även har nått en vuxen 
publik. Vuxenböckerna är målet och barnböcker bara vägen 
dit. Vuxenböcker är de enda riktiga böckerna, och således är 
de författare som skriver för vuxna också de enda riktiga förfat-
tarna. Många barnboksförfattare berättar att de fått frågan om 
när de ska börja skriva ”riktiga böcker”.

När SVT:s Kulturnyheterna inför läslovet skickade ut en 
enkät om läsning till alla svenska ministrar var det ingen som 
nämnde en barnboksförfattare när de blev frågade om sin 
favoritförfattare.1 Ett par stycken nämnde visserligen författare 
som även skriver barnböcker, men jag är beredd att påstå att 
det inte var i den rollen de hamnade på listan. Barnlitteraturen 
fick ändå lite utrymme i enkäten i och med att ministrarna 
blev uppmanade att ge tips på barn- och ungdomsböcker att 

1. http://www.svt.se/kultur/bok/det-laser-ministrarna.

läsa på läslovet. Bra att barnlitteraturen uppmärksammades, 
men jag måste erkänna att jag blev besviken när jag läste 
svaren. Inte för att det var dåliga böcker, men på grund av att 
de allra flesta böcker har ordentligt många år på nacken. Det 
var få som nämnde något av de senaste årens utgivning och 
det kändes som om titlarna främst plockades från ministrarnas 
egen barndom. Självklart kan dessa böcker tåla att läsas även 
idag, men jag anser att det finns så mycket nytt som borde få 
ta mer plats än Narnia och Fem-böckerna.

Barn behöver läsande förebilder. De behöver se vuxna som 
läser, och gärna vuxna som läser bara för att de tycker att det 
är roligt. Jag skulle också önska att barn kunde få se vuxna 
som läser barnböcker. Att barn får se vuxna som läser samma 
böcker som de själva gör, att de får se att de böcker som de 
själva väljer är så bra att alla vill läsa dem. Och det borde inte 
vara ett problem eftersom många barnböcker faktiskt är så bra 
att alla borde läsa dem.

Vi behöver fortsätta arbeta med att stärka barns läsning. Vi 
behöver fortsätta prata om hur vi ska arbeta för att göra det. 
Alla kan eller vill inte bli läsare i den bemärkelsen att de tycker 
om att läsa böcker för nöjes skull. Men alla behöver kunna läsa 
och förstå det de läser, och där är såväl skolan som biblioteken 
och andra aktörer viktiga. Tillsammans kan vi arbeta för att 
öka barnens läsförmåga. Läslovet är bara ett sätt att göra det 
och det kan faktiskt vara ett bra sätt.



BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 3/4 2016 — 47

50 favoriter
bland 2016 års utgivning av 
barn- och ungdomsböcker
Bibliografi: Eleonor Pavlov

(Favorit-favoriter inringade.)

Bilderböcker (alla åldrar, inklusive serier)
Du ska få gröt och en lillasyster, text: Solja Krapu-Kallio, bild: 

Anna Bengtsson (Alfabeta)
Död, text & bild: Stina Wirsén (Serien Bebisbrokiga, Bonnier 

Carlsen)
Halsen rapar, hjärtat slår: rim för 0-100 år av Emma och Lisen 

Adbåge (NoK)
Färgernas ljud, text & bild: Jimmy Liao, (Mirando)
Jane, räven och jag, text: Fanny Britt, bild: Isabelle Arsenault 

(Sanatorium förlag)
Kanske ett äpple? text & bild: Shinksuke Yoshitake (Rabén 

Sjögren)
Klä på Herr H, text & bild: Emma Virke
London Eye-mysteriet av Siobhan Dowd (Atrium förlag)
Morkels alfabet, text & bild: Stian Hole (Alfabeta)
Nu leker vi! text: Sara Bergmark Elfgren, bild: Maria Fröhlich 

(Bonnier Carlsen)
Något lurt, text: Lotta Olsson bild: Maria Nilsson Thore 

(Myrsloksbok del 2, Bonnier Carlsen)
Pudlar och Pommes, text & bild: Pija Lindenbaum (Lilla Pirat-

förlaget)
På natten flyger vi, text & bild: Hannah Arnesen (NoK)
Roller girl, text & bild: Victoria Jamieson (Rabén Sjögren)
Schh! Vi har en plan, text & bild: Chris Haughton (ny upplaga 

i kartong, Lilla Piratförlaget)
Sören, Sören, Sören, text: Klara Persson, bild: Karin Cyrén 

(Urax)
Varför är stora apan så arg? text: Eva Petrén och Petra Wester 

Norgren, bild: Petra Wester Norgren (Opal)
Veckan före barnbidraget, text: Elin Johansson, bild: Ellen 

Ekman (Rabén Sjögren)
Åka buss, text: Henrik Wallnäs, bild: Matilda Ruta (NoK)

Kapitelböcker 6-9 år
Abdi och bokhunden, text: Åsa Öhnell, bild: Carolina Röstlund 

(Abdi-böckerna del 1, Nypon)
Du är modigast, text: Christina Wahldén, bild: Bettina 

Johansson (Rabén Sjögren)
Isdraken, text: George R.R. Martin, bild: Luis Royo (NoK)

Jättar vid Kaknästornet text: Martin Olczak, bild: Anna 
Sandler (Jack förbannelse del 2, Serien om Jack del 10, 
Rabén Sjögren)

Monstret på cirkusen, text: Mats Strandberg, bild: Sofia 
Falkenhem (Monstret Frank del 2, Rabén Sjögren)

Svartle, text: Håkon Övreås, bild: Öyvind Torseter (Brune del 
2, Rabén Sjögren)

Trolleri med Karam Nadjar, text: Ebba Berg, bild: Carl Flint 
(Barnen i Lyckeskolan del 5, Olika förlag)

Vi ses när vi ses, text: Rose Lagercrantz, bild: Eva Eriksson 
(Dunne del 5, Bonnier Carlsen)

Kapitelböcker 9-12 år
Jennas första, text: Pernilla Gesén, bild: Sandra Wagner 

(Dagbok för utvalda del 1, B Wahlströms)
Billie. Avgång 9.42 till nya livet av Sara Kadefors (Billie del 1, 

Bonnier Carlsen)
Brorsan är kung! av Jenny Jägerfeld (Rabén Sjögren)
Noel och den magiska önskelistan, text: Janina Kastevik, bild: 

Joanna Hellgren (Hippo bokförlag)
Pestan, text: Åsa Larsson och Ingela Korsell, bild: Henrik 

Jonsson (PAX del 7, Bonnier Carlsen)
Sannare än sant av Dan Gemeinhart (Berghs)
Skarven av Sara Lövestam (Lilla Piratförlaget)

Ungdomsböcker
Du, bara av Anna Ahlund (Rabén Sjögren)
Dumplin av Julie Murphy (Lavender Lit)
Enda vägen av Anna Jakobsson Lund (Systemet del 3, Annor-

lunda förlag)
Guldgrävaren av Christina Wahldén (Nell & Nick del 2, 

Rabén Sjögren)
Mornitologen av Johanna Thydell (Alfabeta)
Nadine längtar hem, text: Bernard Ashley, bild: Ollie Cuth-

bertson (Argasso)
Om jag var din tjej av Meredith Russo (Lavender Lit)
Tala är guld av Cammie McGovern (Constant Reader)
Tio över ett av Ann-Helén Laestadius (Rabén Sjögren)
Vi ses i mörkret av David Wiberg (Gilla böcker)

Fakta
Fantastiska fakta om djur, text & bild: Maja Säfström (NoK)
Fåglarna och vi, text: Joar Tiberg, bild: Siri Carlén (LL-förlaget)
I mitt namn: en bok om att vara trans av Moa-Lina Olbers 

Croall (NoK)
Ja jag har mens, hurså? text: Clara Henry, bild: Li Söderberg 

(Ny reviderad upplaga, Bokförlaget Forum)
Så funkar internet: Allt du behöver veta (och lite till) om internet, 

text: Karin Nygårds, bild: Johanna Kristiansson (Bonnier 
Carlsen)

Ta makten: för att det funkar, text: Leone Milton och Marie 
Tomicic, bild: Emili Svensson (Olika förlag)
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Folkbildaren och läraren Bengt Nerman avled 14 augusti 
i år, i en ålder av 93 år. På ett BiS-läger på Blidö i Stockholms 
skärgård 1989 bjöd vi in Bengt att tala för oss en kväll. Vi fick 
också möjlighet att besöka honom i det sommarhus på Blidö 
som fadern, den kände författaren och kommunistiske riks-
dagsmannen Ture Nerman, låtit bygga.

På Österäng i en vik som av grannarna kallades ”Bolsje-
viken”, hissade Ture Nerman länge den sovjetiska flaggan. 
Men Bengts förhållande till den berömde fadern var kluvet. 
Han såg tidigt att det fanns en diskrepans mellan vad Ture 
predikade för barnen och från talarstolen, och hur han själv 
levde; borgerligt med tjänstefolk och trädgårdsmästare i 
ett stort sommarhus med grekiska pelare på den imposanta 
förstubron. Någon jämlikhet rådde enligt Bengt aldrig i 
hemmet; mor skötte hushållssysslorna, far arbetade i sitt rum 

och fick inte störas. För Bengt blev detta en ekvation som inte 
gick ihop, han har skrivit ofta om den och hur han i åratal fick 
bearbeta ett sorts psykologiskt trauma. Ture talade inte med 
människor, utan till människor.

Bengt berättade för oss den där kvällen på Blidö om hur den 
insikten kom att prägla hela hans yrkesverksamma liv. Han 
debuterade i unga år som poet i den då populära ”nyenkla” 
stilen, fortsatte med att läsa litteraturvetenskap och skrev en 
avhandling om den idag tämligen bortglömde men fascine-
rande författaren Walter Ljungkvist (som i många år samman-
levde i Östergötland med Gerda Antti, populär författare av 
kvinnoskildringar på 1970- och 1980-talet.).

Som lärare hade Bengt flera arbetsgivare, Stockholms 
universitet (Folkuniversitetet), Journalisthögskolan och Bibli-
otekshögskolan (det var dock före min tid). Han blev med 

Till minne av  
Bengt Nerman

Bengt Nerman och Mats Myrstener i samtal efter möte på Karlstad bokcafé, 1994. Foto: Lennart Wettmark
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tiden en folkbildare i ordets verkliga betydelse. Hans mest 
kända debattbok kom 1962 och hette Demokratins kultursyn. 
Här går han till rätta med äldre folkbildare och lärares ”von 
oben”-attityd. Påverkad av bland andra Lars Ahlin argumen-
terar Bengt för ett möte mellan folkbildaren/läraren och den 
vanliga människan/eleven som ett möte mellan människor på 
lika villkor, så fördomsfritt och prestigelöst som möjligt, om 
nu detta någonsin är möjligt. Säkert påverkade de många unga 
bibliotekarier på 1960-talet, då bibliotekarierollen genomgick 
en stor förändring, i likhet lärarrollen eller sjuksköterske-
rollen, för att ta några exempel. Idéhistorikern Per Sundgren, 
tidigare kulturborgarråd i Stockholm, har berättat om hur 
mycket Bengts bok betydde för honom på 1960-talet.

I detta ingick också synen på vad folk läste. Bengt kriti-
serade den negativa synen på lättare underhållningslitteratur 
som Sigge Stark eller Mickey Spillane, som var bannlysta från 
biblioteken. Han talade om människovärdet som okränk-
bart. En god folkbildare skulle naturligtvis rekommendera bra 
böcker som man själv hade läst, men fick inte se ner på vad 
folk läste och ville läsa. Det var en krutdurk 1962, och boken 
blev livligt debatterad i press och radio.

I senare böcker diskuterar Bengt t.ex. massmediernas 
språkbruk, i boken Massmedieretorik (1973), ett ämne han var 
med om att introducera, och han återkom till diskrepansen 
mellan vad som sägs och vad som egentligen menas i boken 
Den offentliga lögnen (1997). Han utgav också boken Om erfa-
renheten. En studie i skapandets villkor. 2010 gav han ut en 
sista diktsamling, Dikter om döden och kärleken och förra året 
deltog han med en text i antologin Att samtala fram en ny 
värld. Om konsten att förverkliga demokrati genom mänskliga 
rättigheter (red. Leif Ericsson).

För några år sedan skickade den alltid lika debattlystne 
Bengt Nerman en text till bis om sitt favoritbibliotek i 
Vällingby, som invigdes samtidigt som den toppmoderna 
stadsdelen i Stockholms norra periferi togs i bruk efter invig-
ningen 1954. Det var ett ”familjebibliotek”, som tidigare 
lanserats i Göteborg, där hela familjen skulle kunna låna 
bredvid varandra på samma avdelning. Läsesalen kunde inne-
hålla soffgrupp och öppen spis, där man kunde läsa sagor. Det 
Bengt såg i Vällingbybiblioteket var det demokratiska till-
talet, att man inte skiljde på vuxna och barn, att alla besökare 
behandlades lika och att man gick dit för att trivas och träffa 
andra likasinnade.

Jag svarade honom, jag minns inte exakt vad, kanske att 
Vällingbymodellen var antikverad och lite museal? Jag fick 
senare ett brev från Bengt Nerman, daterat 10 mars 2009. Där 
skriver han bland annat:

Min utgångspunkt var att diskussionen av det nya stadsbib-
lioteket [i Stockholm, ett förslag som senare tragiskt lades 
på is] fördes av arkitekter och skönandar och inte av biblio-
tekarier. Hur skulle de vilja att huset såg ut? Asplunds bibli-
otek var /…/ ett praktfullt uttryck för den gamla aristokra-
tiska, hierarkiska kultursynen. Vällingby var på samma sätt 
ett uttryck för en demokratisk kultursyn, det vill säga hur 
biblioteket uppfattade sin roll och sina relationer till övriga 

medborgare: där fanns ingen hög trappa och man kom bara 
in genom dörren och hängde av sig ytterkläderna, så passe-
rade man expeditionen och så öppnade sig biblioteket: med 
böcker, arbetsbord, katalog och bibliotekarier. Och med stora 
fönster öppna utåt mot Vällingby, på en gång öppnande mot 
och avskiljande sig från. Det blev säkert dyrt. Men viktigare 
är att det var genomtänkt.

Han återkommer till vad han menar med ”information” (jag 
kan tänka att han kanske inte var helt införstådd med vad 
datorerna kunde prestera): ”Informationen – det är över-
hetssamhällets typiskt anonyma återkomst: har du bara rätt 
apparat så får du veta hur det är och hur du ska göra. Objek-
tivt sett.” Och han fortsätter:

Är det så man ska se på biblioteken idag, som lådor med 
innehåll? För mig var det en gång enkelt: jag ville ersätta det 
aristokratiska med det demokratiska, det hierarkiska med 
det jämlika. Det var så jag också undervisade på biblioteks-
skolan: jag försökte få eleverna att se vilka många möjlig-
heter till uttryck skönlitteraturen bjöd på och hur viktigt det 
var med uttryck. Idag har problemen gömts bakom ”infor-
mationen” och kampen, den demokratiska eller den socia-
listiska, har blivit desto svårare: det är oerhört svårt att få 
människor att försöka se igenom samhällets yta.

Kanske handlar det om de som redan från början är ”infor-
mationsstarka”, även i dataåldern? Datoriseringarna har inte 
medfört någon ökad demokratisering i varje fall. Där tror jag 
att jag och Bengt ändå varit överens.

Med Bengt Nerman försvann en av de sista stora folkbil-
darna av den gamla skolan. Jag tror tomrummet efter personer 
som Bengt kommer att bli stort. Folkbildningen i Sverige har 
förlorat en av sina hetaste (och klokaste) debattörer.

Mats Myrstener

Bengt Nermans debattartikel publicerades i bis 3/2008. Mats Myrsteners svar 
återfinns i 4/2008. I 4/2010 skriver Bengt om bibliotekarieutbildningen förr och 
nu och i 1/2004 om hur han räddades till livet av dikten.
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Inbjudan till BiS årsmöte 2017
Föreningen Bibliotek i Samhälle håller 
årsmöte i Stockholm lördagen den 11 mars 
2017 kl. 10−16.
Lokal: ABF-huset, Erlanderrummet, Sveavägen 41, Stockholm, 
T-banestation Rådmansgatan.

10−12 och 14.30−16: Årsmötesförhandlingar
12−13: Lunch på egen hand. Restaurang finns i huset.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före 
årsmötet.

13−14.30: Salong! Tema ”Vinna eller försvinna − vad behövs i 
en nationell biblioteksstrategi?” Vi fortsätter diskussionen om 
vad vi anser att den nationella biblioteksstrategin bör inne-
hålla utifrån det utkast till yttrande från BiS som har lagts ut 
på vår hemsida. Läs gärna det i förväg.

Till salongen är även icke medlemmar välkomna!

Anmäl deltagande till Lena Lundgren, lena.a.lundgren@
gmail.com. Skriv om du vill följa med och äta middag efteråt.

Välkommen!

Styrelsen

Dagordning för årsmötet:
•	 Mötet öppnas
•	 Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
•	 Fastställande av dagordning
•	 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016
•	 Ekonomisk rapport, bokslut och revisionsberättelse
•	 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och kassören
•	 Tidskriften bis
•	 Motioner. Ev. motioner läggs ut på BiS hemsida
•	 Solidaritetsfonden
•	 Verksamhetsplan för 2017
•	 Fastställande av budget för 2017
•	 Fastställande av medlems- och prenumerationsavgifter 

för 2018
•	 Val av ordinarie styrelseledamöter på 1 år
•	 Val av ersättare på 1 år
•	 Val av kassör på 1 år
•	 Val av två revisorer på 1 år
•	 Val av valberedning på 1 år
•	 Stadgeändring. Förslaget läggs ut på BiS hemsida.
•	 Övriga frågor
•	 Mötet avslutas
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NÄR DU BEHÖVER 
ETT KRISPAKET...

”Vi lever i ja(g)-sägeriets 
tidevarv: Förenkla, fördunkla, 
fördumma! Clarté säger, nu 
som förr, tvärtom: Försvåra, 
förklara, förändra! 
Så får Clarté en ny generation 
aktivister att öppna sinnet och 
knyta näven.”
                                    Åsa Linderborg

En partipolitiskt obunden 
socialistisk tidskrift.
www.clarte.nu
Prenumeration: 
Nätverkstan 031–743 99 05

BiS2016.indd   1 2016-11-02   17:40:44
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Nästa nummer:  
Det uppsökande biblioteket
Om folk inte kommer till biblioteket får biblioteket komma 
till dem! Biblioteksverkamhet blir mindre och mindre låst till 
det fysiska biblioteksrummet, inte minst tack vare ny teknik. 
Fortfarande finns den traditionella uppsökande verksam-
heten kvar, på folkbibliotek bland annat i form av bokdepåer 
och boken-kommer för äldre, men arbetssätten utvecklas 
och vidgas i takt med att behoven förändras. Hur fungerar 
biblioteket utanför de fysiska bibliotekslokalerna? Och vad 
innebär egentligen uppsökande verksamhet? Välkomna med 
bidrag med fokus på uppsökande biblioteksarbete. Som 
vanligt går det också bra att bidra med material om andra 
aktuella frågor i biblioteks- och kulturvärlden. 

Manusstopp är den 19 februari, och du når oss på 
tidskriftenbis@gmail.com.

Begränsad eftersändning

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

B-posttidning

Föreningen BiS?
BiS står för Bibliotek i Samhälle. Vi är en socialistisk 
biblioteksförening som verkar för att utveckla biblio-
teken och samhället i en mer progressiv rikting. 
BiS vill att biblioteken ska

•	 stödja yttrandefriheten och ge tillgång till 
information som grund  för kunskap, opini-
onsbildning och samhällskritik

•	 drivas i offentlig regi och utvecklas i dialog 
med användare och närsamhälle

•	 arbeta normkritiskt, antirasistiskt, jämställt 
och jämlikt

•	 arbeta uppsökande, läsfrämjande och vägle-
dande med särskilt fokus på dem som riskerar 
att hamna på fel sida om den växande infor-
mationsklyftan

•	 aktivt erbjuda information, kultur och litte-
ratur som utgör komplement och alternativ till 
det kommersiellt gångbara.

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

Kontaktpersoner
Stockholm: Tobias Willstedt  
tralalaisdead@hotmail.com, 0709-185984
Göteborg: Anna Hallberg  
anna.hallberg@kultur.goteborg.se, 031-3653081
Skåne: Martin Persson  
oeoe@zitherlessons.net, 0737-023790

Vill du bli kontaktperson på din ort? Hör av dig!

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

Foto: Martin Persson.


