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Nummer 4 av bis är ett färgstarkt men anonymt nummer. 

När du läser kommer du att märka att flera texter saknar skri-

bentens eller skribenternas namn – detta är texter om arbets-

livet på bibliotek idag. Redaktionen publicerar texterna trots 

deras anonymitet, för att ge röst åt berättelser från arbets-

platsen biblioteket. Vi tycker att det är viktigt med en öppen 

debatt kring arbetsvillkoren inom biblioteksvärlden idag, om 

biblioteket idag, om bibliotekariens roll och situation. Det 

är oroväckande att vi inte vågar prata öppet om bristande 

arbetsmiljö på våra bibliotek, när osäkra anställningar tystar, 

när beslut ovanför huvuden medför högljudda men tyvärr 

anonyma protester.

Vet vi våra rättigheter? Blir vi informerade? Hur kommer 

vi vidare? Numret i din hand innehåller utöver protester och 

ett varningens finger också inspiration från lyckad facklig 

organisering på Stockholms stadsbibliotek, och fackförbun-

det DIK berättar hur de arbetar med den digitala arbetsmiljön 

på bibliotek. Välkommen in i diskussionen!

Andrea Hofmann & Martin Persson, redaktörer

#4 2013 
Arbetsmiljö och fackligt arbete
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Aktuellt från webben

En fråga om statistik
Stadsbibliotekarien Fredrik Hjelmqvist förde noggrann 

statistik över allt som utfördes på biblioteket. Det gjorde att 

han hade goda grunder i sina diskussioner med borgarrådet 

Oscar Larsson och stadshusets ekonomer. Statistiken får ses 

som exempel på vad Sven-Eric Liedman kallar ”hård upplys-

ning”, och det var ett genomgående drag inom hela stadsför-

valtningen i Stockholm, där allt helst skulle vara ”mätbart”.

Kostnad per boklån räknades noga ut och personalkost-

nad/boklån (bokanslag delat med antal utlånade böcker, 

delad med kostnad för löner och sociala avgifter). Sålunda 

1931: 0,22 för Stockholm och 0,16 för Köpenhamn, bero-

ende på högre löner i Stockholm. Lån per invånare 4,64 i 

Stockholm mot bara 2,2 i Göteborg och ännu lägre i Köpen-

hamn med större befolkning. Det senare var en stark ökning 

på bara några år.

I 1933 års verksamhetsberättelse noterar Hjelmqvist att 

SSB utgav 600 boklån/timme, och att 4 kronor och 9 öre var 

medelpris för inköpt litteratur (siffrorna var främst ägnade åt 

de politiker som ständigt ville skära i bibliotekets anslag och 

krävde högre effektivitet). En genomsnittlig bok i klotband 

utlånades 100–150 gånger.

33 procent av utlånen skulle vara facklitteratur, ett krav 

från Stockholms politiker. Detta styrdes inte av efterfrågan, 

utan av ”pedagogiska principer”. Det rationella tänkandet 

över den ekonomiska verksamheten var genomgående, redan 

1922 konstaterade Greta Linder om personalens låga löner i 

Sverige att ”de löner man föreslagit – vilka äro det exaktaste 

uttrycket för varåt man syftar med sin verksamhet”.

(Personalen delgavs naturligtvis alla dessa siffror, för att 

sporras och lockas att börja tävla mot varandra filial mot 

filial.)

Begreppet ”modern företagsorganisation” var ameri-

kanskt, upphovsmannen F.W. Taylor, och både danskt 

och svenskt biblioteksväsen var inspirerat av hans teorier.  

Hjelmqvist var en stor beundrade av ”scientific manage-

ment”, vilket motsäger omdömet om honom av Arnold 

Ljungdal, som var anställd på SSB, som en världsfrånvänd 

”kammarlärd” (i romanen Farväl till Don Juan, som skildrar SSB 

på 1930-talet).

Hjelmqvists adept Valter Ahlstedt, som snabbt avance-

rade till förste bibliotekarie, skriver 1947 apropå förslaget 

om ett förvaltningsbibliotek i Stadshuset: ”Det kan knappast 

vara förenligt med god rationalisering att ett arbete, som kan 

skötas centralt, ombesörjes av icke utbildad personal på olika 

håll, efter olika metoder och utan inbördes samarbete”.

Hjelmqvist ger till och med exakta tidsangivelser för 

arbetet: 17,5 timmar per vecka användes för budsändning-

ar mellan filialerna, bokuppsättningen tog 597,5 timmar i 

veckan 1939. ”Medeltalet av den tid som på filialerna använ-

des för uppsättning av en volym är 64 sekunder.” Även hans 

efterföljare som stadsbibliotekarie, Knut Knutsson, skulle 

visa ett stort intresse för rationalisering, statistik och tids-

studier, liksom Göteborgs legendariske bibliotekschef Sigurd 

Möhlenbrock efter kriget.

Utdrag ur en kommande bok om Stockholms stadsbib-

liotek 1928–1939, av Mats Myrstener, bibliotekarie & 

biblioteksforskare 

http://foreningenbis.com, 22 november 2013
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Läshjälp på biblioteket
Lyckligtvis finns idag en rad tekniska hjälpmedel som möjlig-

gör studier för funktionshindrade. Det finns även en relativt 

god medvetenhet kring hur dessa problem påverkar möjlig-

heten skaffa sig en yrkesutbildning och ett fullvärdigt liv. 

Trots den dokumenterade betydelsen av att kunna tillgo-

dose de funktionshindrades behov ville alliansens politiker i 

Stockholms län så sent som i somras dra in på resurserna för 

skolbarn med dessa diagnoser men efter en mängd protester 

från föräldrar och rapportering i media bestämdes till slut 

att barnen skulle få behålla sina bidrag och få en anpassad 

skolgång.

En viktig åtgärd för att tillgodose de funktionshindrades 

behov är att skolor och lärosäten har samordnare, speciallära-

re och studievägledare. Ytterligare en yrkesgrupp som aktivt 

arbetar med att göra det möjligt för de funktionshindrade 

att tillägna sig kunskap och utveckla språklig förmåga är 

bibliotekarierna. Biblioteken har på flertalet universitet och 

högskolor ett övergripande ansvar för att tillgodose behov 

som skapas i samband med kognitiva funktionsnedsättningar. 

Förutom diagnosen dyslexi finns även personer med neuro-

psykiatriska funktionsnedsättningar, som Aspergers syndrom 

och ADHD, det vill säga funktionshinder som påverkar hjär-

nans sätt att hantera information samt kommunicera med 

andra människor. I bibliotekarieutbildningen trycker man 

gärna på läsfrämjande åtgärder i samband med folkbiblio-

tek, men även inom universitetsvärlden är den rent praktiska 

läshjälpen till exempelvis dyslektiker, ett tidskrävande arbete 

som omfattar allt mer kunskap från bibliotekarierna men 

tyvärr inte tas på fullt allvar av politiker, och inte heller av alla 

bibliotekarier. Den här typen av läshjälp kräver tid och resur-

ser. Speciella bidrag behövs och borde budgeteras.

En rad studier visar att i ett längre perspektiv är besparing-

ar i utbildningen en dyr lösning eftersom möjligheten för 

funktionshindrade personer att skaffa utbildning och jobb 

därmed minskar drastiskt.

Annsofi Lindberg, bibliotekarie 

http://foreningenbis.com, 18 oktober 2013

Illustration: Johanna Dalmalm
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Det flytande beståndets haveri
På folkbiblioteken i Göteborg har man infört en typ av mediehantering 
som kallas ”flytande bestånd”. Vissa är dock både tveksamma till nyttan av 
arbetsmetoden och kritiska mot att beslutet fattats över personalens huvuden.  
bis publicerar här en debattartikel skriven av några bibliotekarier i Göteborg, 
som – på grund av det som de upplever som ett debattklimat med lågt i tak inom 
organisationen – inte vill att bis publicerar deras namn.

Tanken var från början att skriva om folkbibliotekens mark-

nadsanpassning i allmänhet men vi fastnade ganska snart vid 

ett av de starkaste tecknen på en marknadsanpassning: infö-

randet av ett så kallat ”flytande bestånd”. Vi kommer här att 

begränsa oss till Göteborg, som sedan början av år 2011 haft 

ett flytande bestånd på stadens folkbibliotek.

I
För att undvika missförstånd kan man bäst karakterisera ett 

flytande bestånd så här:

[E]n bok i ett bibliotekssystem blir kvar på det bibliotek 
där den lämnats efter lån. Därmed antas kommuninvånar-
na, omedvetet, bestämma över innehållet i deras bibliotek. 
(Håkan Grissler, ”Priset på allt och värdet på inget”, Fram-
sidan 4/2012.)

Med andra ord en form av marknadstänkande där efterfrågan 

antas styra utbudet.

Vilka är då de övriga fördelarna med det flytande bestån-

det? Varför ville man införa det i Göteborg? I protokollet från 

bibliotekschefsgruppen i Göteborg från den 27 januari 2011 

räknas det upp tre skäl för att testa flytande bestånd i en sådan 

stor skala: 

1. Pröva nya sätt att arbeta 

2. Använda mediebeståndet bättre 

3. Minska transporterna

Om vi snabbt ska beta av de tre skälen till att ha flytande 

bestånd och se hur de stått sig mot verkligheten är det ingen 

munter historia. Det flytande beståndet försvårar om något 

nya sätt att arbeta. Den livsviktiga kännedomen om det lokala 

beståndet utarmas när man som bibliotekarie inte längre vet 

vad man har på hyllorna. Böckerna flyter iväg och plötsligt 

har man en massa böcker man inte har någon kännedom alls 

om. Detta försvårar referenssamtal med låntagare som vill ha 

”en bra bok”. Att förvalta och ha kännedom om bibliotekets 

bestånd är en kompetens som går förlorad när allt flyter. 

Det går inte pröva nya utbrytningar och uppställningar i 

genrer, utan allt standardiseras för att det inte ska bli kaos på 

biblioteken med alla flytande böcker som kommer in från 

andra bibliotek. Snarare än nytänkande främjas likriktning. 

Och när det kommer till att använda beståndet bättre kan 

man ju fråga sig om anhopning av de senaste titlarna på de 

bibliotek med reservationsbenägna låntagare är en effektiv 

användning av beståndet, något vi återkommer till längre 

fram. Vad gäller transporterna har vi inte hört något om att de 

gått ned – den allmänna känslan säger snarare tvärtom – men 

där väntar vi fortfarande på statistik som kan svara på frågan.

I samband med införandet av det flytande beståndet i 

Göteborg ändrades även budgetfördelningen för de göte-

borgska folkbiblioteken. Biblioteksverkligheten blev än mer 

beroende av kvantitativa mått som i sann marknadsanda ska 

ge konkurrensfördelar folkbibliotek emellan. De folkbiblio-

tek med många utlån generar mycket pengar medan de med 

många besök och lite utlån får mindre. I budgeten är 80% 

av de pengar ett folkbibliotek får sig tilldelat kopplat till hur 

många utlån som görs därifrån, och endast 20% är kopp-

lade till antalet besökare. Detta i sig ger en skev fördelning av 

resurser mellan folkbibliotek i rikare stadsdelar som är mer 

utlåningsinriktade än motsvarigheterna i förorterna som är 

mer av besökskaraktär (vilket innebär att många besökare här 

kommer till biblioteket för att använda en dator, kopiera, läsa 

dagstidningar och umgås, etcetera).

En annan aspekt av det flytande beståndet är att bibliotek 

med aktiva och självgående låntagare med goda IT-kunskaper 

gynnas, och nya media, framför allt böcker, ackumuleras på 

de bibliotek där denna låntagartyp dominerar. Enligt mark-

nadstänkandet kan man säga att populära media hamnar där 

Illustration t.h.: Balsam Karam
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efterfrågan är som störst. Detta är en lögn. Förortsbiblioteken 

dräneras på ny media då de flesta låntagare där, speciellt barn, 

är mer restriktiva med att reservera och vill ha med sig något 

i handen när de lämnar biblioteket.1 Men efterfrågan är inte 

mindre för det! Man kan göra en jämförelse med det mark-

nadsekonomiska tänkandet. I marknadsekonomier är det inte 

efterfrågan som är det centrala utan den effektiva efterfrågan – 

efterfrågan som kan betala för sig. Om vi ska använda liknelsen 

på vårt marknadsinspirerade flytande bestånd kan vi säga att 

efterfrågan på exempelvis böcker knappast är mindre i föror-

terna men däremot den effektiva efterfrågan – en efterfrågan 

som kan ta för sig i det nya reservationsbaserade beståndet. 

Att Christina Persson, stadsbibliotekets chef och ytterst 

ansvarig för införandet av ett helt flytande bestånd, i en radio-

intervju säger att det krävs ”mer aktiva bibliotekarier” för att 

få det flytande beståndet att fungera visar på vilken funda-

mental brist på insyn i verksamheten hon har. Man kan påtala 

möjligheten att reservera tills man blir blå i ansiktet, men 

barn, ungdomar och många andra låntagare i förortsbibliote-

ken vill ändå inte reservera, utan få en bok i handen här och 

nu (av så skilda orsaker som otålighet, svårt att förstå vad ”att 

reservera” innebär, eller att de ”inte vill vara till besvär”). Så 

är det bara. Halvtomma nyhetshyllor och gammal skåpmat 

är avskräckande för alla besökare och de vill i de allra flesta 

fall inte vänta. Det är bara att fråga någon bibliotekarie eller 

assistent på ett förortsbibliotek. 

II
Själva införandet är som ett kapitel ur Naomi Kleins Chock-

doktrinen. Det började med att vi ute på Göteborgs folkbiblio-

tek fick spridd information om att stadsbibliotekets böcker 

skulle flyta under dess stängning. Detta konkretiserades sedan 

med att utöver stadsbibliotekets böcker även inbegripa en 

begränsad mängd medietyper såsom TV-spel. Men ännu ett 

litet tag senare börjar det riktigt märkliga. Den 23 december 

2010 skickas ett förslag för de gemensamma inköpen och det 

flytande beståndet från Christina Persson ut för beaktande. 

Alltså en dag före julafton och i en tid då många går på ledig-

het. Där framgick hur mycket som skulle börja flyta och vips 

handlade det plötsligt om betydande delar av beståndet, som 

till exempel deckare, fantasy och film. Svaret på detta mejl 

skulle in i början av januari. Trots en oerhört kort svarstid, som 

dessutom till stor del låg under röda dagar och julledighet, 

1. Ett undantag som bekräftar regeln är TV-spel och här skulle man 
kunna se ett starkt argument för att enstaka medietyper kan flyta men inte 
hela bestånd.

lät reaktionen inte vänta på sig. I stort sett vartenda folkbib-

liotek i Göteborg skickade in djupt kritiska svar på förslaget 

om införande av ett flytande bestånd. 

Resultatet? Att förslaget genomfördes först med de uppräk-

nade medietyperna och strax därefter med hela beståndet. 

Utan att vara lagd åt det konspiratoriska hållet är det inte svårt 

att misstänka att planen hela tiden varit att ha ett helt flytande 

bestånd, oavsett vad vi ute i verksamheten tyckte om saken. 

Många biblioteksarbetare känner sig helt överkörda och att 

beslutet saknar förankring hos dem som faktiskt jobbar med 

folkbiblioteksverksamhet är en underdrift. Det var ett djupt 

odemokratiskt beslut taget över våra huvuden och man kan 

här verkligen tala om att man lagt ekonomi och budgetan-

svar i en låda och demokrati och medarbetarinflytande i en 

annan. Aldrig ska de mötas. Detta är något som gång på gång 

poängteras i protokollen från bibliotekschefsgruppens möten 

och även i den nya biblioteksplanen; det är stadsbibliotekets 

chef som ”äger” frågan om mediebeståndet genom att sitta 

på medianslagen från Kulturförvaltningen. Det är ett politiskt 

beslut som för den välvillige kan skänka ett lyster av demo-

krati över strukturen i Göteborgs folkbibliotek, men som i 

realiteten ger legitimitet åt en högst odemokratisk sådan. 

Man kan här säga att det representativa i vår representativa 

demokrati helt överskuggar den demokratiska dimensionen. 

Denna hierarkiska toppstyrning blir extra tydlig när det 

kommer till mer övergripande problemformuleringar eller 

ifrågasättanden av det flytande systemet som inte rör rent 

tekniska frågor. Olika arbetsgrupper inom folkbiblioteken kan 

inte tillsammans uttrycka missnöje eller åsikter trots att man 

delar liknande arbetssituationer med liknande problem, utan 

alla sådana frågor hänvisas att ta upp individuellt, på enskilda 

arbetsplatsers APT. Sedan ska enhetschefen – om denna finner 

frågan relevant – ta med frågan eller problemformuleringen 

till bibliotekschefsgruppen där den kan diskuteras – men inte 

beslutas kring. Detta då gruppen saknar befogenheter och att 

all reell makt gällande beståndet och ekonomin är koncentre-

rad till i princip en enda person: stadsbibliotekets chef. 

Således finns inga möjligheter till verkligt medarbetarin-

flytande då organisationsstrukturen är så oerhört toppstyrd. 

När ungdomsbibliotekariegruppen skickade ut en kritisk 

skrivelse om det flytande beståndet tog det inte lång tid 

innan gruppen kallades till möte med cheferna. När man 

läser protokollet från detta möte är det inte alltför svårt att 

läsa mellan raderna; bakom all vänlighet och stora ord om 

bättring i kommunikationen var det viktigaste på det mötet 

att understryka vikten av korrekt ordergång. Allt missnöje 

måste kanaliseras individuellt på APT och aldrig formuleras 
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kollektivt genom offentliga ställningstaganden och skrivelser. 

I klartext: framförd kritik görs tandlös genom att det görs 

svårt att ens framföra den i alla virrgångar av ”korrekt order-

gång” och möjlighet att avfärda något som uppifrån anses 

”felaktigt formulerat”.

III
Det är denna struktur som möjliggör ett projekt lika illa 

förankrat och genomtänkt som ett helt flytande bestånd. 

I protokollet från ungdomsbibliotekariernas möte med 

cheferna kan man vidare läsa att införandet av det flytande 

beståndet var en process som togs lite i taget utan någon slut-

giltig vision. Med andra ord hade man ingen aning om vad 

man gav sig in i. Vi ute i verksamheten fick betala priset. 

Var finns konsekvensanalysen? Forskningsrapporter? 

Underlag från de orter som prövat ett flytande bestånd? Fanns 

det ens någon kännedom om att till exempel biblioteksperso-

nalen på Karlstads stadsbibliotek, som testat flytande bestånd, 

till stora delar var missnöjda med det?

Vi har inte sett några fakta som backar upp beslutet om 

ett helt flytande bestånd. Det hela känns mest som en fix idé 

som kunnat förverkligas genom en toppstyrd organisation. 

En oberoende utvärdering där både besökare och personal 

får komma till tals har utlovats och ska vara klar till dess att 

det renoverade stadsbiblioteket öppnar sina portar. Det blir 

säkert en utvärdering, men vi hyser inga större förhoppning-

ar om att man tar hänsyn till utvärderingens resultat. Tidigare 

har man inte tagit någon hänsyn till åsikterna från personalen 

ute i folkbiblioteksverksamheten i Göteborg, så varför skul-

le man göra det nu? I Göteborgs Stads biblioteksplan för år 

2013–2021, som antogs sommaren 2013, finns det tvärtom 

många formuleringar som starkt indikerar att det flytande 

systemet är här för att stanna. Vi hoppas vi har fel. Sista ordet 

är i vilket fall inte sagt.

Några missnöjda bibliotekarier i Göteborg

Arbetsplatsen i skönlitteraturen

Underjordiska timmar (2010)

Delphine Vigan

Förlossningen (2009)

Måns Wadensjö

Yarden (2009)

Kristian Lundberg

Jag ska egentligen inte jobba här (2012)

Sara Beschier

Dåliga mänskor (1991)

Mary Andersson

Champinjontestamentet (2011)

Laima Muktupavela

Spådom (2011)

Magnus Dahlström

Jag ska bara fixa en grej i köket (2010)

Moa Herngren

Kallskänken (2010)

Jenny Wrangborg

Efter arbetsschema (2008)

Johan Jönsson

De anhöriga (2012)

Pelle Forshed
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Fackklubben som forum 
Syndikalistiskt engagemang på 
Stockholms stadsbibliotek
Martin Persson, bibliotekariestudent

Hur är det att starta och driva en syndikalistisk fackklubb på bibliotek? Martin 
Persson träffade bibliotekarien Linda Wagenius, en av initiativtagarna till 
en syndikalistisk fackklubb på Stockholms stadsbibliotek, för ett samtal om 
arbetsmiljö, engagemang och maktstrukturer på arbetsplatsen.

En grå höstdag i Visby, på Almedalsbiblioteket är det full rulle. 

Linda har precis avslutat sin arbetsdag och vi slår oss ner i 

kaféet för lite facksnack. Det är hennes första arbetsvecka på 

det integrerade folk- och högskolebiblioteket i Visby. Tidigare 

jobbade Linda på biblioteket vid Hornstull i Stockholm, men 

nu är hon tjänstledig för att pröva ett nytt jobb på Gotland 

– något som passar mig bra då jag är på tillfälligt besök på 

min hemö och gärna vill höra Lindas erfarenheter av fackligt 

arbete.

För ett par år sedan bildade Linda och ett par andra syndi-

kalister inom Stockholms stadsbibliotek en driftsektion på 

arbetsplatsen. Detta var i samband med att en stor omorga-

nisation gjordes på stockholmsbiblioteken då den tidigare 

geografiskt styrda organisationen (efter stadsdelar) delades 

upp till förmån för en ”processorienterad” struktur.

– Det var jättemycket svårigheter i samband med omor-

ganisationen, säger Linda, många som hamnade i kläm och 

mycket missnöje. Helt plötsligt blev vi en arbetsplats med 

400 anställda. Vi fick mer kontakt med kollegor överlag, 

jämfört med när biblioteken låg under stadsdelarna. Och då 

blev det också mer gemensamma frågor.

Tankesmedja och diskussionsforum med 
låga trösklar
Driftsektionen bestod alltså av medlemmar som jobbade på 

flera olika bibliotek runt om i Stockholm, både bibliotekarier 

och biblioteksassistenter. Möten hölls en gång i månaden på 

ett kafé som låg strategiskt mitt emellan folks olika arbets-

platser. Tröskeln för att engagera sig var lågt satt, säger Linda:

– Det var lätt att vara med, ställdes inte en massa krav eller 

innehöll för mycket merarbete.

Linda betonar driftsektionens sociala funktion; att man 

utöver det konkreta fackliga arbetet med förhandlingar, 

arbetsmiljö (Linda var skyddsombud) och så vidare, fick ett 

forum där man kunde tala fritt om situationen på arbetsplat-

serna.

– Jag tror att vår främsta funktion har varit att vi har varit 

ett stöd för varandra och att vi har kunnat prata fritt inom 

gruppen. Vi har kunnat diskutera arbetsgivare, omorganisa-

tion, individuell lönesättning, arbetsmiljö, och så vidare, och 

försökt formulera gemensamma strategier för att hantera 

sådana frågor.
Linda Wagenius framför hyllorna på Almedalsbibliotektet i Visby.
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Även om inte alla diskussioner resulterade i att man agera-

de just som fackklubb, kunde driftsektionen fungera som 

en tankesmedja där frågor kunde vändas och vridas på. Och 

när personalgruppen vid biblioteket i Hornstull, där Linda 

jobbade, skrev ett protestbrev till alla anställda med anledning 

av föreslagna nedskärningar på vuxenmedier (till förmån för 

e-böckernas skenande kostnader), fanns peppen från fack-

klubben med som en trygghet för Linda. Protestbrevet gav 

resultat, berättar hon:

– Det blev sedan upprinnelsen till flera debatter som 

anordnades och vidare diskussion inom organisationen. 

Arbetsköparen blev tvungen att förankra dessa stora beslut 

tydligare.

Syndikalisterna och andra fack
Vad skulle du säga är speciellt med att engagera sig syndi-

kalistiskt i jämförelse med de andra fackförbunden?

– Det jag tror är unikt för syndikalisterna är att det inte är 

något samförståndstänkande med arbetsgivaren, säger Linda, 

utan man delar ett perspektiv där det finns en grundläggande 

maktskillnad och konflikt mellan arbetsköpare och arbets-

tagare. Och där finns det ett slags trygghet i att man delar 

samma perspektiv och att man pratar från en jämställd nivå.

En märkbar skillnad är också fackens syn på medlemsin-

flytande och föreningsdemokrati. Vid en förhandling med 

arbetsköparen skickade de andra facken sina valda repre-

sentanter, medan det i den syndikalistiska driftsektionen var 

öppet för alla medlemmar som ville att delta.

– Vi var nog sju stycken, minns Linda.

Hon tillägger dock att hon inte ser syndikalisterna som de 

enda som kan göra ett bra fackligt arbete. Det är mer en fråga 

om engagemang och förtroende, menar hon.

– Syndikalisterna har en styrka i att vi ofta inte är bundna 

av kollektivavtal och därmed kan ta till vilka stridsåtgärder 

som helst och att vi har en tydlig maktanalys. Men jag tror 

också att majoritetsfacken kan göra mycket nytta, givet att det 

finns bra, dedikerade personer på förtroendeposter och att de 

har god demokratisk förankring hos sina kollegor.

Driftsektionen har också haft ett gott samarbete med fack-

en DIK och Vision, berättar Linda.

Det kanske inte alltid är fallet för syndikalistiska fack-

klubbar?

– Nej, kanske inte, säger Linda. Men det kan ju ha att 

göra med att vi var ganska små också och inte direkt något 

hot mot de andra facken. Vi fick ju fler medlemmar, men vi 

värvade ju inte aktivt på de andras bekostnad, så vi var väl 

inget hot på det sättet.

Facket i framtiden
Driftsektionen på Stockholms stadsbibliotek kom egentligen 

inte igång med ett riktigt offensivt fackligt arbete, berät-

tar Linda, men hon är övertygad om att det hade varit fullt 

möjligt om de haft mer tid att lägga på det.

Jag undrar vad Linda tänker om fackets roll nu och i fram-

tiden, ibland målas det upp en rätt så dyster bild. Men Linda 

har en hoppingivande optimistiskt inställning. Det går, men 

det går inte av sig själv.

– Jag tror att det är fullt möjligt att göra ett väldigt bra och 

offensivt fackligt arbete. Men det krävs en tydlig moralisk 

och politisk kompass, och att gruppen delar på sysslor och 

avlastar varandra. Jag tror också man ska vara väldigt genom-

tänkt och varsam i hur man gör saker, för att skapa förtroende 

bland arbetskamraterna.

Lyckat fackligt arbete verkar alltså stavas reflektion, dedi-

kation och aktion, tänker jag. Linda ska med bussen, vi går 

upp genom stan tillsammans. Mörkt och kallt, men efter lite 

inspirerande facksnack gör det inte så mycket.

SAC Syndikalisterna (SAC står för Sveriges Arbetares  

Centralorganisation) är en fackförening med en frihetlig, 

socialistisk ideologisk grund och som är organiserad underi-

från enligt federalistiska principer. SAC grundades 1910. SAC 

organiserar även studenter, arbetslösa och papperslösa. 

Läs mer på https://www.sac.se/
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Toner från en tyst arbetsplats
Eleonor Pavlov, bibliotekarie

Att våga ta sig ton är inte alltid det enklaste. Eleonor Pavlov stötte först på 
patrull när hon frågade bibliotekariekollegor om de ville skriva något om sin 
arbetsmiljö i bis. När hon erbjöd anonymitet blev det lite lättare. Här publicerar 
vi några berättelser från biblioteksgolvet.

Bibliotek är tysta platser. Åtminstone har det varit så tidigare, 

och det är fortfarande den bild många har, även om verklig-

heten numera oftast är annorlunda. På min arbetsplats är det 

sällan tyst. På vissa avdelningar kan ljudnivån ibland vara så 

hög att det kan vara lockande att plocka fram öronproppar. 

Det tysta biblioteket är många gånger bara en mossig stereo-

typ, i praktiken ser det oftast annorlunda ut.

Det har skett många förändringar på våra svenska folkbib-

liotek. Mycket har blivit bättre, en del har blivit sämre. Det 

går att diskutera länge vad som är vad, och vilken utveckling 

som är eftersträvansvärd i framtiden. Vi som arbetar inom 
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biblioteksvärlden pratar om det här, om inte dagligen, så 

åtminstone ofta. Förändringarna skapar nya förutsättningar 

och det är något vi måste prata om för att kunna hantera 

dem. 

Jag pratar nästan dagligen med kollegor, både på min egen 

arbetsplats och med biblioteksfolk runt om i landet. Det är 

dock inte alltid dessa diskussioner tar sig vidare från fika-

rummet eller korta inlägg i sociala media. Det finns många 

som har åsikter, bra och vettiga åsikter, men det är inte alla 

som vågar uttrycka dem offentligt. 

Jag har pratat med flera biblioteksanställda om just arbets-

miljö. Det har blivit intressanta samtal och diskussioner, men 

när jag har frågat om de velat skriva något till detta nummer 

av bis har det tagit stopp. ”Det vågar jag inte”, har flera gång-

er varit den gemensamma förklaringen. Först när vi erbjöd 

möjligheten att vara anonym var det några som ändå kunde 

tänka sig att dela med sig av sina tankar.

Anonyma berättelser an vara problematiska på många sätt. 

Det handlar om trovärdighet och legitimitet. Men vi anser 

att det ändå var viktigt att ta med dessa berättelser. Dels för 

att berättelserna i sig är intressanta, dels för att det faktum 

att många känner sig behöva anonymiteten som skydd visar 

på ett problem inom biblioteksvärlden, som också självklart 

speglar samhället i stort. Våra låntagare behöver inte längre 

vara tysta, men när ska vi också våga ta ton?

Att inte våga säga nej
Jag får en klump i magen när telefonen ringer och jag ser att 

det är från biblioteket där jag jobbar extra. Inte för att jag inte 

trivs där. Inte för att de som arbetar där på något sätt är otrev-

liga. Men för att jag utgår från att de ringer för att de vill att 

jag ska komma in och jobba och jag egentligen inte har tid.

Jag har en hemtenta som ska vara inne om bara ett par 

dagar, och jag har alldeles för mycket kvar innan den är färdig. 

Illustration: Martin Persson
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Samtidigt är det ett tag sedan jag jobbade, jag har tackat nej 

de senaste gångerna de har frågat. Tänk om de slutar ringa? 

Tänk om de väljer någon annan?

Det finns gott om folk som vill jobba på bibliotek. Färdiga 

bibliotekarier som ännu inte har fått fast jobb eller andra 

bibliotekariestudenter. Inte helt sällan konkurrerar vi även 

med personer med annan yrkeskompetens och bakgrund 

om de åtråvärda timmarna. Ibland undrar jag om det verk-

ligen var en bra idé att hoppa på utbildningen. Är det lönt 

allt slit för att komma in i ett yrke med låga löner och många 

gånger dålig uppskattning? Där vi är utbytbara på en osäker 

arbetsmarknad.

En vän berättade hur hen av en slump blivit uppmärksam-

mad på/förstått att hen blivit av med sitt extrajobb. Det var 

när hen också pluggade och en kursare frågade varför hen 

inte längre jobbade på ett visst bibliotek. Min vän förklarade 

att de inte hade behövt några vikarier på ett tag varpå kursa-

ren svarade att hen hade jobbat där en hel del på sistone. 

Min vän hade alltså blivit utbytt mot någon annan. Och 

när hen konfronterade chefen senare sa chefen bara att hen 

inte hade trott att min vän var intresserad. Kanske var det så, 

kanske handlade det bara om ett missförstånd, men det visar 

också hur lätt det är att glömmas bort. Så trots att jag egentli-

gen inte har tid tackar jag ändå ja till de där timmarna när de 

ringer från mitt extrajobb. För säkerhets skull.

Bibliotekariestudent

När man tycker annat
Min erfarenhet av en arbetsmiljö i gungning härrör från ett 

av landets stora folkbibliotek. De senare åren har många av 

oss i personalen haft det tungt – rent arbetsplatsdemokra-

tiskt. Under denna tid har det i offentlig sektor utvecklats en 

kultur, välkänd från den privata företagsvärlden; där perso-

nalen går och tiger i rädsla för att mista jobbet, om dom har 

obekväma åsikter. Utvecklingen i övriga samhället – den som 

länge signalerat ”sköt dig själv och din plånbok och skit i 

(solidariteten med) andra” – går igen på jobbet. 

Obekvämt på min arbetsplats har länge varit

•	 att tro på folkbibliotekstanken – mer än någonsin, i 

vår tid. Utveckla? Kan nog vara olika för många..

•	 att inte se några givna paralleller mellan verksam-

heter grundade i långsiktiga kulturpolitiska beslut 

(bibliotek) och konkurrensutsatta företag på en ”fri 

marknad”… och att därför finna det onaturligt med 

begrepp och lösningsmodeller från företagsvärlden, 

för att beskriva det vi gör.

•	 att finna servicens innehåll och upprätthållande av 

kvalitet för medborgarna viktigare, än de tekniska 

verktyg man använder härtill.

•	 att anse att kompetensutveckling är något annat än att 

lära sig bli en flexibel arbetstagare, vars uppgifter kan 

ändras om ”produktionen” så kräver.

Att man som bibliotekarie inte vadar i trivsel kanske är natur-

ligt. Vi har fått en arbetsmiljö där politisk strid – eller åtmins-

tone maktbalans – har avtalats bort av de stora fackfören-

ingarna. En arbetsmiljö där man förhandlar i enskild, utsatt, 

mössan-i-handen-stil med sin personlighetsgranskande chef, 

om sin individuella lön – en luring som facken verkar tycka 

är helt okej. 

Enligt min mening måste vi nu finna nya vägar till infly-

tande på arbetsplatserna. Det måste börja med att vi säger 

vår mening när tillfälle ges. Skulle tillfälle inte ges, tror jag vi 

måste börja ta oss friheten att tycka i alla fall.

Bibliotekarie A

Osäkra anställningar är slöseri med 
kompetens
Det absolut värsta med att inte vara fast anställd och istäl-

let gå på tidsbegränsade deltidsvikariat, är den där gnagande 

tanken på att det snart kommer att vara över. Det är svårt 

för en relativt nyutexaminerad bibliotekarie att ta sig in på 

arbetsmarknaden om man överhuvudtaget har några krav. 

Det verkar vara extremt vanligt med deltidsvikariat som löper 

under ett halvår eller i värsta fall endast några månader. Det är 

tyvärr inte lika gott om de fasta anställningarna. 

Det finns så klart många andra problem som är mer prak-

tiska, men för mig personligen så är det den ständiga oron 

över framtiden. Jag har ändå trivts bra med mina kollegor 

och chefer, men jag har blivit hämmad både i mitt tänkande 

kring arbetet och i det faktiska jobbet. Tidigare har jag gått på 

deltidsvikariat där jag har fått skriva nya avtal varannan eller 

var tredje månad. Det kanske inte är någonting som ens chef 

har kontroll över, men man får ändå en känsla av att man är 

kvar på nåder. Lite bättre var det när jag fick mitt nuvarande 

vikariat, som löper ett helt år. I början kunde man slappna av 

och verkligen njuta av att mer långsiktigt kunna planera. Men 

så här halvvägs igenom kommer den där stressen tillbaka, 

tankar om att söka nytt jobb, om att kanske inte få vara kvar. 

I slutänden kan man sköta sig hur bra som helst, vara 

uppskattad och omtyckt, men när det inte finns pengar eller 

timmar över så får man ändå gå. Jag tror arbetsgivare förlo-

rar extremt mycket kompetenta arbetstagare på det här sättet, 
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folk som annars skulle ha kunnat tillföra något positivt till 

verksamheten. Om man har en säker anställning finner man 

lättare motivation att verkligen satsa på sitt arbete, men för 

det krävs det att någon är villig att satsa på en själv. 

Självklart vill jag vara anonym, för man vill knappast 

sabotera sina framtida chanser att få arbete. Man har ingen 

fast mark att stå på, inget förhandlingsläge överhuvudtaget i 

sådana här situationer. Men det gör mig desto mer motiverad 

att göra ljud ifrån mig när jag väl får den där fasta tjänsten.

Bibliotekarie B

Att känna sig ensam
”Ja, men då kanske vi, eller jag menar ni, skulle kunna göra 

det i april istället.” Det tar bara ett ögonblick att gå från att 

känna sig inkluderad, som en i gänget, som någon att räkna 

med, någon som behövs, till att bli påmind om att jag inte är 

här på lika villkor. 

Jag sitter på ännu ett verksamhetsplaneringsmöte och 

deltar i planering av en framtid som kanske inte innefattar 

mig. Spelar min åsikt ens någon roll när vi pratar om sådant 

som jag kanske inte kommer kunna delta i? Vad vågar jag 

egentligen säga för att inte påverka mina chanser att få vara 

kvar negativt?

Mina kollegor är trevliga och gör sitt bästa för att få mig 

att känna mig välkommen, men de har inte heller makt att 

påverka när det väl gäller. De kan säga att de hoppas att jag får 

stanna, men de kan inte se till att det verkligen blir så. De kan 

inte på egen hand skapa en framtid där jag är en självklar del 

på arbetsplatsen.

Jag kämpar. Försöker blunda för det osäkra. Ändå finns det 

där i allt jag gör. Varje gång jag säger ja till schemaföränd-

ringar som egentligen känns sådär. Varje gång jag tar på mig 

en ny uppgift jag egentligen inte har tid till. Varje gång jag 

inte protesterar mot något som inte känns bra. Jag vill vara 

duktig. Jag vill visa att jag kan. Att jag behövs. Och sen sitter 

jag utmattad på bussen hem och gråter för att jag är så trött, 

samtidigt som jag försöker bita ihop och tänka ”bara lite till”. 

Jag är inte ensam om att vara stressad och trött. Jag är inte 

ensam om att känna hur arbetssituationen sliter. Jag ser det 

hos andra. I andra yrken, på andra arbetsplatser. Jag ser det 

hos mina kollegor. Vi pratar om det ibland. Om för mycket 

att göra. Om dåliga arbetsställningar. Om hög ljudnivå. Om 

för långa pass i informationsdiskarna. Om stressen. Frustra-

tionen. Rädslan. Rädslan att inte våga säga ifrån.

Jag ser uppgivenheten hos mina kollegor och undrar 

varför jag fortsätter kämpa. Varför vill jag vara kvar någon-

stans där de som redan är inte trivs? Varför vill jag jobba på 

en arbetsplats där det är så här?

Men så tänker jag på alternativen. Är det bättre någon 

annanstans? Jag tror inte det. Alla arbetsplatser har kanske 

inte exakt samma problem, men det handlar mer om struk-

turer och samhällsklimat än om enskilda arbetsplatser.

Att inte arbeta alls är definitivt inte ett alternativ när du 

som arbetslös nästan helt saknar värde i samhällets ögon. 

Jag vet hur det kan slita på självförtroendet att stå utanför. Vi 

behöver känna oss behövda. Vi behöver tryggheten. Vi behö-

ver det inte bara i form av att ha ett jobb. Vi behöver det 

också på arbetsplatsen. Arbetsdagen är för många en stor del 

av vårt liv och det är inte hållbart att arbetet ska få oss att må 

dåligt. Men vad ska vi göra om ingen vågar säga något? Vem 

kan vi vända oss till för stöd och hjälp? Hur ska vi kunna 

förändra? Hur ska vi kunna skapa arbetsplatser där medar-

betarna känner sig trygga och delaktiga med möjlighet att 

påverka sin egen arbetssituation? Jag vet inte, men jag vet att 

vi behöver göra det tillsammans så att vi slipper känna oss så 

ensamma och utsatta.

Bibliotekarie C
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Digital arbetsmiljö ur ett fackligt 
perspektiv
Anna-Stina Takala, förbundsstyrelsen DIK

Digitaliseringen har under flera decennier inneburit föränd-

rade arbetsvillkor för de flesta som arbetar inom de sekto-

rer där fackförbundet DIK har sina medlemmar. Det vill säga 

bibliotek, arkiv, museer, kommunikationsavdelningar i orga-

nisationer och företag samt kulturverksamheter av olika slag. 

Den digitala utvecklingen ger enorma möjligheter, men stäl-

ler också arbetsplatser inför nya utmaningar.

Den digitala arbetsmiljön har medfört många positiva 

effekter. Tillgång till information och kunskap gör ofta arbe-

tet intressantare och mer utvecklande. Även kommunikatio-

nen blir effektivare, genom elektronisk publicering och soci-

ala medier. Att arbeta i digital miljö innebär också att arbetet 

kan förläggas på olika platser, på ett mer flexibelt sätt.

Baksidan kan vara bristande IT-stöd, dåliga system och 

gränssnitt samt obefintlig användarvänlighet. Möjligheten att 

jobba när och var man vill kan lätt förvandlas till oförmåga att 

stänga av och vara ledig. Det fysiska arbetet framför en dator 

sätter också sina spår i axlar och rygg. Den digitala tekniken 

ger dessutom arbetsgivaren nya möjligheter till övervakning.

Digital arbetsmiljö är en fråga som DIK började arbeta mer 

aktivt med för ett par år sedan, när en expertgrupp för digi-

tal arbetsmiljö tillsattes. Gruppen arbetade fram ett underlag 

som lades fram som en proposition på DIK:s kongress 2012.

Digital arbetsmilö är en av DIK:s fokusfrågor under den 

innevarande kongressperioden, 2012–2015. 

Det betyder att DIK arbetar för att:

•	 arbetsgivare ska säkerställa att medarbetare ska kunna 

kombinera krav på tillgänglighet och rörlighet i arbe-

tet med ett hållbart privatliv.

•	 Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska inkludera den 

digitala arbetsmiljön med samma tvingande regel-

verk som den fysiska och psykosociala.

•	 arbetsgivare tar tillvara den kompetens DIK:s 

medlemmar har i egenskap av informationsspecialis-

ter när IT-system ska förnyas och bytas ut.

•	 det lokala fackliga arbetet ska använda de lagar 

och avtal som ger möjlighet till inflytande i olika 

IT-processer.

Det betyder att DIK särskilt fokuserar frågor som rör sociala 

medier, att tillvarata medlemmarnas kompetens i samband 

med upphandling samt en arbetsorganisation som är flexi-

bel, men inte innebär att medarbetarna ska känna krav att 

vara uppkopplade dygnet runt.

DIK vill också lyfta frågan om att tekniken ger arbetsgiva-

ren möjlighet till övervakning av och informationsinhämt-

ning om de anställda. Integritetsfrågorna är centrala i det 

digitala samhället och det blir avgörande vad som sker med 

lagstiftningen på området. DIK menar att EU:s dataskyddsför-

ordning måste skydda den enskilde arbetstagarens integritet.

Rapporten från expertgruppen för digital arbetsmiljö kan 

läsas i sin helhet på DIK:s hemsida, http://www.dik.se/.

Illustration t.h.: Balsam Karam
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Anställningstrygghet
Maria Simonsson, bibliotekarie

Som anställd i ett Sverige drabbat av arbetslöshet, särskilt 

bland unga, blir man snabbt varse att man ska vara tacksam 

att ha ett jobb över huvud taget, särskilt om man inte har så 

mycket arbetslivserfarenhet. Att ställa krav på sin arbetsgivare 

gällande arbetsmiljö och anställningsform blir därmed i vissa 

ögon också ett uttryck för otacksamhet. Jag är rädd för att om 

vi inte tar situationen på allvar så kommer anställningstrygg-

heten i Sverige urholkas ännu mer, och biblioteken är inget 

undantag. Jag har mött många förtvivlade biblioteksvikarier 

som blir förlängda med en eller ett par månader i taget, som 

går på eviga vikariat utan att egentligen vikariera för någon 

specifik person. Att bli flyttad mellan vikariat och visstidsan-

ställningar är ingenting ovanligt utan något som cheferna satt 

i system för att lätt kunna göra sig av med personal vid behov. 

Foto: Hands Resting on Tool, Tina Modotti 1927 
The J. Paul Getty Museum, Los Angeles
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Allt för att förlänga perioden fram till den för arbetsgivaren 

fruktade ”in-lasningen” för att sedan inte förlänga personens 

anställning ytterligare, och denne blir ”ut-lasad”. När man 

börjar som timvikarie (och får sitta och vänta vid telefonen 

för att bli inringd) tar man någon annans plats, någon som 

varit inne och jobbat i två år redan. För att den personen inte 

ska kunna kräva fast anställning blir hen inte längre inringd 

på jobb, och så fortsätter det.

En speciell upplevelse som inledde min egen karriär som 

bibliotekarie inträffade på ett av landets stora universitetsbib-

liotek. Jag jobbade som ”studentvakt” (en form av biblioteks-

assistenttjänst) i ett par år medan jag pluggade på BHS. För 

mig som bibliotekariestudent var det såklart ovärderligt att få 

jobba med det jag pluggade till, och jag trivdes bra på jobbet. 

Jag hade bra kollegor och tyckte att det var väldigt roligt att 

jobba i informationsdisken. Men som ett litet sandkorn som 

låg och skavde fanns den lilla frågan om anställningsavtal, 

något vi saknade, och som inte gav mig ro. Vi studenter (ett 

tjugotal) jobbade ett par dagar i veckan enligt ett fast schema 

som sträckte sig över en termin i taget. Detta ville personal-

chefen ha till att vi var intermittent anställda (när man jobbar 

utan fast schema och blir inringd med rätt att tacka nej till 

jobb) och alltså varken skulle ha anställningsavtal, sjuklön 

eller friskvårdsbidrag. Vi var alltså bara anställda när vi var 

inne och jobbade och inte annars, man kunde bli uppsagd 

samma dag, och om man var sjuk gick man miste om hela 

sin lön. De tyckte att vi skulle byta pass med varandra vid 

sjukdom.

Personalchefen menade att vi inte kunde få några förmå-

ner som sjuklön et cetera eftersom vi var så kallat intermit-

tenta, men det var samtidigt allas vårt ansvar att det alltid 

fanns personal i disken. Det var alltså vårt ansvar att alla pass 

var tillsatta, men arbetsgivaren hade inget som helst ansvar 

gentemot oss. Att vi dessutom faktiskt hade ett fast schema 

och inte alls kunde tacka nej till pass gjorde det hela ännu 

mer obegripligt att neka oss våra rättigheter enligt LAS. 

Jag tog kontakt med de lokala fackrepresentanterna som 

efter att de satt sig in i problemet uttryckte missnöje med 

vår arbetssituation, och de började förhandla för att vi skulle 

få visstidsanställning istället. Ledningen förhalade förhand-

lingarna, men till slut var de var tvungna att ge med sig. Nya 

anställningsformer skulle upprättas till nästa termin, där alla 

som jobbade minst 25% skulle få riktiga visstidsanställningar 

(en tillsvidaretjänst var ju såklart otänkbar). 

Mina studentkollegor och jag var inte helt nöjda med 

detta eftersom det lämnade utrymme för arbetsgivaren att 

sätta oss alla på tjänster på mindre än 25% och därmed slippa 

betala sjuklön, samt att vi var rädda för att inte bli återan-

ställda över huvud taget. Vi kontaktade en jurist som hjälpte 

oss att förhandla och bildade en egen fackförening. Det var 

början på slutet. Det blev extremt dålig stämning på jobbet, 

personalchefen tog allt ytterst personligt, och det gjorde 

även överbibliotekarien (som vägrade prata direkt med oss 

studenter utan hänvisade till en underchef). Det hela slutade 

med att vi alla blev uppsagda genom att inte bli erbjudna 

en fortsatt anställning. Vi blev så klart ledsna över detta, men 

insåg att loppet var kört för oss, facket ville inte driva vår 

sak vidare och ingen av oss hade råd att driva saken vidare i 

domstol. En glädjande konsekvens av detta blev dock att våra 

ersättare, de nya studentvakterna som anställdes nu i höst, 

numer får titulera sig biblioteksassistenter och har fått de 

förmåner som är deras rättighet enligt LAS. Men det satt långt 

inne för biblioteksledningen och innebar ett högt pris för oss 

som drev fram detta och förlorade jobben.

Jag blev som avslutning inkallad till en av cheferna för en 

pratstund om vad som hänt, och jag gav honom min ärliga 

åsikt. Han menade att det inte fanns några problem alls på 

arbetsplatsen, trots allt som hänt och trots att fackrepresen-

tanterna i verksamhetsbeskrivningen beskrev arbetsmiljösi-

tuationen som bristande när det kommer till öppenhet och 

demokrati på arbetsplatsen. När jag påpekade detta kände sig 

min chef inte alls träffad av kritiken och sa att man bör ta 

vad facket säger med en nypa salt. Han gav mig också ett råd 

inför framtiden. Ett tips från en bibliotekarie till en annan 

som han sa, och det var att jag inte ska göra mig så besvärlig 

om jag vill ha en anställning i framtiden. Med ett litet tillägg: 

ni borde vara glada att ha ett jobb över huvud taget när så 

många går arbetslösa.

Med de visdomsorden går jag nu ut i arbetslivet.
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Marknaden tar över Lättläst
Lennart Wettmark, bibliotekarie

Så många som 800 000 vuxna svenskar klarar bara av att 

utföra enkla läs- och skrivövningar. Ytterligare 2,5 miljoner 

ligger på nivå 2 av de fem nivåer som befolkningen delas in i. 

Sverige är också det land som har de största klyftorna mellan 

dem som har högst och lägst läsförståelse, skriver Ann Katrin 

Agebäck från Centrum för lättläst i Dagens samhälle Debatt.

Det Agebäck är kritisk mot är delar av det förslag som Lätt-

lästutredningen (SOU 2013:58) lade fram i augusti i år. Utred-

ningens förslag är att de primära målgrupperna för statens 

insatser på området skall vara personer med utvecklings-

störning, personer med andra funktionsnedsättningar som 

påverkar läsförmågan i hög grad samt personer med demens- 

sjukdom. Utredningen vill att Centrum för lättläst skall bli en 

del av Myndigheten för tillgängliga medier, och ägna sig åt 

att främja enbart den primära målgruppens behov. 

Det betyder att skolelever, läsovana, nyinvandrade och 

andra som ingår i den stora grupp som har svårt att tillgo-

dogöra sig en text överges. Det är marknaden som i fort-

sättningen skall tillgodose behovet av lättläst litteratur. Endast 

om inte den vill, kan samhället ställa upp. Kommer markna-

den att känna det ansvaret?

Erik Fichtelius från UR och Niclas Lindberg från Svensk 

Biblioteksförening samtalade med Ann Katrin Agebäck på 

årets bok- och biblioteksmässa under rubriken Framtidens 

behov av lättläst. Kritiken var tydlig mot Lättlästutredning-

ens förslag, som man menade var tveksam ur individuell och 

demokratisk synvinkel. Dessutom menade man att den verka-

de exkluderande och riskerade att minska tillgången av lätt-

läst. Tidningen 8 sidor kommer att produceras inom Myndig-

heten för tillgängliga medier, vilket gav Fichtelius anledning 

att ifrågasätta hur stor publicistisk frihet det gav redaktionen.

Agebäck fruktar att det blir svårare att nå personer med 

lässvårigheter om kopplingen mellan Centrum för lättläst 

och förmedlarna, Komvux, folkhögskolor, grundskolor, 

gymnasieskolor, särskolor, kriminalvården och SFI, försvin-

ner. LL-förlaget producerar nu 25–30 böcker per år. Hur 

många kommer att ges ut på kommersiella grunder i fram-

tiden? 

Frågan om tillgången till lättläst är en fråga som bör intres-

sera biblioteken! Det finns fortfarande möjlighet att göra sin 

röst hörd. Remisstiden går ut 10 januari. 

Illustration t.h.: Balsam Karam

Samtalet ”Framtidens behov av lättlästa texter” finns tillgäng-

ligt på UR:s webb:

http://www.ur.se/Produkter/178863-UR-Samtiden-

Bok-och-bibliotek-2013-Framtidens-behov-av-lattlasta-

texter
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Min tjugonionde bokmässa
Ingrid Atlestam, skribent och bibliotekarie

Så har jag begått min tjugonionde bokmässa, har varit där 

hela tiden alla dagar alla år. Det mesta är sig likt år från år. 

Numera har evenemanget slutat växa, antalet utställare, semi-

narier och besökare har till och med minskat något, vilket väl 

kan ses som positivt, det räcker så bra som det är. Tillväxt är 

något grovt överskattat!

Utbudet är ju näst intill oändligt på alla plan i alla bemär-

kelser, så hur man än gör så missar man det mesta. Brukar 

börja så ambitiöst och pricka för ”måsteseminarier”, boka 

in möten, försöker vara allmänt alert och öppen för allt. Det 

går hyfsat första dagen. Sedan blir man alltmer en irrande 

zombie.

Hade tänkt att skriva en kritisk redogörelse för torsdagens 

inledande kulturdebatt ”Framtidens kulturpolitik”, men mitt 

minne var diffust och anteckningarna oläsliga. Hittade så 

nästan precis den artikel jag tänkt skriva på nätet, av Jenny 

Tedjeza den andra oktober i  Proletären.

Jag skulle dock ha varit mer kritisk mot kulturutskottets 

ordförande Gunilla Karlsson, hon lyckades nog slå rekord i 

tirader av obegripligheter och floskler.

Dessutom skulle jag lyft fram ännu ett av Stina Oscarsons 

kärnfulla uttalanden. Hon påtalade att tillgänglighet inte 

alltid leder till delaktighet och varnade för tendensen att 

satsa på stora evenemang och arenor då de förhindrar samtal, 

demokrati och just delaktighet. Hennes slutkläm var: ”Det 

är ingen slump att världens största arena finns i Nordkorea.”

För övrigt anser jag att Stina Oscarson ska bli kulturminis-

ter i en ny rödgrön regering.

På torsdagen  fanns denna lockande debattrubrik: ”Profes-

sionellt urval: nytänk, normkritik, bevarande eller censur”. 

Att det blev så pinsamt platt ingenting av det hela kan delvis 

skyllas på moderatorn, som var illa insatt i hur, vad och 

varför biblioteken överhuvudtaget behöver göra ett urval. 

Men nog kunde väl debattörerna varit lite mer på bettet och 

vågat stå för någonting, inte bara fega ur och låtsas som detta 

med urval var något de knappt grubblat på och ”vem har 

egentligen ansvaret” eller ”det borde man väl ha fått lära sig 

i utbildningen”.

Kan det vara så svårt att klart och tydligt tala om vilka 

urvalsprinciper biblioteket har, formulera dem, kommuni-

cera dem, debattera dem  och överhuvudtaget stå för någon 

slags politik, ideologi eller vad man nu vill kalla det. Anna-

Stina Takala, som ju brukar vara rak, välformulerad och inte 

rädd för att ta ställning, försökte, men var inte själv nöjd och 

har därför förklarat sig på sin blogg BiblioBuster.

Avslutade första dagen med ett seminarium med titeln 

”Den organiserade intoleransen i Sverige och Finland”, 

sakligt och deprimerande, så sedan satt det välbehövliga 

mingelvinet bra.

Nästa förmiddag var det dags för det som väl nästan kan 

kallas ett BiS-arrangemang, ett samtal  med följande rubrik 

och undertext:

Begår biblioteket lagbrott?

Enligt den nya bibliotekslagen bör biblioteken prioritera 
bl.a. de nationella minoriteterna och personer som har 

Från seminariet “Professionellt urval: nytänk, normkritik, bevarande och censur”.
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annat modersmål än svenska. Hur lever biblioteken upp till 
dessa förpliktelser?

Medverkande: Heli Henriksson Vasara, Ingrid Atlestam, 
Elisabeth Risberg, Barbro Steensby Bolonassos och Peter 
Björkman.

Håkan Svensson, ännu en gammal bissare, filmade det 

hela för Öppen kanal, där denna snutt har visats.1 En längre 

variant av hela entimmesdebatten kommer på Youtube så 

småningom.

Förvånansvärt många kom och lyssnade.  Det hela ägde 

rum i Immigrant-institutets och É Romani Glinda gemen-

samma monter på Internationella torget.

BiS övriga närvaro, förutom att enskilda medlemmar som 

vanligt framträdde i olika sammanhang, bestod i att tidskrif-

ten fanns med i Kulturskriftsmontern, såsom tidigare år.

Mässans höjdpunkt för min del inträffade på lördagen. Ett 

tjugominutersseminarium med Lena Andersson och Sami 

Said under rubriken ”Är det ens en kärleksroman” . Det blev 

ett närmast elektrifierat samtal om hopp och kärlek. Läs deras 

böcker!

Ja, inspiration till läsning bara väller över en på mässan, så 

det går inte att redogöra för ens en bråkdel, men bland det 

jag läst efter att ha lyssnat på författaren på mässan är Kjell 

Westös Hägring 38. Hans bästa bok hittills och det vill inte säga 

lite. Hoppas den får Augustpriset!

Det sägs ofta att seminariedelen av mässan är så dyr att 

många inte har råd och så är det ju helt klart. Men utbudet 

på mässgolvets alla scener och i alla montrar är så enormt att 

det är helt oöverblickbart. Och fullt tillräckligt för att man ska 

få sitt lystmäte av inspiration och kändisar. Man kan till och 

med nöja sig med att häcka på något av ”torgen” hela dan, 

såsom Forskartorget, Författarscenen, De litterära sällskapens 

scen  eller de för hälsa, matlagning eller kyrkans.

Under alla bokmässans fyra dagar var det framträdan-

den på två scener på Internationella torget, allt på den stora 

scenen filmades. Massor av spännande saker från hela värl-

den presenterades och ofta med utgångspunkt från någon 

ny bok. Allt ligger nätet, så man behöver inte ens komma till 

Göteborg för att delta i mässan. Varför inte ägna fyra dagar åt 

att ”vara med” så här efteråt! På Internationella torgets webb-

plats kan du se videoinspelningar från bokmässan.2

Ännu en möjlighet att uppleva en del av mässan helt gratis 

och så här efteråt ger TV2 Forum där man sänder olika debat-

1. http://www.youtube.com/watch?v=7Pe0Y4mM67M
2. http://www.internationellatorget.se/livesandningar-fran-

internationella-torget/

ter, seminarier, pressträffar med mera hela dagarna, men det 

får man bevaka på nätet dag från dag vad som kan tänkas 

dyka upp.

Nästa år är det alltså den trettionde mässan, så då får det 

väl bli någon slags retrospektiv artikel om BiS och mässan 

och givetvis borde föreningen då återuppta traditionen med 

seminarier under rubriken ”Det rättvisa biblioteket”. Tror det 

är fjorton stycken vi ordnat. Kom igen kamrater!

bis bredvid vänner i tidskriftsmontern.
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Salong i Fisksätra: Biblioteken 
måste ta en mer aktiv roll
Text & foto: Johanna Dalmalm & Petter Zerpe, bibliotekarier

Inom ramen för bibliotekens krav på neutralitet är det fortfarande viktigt att ta 
ställning för demokratiutveckling. Förutsättningarna finns, men det krävs en 
gemensam kraftansträngning för att nå målen. 

Om detta diskuterades det flitigt på Fisksätra bibliotek den 17 

november när föreningen BiS återigen arrangerade en salong. 

Kvällens hedersgäster var Anders Ericson, bibliotekarie och 

journalist i Norge, och Mikael Böök, som kallar sig själv för 

biblioteksaktivist och har varit aktiv i Folkets bildningsför-

bund i Finland. Temat var  lokal och global biblioteksmakt. 

Barbro Bolonassos, bibliotekschef i Fisksätra, hälsade alla 

välkomna och berättade kort om Fisksätra bibliotek. Därefter 

inledde kvällens moderator Lena Lundgren med att konsta-

tera att svenskar kan vara avundsjuka på hur aktiv biblioteks-

debatten är i både Finland och Norge.

Anders Ericson, Mikael Böök och Lena Lundgren på salongen i Fisksätra.
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Böök utgick i sin presentation från sin bok Biblioteksaktivisten 

där han driver tesen att biblioteken har förutsättningar att bli 

en internationell maktfaktor, ”en fjärde konverserande stats-

makt”. Bibliotekarier borde förvalta sociala fora såsom World 

Social Forum och organisera kunskap utifrån de teman som 

nätverket har jobbat med.

Ericson tog sin utgångspunkt i dagens situation i Norge, 

där det just nu förs en omfattande biblioteksdebatt om en 

ekonomisk satsning på tolv miljoner som den borgerliga och 

högerpopulistiska regeringen kommer att genomföra. Detta 

apropå en ny passus i den norska bibliotekslagen som fast-

ställer att biblioteken ska verka som en oberoende arena för 

offentliga samtal och debatt. Han ansåg att det ska bli intres-

sant för biblioteken att testa vad den formuleringen är värd i 

ett tillspetsat läge.

Ericson berättade vidare om projektet Flyplass i Rygge, en 

resurssamling som är ett exempel på när bibliotek tillhan-

dahåller information som saknas i samhället, liksom blinda 

fläckar som medier missar. Han visade också en sida som 

Universitetsbiblioteket i Oslo har skapat om global övervak-

ning. Detta efter att den amerikanska övervakningsskandalen 

avslöjades av Edward Snowden. Dessa två exempel visar att 

bibliotekariers viktigaste uppgift är att kuratera innehåll och 

inte bara passivt förmedla kultur och göra den tillgänglig. 

Med anledning av den mängd information som människor 

möts av idag finns ett behov av att sortera ut det intressanta ur 

bruset. Tidigare har vi förlitat oss på att medier gör jobbet år 

oss. Skillnaden är att biblioteksvärlden är mer fri till skillnad 

från medier och digitala sökmotorer som Google.

När människor lär sig om sociala mediers förträfflighet 

på bibliotekens digitala delaktighets-satsningar är det även 

viktigt att informera om dessa mediers baksidor. Medan 

grundtanken fastslår vikten av att låta människor ska vara 

medskapare av innehåll visar verkligheten att människor 

samtidigt blir måltavlor för konsumtionspropaganda. Det är 

viktigt att alla förstår förutsättningarna med de verktyg de 

använder, påpekade en besökare.

Diskussionen som följde handlade om hur bibliotek som 

demokratisk plattform ska förhålla sig till ett potentiellt främ-

lingsfientligt kommunstyre och om olika sätt för bibliotek att 

möjliggöra samtal och engagemang. Folkbiblioteken borde 

kunna ha en mer social roll, våga ta ställning för neutralitet 

öppenhet och inkludering i större utsträckning än vad de gör 

i dag. För att folkbiblioteken ska kunna agera helt oberoende 

behöver de också vara självständiga gentemot kommunerna 

de verkar i. Folkbiblioteken ska inte fungera som kommu-

nens förlängda arm.  En person i publiken föreslog att det 

behövs en global biblioteksstrategi, inte bara en nationell, för 

att ytterligare betona vikten av bibliotekens motståndskraft 

gentemot inskränkning på demokratin och för tryck- och 

yttrandefrihet.

Som det är nu är vi inom folkbiblioteken oförberedda 

och rädda, för osäkra på vår roll, konstaterade en ur publi-

ken. Men det är inte bara rädsla, det finns också ett extremt 

ointresse inom biblioteken att exempelvis engagera sig mot 

rasism. Någon annan lyfte att bibliotekarier kanske borde ha 

en yrkeskodex så som journalister har, utöver IFLA:s etiska 

regler.

Läs mer

Mikael Bööks bok Biblioteksaktivisten

http://www.edizioniartemisia.fi/ebooks/mb/

biblioteksaktivisten/manifest/biblioteksaktivisten.html

Anders Ericsons blogg

http://bibliotekettarsaka.wordpress.com/

Global övervakning och Snowden-affären

http://www.ub.uio.no/fag/informatikk-matematikk/

informatikk/faglig/bibliografier/no21984.html
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Vem är jag och varför läser jag?
Annsofi Lindberg, bibliotekarie vid Röda korsets högskola i Stockholm

Med risk för att bli betraktad som en riktig ”surtant”, men i 

alla fall: Jag tänker inte läsa Knausgård. Och inte heller Femtio 

nyanser av honom.

Varför?

Det handlar inte om litterär kvalitet eller något sådant. Det 

handlar om att livet är kort och jag har helt enkelt inte tid. 

Just så enkelt är svaret. ”Livet är kort, men konsten är lång”, 

som min mamma brukade säga.

Jag läser ofta och gärna, det ingår ju i vår yrkesprofession, 

men tyvärr hinner jag inte så mycket som jag skulle vilja, 

därför väljer jag bort ett antal böcker, helt frivilligt. Karl Ove 

Knausgård är säkert en både intressant och läsvärd författare. 

Men det hjälper inte, jag måste sova ibland också, och jag har 

gjort mitt val. 

Å andra sidan är det ju så många andra som läser Knaus-

gård och E.L. James så det lär inte vara någon katastrof om 

just jag låter bli. Eller som Enel Melberg nyligen skrev i 

Tidningen Kulturen på nätet apropå den norske kometförfattaren: 

”När män skriver om blöjbyten blir det litteratur. När kvin-

nor skriver om det blir det bara trivialt”. Kan det vara anled-

ning till att jag instinktivt väljer att avstå från hans gigantiska 

romanprojekt om sig själv? Jag har bytt blöjor på barn en stor 
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del av mitt liv, men det känns inte som tillräcklig motivation 

för att ge sig i kast med ett omtalat sexbandsverk om mäns 

superegon och tillkortakommanden. 

Nyligen var jag på Island och då väcktes lusten till den 

isländska litteraturen. Nu vill jag läsa Nobelpristagaren 

Laxness, isländska sagor, deckare och annat isländskt som 

jag kommer över, se Island speglat i litteraturen. Just så kan 

läslusten ibland väckas. Inte så rationellt kanske, men när blev 

livet rationellt? Inte för mig i varje fall.

Kanske handlar det bara om rätten att välja själv och inte 

följa nya moden? Och att våga erkänna för sig själv, något 

som bibliotekarier ju absolut inte får göra, att just den boken 

– nej, den tänker jag faktiskt inte läsa.

När jag var barn gillade jag inte Kitty och Lotta-böcker. 

Alla andra tjejer läste dom. Tyckte helt enkelt att de var tråki-

ga, förstod inte vad de gick ut på, Kittys och Lottas fåniga 

intriger,  hästfjant och problem angick inte mig. Jag var inget 

Kitty- och Lotta-barn. Men min skepsis berodde nog då 

liksom nu till stor del på ett slags grupptryck. Jag har svårt att 

läsa det som förväntas av mig att jag ska läsa, och dessutom 

gilla att läsa. Säkert en svår nöt att knäcka för alla biblioteka-

rier som arbetar läsfrämjande och som bokpratat i genera-

tioner. Hur gör man? Hur tänker man? Vilka böcker ska man 

välja? Vad passar just den här lite udda biblioteksbesökaren? 

Hur är det då med nya superbibliotekarien Jenny Lindhs 

poppiga lästips? När jag på lördagsmorgnarna läser hennes 

spalt i Dagens Nyheter förundras jag alltid av hennes något 

problematiska förhållande till bibliotekarieyrket som sådant. 

Inte tråkigt. Kul och poppigt ska det vara. Att tvingas välja 

mellan bilden av den traditionella kvinnliga bibliotekarien, 

sur, med knut i nacken, eller en lite modernare variant med 

page och kattglasögon i Gudrun Sjödén-kläder och de rätta 

politiska åsikterna, verkar skrämma henne till att ta till alla 

möjliga märkliga och språkligt ekvilibristiska knep för att få 

läsarnas uppmärksamhet. Men efter att ha läst hennes spalt 

blir min fråga allt som ofta: vad vill hon egentligen säga med 

texten? Vad är budskapet? Finns det något? Mer än att det 

är ”roligt” att läsa böcker? Och varför måste förpackningen 

alltid vara så glättad?

Nu till något helt annat. Jag vet inte hur Instagram fung-

erar och jag har ingen tid över och framför allt inget intresse 

av att sätta mig in i denna innovation. Jag är inte teknikfi-

entlig, jag har bara inte tid. Dygnet för en bibliotekarie har 

ju bara 24 timmar. Hoppar därför över instagramgrejen just 

nu och det känns jäkligt bra. Tiden kommer att visa vad jag 

eventuellt missat.

Känner mig ibland så apart att jag kommer att tänka på 

den religiösa sekten Amish som finns i Pennsylvania i USA. 

Fortfarande talar de en gammaldags tyska med varandra och 

anser att den tekniska utvecklingen har gått för långt. Ingen 

datorisering där inte.  Därför väljer de att leva på ett annat sätt 

som för oss ter sig helt ålderdomligt och omodernt.

I Amish-filosofin liksom i zenbuddismen finns en önskan 

att se bortom det kortsiktiga och materiella. Livets förutsätt-

ningar är konkreta och direkta, och det gäller att göra något 

vettigt med sin stund på jorden. Verkligheten finns i ting som 

luktar, leva i naturen utan att våldföra sig på den, lyssna och 

smaka. Man bygger kollektiva hus, odlar egen mat och till-

verkar sina egna kläder. Gemenskap och trygghet är nyck-

elbegrepp även om patriarkala inslag gör att jag känner en 

stark kluvenhet och förmodligen inte i längden skulle klara 

av deras sätt att leva.  Men deras strävan att till fullo följa en 

egen livsfilosofi där mode och tillfälliga nycker inte formar 

livsvillkor och samhälle är beundransvärd och har min fulla 

respekt.

För vad är väsentligt och vad går livet egentligen ut på? 

Ständigt dessa existentiella frågor där det hela tiden gäller att 

välja och att inte genast följa efter ”det senaste” och vara rätt 

i ”tiden”. Jag undrar vad den konservative tänkaren Sören 

Kirkegaard i sin himmel skulle tycka om Instagram och Face-

book? Hans budskap var ju att antingen du gör si, eller du gör 

så, så blir resultatet ändå alltid det samma. Oftast besvikelse.

Hur viktigt är det egentligen att alltid göra ”de rätta saker-

na”, känna till den rätta tekniken, se tv-serierna som alla talar 

om, veta vem som vinner i Eurovision song contest eller läsa 

alla de ”heta” författarna? Måste vi alla göra samma saker 

trots att vi hyllar individens fria val? Som en skock får, stän-

digt påpassade av en argsint skällande, kontrollerande och 

dräglande fårhund.

Litteraturen är nog tillräckligt stor för att rymma oss alle-

sammans, även oss som inte tänker läsa Knausgård kan jag 

tänka? Eller intresserar sig för Instagram.

Läsning borde i mångt och mycket vara en process av 

medveten anarki. Eller som J. R. R. Tolkien sa: vi behöver 

”kreativ eskapism”, en plats där vi kan återhämta styrka och 

mod och tvingas att fundera över oss själva och vilka böcker 

vi läser och hur de påverkar oss. För det vi läser påverkar oss 

som människor, vare sig vi vill det eller inte.
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bis justerar priserna
Sedan 2012 har bis en ny redaktion som utvecklat tidskriften 

ytterligare, både form- och innehållsmässigt. Vi har jobbat 

hårt med att hålla tidskriften intressant och relevant genom 

att ta upp viktiga teman för biblioteken och samhället i vår 

tid. Vi är övertygade om att bis är ett viktigt organ för en 

levande biblioteksdebatt och det är glädjande att både antalet 

institutioner, prenumerationer och medlemmar har ökat de 

senaste åren. Samtidigt har satsningen på bis medfört något 

större produktionskostnader och sedan ett par år får tidskrif-

ten inget tidskriftsstöd från Kulturrådet. 

För att fortsatt säkerställa vår utgivning utan stöd från 

Kulturrådet behöver vi därför justera våra priser från 2014. 

Främst höjer vi medlemspriset och priset för institutioner. 

Detta för att vi hoppas att ni som är medlemmar vill ge ett 

litet extrastöd till föreningens verksamhet och tidningsut-

givning. Det är alltid möjligt att i samband inbetalningsavin 

ändra vilken kategori man vill betala för. Vi tycker det är 

viktigt att ha möjlighet att vara medlem i BiS även om man 

saknar full inkomst. Därför har vi även infört att man kan 

bli medlem till samma pris som studenter och pensionärer 

om man till exempel deltidsarbetar, är arbetslös eller går på 

timmar.

Nya priser: 

•	 Ordinarie medlemskap: 250 kr

•	 Medlemskap för student, pensionär eller person utan 

full inkomst: 160 kr

•	 Stödmedlemskap: 500 kr

•	 Endast prenumeration: 160 kr

•	 Institutioner samt prenumerationer utlandet: 300 kr

Medlemskap gäller i ett år/fyra nummer och inkluderar 

prenumeration.

Varmt välkomna till ett nytt år i bibliotekskampens tecken!

Illustration: Christoffer Frostgård
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Inbjudan till årsmöte 2014
BiS inbjuder till årsmöte i Stockholm lördagen den 15 mars 

2014 i Stockholm. Lokal meddelas på BiS webbplats.

Program för dagen
Kl. 10-13: Årsmötesförhandlingar

Kl. 13-15: BiS-salong

Kl. 15-17: Fortsatta förhandlingar

Efteråt går vi ut och äter.

BiS-salong: Vad vill partierna med biblioteken? 

BiS frågar ut representanter för Socialdemokraterna, Miljö-

partiet och Vänsterpartiet om vilken roll biblioteken, enligt 

deras mening, ska ha i samhället. Kom och skaffa dig en egen 

uppfattning! 

Mer information publiceras på BiS webb när det börjar 

närma sig. Fika! Även icke medlemmar är välkomna!

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före 

årsmötet. Motioner publiceras på hemsidan. Ärenden som 

det ej motionerats om kan upptas på dagordningen om en 

tredjedel av närvarande medlemmar samtycker. Föreningen 

betalar resekostnader med tåg/buss upp till 400 kr. Välj billi-

gaste varianten!

Anmäl deltagande (för förtäringens skull) till Lena  

Lundgren, e-post lena.a.lundgren@gmail.com.Tala också om 

om du vill följa med och äta middag efteråt!

Välkommen!

Styrelsen

Dagordning för årsmötet

1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och juste-

rare

2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

3. Fastställande av dagordning

4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013

5. Ekonomisk rapport, bokslut och revisionsberättelse

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassören

7. Föreningens och tidskriftens framtid

8. Tidskriften 

9. Verksamhetsplan 2014

10. Motioner. Ev. motioner läggs ut på BiS hemsida

11. Fastställande av budget för 2014

12. Fastställande av medlems- och prenumerationsavgif-

ter för 2015

13. Val av ordinarie styrelseledamöter på 1 år

14. Val av suppleanter på 1 år

15. Val av kassör på 1 år

16. Val av två revisorer på 1 år

17. Val av valberedning på 1 år

18. Västsaharaprojektet

19. Övriga frågor

20. Mötets avslutande

Från valberedningen
Vilka biblioteksfrågor är viktiga för dig? Föreningen BiS 

deltar i biblioteks-, kultur- och samhällsdebatten genom 

både tidskriften och andra sammanhang såsom salonger, 

remisser och yttranden. Men en aktiv förening kräver 

aktiva medlemmar. Engagerar du dig i BiS har du möjlig-

het att påverka de biblioteksfrågor som du tycker är 

viktiga. Styrelse- och redaktionsarbetet är dessutom både 

trevligt och utvecklande.

BiS vilar på socialistisk grund men är en partipolitiskt 

obunden förening. BiS anser att bibliotekens uppgift är att 

försvara och utveckla det demokratiska samhället.

Kan du tänka dig att engagera dig i BiS – antingen i 

styrelsen eller tidskriftsredaktionen – eller känner du till 

någon lämplig person?

Kontakta valberedningen: 

Jakob Nylin 

jakob.nylin@gmail.com, 072-201 26 43

Andrea Berge 

mellanrummet@gmail.com, 0735-99 72 46
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Nästa nummer: Litteratur och läsning
Nästa nummer av bis har tema litteratur och läsning. Hur ser vi egentligen på läsning, litteraturvanor och läsförmåga? Vad 

är bildning och kvalitet, i samhället såväl som på biblioteken – och vad borde det vara? Hur förstår vi läskunnighet och 

litteraciteter i vår multimediala tid? Och hur påverkas detta av klass och andra maktstrukturer?

Välkommen att skicka in ditt bidrag till redaktionen (tidskriftenbis@gmail.com) senast den 1 februari!

Begränsad eftersändning

Avsändare:  

bis c/o J Dalmalm 

Flottbrovägen 32 

146 54 Tullinge

B-posttidning

Föreningen BiS?
BiS är en socialistisk förening inom områdena bibliotek, kultur 

och information. BiS jobbar för att biblioteken ska bevara och 

vidareutveckla demokratin genom att

•	 stödja yttrandefriheten och garantera tillgången till 

information som grund för opinionsbildning och 

samhällskritik 

•	 utgöra en offentligt finansierad och demokratiskt styrd 

institution som utvecklas i dialog med brukare och 

närsamhälle. 

•	 arbeta uppsökande, läsfrämjande och vägledande i 

första hand för dem som riskerar att hamna på fel sida 

om den växande informationsklyftan

•	 aktivt erbjuda information och litteratur som utgör 

komplement och alternativ till det kommersiellt gång-

bara. 

Barnen på väg till Öppna förskolan.

Foto: Petter Zerpe


