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I årets sista nummer av bis tar vi oss an biblioteksrummet.
Vi vänder och vrider på den aktuella frågan om ”meröppet”
– för vem är det mer öppet och vad händer med yrkeskåren?
Under det gångna året har det också pågått en debatt i olika
medier om det icke-tysta biblioteksrummet. Vi följer upp
denna genom en historisk tillbakablick på folkbiblioteken i
Göteborg, som visar att debatten inte är något nytt. Dessutom
har vi gjort en trendspaning på danska biblioteksrum under
årets Cycling for Libraries. Vi sätter biblioteksrummet i ett
socioekonomiskt sammanhang, betraktar det i relation till
omgivningen och lokalsamhället, granskar dess tillgänglighet
och dess rumsliga begränsningar och potential. Vi har också
valt att ägna Aktuellt-sidorna åt att berätta om hur biblioteksrummet kan fungera som en viktig plats för flyktingar, asylsökande och papperslösa. Slutligen är vi väldigt glada att kunna
meddela att BiS har inlett ett samarbete med Yafa Cultural
Center i Nablus, Palestina. Genom sin solidaritetsfond har
föreningen startat en insamling till Yafa Cultural Centers
läsfestival, som kommer att äga rum under den palestinska
nationella läsveckan i april 2016. Läs mer om kampanjen och
hur du gör för att bidra till den palestinska bibliotekskampen
på s. 30.
Martin Persson och Andrea Hofmann, redaktörer

Medverkande i detta nummer
Ingrid Atlestam, bibliotekarie
och skribent med fokus på folkbibliotek då, nu och sedan.
Mikael Borg, bibliotekarie vid
HT-biblioteken i Lund med
intresse för tillgänglighets- och
bemötandefrågor.
Lisa Engström, vikarierar just nu
på ett meröppet bibliotek i Lund.
Jennie Gustafsson, bor och
arbetar som bibliotekarie i
Malmö. Skrev masteruppsats om
folkbibliotek och staden.

Andrea Hofmann, cyklande
bibliotekarie i Malmö.

för nybörjare där. På fritiden gillar
hen att läsa romaner.

Martin Persson, Malmöbo och
bibliotekarie.

Charlotte Högberg, bibliotekarie
och journalist, bosatt i Lund.

Karin Lindström, examensarbetare och halvtidsanställd på
Arkitektskolan i Lund.

Monica Zak, författare med
inriktning på böcker om utsatta
barn och ungdomar i andra
länder. Har bland annat skrivit
de två böckerna Pojken som levde
med strutsar (2001) och Dansa
med strutsar (2015), som utspelar
sig i Västsahara. Monica har
också varit BiS kontaktperson för
insamlingen till böcker till barnen
i de västsahariska flyktinglägren.

Balsam Karam, bibliotekarie på
Rinkeby bibliotek.
Stellan Klint, sjukhusbibliotekarie, Malmö/Lund.
Marie Kårsjö, trädgårdsmästare,
boende i London. Tycker om
surrealism, saltlakrits, hav.
Leif Larsson är biblioteksassistent på Kortedala bibliotek. Sedan
sjutton år håller hen datakurser

Lena Lundgren, bibliotekarie
och tidigare utvecklingsledare vid
Regionbibliotek Stockholm. Har
tillsammans med Mats Myrstener
och Kerstin E. Wallin skrivit den
första biografin om Valfrid Palmgren, Böcker, bibliotek, bildning –
Valfrid Palmgren Munch-Petersens
liv och verk (2015).
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Aktuellt: Biblioteksrummet för flyktingar,
asylsökande och papperslösa
”Det har kommit 150 nyanlända
flyktingar till kommunen och vi har
hört att det är många barnfamiljer.
Många är nyfikna och vill lära sig läsa
och träffa folk. Då tänkte vi att det
här kunde vara ett bra bidrag.”
Lousia Hatamian, bibliotekschef i Tierps kommun, berättar för SVT om
kommunens insamling av bilderböcker som ska skänkas ett asylboende i
Älby herrgård. Planen är att upprätta ett litet bibliotek på asylboendet.

Asylotheks-alfapet som fångar verksamhetens kärna. Foto: Günter Reichert.

Tyska Asylothek
År 2012 startade frivilliga i Nürnberg ett Asylothek, ett
bibliotek i stadens asylcenter, för att främja språkinlärning,
utbildning, kultur och integration. Tanken är att erbjuda
integrationsstöd, möjligheter att lära sig språk, utbilda sig och
kunna delta i kulturella aktiviteter under den ofta påtvingade
sysslolösheten som asylsökande och nyanlända flyktingar
upplever. Genom donationer har Asylotheket fått kursböcker,
barnböcker och litteratur på olika språk men många olika
projekt har också initierats med utgångspunkt i verksamheten.
De som startade verksamheten har mottagit priser för sin idé
och modellen sprider sig nu runt om i Tyskland där det idag
finns kring 25 asylothek och många fler förbereds. Verksamheterna bedrivs i huvudsak utan bidrag och subventioner och
bygger på volontärarbete och donationer, men på vissa håll har
kommunala bibliotek också öppnat Asylothek.
Lär mer på http://www.asylothek.de/
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Runt om i Sverige
Varje dag stöttar biblioteken flyktingar, asylsökande och
papperslösa med sådant som att svara på frågor, erbjuda litteratur på olika språk och på lättläst svenska, samt ge tillgång
till datorer och internet. På många bibliotek anordnas också
språkcaféer och sagostunder på fler olika språk. Det pågår
mycket verksamhet på biblioteken runt om i Sverige som
riktar sig till flyktingar, asylsökande och papperslösa. Här är
några exempel:
Språkpromenader, samhällscafé och extra turer med bokbussen
I Varberg åker bokbussen turer till asylboenden och biblioteket har arrangemanget ”Låna en svensk”. Även på biblioteket i Sollefteå har det blivit populärt att ”Låna en svensk”
med syfte att få träna på det svenska språket. I Vaggeryd har en
avgiftsfri studiecirkel i svenska startats för dem som ännu inte
fått börja i SFI i samarbete med studieförbund. På biblioteket
i Huskvarna har de utöver språkcafé också samhällscafé på
lätt svenska. På Aneby bibliotek planeras språkpromenader;
en möjlighet att öva på sin svenska samtidigt som man kan
lära känna sitt närområde. Tanken är att samtalen ska bli mer
flödande och relevanta om de handlar om vad deltagarna ser
under promenaden, och vad de tänker kring det.

Informationsdagar, datorflytt och utökade öppettider
Regionbiblioteket i Skåne uppger att det är mycket som görs
på folkbiblioteken runt om i länet. Några exempel är att det
anordnas informationsdagar då frivilligorganisationer kan
komma och informera om sitt arbete för de som vill engagera
sig och hjälpa de flyktingar som kommer, att kommunala
datorer flyttas till asylboenden för att erbjuda tillgång till språkdatabaser, att öppettider utökas för bibliotek nära flyktingboenden, att bokbussar utökas med turer till flyktingboenden,
samarbeten med studieförbund, bokprat och bokcirklar med
SFI, att ungdomsguider med annat modersmål än svenska
lotsar nya besökare i biblioteket och att affischer sätts upp som
deklarerar ”Refugees welcome” i biblioteket.

Anslag för fika för nyanlända på Tullinge bibliotek i Botkyrka, med översättning av
besökare. Foto: Emil Johansson.

Workshop, mångspråkig skyltning och böcker till
flyktingboende
I Stockholm har Regionbiblioteket anordnat en workshop för
att diskutera hur biblioteken kan tillfredsställa asylsökandes
behov. Utgångspunkt för workshopen var en studie som
utförts på uppdrag av Regionbiblioteket, i vilken bibliotekspersonal och asylsökande har intervjuats om behov och
möjligheter. I oktober beslutade kommunstyrelsen i Botkyrka
kommun att stödja volontärverksamhet för flyktingar i
kommunen med 250 000 kr. Biblioteken i Botkyrka har dessutom skaffat böcker till det volontärdrivna flyktingboendet i
kommunen. Det rör sig om såväl ordböcker och facklitteratur
som förströelselitteratur. Biblioteken skyltar med information
på arabiska, engelska och svenska om att papperslösa har rätt
till bibliotekskort i kommunen. Tullinge bibliotek har även
börjat med kompisträffar för ensamkommande flyktingbarn,
där man träffas, samtalar och spelar spel.

Samlat grepp för biblioteken i Malmö
Biblioteken i Malmö har beslutat att ta ett samlat grepp och
utveckla sin verksamhet som riktar sig gentemot asylsökande
och flyktingar. En arbetsgrupp har bildats med syfte att inventera vad som görs och hur det kan presenteras för målgruppen
och olika samarbetspartners, samt ta fram en handlingsplan.
Det som görs på Malmös bibliotek idag, förutom att bibliotekskort ges till papperslösa som inte har någon id-handling,
är till exempel olika former av språkträning, läxhjälp, sagostunder på olika språk, verksamhet för SFI-studerande,
samhällsvägledning i samarbete med medborgarkontor
och volontärer, rådgivning för asylsökande i samarbete med
rådrum och till våren planeras en större satsning med en vecka
av temat ”På flykt”. Biblioteken har också skänkt barnböcker
till Posthusplatsen (ett ”mottagningscenter” på centralstationen som bemannas av frivilligorganisationer, Malmö stad
och Migrationsverket) dit många nyanlända kommer, samt
till Kontrapunkt (en kulturföreningen som erbjuder övernattningsmöjligheter, freeshop och mat till framför allt transitflyktingar).

Har du tagit del av någon biblioteksverksamhet för asylsökande, flyktingar
eller papperslösa som du vill uppmärksamma? Eller finns det något
rörande dessa frågor som du tycker att biblioteken inte gör tillräckligt eller
behöver förbättra? Skriv gärna texter eller bidra med bilder till kommande
nummer av bis. Skicka ditt bidrag till tidskriftenbis@gmail.com.
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Rum för alla men inte allt
Sommaren 2015 blossade debatten om ”tysthetsnormen” på bibliotek
upp i svensk media. Det började med ett arbetsmiljöproblem och slutade
i en klassisk biblioteksdebatt – om de stökiga besökarna. Ingrid Atlestam
skriver en tillbakablickande text om Göteborgs folkbibliotek som visar
att diskussionen inte är ny, och att de problem som finns inte främst är
bibliotekens problem, utan samhällets..
Text: Ingrid Atlestam
Illustrationer: Marie Kårsjö
Debatten om bibliotek, tystnad och hot förs som om det är
något nytt, men problemen är lika gamla som folkbiblioteken
och har alltid speglats i det samhälle och den lokal biblioteket
finns i. Ett tydligt exempel på detta är bibliotekshistorien i en
från början hårt segregerad stad som Göteborg.
Under den senare delen av 1800-talet växte Göteborg
snabbt och följden blev arbetslöshet, trångboddhet, fattigdom
och spritmissbruk. Under denna tid uppehöll sig dessutom
under längre eller kortare tid en miljon människor i Göteborg
på väg till Amerika. Rädslan för social oro och revolution
var anledningen till flera av de donationer som är knutna till
namn som Sahlgren, Röhss, Ekman, Dickson, Renström och
Chalmers. I stadsfullmäktige var diskussionen i flera decennier
livlig om vad som var stadens ansvar och vad som av moraliska
och ekonomiska skäl borde skötas genom privata initiativ och
välgörenhet.
Trevnad för fostran
En av donationerna var Dicksons för byggande av arbetarbostäder. Enligt donatorn skulle hyresvinsten till nio tiondelar
användas till nya hus och en tiondel till ”sådana nyttiga och
behöfliga inrättningar, som afse arbetarklassens förmån och
förbättring i gudsfruktan, sedlighet och kunskaper”.1
Formellt började den göteborgska folkbibliotekshistorien
vid Dicksons stiftelses möte den 8 maj 1861. Det är även den
äldsta dokumenterade användningen av ordet folkbibliotek. I
protokollet från mötet står att ”brukspatronen James Dickson,
hade för afsikt att inrätta ett ’Folk-Bibliotek’, hufvudsakligen
för arbetareklassen och att han för sådant ändamål önskade
hyra två lägenheter”. Så blev det och Göteborgs Stads FolkBibliothek på Haga Östergata invigdes på nyårsafton 1861.
Ena lägenheten var biblioteks- och läsesal med 24 läsplatser
1. Samtliga citat är från arkivmaterial som citeras i Fullbokat: Göteborgs
folkbiblioteks historia 1862–1997 (Atlestam, 1997).

och den andra, ett rum och kök, bostad för föreståndaren.
Donatorn hade bestämt att biblioteket skulle ligga på andra
våningen för att inte störas av oväsen från gatan och att det
skulle vara hemtrevligt. Dåtidens press beskriver biblioteket
noga och mycket positivt och det sägs alltid vara fullsatt.
Om besökarna skriver bibliotekarien i sin 25-årssummering att hälften av dem tillhörde arbetarklassen. Dessutom
var det ”studerande ynglingar” och ”skolpojkar”. Under
många år var männen helt dominerande men ”något ensamt
äldre fruntimmer har det även varit till glädje därigenom att
det kunnat med någon roande bok förkorta mången enslig
stund”. Sönderrivna, kladdiga och förkomna böcker är ett
problem redan från början. En vaktmästare anställs och
har bland annat som uppgift att hålla ordning på pojkarna.
Trots att lokalen var mycket kall måste besökarna lämna sina
ytterkläder till honom, vilket hade en ”förädlande inverkan på
brushuvudena”.
I Redbergslid, en annan arbetarstadsdel, hölls 1896 ett
möte som blev starten för inrättandet av skolbibliotek för att
motverka det tilltagande ”fördärvet, i synnerhet bland pojkar
… som … drevo omkring på gatorna och gjorde ofog”. Dessutom rökte de och köpte dålig litteratur.
Redan 1882 inrättade stadens spritmonopol, som hade
”sedlighet framför vinst” som motto, det första läsrummet.
Syftet var att få arbetarna att välja läsning framför kreditsupande på väg hem från arbetet. Läsrummen sköttes av
sjömansänkor, som även höll med varma drycker och enklare
sjukvård. Tvättställen som fanns i läsrummen togs bort
eftersom de användes för ”hel toalett” istället för att bara tvätta
händerna.
Vid James Dicksons död 1873 blev Dicksons stiftelse ägare
till biblioteket och förblev så till 1950. För ”arbetareklassens
höjande” testamenterade Dickson pengar till det som när
det invigdes 1897 var Skandinaviens först folkbibliotekshus,
Dicksonska folkbiblioteket, numera Allégården. KravspecifiBIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 4 2015 — 7

kationen inför byggandet var mycket detaljerad. Husets skulle
innehålla tidnings- och läsrum väl överblickbart från föreståndarinnans plats. Dessutom ”ett mindre rum för allvarliga
studier” och om det fanns plats ett ”särskilt rum för kvinnor”
och tambur med plats för hundra besökares ytterkläder.
Pressen var imponerad av det nya huset och beskrev det som
ett ”småborgarehem”.
Toaletterna kom att ligga i en särskild byggnad då det inte
ansågs lämpligt att ha något så simpelt inne i själva biblioteket. Det särskilda rummet för kvinnor användes mycket
lite och blev istället studierum. Föreståndarinnan och hennes
biträde och vaktmästarfamiljen bodde i huset fram till moderniseringen på 30-talet. Då installerades vattentoaletter och
varmvatten, vilket var mycket uppskattat av Hagaborna som
oftast saknade bådadera. Två systrar som brukade sköta all sin
tvätt i biblioteket blev av misstag inlåsta en natt.
Problemen med de stökiga pojkarna var tidvis mindre då
de forna bullrande och bångstyrige pojkarne hade vuxit både
i sig och till sig; de hade förvandladts till städade ynglingar
– bevisande, hvilket välsignelsebringande inflytande ett
välordnadt folkbibliotek förmår att utöfva på de unga.

Men man tog in extra vaktmästare för att hålla ordning
helgdagskvällar, exempelvis nyårsafton, då det var fullsatt och
livligt.
År 1902 öppnades Redbergslids bibliotek och 1903
Majornas. De är landets första kommunalt finansierade folkbiblioteksfilialer. Båda låg i lägenheter på andra våningen med
föreståndarinnorna boende i lägenheten intill. Viktigt var att
biblioteken skulle vara hemlika och trivsamma. Besökarna var
många och
medan man i Redbergslid arbetade med en ordentlig och
stadgad arbetarebefolkning, var det en mer svårhanterlig
publik i Majorna, det var sjömän och mindre bofast folk,
så att redan första året förlorade man en del böcker och
längre fram fick man anställa en särskild ordningsman om
eftermiddagarna.

De flesta besökarna var pojkar. Åldersgränsen var 17 år för
lånekort och 14 år för att få läsa på plats. Ofta var det så fullt
att vaktmästaren fick ordna kö och se till att även flickor kom
in. Fler liknande filialer öppnades och alla låg i arbetarstadsdelar. Borgarklassen hade ju ett eget pampigt bibliotek i Vasastaden, Stadsbiblioteket, som sedan blev UB.
Den första barnavdelningen öppnades på Majornas bibliotek 1928. Ungefär samtidigt infördes systemet med öppna
hyllor på alla bibliotek, det vill säga man kunde själv leta bland
böckerna istället för att beställa fram dem enligt katalogen.
Skilda rum
Tolereds bibliotek, som öppnade 1952, var av en ny typ. Ingen
personal bodde längre i biblioteken. På 30-talet hade de första
utbildade folkbibliotekarierna anställts. Aftonposten skrev
entusiastisk under rubriken ”Göteborgs nyaste folkbibliotek
imponerande mönsteranläggning”:
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I fråga om inredning och utrymme var det som visades upp
minst sagt imponerande för att inte säga förbluffande …
här finns utlåningsavdelningar för barn och vuxna, här finns
också en stor samlingssal, läsrum, föreläsningssal, lokaler för
studiecirklar och till och med en musiksal.

Detta, det första nya folkbiblioteket i Göteborg på 25 år,
hade en yta på 500 kvadratmeter och separata ingångar till
barn- och ungdomsavdelningen respektive vuxenavdelningen.
Tolereds bibliotek blev även först med filmvisningar. De var
till en början tänkta för vuxna, men det kom att bli filmer
för barn som sedan, innan TV slog igenom, under många år
lockade stora skaror till biblioteken.
I samma hus som Toleredsbiblioteket fanns det mycket
omdiskuterade ungdomskaféet Pam Pam. Enligt kritikerna
satt ungdomarna bara: ”De blir håglösa, passiva och struntar
i föreningsarbete, de skriker skränar, röker och har mössorna
på. De sjunger till och med!” Den ambitiöse innehavaren av
kaféet försvarade verksamheten som bland annat omfattade
tidskrifter från biblioteket och konstutställningar. Sedan
följde flera bibliotek med separata lokaler och ingångar till
barn- och ungdomsavdelning. Ofta i anslutning till samlingssalar, ungdomsgård och dylikt.
Helt problemfritt var inte detta. Exempelvis Guldhedens
bibliotek tvingades, efter flera polisingripanden med störande
tonåringar, stänga den separata ingången och anställa en vaktmästare för att kontrollera att de som kom hade lånekort.
Familjebibliotek
Det första biblioteket byggt efter ett nytt sätt att tänka var
Kyrkbyns som öppnade 1956. Det består i princip av en enda
stor utlåningshall, istället för skilda rum för barn, vuxna,
läsesal och expeditionsdiskar. Dessutom försågs det med trädgård och akvarium, det senare en trend som ersatte den med
öppen spis, vilket både Guldhedens och Högsbo bibliotek
utrustats med. Sedan barnavdelningar infördes hade antalet
kvinnor som besökte biblioteken ökat, men lika många som
männen blev de inte förrän på 50-talet.
Kortedala bibliotek, 1959, blev inte bara den största filialen
utan även den första där idén om familjebiblioteket, allt i ett
flexibelt rum, genomfördes helt. Tanken var att lokalen skulle
kunna anpassas till stadsdelens skiftande åldersstruktur, att
hela familjen skulle gå tillsammans, inte till skilda ingångar och
låneexpeditioner. Ideologin gick hand i hand med ekonomin,
ett bibliotek utan mellanväggar var billigare att bygga och
lättare att överblicka och hade färre diskar att bekvinna.
Kortedala bibliotek var det första med en tonårsavdelning,
tonåring var ju ett helt nytt begrepp på 50-talet. När Tolereds
bibliotek lades ner ett knappt decennium efter att Kortedala
öppnat konstaterades i bibliotekets personaltidning ”att det
var kusligt att märka hur det som då lovordades som mönsterbibliotek nu kändes föråldrat.”
Så följde ett nytt eller flyttat bibliotek varje år till en bit
in på 1980-talet i alla snabbt växande miljonprogramsområden. Familjebibliotek, om än i något modifierad form,

var en självklarhet. Bättre bostadsstandard, skolor och andra
institutioner gjorde att behovet av läsesalar och studieplatser
minskade. Men biblioteken blev allt mindre till ytan medan
verksamheten blev mer varierad. Enrumsbiblioteken blev så
småningom ofunktionella.
Alla biblioteken hade och har till och från problem med
sysslolösa ungdomar som söker sig dit i brist på andra öppna
lokaler. Det var inte alltid man låter sig stoppas av låsta dörrar.
Värst drabbades Redbergslids bibliotek, som en natt 1957
vandaliserades av berusade ungdomar. Inbrott, handgemäng
och skadegörelse hör inte till vanligheterna men förekommer
på de flesta bibliotek då och då.
Lösningen av de akuta problemen blev – och har fortsatt
genom åren varit – polis, vakter av olika slag, fritidsledare,
begränsning av öppettiden, krav på uppvisande av lånekort
etcetera. Hela tiden har man parallellt med ordningsproblemen diskuterat och bekymrat sig om ungdomarnas läsning
och arbetet för att öka den.
Att utlåningen till stor del består av av barn- och ungdomsböcker, är en föga tröst, då så många ungdomar antingen inte
söker sig till biblioteken eller väljer att använda dem till annat
än vad de var avsedda för.

Öppna dörrar
År 1967 öppnade det nya huvudbiblioteket vid Götaplatsen,
då det mest öppna biblioteket i Europa. Idéprogrammet inför
arkitekttävlingen hade rubriken ”Öppna dörrens politik”.
Somliga menar att först då blev det ett bibliotek för alla. Inte
bara för arbetarklassen såsom det i Haga. Dicksons välgörenhetsinrättning blev det kommunala Stadsbiblioteket. Succén
var enorm.
Alla var dock inte välkomna, ganska omgående tvingades
man kontakta narkotikapolisen och anställa vakter på grund
av en omfattande droghandel. Personalen protesterade mot att
vakterna då de ”lämnas fritt bedöma klädsel, frisyr, utseende,
nationalitet. Hela kategorier diskrimineras och kan avvisas för
att de ’ser misstänkta ut’”. Även andra bibliotek har har till och
från problem med narkotikahandel.
Efter många års klagomål på brist på läsplatser och för hög
ljudnivå är Stadsbiblioteket nu om- och tillbyggt. Nu finns
färre böcker men fler studierum, mer läsro och nya mötesmöjligheter.
Till var och en efter behov är en tulipanaros
Idén med familjebibliotek är nu till stor del övergiven. Man
har insett att ett bibliotek återigen behöver flera avskilda
rum för att kunna hantera alla de olika verksamheter som nu
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bedrivs och alla de krav som ställs på folkbibliotek. Mycket
av de problem som nu diskuteras med höga ljudnivåer och
annat störande beror på att lokalerna inte räcker till och
inte är tänkta för en så mångfacetterad verksamhet. Delvis
är vi tillbaka till läget för hundrafemtio år sedan vad gäller
trångboddhet, arbetslöshet, sociala och ekonomiska klyftor.
Bibliotekets uppdrag är återigen mycket kompensatoriskt.
Det ska erbjuda de media, den studiemiljö, den trygghet och
den tekniska utrustning som många inte har egna resurser till.
Dessutom ska det vara en ersättning för alla de mötesplatser
som stängts eller avgiftsbelagts, som fritidsgårdar, parklekar
och olika dagverksamheter. Därtill kommer alla hemlösa,
missbrukare och de som inte längre har tillgång till den psykvård de behöver, som finner en fristad på biblioteket men som
kanske stör andra.

Situationen är alltså inte ny, men pressen på biblioteken att
fylla alla dessa vitt skilda behov samtidigt som man får allt
mindre resurser är ohållbar på många håll. Men det är ett
samhällsproblem, inte ett biblioteksproblem. Många bibliotek
tar också itu med det genom att engagera sig i lokalsamhället
och visa vad man har att erbjuda men också vad andra kan
och borde göra, såväl i biblioteket som i andra sammanhang.
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Man kommer ingen vart genom att bara påtala att det ska
vara tyst och förfasa sig över vad som ibland händer i biblioteksmiljön. Kräv ändamålsenliga lokaler och rimliga personalresurser! Håll fast vid kärnverksamheten och försök inte göra
allt för alla! Samarbeta med lokala krafter såväl frivilliga som
socialtjänst, polis, vaktbolag, föreningar med flera.
I Frankrike har 72 förortsbibliotek, främst i Paris, bränts
ner och vandaliserats sedan 1996. Varför? I boken Why are
people setting fire to libraries? Social violence and written culture
(Denis Merklen & Numa Murard, 2013) görs ett försök att
förklara. Det handlar om frustration, utanförskap och protest
mot makten. Trots att biblioteket och dess ofta djupt engagerade personal erbjuder så många lättillgängliga möjligheter
och verkligen ”vill väl” och själva ser sig ”stå på folkets sida”
uppfattas de som en symbol för ett förtryckande system och
en skriftkultur många inte ser sig vara del av. ”De ger oss
bibliotek för att få oss att somna, få oss att sitta lugnt och fint
i våra hörn och läsa sagor. Vi behöver inga böcker. Vi behöver
arbete.”
Det är säkerligen stora skillnader vad gäller såväl biblioteken som klassamhället mellan Frankrike och Sverige. Men
med ökande klyftor är det helt avgörande på vilken sida
biblioteket uppfattas stå. Nischbibliotek, tunnelbanebibliotek
och meröppna bibliotek kan väl fylla en viss funktion, men för
vem? Det är många fullsorterade mångspråkiga bibliotek med
gott om utrymme och personal som behövs. Någon utveckling
som den i Frankrike är förhoppningsvis inte på gång. Men för
att det inte ska gå dit hän är det nödvändigt att vi analyserar,
agerar och samarbetar.
Och det är väl ingen risk att Dicksons välgörenhetsinrättning kommer tillbaka?

Är det nya
biblioteksrummet
otillgängligt?
Får alla användare plats i debatten
om biblioteksrummet? Mikael Borg
beskriver hur det nya biblioteksrummet
med upplevelse som fokus ofta kan vara
otillgängligt för ungdomar som lider av
sensorisk överkänslighet.
Text: Mikael Borg
Illustrationer: Balsam Karam

Alla vet hur en bibliotekarie ser ut. En medelålders,
humorlös dam med det grånade håret i en hård knut i nacken
som hyssjar besökarna vid minsta prassel. Det är en nidbild,
förstås, men märkligt nog är det i hög grad bibliotekarierna
själva som håller liv i karikatyren.
Folkbibliotekarien Claes Wallgren pratar i sin blogg om
hur ”bilden av bibliotekarien som en hyssjande, sträng tant”
skrämmer bort ungdomar från biblioteken.”1 Det är inte bara
gamla tanter som sitter här och hyssjar åt en, som jag trodde
förut”, säger Daniel Frohm om sin arbetsplats Jönköpings
stadsbibliotek,2 och Thomas Wiking, bibliotekarie på Osby
bibliotek bekräftar att ”biblioteket är inte längre en plats där
människor springer omkring och hyssjar”.3 Det verkar finnas
ett starkt behov av att distansera sig från vad man inom yrket
uppfattar som den gamla tråkiga bibliotekarien.
Och detta sammanfaller med ett behov att förändra själva
biblioteksbyggnaden, bort från tystnad och odynamiska
bokhyllor, till en mer modern mötesplats för människor. ”Ut
med böckerna, in med författarna”, som Malmö Stadsbib1. http://bokcirklar.se/2013/08/mellan-hyssjande-tant-och-nattklubb/.
2. http://www.jnytt.se/inte-bara-gamla-tanter-som-sitter-har-ochhyssjar.
3. http://www.osby.se/nyhetslista/vi-maste-fa-upp-coolhetsfaktornkring-lasning/.
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liotek uttryckte det. ”Dagens bibliotekarier går inte runt och
hyssjar så mycket, speciellt eftersom biblioteket i dag är en
mötesplats med fler funktioner än bara bokutlåning”, säger
folkbibliotekarien Rahma Omar i Metro 10 januari 2014.
Det gamla biblioteket verkar av allt att döma ha varit en rätt
ogästvänlig miljö där besökarna gick runt och var rädda, men
numera kan man i stället gå dit och möta andra människor.
För att kunna konkurrera om besökarna måste även biblioteken erbjuda någonting mer än bara tillgång till information.
I modernt bibliotekstänkande är biblioteken en del av en
upplevelseindustri där användarna uppmanas att vara aktiva
deltagare i skapandet av biblioteksrummet. Bakgrunden till
utvecklingen är en rädsla för att en stagnerad biblioteksmiljö
inte kommer att kunna hävda sig i en allt hårdare konkurrens
om kulturkonsumenterna, men också om en omvärdering
av bibliotekets användare. Man kan säga att synen på biblioteksbesökaren har ändrats från medborgare som ska bildas,
till dagens kund. Ordet ”kund” brukar framkalla allergiska
reaktioner hos många bibliotekarier, men i begreppet finns
en i grunden demokratisk tanke; bibliotekarien finns där för
användarna och biblioteket ska användas så som dessa önskar
i stället för att försöka fostra.
Så finns det egentligen något att klaga på? Det gamla
dammiga boklagret ska ersättas av en kreativ mötesplats där
gränserna mellan besökare och personal suddas ut – alla är
med och skapar.
Allt är kanske inte frid och fröjd ändå. Att det moderna
biblioteksrummet ger upphov till starka känslor märktes inte
minst i debatten om stök på bibliotek som inleddes av Paulina
Neuding tidigare i år. Nu handlade denna diskussion kanske
mera om ordning och reda i allmänhet än själva biblioteksrummet. Men diskussionen utvecklades lite förenklat till en
strid mellan dem som har en konservativ syn på biblioteket
som plats (”Jag får krupp om jag tvingas uthärda ytterligare en
konferens där slagorden ’mötesplats’, ’vardagsrum’ och ’allaktivitetshus’ blinkar mot mig i en powerpoint”, skrev till exempel
Jenny Lindh i DN, den 8 juni 2015), och dem som står för
en progressiv utåtriktad biblioteksverksamhet som har som
mål att nå svaga grupper som aldrig fått ta plats på biblioteket
(”Utmålas som stolle för att jag motsätter mig tysthetsnormen
och hävdar allas rätt att vistas på bibliotek” twittrade generalsekreteraren i Svensk biblioteksförening Niclas Lindberg).
Men man kan också fråga sig om man genom att bereda plats
för en svag grupp riskerar att stöta bort en annan. Kan en
alltför genomdesignad miljö verka avskräckande på somliga?
För min egen del började intresset för de här frågorna med
att jag såg hur min son, som har autism, reagerade på olika
biblioteksmiljöer. Stadsbiblioteken i Lund och Malmö, som
gjort påkostade avdelningar för barn gjorde honom uppenbarligen stressad. Det akademiska institutionsbiblioteket i Lund
var däremot en miljö där han trivdes. Där fanns ett lugn som
han inte upplevde på folkbiblioteket. Jag bestämde mig för
att skriva en uppsats om ämnet och intervjuade både biblioteksanvändare och bibliotekspersonal med autismdiagnoser,
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samt föräldrar till autistiska barn och skolbibliotekarier som
jobbade med specialklasser. Det framkom att min son inte var
ensam om att känna sig obekväm i större bibliotek. Och att
det handlar om tillgänglighet.
Min son lider, som en majoritet av personer med
autismdiagnos, av sensorisk överkänslighet. Det innebär att
övermannas av intryck på ett sätt som gör att man har svårt
att hantera den situation man befinner sig i. Vissa typer av
ljud- och ljusintryck kan framkalla känslor av smärta. Ett
stort ljust biblioteksrum med kafé, interaktiva bildskärmar,
scenframträdanden och lekplats kan vara lockande för många.
Men för dem som lider av sensorisk överkänslighet kan det
verka direkt avskräckande. För dessa personer kan ordet tillgänglighet betyda något helt annat.
Jag tycker att ordet [tillgänglighet] används fel. Visst är tillgänglighet att man kan komma in i lokalen, dörrar, trappor,
rullstolsgrejer. Men också att man hittar in i lokalen. Att man
vet vart man ska. Att man vågar gå in i lokalen. Att man
vågar gå in i den nästa gång också. Att man vågar komma
tillbaka.

Så berättar en flitig biblioteksbesökare med autismdiagnos.
Hen tog upp Lunds stadsbibliotek som en stökig och förvirrande miljö som hen hade svårt att vistas i. Nu är ju Lunds
stadsbibliotek en ganska beskedlig byggnad i alla fall om
man jämför med projektet ”Forvandlingsrum” i Århus. Här
satsades på ett 500 kvadratmeter stort förvandlingsrum som
under loppet av två och ett halvt år förvandlades fullständigt,
och där man experimenterade med olika sätt att interagera
med användarna, bland annat genom att låta bibliotekets golv
förmedla litterära frågetävlingar som användarna kunde delta
i via sms. Om detta låter förvirrande för en person utan kognitiva svårigheter är det lätt att föreställa sig hur svårt det skulle
vara att orientera sig för en person som behöver tydlighet i
varje steg i biblioteksbesöket. Men projektet var populärt
bland kommunpolitiker som ville sätta Århus på kartan.
Ett annat problem är att man i sin vilja att skapa ett rum för
vissa grupper tenderar att se på dessa grupper som ett kollektiv
med ganska enhetliga behov. Ibland kan också fördomar om
en viss grupps behov styra biblioteksdesignen. Ungdomar
anses till exempel vara intresserade av spännande rum med
mycket färger och neonskyltar och möjlighet att lyssna på
musik. Dessa föreställningar om ungdomar bygger visserligen
på användarundersökningar, men kan man vara säker på att
man får ett representativt urval av ungdomar att bygga sin
biblioteksplanering på? Ta till exempel det användarstyrda
biblioteksförnyelseprojektet Mindspot i Århus. När man
skulle utveckla bibliotekets ungdomsverksamhet valde man
medvetet att inte anställa ungdomar som beskrev sig själva
som plugghästar, som var nöjda med biblioteket eller som
inte verkade utåtriktade och driftiga. Detta skulle ”säkerställa
projektets utvecklingspotential”.
Ungdomar med Aspergers syndrom är oftast inte utåtriktade och skulle i det här sammanhanget alltså inte få sina
röster hörda i ett projekt som riktar sig till deras åldersgrupp.

Man skulle kunna påstå att det är orimligt att utforma ett
offentligt bibliotek så att det är helt och hållet anpassat till en
grupp med sensoriska överbelastningsproblem. Men då kan
man också argumentera att det är lika orimligt att helt utesluta
en grupp användare när man planerar en biblioteksbyggnad.
Exemplet ovan illustrerar hur viktigt det är att behålla ett
vidare perspektiv på tillgänglighet och attraktiv design även
när man arbetar för utvalda grupper i en offentlig miljö.
Annars riskerar redan stigmatiserade personer att hamna ännu
mer utanför det offentliga rummet.
Det är bara cirka en procent av befolkningen har diagnoser
inom autismspektrat, men det finns förstås andra som också
lider av sensorisk överkänslighet. Till exempel räknar man
med att omkring nio procent av den vuxna befolkningen
lider av ljudöverkänslighet. Det blir en ganska stor del av
biblioteksbesökarna. Det går inte att utforma bibliotek helt
efter minoritetens behov, men man kan arbeta med praktiska
lösningar. En sätt är att skapa tysta zoner. I arbetet med min
uppsats träffar jag bibliotekarien Lotta Davidsson Bask på
det prisbelönta skolbiblioteket på Norra Fäladsskolan i Lund.
Lotta berättar om hur man genom olika metoder har skapat
en uppdelning av det inte särskilt stora biblioteksrummet. Det
handlar inte om enskilda rum, utan om att göra avskärmade
hörn som är tystare. Under samarbetet med eleverna i speci-

alklassen för barn med autism tog hon också initiativet till att
införskaffa ljudfåtöljer. Ett annat sätt är hjälpa besökarna att
planera sina besök, till exempel att kunna veta vilka tider som
förskoleklasser vanligtvis besöker biblioteket så att man välja
tider när det är lugnare. Det finns många kreativa lösningar
om man är medveten om problematiken.
Förändring är bra, och självklart ska biblioteken eftersträva
att göra sig attraktiva för nya grupper, men det är också viktigt
att inte undervärdera och i värsta fall nedmontera det som
gör biblioteken unika. Den hyssjande bibliotekarien har
aldrig existerat och ger en orättvis bild av vad biblioteken har
erbjudit. Det är stort vara förvaltare av en tyst och lugn plats
i en värld som har allt mindre av den varan. Och det är inte
tråkigt.
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Meröppet x2

Illustration: Stellan Klint.

Allt fler bibliotek kan nyttjas av användarna även efter att bibliotekets
personal gått hem. Här diskuterar bis i två texter olika perspektiv på
den biblioteksform som kallas ”meröppet”. Lisa Engström menar att
meröppna bibliotek kan bidra till ökad tillgänglighet, men att alla inte
har samma möjligheter att tillgodogöra sig det meröppna biblioteket.
Martin Persson och Charlotte Högberg problematiserar benämningen
”meröppet” och påminner om frågetecken kring bibliotekarieyrket och
jämlik biblioteksservice som ”personallösa bibliotek” för med sig.
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Meröppna bibliotek
– möjlighet eller risk?
Text: Lisa Engström
Tänk vilka möjligheter meröppna bibliotek bär på. Så
funderar jag efter att jag i våras skrev min masteruppsats
om användarnas förhållande till meröppna bibliotek. Att ett
bibliotek är så kallat meröppet innebär att biblioteket utöver
de ordinarie öppettiderna är öppet vissa tider för den som har
registrerat sig som meröppet-användare. Meröppet-användare
kan ta sig in på biblioteket själva med hjälp av sitt bibliotekskort och sin pinkod. På så vis möjliggör införandet av
meröppet att även exempelvis en användare som slutar jobbet
sent på kvällen kan gå till biblioteket och låna en bok eller
använda en dator.
Flera av personerna jag intervjuade i uppsatsarbetet
betonade hur mycket tillgängligare biblioteket blivit sedan
meröppet infördes. Det har lett till att de idag besöker biblioteket oftare och att de på olika sätt har införlivat biblioteksbesök i vardagslivet. Exempelvis berättar en av de intervjuade
om att helgpromenaden ofta avslutas med en sväng in på
biblioteket.
Under meröppet kan också lokala föreningar ha aktiviteter
eller möten i biblioteksrummet efter ordinarie öppettider. På
så vis kan meröppet på ett konkret sätt stärka bibliotekets
funktion som ett offentligt rum i närsamhället. Flera intervjupersoner framhöll just bibliotekets viktiga roll som knutpunkt.
De ovan nämnda möjligheterna anknyter till biblioteksdiskurser som betonar bibliotekets demokratiska och utjämnande
roll i samhället. Men arbetet med uppsatsen visade också att
meröppet kan förstås utifrån en motsatt utgångspunkt. I
dagens 24-timmarssamhälle finns det förväntningar på att
också biblioteken ska ge service när den enskilda användaren
vill ha det med målet att användaren ska bli nöjd snarare än

Utvecklingen med personallösa
bibliotek kräver att vi tänker efter
Text: Charlotte Högberg och Martin
Persson
För det första, vad är det vi talar om när vi talar om
”meröppet”? Det vi syftar på är bibliotek som användarna
kan komma in och använda utöver bibliotekets ordinarie
bemannade öppettider, men varför använder vi begreppet
meröppet? I Danmark kallas det för ”de åbne bibliotek”
medan fenomenet på engelska kan benämnas ”self service

att informationsbehovet ska bli tillgodosett. Användaren kan
i ett sådant perspektiv betraktas som en kund som ska få det
som efterfrågas men där service och kvalitet tillåts variera,
antingen beroende på pris (som i kommersiella sammanhang)
eller beroende på vilken tid biblioteksbesöket görs (som i fallet
med meröppet). Detta ser jag som en riskabel utveckling av
flera skäl.
En risk är att användaren ges eget ansvar för att kunna tillgodogöra sig bibliotekets resurser. Det innebär att den ojämlikhet som uppstår om användare som har svårare att klara
sig själva på biblioteket och därför inte till fullo kan utnyttja
meröppet inte problematiseras. I intervjuerna jag gjorde
uttryckte också användarna acceptans för att de inte hittade
materialet de sökte under meröppet, med motiveringen att
biblioteksbesöket var under de obemannade tiderna och att
servicenivån då är lägre.
På så vis förändras synen på biblioteket. Bilden att
biblioteket är en institution som användarna har lika rätt till,
genom att alla har rätt att bilda sig, tonas ned till förmån för
en kommersiellt färgad syn på biblioteket som en möjlig tillhandahållare av vissa tjänster. En sådan utveckling kan förstås
utifrån en ekonomisk diskurs som vunnit allt mer genklang
inom biblioteksvärlden, inte minst sedan New Public Management trängt in i den offentliga sektorn.
Resonemanget ovan menar jag visar att meröppet är en
verksamhetsform som i sig varken innebär en progressiv biblioteksutveckling eller en kommersialisering av verksamheten.
Vilka konsekvenser införandet av meröppet får beror istället
på det sociala och politiska sammanhanget. Om meröppet
ska bidra till målet att ge en god biblioteksservice till alla
medborgare med öppettider som gör det möjligt för fler att
besöka biblioteket så menar jag att bibliotekets demokratiska
och utjämnande roll ska sättas i fokus. Det innebär också att
vi måste vara uppmärksamma på att inte biblioteksservicen
till dem som av olika skäl inte kan eller vill utnyttja meröppet
försämras.

libraries”, ”express libraries” eller ”open libraries”, eller ”staffless libraries”. I Sverige har det dominerande begreppet blivit
meröppet. Företaget Axiell, leverantör av tekniska produkter
för bibliotek, skriver Meröppet med stort M – och syftar med
det på en kommersiell produkt från dem och Bibliotheca.
Begreppet är tydligt kopplat till Axiells varumärke och i någon
mån agerar vi som använder begreppet som ”brand managers”
åt Axiell. Bör vi använda ett annat begrepp för att benämna
verksamhetsformen? Spelar det någon roll vad vi kallar det?
Att oreflekterat använda begreppet meröppet istället för att
exempelvis benämna det som ”personallösa bibliotek” kan
påverka hur vi tolkar detta fenomen, tror vi, och det säger
något om vad vi fokuserar på eller bortser från. Meröppet är
ett positivt formulerat begrepp som kontrasterar det mot det
stängda biblioteket, men personallösa bibliotek betonar att vi
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går miste om något, det ställs mot ett annat alternativ, det
bemannade biblioteket.
Nu är det ju inte så att biblioteken är totalt personallösa,
utan det är den öppettid som biblioteken är utan personal
som åsyftas. Kritiker till det vi i Sverige kallar meröppet
menar dock att just nedskärning av personal är en risk med
införandet av detta koncept. I Biblioteksbladet nummer 8
2015 menar Per Hjalmarsson att fackförbunden borde väcka
opinion mot utbredningen av meröppna bibliotek då dessa
bereder väg för minskning av personal och bemannade öppettider. Han skriver att meröppet kan medföra ”långsiktigt
negativa konsekvenser för folkbibliotekets roll i närsamhället.”
Hur meröppna bibliotek på lång sikt kommer att påverka
verksamheten och andelen personal är svårt att spekulera i,
men i Danmark uppges ”de åbne bibliotek” ha använts som
incitament till personalnedskärningar, enligt en rapport från
Lunds universitet.1 Samtidigt talar de undersökningar som
gjorts för att meröppet inneburit mer arbete för personalen,
huvudsakligen med sådant som bokuppsättning och ordning
i biblioteket. Axiell menar i sitt produktblad om Meröppet
däremot att införandet av konceptet inneburit ”att personalen
fått mer tid till att vara ute bland besökarna och arbeta med
det digitala biblioteket”, samt mer verksamhet ute i samhället

som på förskolor och att det gett mer tid till planering och
aktiviteter. Just för att konsekvenserna inte är helt lätta att
överblicka finns det anledning att vara försiktig och att diskutera frågan fackligt. Vad finns det för garantier för att den
meröppna tiden inte börjar äta på de bemannade öppettiderna
längre fram? Är meröppet ett tecken på resignation från en
offensiv kamp för ökade resurser till biblioteken i form av krav
på ökade bemannade öppettider?
Vidare: Vad ger vi för bild av bibliotekarieyrket när vi talar
okritiskt om meröppet och benämner det som succéer? Ger
vi en bild av att bemanningen, bibliotekarien, inte är viktig i
sammanhanget? Vad är det fysiska rummet utan bibliotekarien? Måste vi istället lyfta fram andra aspekter av yrkesrollen
än bemanningen i det öppna biblioteket för att betona vikten
av professionen?
Användarna har rätt till sitt offentligt finansierade bibliotek. Stärker meröppet denna rättighet? Enligt rapporten
från Lunds universitet har införandet av meröppet motiverats
med just ökad tillgänglighet och att möjliggöra användandet
av biblioteket som mötesplats i närsamhället. Det finns
också de bibliotek som gör detta utan att anamma konceptet
meröppet fullt ut, som Garaget i Malmö, som föreningar och
privatpersoner kan låna och få tillgång till på kvällstid efter
ordinarie öppettider. Att öka tillgängligheten och att biblioteket blir mer av en mötesplats kan öka bibliotekets status
och relevans. Användarna blir delaktiga och får ta del av. Det
är bra. Men vilka bibliotek inför meröppet? I rapporten från
Lunds universitet undersöker författarna vilka gemensamma
nämnare som finns bland de bibliotek i Skåne som blivit
meröppna. De kommer fram till att det är landsortsområden,
med övervägande del villor, radhus och medelklassfamiljer.
Som en av de intervjuade bibliotekarierna uttrycker det i
rapporten: ”Det är vit medelklass skulle jag säga, det är väldigt
få invandrare, de flesta har det ganska bra, mycket villor,
ganska lite flerfamiljsbostäder.”2 En förutsättning som rapportens författare finner avgörande vid införande av meröppet är
förtroende, social kontroll och stark bykänsla. Kommunen ger
invånarna förtroende att förvalta biblioteket. Enligt rapporten
uppger de intervjuade bibliotekarierna att tilltron till att
det skulle fungera lika bra i urbana miljöer inte är lika stor.
Meröppet finns även i mer urbana miljöer i Sverige, men vad
signaleras om detta ”förtroende” framför allt ges till områden
med enfamiljshus och medelklassfamiljer (vilket också är fallet
i Danmark)? Du behöver också i regel vara över 18 år. Är de
som inte ingår i dessa kategorier inte att lita på nog för att få
samma tillgång till sitt bibliotek?
Våra frågor är både retoriska och ärligt menade. Vissa vet vi
inte svaret på, samtliga kräver att vi tänker efter. Vi välkomnar
en fortsatt diskussion om personallösa bibliotek.

Illustration: Stellan Klint.

1. Johansson, G., Lindberg, E. och Rivano Eckerdal, J. (2015).
Meröppna bibliotek: en verksamhetsform för alla?. Institutionen för
Kulturvetenskaper, Lunds universitet. Tillgänglig: http://lup.lub.lu.se/
record/5035199.
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ibid., s. 6.

Flickan Fatima, som väntade i två dagar på att vara först in på det nya biblioteket.
Foto: Monica Zak.

Fatima väntade i
två dagar
Hur har det gått med BiS insatser i
Västsahara? Monica Zak följer upp
projektet med en rapport från biblioteket i
flyktinglägret Bojador.
När nyheten spreds att ett bibliotek skulle öppnas i flyktinglägret Bojador började lilla Fatima hoppas. När hon hörde
att nu var biblioteket snart färdigt och skulle invigas började
hon vänta. I två dagar väntade Fatima utanför biblioteket. På
det sättet blev hon det allra första barnet och låntagaren som
besökte biblioteket.
När hon såg alla bokhyllorna med barnböcker ropade hon:
OOOHHH. Det är så man säger WOW på hassania. Det
gjorde många andra besökare också.

På en speciell hylla finns den senaste donationen av barnböcker på arabiska från den svenska organisationen BiS. Det
är spöksamlingen Den sjungande dödskallen som publicerats på
arabiska och innehåller mångas spökhistorier berättade just av
västsaharaflyktingar. Med vid invigningen av biblioteket var
Ahmed Fadel, en av berättarna som har en av sina spännande
historier med i spöksamlingen.
Vilken var den första boken Fatima började läsa? Spökboken på arabiska. När biblioteket varit öppet i en vecka har
man bara ett enda problem – för många besökande barn. Men
det har vi inget emot, tvärtom, mejlar den spanske författaren
Gonzalo Moure, som varit med under första veckan som
biblioteket Bojador varit öppet. Han är en av initiativtagarna
till organisationen Bubisher, som finanserar folkbiliotek,
bokbussar och böcker till flyktinglägren.
Mer om Bubisher finns att läsa på nätet och Facebook.
Monica Zak
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Bibliotekarier på väg till Aars folkbibliotek i Danmark.

På spaning efter framtidens
biblioteksrum
Sista etappen av årets Cycling for Libraries gick genom Danmark. Andrea
Hofmann berättar om en cykling genom ett danskt bibliotekslandskap
som präglas av självbetjäning, transmedia och en strävan efter ökad
delaktighet.
Text och foto: Andrea Hofmann
Öppna bibliotek och biblioteksprofessionen
Ungefär en tredjedel av de danska biblioteken är öppna efter
att bibliotekspersonalen har gått hem för dagen (i Sverige mer
känt och etablerat som Meröppet). Enligt en artikel i september
hade självbetjäningen ökat från 195 bibliotek år 2013 till 260
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bibliotek år 2014.1 I samma artikel redovisas att 61 procent
av bibliotekens öppna timmar 2014 var utan personal. Tine
Jörgensen, som är ordförande för de danska bibliotekariernas
1. http://www.dr.dk/nyheder/kultur/vi-laaser-os-selv-ind-personaleloese-biblioteker-boomer?utm_campaign=160915&utm_medium=kulturdaglig&utm_source=newsletter

fackförbund Bibliotekarforbundet, kommenterar detta med
oro för barnen som inte kommer in (åldersgränsen är 15 år),
bekymrad för de äldre som inte klarar av självbetjäningstekniken och för studenterna som inte får den vägledning från en
bibliotekarie som de skulle behöva.
Ett exempel på Öppna bibliotek är Aalborgs bibliotek
som vi besökte under Cycling for Libraries i september
2015. Aalborg är en universitetsstad på Jyllands västkust och
är Danmarks tredje största stad med ca 125 000 invånare.2
Biblioteksorganisationen består av ett huvudbibliotek, 13
lokala bibliotek och tre bokbussar. Nästan alla bibliotek har
självbetjäning utan personal (förutom Farstrup bibliotek och
Bokbussarna) vilket i siffror innebär att biblioteken tillsammans har 1 182,5 öppna timmar i veckan, varav 421,5 med
personal och 761 utan personal. Enligt bibliotekets undersökning 2013 använder 60 procent biblioteket oftare sen det blev
öppet efter öppettiderna, 45 procent upplever ingen skillnad
från när de besöker ett personalöppet bibliotek och 35 procent
föredrar att besöka biblioteket under bemannade timmar.
Sedan 2010 har antalet anställda bibliotekarier på danska
bibliotek minskat med 12 procent på grund av besparingar på
totalt 7,5 procent av bibliotekens budget sedan 2010 (2010
var det 2 112 bibliotekarer anställda, 2014 var antalet nere på
1 850).3 Men det intressanta är att biblioteksledningen istället
valt att anställa personer med annan akademisk bakgrund, som
socionomer, litteraturvetare, IT-pedagoger med flera, istället
för bibliotekarier. Detta var också något som diskuterades
flera gånger under Cycling for Libraries – vilka kompetenser
som behövdes på bibliotek och som var svåra att få tag på
hos bibliotekarier, och att det innebar att en annan profession
valdes istället.
Transmedia
En spaning som jag återkommande stötte på när vi cyklade från
Fredrikshavn på norra Jylland till Aarhus på södra västkusten
var närvaron av transmedia. Både i rummet men också i aktiviteterna som bibliotekspersonalen anordnade. Trans betyder
”att gå bortom, gå över” och Transmedia i sin tur betyder att
en berättelse återges eller återberättas i olika mediala kontexter
och format. Vilket har blivit aktuellt i den tid vi lever i där
medier remixas allt mer. Exempel på transmedia är podcaster
som blir böcker, så som En varg söker sin podd eller Instagramkontot Svart Kvinna som i höst släpptes i bokformat som
antologi. Eller Athena Farrokhzads poesisamling Vitsvit vilken
hon läste in som pod på webbplatsen podpoesi.se och som
hösten 2015 blev till pjäs på Unga Klara i Stockholm, och
barnklassikern Pippi Långstrump som blivit spel.
På Viborgs bibliotek drev de en aktivitet kallad StoryLab
som vi hade möjlighet att testa på. StoryLab är ett projekt i

2. https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85lborg.
3. http://www.dr.dk/nyheder/kultur/vi-laaser-os-selv-ind-personaleloese-biblioteker-boomer?utm_campaign=160915&utm_medium=kulturdaglig&utm_source=newsletter.

Emma Catiri från Italien och Urpo Nylander från Finland vilar mellan cykelturerna.

samarbete med skolan, som handlar om att de unga ska få
multimediala kompetenser genom att remixa olika medier och
berättartekniker. Det som de presenterade för oss när vi var
där var en workshop som de gjorde tillsammans med barn.
Bibliotekarien läste högt ur en saga och sedan fick barnen
bygga karaktärerna från sagan med legobitar.
På nästan varje bibliotek vi besökte fanns det en spelhörna
och/eller ett makerspace. Spelhörnan kunde se ut på olika
sätt, några bibliotek hade satsat mer på spel än andra, men
det kunde vara tillgång till olika brädspel, möjligheten att
spela playstation på biblioteket, speldatorer och flipperspel.
Att aktivt ge tillgång till olika typer av spel var uppenbart.
Dokk1 i Aarhus hade till och med en nostalgihörna där du
kunde spela Mario Bros med ordinarie konsoler på en TV från
90-talet.
Att synliggöra transmedia i biblioteksrummet, eller helt
enkelt medier bortom normen, är ett sätt, tycker jag, för biblioteken att välkomna fler medier och framförallt användarna
av medier till sig. Det blir också ett sätt att lära ut kunskap
om olika medier. Det här är en annan kunskap, ytterligare en
berättelse.
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Kö utanför Dokk1 i Aarhus, Danmark.

Det stora delaktighetsprojektet
I juni 2015 invigdes Dokk1, Aarhus nya stadsbibliotek. Dokk1
är också ett delaktighetsprojekt som sträcker sig över 10 år.
Och det var också årets Cycling for Libraries slutdestination
efter att ha cyklat över 700 kilometer genom tre skandinaviska
länder.
Dokk1 är antagligen det största biblioteksprojektet i
skandinavisk bibliotekshistoria, om inte
annat utifrån
den process de valt att använda sig av. Allting har gjorts av
kunskapsbanker skapade utifrån delaktighetsprocesser. Från
vad det skulle heta till vilka informationsdisker de skulle ha
och var dessa skulle vara placerade. Många har varit inblandade: medborgare, personal, arkitekter, användargrupper,
kommunens förvaltningar, politiker, barn, samarbetspartners
och rådgivare. I olika mängd och på olika sätt har dessa blivit
inbjudna att tycka till om olika saker om det nya biblioteket.
Om både små och stora saker. Bland annat har de haft workshop i att skapa prototyper, testat informationsdiskar, provsuttit möbler, utvecklat namnet och identiteten tillsammans.
Utifrån detta har de tillsammans kommit fram till ett antal
kärnvärderingar för biblioteket Dokk1:
–– Medborgaren är en nyckelfaktor
–– Livslångt lärande och känsla av gemenskap
–– Mångfald, samarbete och nätverkande
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Kultur och evenemang
Skapa broar mellan medborgare, teknologi och kunskap
Flexibel och professionell organisation
Hållbar ikon för Aarhus

När vi kommer dit en torsdag kväll är biblioteket tomt på folk
och rummet som är stort och luftigt och i betong upplevs kallt
och ödsligt. Biblioteket är placerat i hamnen så utanför har vi
en utsikt över kranar och lastbåtsfartyg. Längre bort i hamnen
byggs nya bostadsområden, dyra och exklusiva med havsutsikt. Det påminner mig om Västra Hamnen i Malmö, där det
under mer än femton år byggts upp en helt ny stadsdel, och
om Helsingörs bibliotek på Själland i Danmark, som också
valde att placera sitt nya bibliotek i hamnen. Från industri till
kultur och kunskap.
Nästa dag kommer vi dit på förmiddagen för att få en
fördjupad rundtur och rummet är inte alls lika ödsligt för
nu när det är människor överallt – studenter som pluggar,
familjer som tar del av aktiviteterna i barnhörnan och en klass
skolungdomar som tagit över ”Gaminggatan” där du kan spela
olika spel. Plötsligt blir saker och tings placeringar självklara
val och det känns som att rummet ändå har plats kvar att
utveckla sig på.

Folkets bibliotek
och professionens
ansvar
Hur arbetar bibliotek idag med ideella
krafter och iniativ i lokalsamhället? Leif
Larsson rapporterar från BiS seminarium
på årets Bok- och Biblioteksmässa som
handlade om detta.
Text: Leif Larsson
BiS anordnade ett mycket välbesökt och givande seminarium
på årets Bokmässa, med ovanstående rubrik. Moderator var
Ulla Forsén från Folkbibliotekens vänner. Övriga medverkande var Mattias Reuterberg, bibliotekarie på Biskopsgårdens bibliotek, Ewa Skogslund, bibliotekarie på Rosengårds
bibliotek och Randi Myhre och Gülüzar Tuna från Biblioteksvännerna i Biskopsgården.
Inledningsvis konstaterade Ulla att det är mer vanligt med
frivilligarbete inom så kallade fria kultursektorer. Men runt
sekelskiftet skedde ett paradigmskifte i biblioteksvärlden. Då
släpptes frivilliga krafter in på biblioteken. Något som tidigare
hade varit helt otänkbart. Enligt Ewa berodde den förändrade
inställningen dels på att behoven hos brukarna hade förändrats, dels på att biblioteken blev mer medvetna om värdet av
att ha en dialog med brukarna.
Som en konsekvens av detta anordnas nu på många
ställen exempelvis läxhjälp och olika former av språkcaféer,
bland annat i Rosengård och i Biskopsgården. Hos de senare
sköter Röda Korsets ungdomsavdelning och Mattecentrum
den verksamheten, medan Rosengårds bibliotek har valt att
själva vara mer direkt involverade. Självfallet är det viktigt att
volontärerna är lämpade för sitt uppdrag. Till exempel måste
en läxhjälpare verkligen klara av att hjälpa till med läxorna.
Ewa framhöll att de måste få en introduktion. Därför har de

Sittande från vänster; Ulla Forsén, Randi Myhre, Mattias Reuterberg, Ewa Skogslund och Gülüzar Tuna. Foto: Malin Wiklander.

i Rosengård ett cirka 20 minuters samtal innan första gången
med volontärerna, där de bland annat lär sig utrymningsvägar,
informeras om sekretess med mera. Det är också viktigt att
förankra verksamheten i personalen, och att samråda med
facket, innan en startar upp, påpekade Mattias.
Enigheten var stor avseende att volontärer inte ska utföra
ordinarie personals arbetsuppgifter, att det är viktigt att ha en
tydlig rollfördelning, och angeläget att klara ut vad en har för
förväntningar på varandra. Mattias menade att de frivilliga
ses som representanter för institutionen och att det därför är
viktigt att de delar dess värderingar. Gülüzar såg sig själv som
en länk mellan personalen och brukarna, och som de senares
”ögon, öron och mun”. Randi uppmanade till att samarbeta
i referensgrupper, gärna mångspråkiga, i lokalsamhället. De
kan vara rådgivande, komma med litteraturtips, bistå med
praktisk hjälp etcetera.
Någon i publiken undrade vad det är för vinster med
volontärsverksamheten. Och hur en ska tänka om en vill börja
med något liknande? Det är utvecklande både för frivilligarbetarna själva och för mottagarna. Den kan inspirera personalen,
och öka engagemanget och delaktigheten i stadsdelen. Mattias
tyckte att det är värdefullt att ta tillvara den entusiasm och
input som en får. Ewa ansåg att en skulle våga prova nya idéer,
även om en tycker att en egentligen inte har resurser. Gülüzar
tyckte att biblioteken skulle våga ta emot hjälp. Randi ansåg
att en skulle uppmana brukarna att bidra mer för att det finns
mycket kunnande hos dem som inte tas tillvara.
Förhoppningsvis blir detta stimulerande samtal startpunkten för en fortsatt diskussion om ideella krafters möjligheter att bidra till att folkbiblioteken utvecklas i samklang
med närsamhället.
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Med Perec på
biblioteket
Hur kan vi använda George Perec för att få
syn på biblioteksrummet? Karin Lindström
gjorde för några år sedan en Perecinspirerad studie på Lunds stadsbibliotek
där hon observerade människor och rum.
Här publicerar vi ett utdrag från Karins
anteckningar tillsammans med en nyskriven
reflektion över studien.
Text och bild: Karin Lindström
Georges Perec var en fransk filmmakare och författare född i
Paris 1936. En vän som var arkitekt gav Perec uppdraget att
skriva Species of Spaces and Other Pieces, där Perec introducerar
ett antal övningar. I bokens avsnitt ”The Street” skriver han:
Note down what you see. Anything worthy of note
going on. Do you know how to see what’s worthy of
note? Is there anything that strikes you?
Nothing strikes you. You don’t know how to see.
You must set about it more slowly, almost stupidly. Force
yourself to write down what is of no interest, what is most
obvious, most common, most colourless. (s. 50)

Efter att ha läst ”The Street” begav jag mig den 29 november
2010, klockan 17:50, till Lunds stadsbibliotek för att utföra
min egen studie som en del av en uppgift på Arkitektskolan, år
1. När jag i efterhand tittar på studien ser jag den som ett sätt
att observera och beskriva vad som finns och sker på platsen,
att beskriva det självklara för att på så sätt att upptäcka vad
som verkligen är där. Det är ett verktyg för att se det rumsliga
men också det sociala och relationen där emellan. På samma
gång som anslaget är relativt neutralt med syfte att fånga ”allt”
blir det också mycket personligt. Studien skapar en medvetenhet kring vad som finns och pågår runt omkring oss och
i vilka rum detta utspelar sig, en precis undersökning i skala
1:1.
När jag läser vad jag har skrivit slår det mig också att jag
saknar många de reflektioner, gissningar och associationer som
enligt Perec skulle ingå i studien: ”The people in the streets:
where are they coming from? Where are they going to? Who
are they?” (s. 52). Att jag har utelämnat detta tror jag beror på
den aldrig sinande strömmen av människor, händelser, ting

och rum att beskriva. Samtidigt kan jag nu fem år senare läsa
in några personliga associationer i mina anteckningar, som i
beskrivningen av Arne Jacobsenstolarna. Jag fastnar vid dem
eftersom en liknande stol fanns i mitt barndomshem. Jag
känner det där tyget, vet hur det kliar mot huden när jag sitter
på det i shorts och just av den anledningen vill jag tro att
texten hade sett annorlunda ut om någon annan hade skrivit
den.
Trots att mina beskrivningar mestadels bara består av färg
på kläder, åldersgrupp och kön (som jag tolkar dem) vågar jag
tro att mina anteckningar ger en glimt av vilka personerna i
min studie faktiskt är. Observationen gör inga anspråk på att
fånga sociala strukturer på ett mer övergripande plan, men
genom att beskriva vad de gör i rummet och i sammanhanget,
här och nu, närmar jag mig biblioteksrummet som ett socialt
rum.
Att min studie saknar spekulationer kring var människor
kommer ifrån, vilka de är och vart de är på väg visar även på
något mer som jag tycker är intressant med platsen, biblioteket. Upprepade gånger har jag funderat kring fenomenet
bibliotek och vilken unik funktion det fyller i staden som ett
av få närmast kravlösa offentliga inomhusrum. Ingen frågar
var jag kommer ifrån och jag behöver ingen agenda. För mig är
biblioteket något att lokalisera i en ny stad. Jag kommer ihåg
hur jag en regning dag i London med huvudvärk och utan
någonstans att ta vägen tog min tillflykt till British Library
för ett toalettbesök, en kaffe och ett varmt ställe att pausa på.
Inget tvång att köpa eller andra krav att uppfylla.
Jag tycker att min Perec-studie från Lunds stadsbibliotek
tydliggör just några av bibliotekets viktiga kvaliteter och
funktioner utöver möjligheten att låna. Den får mig också att
fundera kring var annars den specifika situation jag bevittnade
och befann mig i skulle ägt rum. Var annars erbjuds (ganska)
offentliga toaletter, studieplatser för fler än de som är studenter,
schackbräden, tidningsläsning, café och en varm plats när det
är tolv minusgrader ute? Var annars hade jag gjort min studie
och var kan en läsa tidningen på finska? Var annars hade vi alla
befunnit oss under samma tak, i samma rum, i Lund, den 29
november 2010, klockan 17:50?
Litteratur
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I min hand håller jag ett nummer av tidskriften Hennes från
den 26 september 1966. Omslagsbilden avslöjar att det ska
handla om bibliotek och ”biblioteksmode”. Redan i reportagets
rubrik som lyder ”För en skön höst” ger en hint om möjlighet
till givande kontemplation och mysig läsning om man tar sig
en tur till biblioteket där det finns kunnig personal som kan
ge spännande tips inför den stundande långa vintern.
Pedagogiskt har man i reportaget inflikat hur fiffigt det
är använda bibliotekets alla resurser. Så här beskrivs ett
biblioteksbesök: ”Också när det gäller läsråd i största
allmänhet står bibliotekarierna till er tjänst. Ni ska inte
bry er om att se ser flitiga och upptagna ut där de sitter
vid sina informationsdiskar. De sitter där för er skull. De
väntar faktiskt på er. Så stör dem bara. Framför era önskemål
och de hjälper er tillrätta bland hyllmeterna. Ni behöver
alltså inte känna till vare sig författare eller titel – bara
delge dem er allra innersta bokönskan, den som ska förgylla
era mörka höstkvällar.”
Tanken slår mig att kanske var det just så här läsfrämjande arbete kunde te sig för så där ett halvt sekel sedan.
Och kanske kan vi ännu idag ta till oss lite av det glada
budskapet att förgylla mörka höstkvällar med lite givande
läsning. Tonen är genomgående positiv och bibliotekarierna
beskrivs som vänliga och snälla. Fotomodellerna i tidningen,
som här iklätts rollen av att vara pigga bibliotekarier, bär
chicka Mary Qvant-inspirerade, OP-mönstrade klänningar och
korta kjolar i klara färger. Det finns inte ett spår här av
den sura bibliotekarietanten med stram dräkt, glasögon och
knut i nacken. Nej här är det nya tongångar som gäller.
Genom det nya hippa modet ser man en chans att visa en öppen
attityd till biblioteksbesökarna, alla är välkomna, och detta
var förstås något som låg i tiden. Folkhemsandan var fortfarande djupt förankrad och till mindre vana biblioteksbesökare ger man följande beskrivning: ”Ett stadsbibliotek är en
underbar inrättning – ett ställe där vi alla är välkomna, där
man bara vill att vi ska trivas. Här finns underhållning för
många långa kvällar… Och här finns folk som med förtjusning
griper sig an ens problem.”
Lite längre fram i reportaget visas mycket riktigt en bild på
en kvinna i en tjusig klänning som står framför en gigantisk
kortkatalog. Under bilden kan man läsa: ”Kortkatalogerna är
många och imponerande. Men för all del, låt dem inte avskräcka
er. De är lätta att hitta i – och det är ordning och reda.”
Med andra ord, på biblioteket har man koll. Dessutom får man
en kortfattad beskrivning av hur hela SAB-systemet fungerar!
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När det gäller just detta kanske vi idag kan tycka att ambitionsnivån är ganska hög gentemot de tilltänkta läsarna och
besökarna då en veckotidning som Hennes med så kallat ”lättsmält” innehåll ger en så ingående beskrivning av hur litteraturen är strukturerad. Men samtidigt avslöjar det också
journalistens syn på läsarna och deras ambition men också på
bibliotekarierna. Man vill kort och gott förmedla hur fantastiskt bra och praktiskt det är på ett bibliotek.
Nu ska man ha i minnet att på 1960-talet var vintrarna fortfarande bistra och snörika och att detta var en tid långt
innan växthuseffekten med alla sina apokalyptiska klimatförändringar och naturkatastrofer skulle lägga sordin över
vår förgängliga värld. Det var också långt före internet,
läsplattor och diverse poddar och mycket var på olika sätt
annorlunda än i dag. Att fysiskt besöka ett bibliotek var i
högsta grad en förutsättning om man skulle kunna använda dess
resurser och information. Men modereportaget i biblioteksmiljö avslöjar också något annat, nämligen att bibliotekarier
som yrkesgrupp ibland kanske har förutfattade meningar om sig
själva?
Vi behöver faktiskt inte vara varken torra och förlästa typer
eller tilldela oss ett attribut som diskret intellektuella
personer iklädda stillsamt trista färger, utan ibland kan
vi vara både färgstarka och spontana. Kanske är en del av
problemet att de fördomar, myter och stereotyper som vi känner
oss stigmatiserade av till viss del närs av bibliotekarierna
själva. Mycket handlar det nog om också om hur bibliotekarierna tror att allmänheten ser på dem. Att man kanske måste
vara lite av ”tråkig bibliotekatrietyp” för att bli tagen som
seriös i sin yrkesroll? Detta reportage från Hennes som är
en tidskrift som sedan länge gått i graven visar något helt
annat. Att de som jobbar på bibliotek både kan vara trendiga
och spännande, och framför allt att vi måste jobba på att ta
mer plats.
(P.S. I Svensk biblioteksförenings hundraårsskrift Till det
mänskliga ordets trygga beredskap och värn, s. 121, kan man se
hur Gudrun Sjödén tänkte sig en kvinnlig bibliotekarie 1998.
Se också BHS-uppsatsen Du ser inte ut som en bibliotekarie,
av Birgitta Lagerqvist och Christina Larsson, 2007.)

Röda Lina
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Folkbiblioteket som absolut,
relativt och relationellt rum
Som en samhällelig institution befinner sig biblioteket i ett samhälleligt
rum. Detta rum präglas av olika socioekonomiska strukturer vilka även
utgör förutsättningar för bibliotekens verksamhet. Jennie Gustafsson
anser att det därför är nödvändigt att se till det omgivande rummet
biblioteket befinner sig i för att komma fram till hur, och med vad,
biblioteket kan arbeta.
Text: Jennie Gustafsson
Illustration: Balsam Karam
För min masteruppsats i bibliotek- och informationsvetenskap vid Lunds universitet undersökte jag hur folkbibliotek
kan vara en del av en stadsutveckling, mer specifikt hur folkbiblioteket och mötesplatsen IdéA Drottninghög i Helsingborg förhåller sig till den stundande stadsdelsomvandlingen
i närområdet som utgörs av flera miljonprogramsområden.1
Mitt intresse omfattade delvis hur en eventuellt exkluderande
stadsutveckling, med möjlig gentrifiering och bortträngning
som följd, tolkas av de som arbetar på eller med biblioteket.
Resultaten visade på en spänning; biblioteket tolkas som en
trygg plats med låga trösklar dit alla är välkomna, samtidigt
som biblioteket ses som en del av en nödvändig stadsutveckling så som den presenteras av stadsplanerarna. Alltså existerar
en syn på stadsutveckling som verkar exkluderande, då denna
syn normaliserar en stadsomvandling som kan leda till att
de boende tvingas flytta, samtidigt som biblioteket tydligt
vill involvera sina besökare i sin verksamhet och i samhället.
Uppsatsen pekar på den komplexa relation som finns mellan
folkbibliotek och deras omgivningar, och jag presenterar här
en förståelseram för hur biblioteksrummet och dess omkringliggande rum kan diskuteras.
Kulturgeografen David Harvey beskriver begreppen det
absoluta, det relativa och det relationella rummet, vilka bidrar
till en komplex förståelsematris för rum.2 Genom att applicera
dessa begrepp på biblioteksrummet och dess omgivande rum

1. Gustafsson, J. (2015). Kittel, hjärta eller nav: en kritisk diskursanalys
av ett folkbiblioteks stadsdelsutvecklingsuppdrag. Masteruppsats. Lunds
universitet, Institutionen för kulturvetenskaper. Masterprogram ABM.
2. Harvey, David (2011). Tidrum och världen. I Harvey, D. Ojämlikhetens nya geografi: texter om stadens och rummets förändringar i den globala
kapitalismen. Stockholm: Atlas, s. 21–51.
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synliggörs maktrelationer i rummen, likväl som de förutsättningar bibliotekspersonalen möter i sitt arbete.
Som absolut rum definieras biblioteket av sin mätbara
lokalisering. Antalet lån och besökare är mätbara, likväl som
arbetstimmar. Närområdet som ska nås av bibliotekets tjänster
är tydligt geografiskt avgränsat och präglat av demografisk
fakta såsom befolkningsantal, inkomstuppgifter och förvärvsoch utbildningsnivå. Det abstrakta rummet är utestängande,
exempelvis osynliggörs de människor som befinner sig i
närområdet men som inte mäts i demografisk fakta. Idag kan
sådana människor tänkas tillhöra ett antal grupper, så som
papperslösa och EU-migranter.
Som relativt rum präglas biblioteket av processer och tidsliga
aspekter, det vill säga specifika historiska förutsättningar, och
begreppet som här används är relativt tidrum. Det mätbara
blir här mer komplicerat. Vad innebär till exempel fallande
utlåningssiffror om beståndet samtidigt minskar? Och vad
innebär ökande besökssiffror om dessa besökare framförallt
tillhör en ekonomiskt starkare socioekonomisk grupp? Hur
sammanfaller det med biblioteksverksamhetens målsättning
att nå alla i samhället? Det tidrumsliga begreppet bidrar här
till att belysa kulturpolitiska prioriteringar och utmaningar.
Sett till bibliotekets omgivande rum går det att med det
tidrumsliga begreppet diskutera demografiska förändringar;
hur påverkar ökade inkomstskillnader och ökade antalet
nyanlända i kommunerna möjligheterna för biblioteksverksamheten, vilka ryms inte i statistiken och hur når vi egentligen ”alla”? Här spelar alltså nationella politiska och internationella förändringar roll för hur bibliotekets omgivande
rum utvecklas. Även kulturpolitiken och kulturbegreppets
förändrade status påverkar rummets utveckling; från att ha ett
värde i sig självt anses kultur bidra till ekonomisk utveckling i
form av tillväxt eller ökad attraktion hos städer. Här blir bibliotek delaktiga i skapandet av attraktiva kulturella nav, så som
Väven i Umeå, och bidrar då till den globala konkurrensen
mellan städer om investeringar och kapital. Vidare definieras
biblioteksverksamheten utifrån det relativa tidrumsbegreppet
inte av dess lokalisering eller mätbara tjänster, utan snarare av
varje besökares informationsbehov och möte med biblioteket;
en förskoleelevs behov är inte detsamma som vad en pre-SFI
student behöver. Därför sätter det relativa tidrumsbegreppet
fokus på å ena sidan den mångfald som biblioteken möter i
det omgivande samhället och å andra sidan den mångfald som
bibliotekens utbud bör utgöras av.
Som relationellt rum präglas biblioteksrummet och dess
omkringliggande rum av en väv av immateriella flöden.
Exempelvis påverkar historien om och minnet av folkhemsåren det nostalgiska skimmer genom vilket många betraktar
biblioteken, samtidigt som många andra minnen från världens
alla hörn idag är med och definierar biblioteksrummen runt
omkring i landet. Parallellt präglas bibliotekets omgivande
rum av olika minnen, men även olika politiska idéer. Här är
av vikt att belysa vilka minnen och idéer som blir dominerande i omskapandet av det omgivande rummet. Till exempel

när miljonprogrammens bostadsbestånd de kommande åren
nu ska renoveras, vilka kollektiva minnen och erfarenheter
tas tillvara och är med i skapande av de nya stadsrummen?
Den av det absoluta rumsbegreppet avgränsade kommunen
fylls här både av politiska målsättningar, minnen och eventuellt motstridiga berättelser, erfarenheter och drömmar
hos de boende. Det relationella rumsbegreppet belyser den
motstridiga roll biblioteket kan få i en sådan situation, som
en företrädare för kommunens intressen likväl som för ”alla”
människor som befinner sig i kommunen.
Inget av begreppen bör anses vara överordnat det andra
utan de bidrar med en helhetlig och dialektisk förståelse av
biblioteksrummet och dess omgivande rum som präglade
av abstrakta, relativa och relationella aspekter. Biblioteket är
sina väggar, sina omkringliggande gator, torg och bostäder,
men biblioteket är också präglat av internationella politiska
skeenden, nationell kultur- och bostadspolitik och stadsplanering men också de människor som besöker biblioteket, deras
behov, minnen och drömmar.
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En personlig handbok i konsten att intervjua barn
Att intervjua barn är ett sätt att få kännedom om och ta
tillvara på barns perspektiv på biblioteksverksamhet. Lena
Lundgren har läst Ylva Mårtens bok Vad säger barnen? (Atlas
förlag 2015), en innehållsrik och personlig handbok såväl som
kritisk granskning.
Text: Lena Lundgren
Ylva Mårtens bok Vad säger barnen? har ett ovanligt upplägg.
Den handlar, enligt baksidestexten, om ”konsten att intervjua
barn” och är ”en handbok, en kunskapsbank och en praktisk guide”. Eftersom jag i många år har varit intresserad av
barns rättigheter och barns perspektiv, därmed också av barns
synpunkter på biblioteken, tog jag mig an boken med stora
förväntningar. Det finns ganska litet skrivet hur man intervjuar barn i en bibliotekskontext (se dock nedan) och det är
också för övrigt ont om handböcker om hur man kan samla in
barns åsikter och synpunkter på verksamheter. Flera handledningar finns om intervjuer med barn i personliga och känsliga
situationer, som hos polisen, socialtjänsten och liknande, men
den typen av intervjuer är ju inte aktuella på ett bibliotek.
Ylva Mårtens har i många år varit journalist på Sveriges
Radio och bland annat varit programledare för programmet
”Barnen” i P1 och flera andra programserier. Hon har också
tagit initiativet till ”Barnens romanpris”, likaledes i P1. En röd
tråd i hennes journalistarbete har varit en strävan förmedla
barnens egna röster i olika ämnen och situationer. Hon har
lagt ner stor möda både på att fånga upp intressanta teman,
att skapa en yttre form för intervjun, som underlättar för
barnen att säga det de vill och att redigera och återge det på ett
respektfullt och rättvisande sätt.
Knappt hälften av den lilla tjocka behändiga boken kan
också beskrivas som en handbok i konsten att intervjua barn.
Även om syften och sammanhang är olika i radion och på
biblioteket, finns här kunskaper och erfarenheter att lära av.
Ylva Mårtens beskriver personligt och lättläst med många
exempel ur sin praktik hur en intervju kan genomföras,
inklusive förberedelser, val av frågor, inspelning, redovisning
och återkoppling. Mårtens betonar att gott om tid krävs i alla
moment. Och en mycket viktig del handlar om etiska frågor
som förhållningssätt, känsliga ämnen, respekt för barnet och
rent juridiska frågor. Här finns mycket matnyttigt även för
biblioteksanställda. En viktig skillnad är dock att vi på biblioteken ofta behöver analysera barnens utsagor för forskning
och utvärdering. Det är inte aktuellt i radion och alltså en
aspekt som Mårtens inte tar upp.
Men sedan övergår boken i ett slags granskning av Ylva
Mårtens egen yrkesverksamhet på radion. Det är överraskande
men inte ointressant. Hon synar kritiskt sina egna, redaktionens och kollegors programupplägg och intervjuer och återger
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goda exempel, men beskriver också tillkortakommanden. De
sistnämnda handlar ofta om att den vuxne intervjuaren har
tagit för stor plats eller inte visat tillräcklig respekt för barnet.
Mårtens visar upp ett exempel på ”en lärande organisation”
där resultaten kontinuerligt diskuteras och där slutsatser dras
för det fortsatta arbetet. (Det är dock lite oklart hur mycket
av detta som diskuterats på redaktionerna under åren och hur
mycket som är Mårtens egna reflektioner i efterhand.) Särskilt
intressanta är de inslag där hon söker upp barn som hon har
intervjuat flera år tidigare och frågar om deras upplevelser av
intervjun. Läsaren får intryck av en ärlig och modig självrannsakan.
Boken avslutas med ett kapitel kallat ”Barnet i mig” med
några av Ylva Mårtens egna barndomsminnen som kan sägas
ge en bakgrund till hennes yrkesval och hennes eget intresse för
att ge barns röster utrymme i radion. Sammantaget är det en
innehållsrik bok som spänner över flera separata men näraliggande ämnen. Citaten kunde kanske ha sovrats och i vissa fall
ersatts av sammanfattningar, särskilt av de intervjuade vuxna
(forskare, kollegor), men många avsnitt i boken ger mycket
att fundera över och diskutera i till exempel en personalgrupp.
Behovet av en bok som sammanställer olika metoder för hur
man intervjuar barn och samlar in och analyserar synpunkter
från barn på just bibliotek är stort!

Mer om barn och bibliotek

Det finns en del andra texter om samtal och intervjuer med barn
för olika ändamål i ett bibliotekssammanhang eller med direkt relevans för biblioteken. Den mest utförliga och forskningsinriktade är
kapitlet ”Forskning om barn – intervju” av Barbro Johansson i Att
involvera barn i forskning och utveckling (red. Barbro Johansson och
MariAnne Karlsson, Studentlitteratur 2013). I den antologin finns
flera kapitel om angränsande frågeställningar. Margaretha Ullströms
Samtal på bibliotek (BTJ 2005) tar upp referenssamtalet med barn
och ungdomar. I Norrvikens bibliotek – ett bibliotek i småbarnshöjd
av Lena Lundgren beskrivs en fokusgrupp med 4–5-åringar på Norrvikens bibliotek i Sollentuna. Avsnittet ”Fokusgrupper” av samma
författare i Ett steg till! (Regionbibliotek Stockholm 2009) handlar
om hur man kan använda fokusgrupper i bibliotekssammanhang,
även med ungdomar. Finns det fler, är artikelförfattaren tacksam för
uppgifter om det.
Illustration nästa sida: Balsam Karam.
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Inbjudan till BiS
årsmöte 2016
Föreningen Bibliotek i Samhälle håller årsmöte i
Malmö lördagen den 12 mars, kl 11–17. Lokal:
Lunds Ungdoms- & Hemgård, Kiliansgatan 11, Lund.
11–12 och 14.30–17: årsmötesförhandlingar.
12–13: lunch.
13–14.30: Salong! Tema: Det kreativa biblioteket och
biblioteksrummet. Med inspiration från höstens två
nummer av bis bjuder vi in till diskussion om våra
biblioteksrum, de aktiviteter de rymmer och hur de
utvecklas. Mer information kommer.
Anmäl deltagande Christian Forsell, christian_forsell@
telia.com. Skriv om du vill äta lunch på biblioteket
och om du vill följa med och äta middag efteråt!
Välkommen!
Styrelsen

Dagordning för årsmötet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Val av mötesordförande, mötessekreterare och
justerare
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
Fastställande av dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015
Ekonomisk rapport, bokslut och revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassören
Tidskriften
Verksamhetsplan 2016
Motioner. Ev. motioner läggs ut på BiS hemsida
Fastställande av budget för 2016
Fastställande av medlems- och prenumerationsavgifter för 2017
Val av ordinarie styrelseledamöter på 1 år
Val av suppleanter på 1 år
Val av kassör på 1 år
Val av två revisorer på 1 år
Val av valberedning på 1 år
Övriga frågor
Mötets avslutande
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Stöd det läsfrämjande arbetet i
Palestina! BiS startar insamling till
palestinsk läsfestival
Föreningen BiS har en lång tradition av internationellt engagemang och nu fortsätter föreningen sitt
arbete med att stödja projekt som ger barn böcker
och stimulans att läsa. BiS har inlett ett samarbete
med Yafa Cultural Center, ett bibliotek och kulturcenter beläget i Balata Refugee Camp, som ligger
strax utanför Nablus på Västbanken. Balata-lägret är
ett av de flyktingläger som grundades av FN för att
hysa den stora mängd palestinier som drevs på flykt i
samband med den israeliska statens grundande i slutet
av 40-talet. I Balata-lägret bor cirka 30 000 personer,
på en väldigt liten yta.
På Yafa Cultural Center arbetar volontärer med att
ge områdets barn och ungdomar tillgång till litteratur
och läsning samt en mängd kulturaktiviteter, till
exempel dans- och teatergrupper, författarbesök och
radio- och videoproduktion. De gör ett viktigt arbete
i att stärka de palestinska barnens och ungdomarnas
läskunnighet och kulturella identitet, och ger dem
redskap för att uttrycka sig själva och sin situation i
olika konstnärliga eller dokumentära former.
Förutom det dagliga arbetet på Yafa Cultural Center
planerar centret inför en läsfestival som ska äga rum i
början av april nästa år, under den nationella palestinska läsveckan. Festivalen kommer samla människor
i alla åldrar i Nablus för olika aktiviteter som stimulerar
till läslust och visar på läsningens betydelse i samhället.
Utöver händelserna i Nablus, dit det också går bussar
från närliggande samhällen (till exempel Jenin, Ariha,
Toubas och Toulkaram) planeras också läsaktiviteter i
traktens skolor. Finansieringen av läsfestivalen är beroende av bidrag från föreningar och privatpersoner och
BiS har beslutat sig för att använda sin solidaritetsfond
för att hjälpa till att förverkliga projektet.
Var med och stötta den palestinska kampen för
litteratur och läsning, ge ditt bidrag till Yafa Cultural
Centers läsfestival!
BiS styrelse
Sätt in ditt bidrag på BiS PG-konto 335316-6
och märk inbetalningen med "Solidaritetsfonden/
Palestina"!
För att läsa mer om bibliotek, arkiv och informationsverksamheter i Palestina, se bis 3/2014 och
3/2015 eller organisationen Librarians and Archivists
with Palestine (http://librarianswithpalestine.org/).

Jan Gustafsson
in memoriam
Den tredje oktober avled Jan Gustafsson, 85 år gammal.
BiS historia omspänner hittills 46 år. Jan var med om
de flesta. Under några år var han föreningens kassör och
också den som ajourförde tidskriftens register.
Efter Biblioteksskolan i Solna, 1969–70, fortsatte Jan
sitt engagemang i BiS i lokalgruppen i Skellefteå. Jan
blev snart biträdande bibliotekschef. Det hindrade inte
honom – bisaktivisten – från att avge en kritisk rapport
i bis (19/1972) om kommunens starke man: ”ett typiskt
exempel på det mygel som multiordföranden Torsten
Tegby ägnar sig åt”.
Jan arbetade fram till pensionen 1995 i Skellefteå.
Därefter flyttade han till Stockholm, för där bor livskamraten Birgitta, som han träffade på ett av BiS sommarläger.
Jan började sitt yrkesliv som lärare i Skinnskatteberg.
Och dessförinnan studerade han i Uppsala. En av studiekamraterna var PO Enquist: ”känd för att vara bra på
höjdhopp. Själv var jag bra på längdhopp”, skriver Jan.
Jan var lågmäld, klok, eftertänksam och underfundig.
Han skrev då och då i bis, till exempel den matematiskt
baserade novellen ”Kaos och negativ lånetid”, antagligen
för svår för bis läsekrets att helt ta till sig (4/1996).
I bis serie av yrkesporträtt finns också Jan representerad. Där (4/2003) skriver han om bombhot mot Sara
Lidman på biblioteket, biblioteksadministrativa insatser,
men också om den västerbottniska stjärnhimmeln.
Kamraterna i BiS
Jan Gustafsson på BiS sommarläger på västkusten,
1983. Foto: Lennart Wettmark.
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Begränsad eftersändning

B-posttidning

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

Nästa nummer: Litterär kvalitet
Frågan om litterär kvalitet vandrar som ett spöke
genom det svenska bibliotekslandskapet. Vi diskuterar
det ogärna på våra arbetsplatser, ändå är det ett begrepp
som förekommer i många viktiga sammanhang.
Bibliotekslagen säger att kvalitet skall prägla folkbibliotekens utbud. Kulturrådets litteraturstöd har som
syfte att ”främja mångfald, kvalitet och fördjupning i
utgivningen av litteratur”. Litterär kvalitet omnämns i
många kommuners biblioteksplaner eller medieurvalspolicyer. Och ett otal uppsatser om bibliotekens arbete
med skönlitteratur har skrivits med litterär kvalitet
som ingång.
Vad är egentligen litterär kvalitet och vem avgör det?
Hur arbetar biblioteken med litterär kvalitet eller hur
borde de arbeta? Är det något som biblioteken borde
förhålla sig till överhuvudtaget? Finns ens litterär
kvalitet? Välkommen med ditt bidrag till tidskriftenbis@gmail.com senast den 25 januari 2016!

Föreningen BiS?
BiS står för Bibliotek i Samhälle. Vi är en socialistisk
biblioteksförening som verkar för att utveckla biblioteken och samhället i en mer progressiv rikting.
BiS vill att biblioteken ska
• stödja yttrandefriheten och ge tillgång till
information som grund för kunskap, opinionsbildning och samhällskritik
• drivas i offentlig regi och utvecklas i dialog
med användare och närsamhälle
• arbeta normkritiskt, antirasistiskt, jämställt
och jämlikt
• arbeta uppsökande, läsfrämjande och vägledande med särskilt fokus på dem som riskerar
att hamna på fel sida om den växande informationsklyftan
• aktivt erbjuda information, kultur och litteratur som utgör komplement och alternativ till
det kommersiellt gångbara.
Engagera dig i BiS!
Vill du veta mer om BiS och kanske engagera dig i
föreningen? Tveka inte att ta kontakt med oss!
Kontaktpersoner
Stockholm: Tobias Willstedt
tralalaisdead@hotmail.com, 0709-185984
Göteborg: Anna Hallberg
anna.hallberg@ostra.goteborg.se, 031-3653081
Skåne: Martin Persson
oeoe@zitherlessons.net, 0737-023790
Vill du bli kontaktperson på din ort? Hör av dig!
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