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På rätt kurs med bis

A

tt vara redaktör för ett bisnummer med det intensiva arbetet att läsa, bildsätta, korrekturläsa,
sammanfatta, är en bildningsresa varje gång – en 5 p-kurs i Kritiska perspektiv på bibliotek.
Kurslistan i form av numrets artiklar spänner över hela fältet. De återkommande föreläsarna förstås;
Ingrid Atlestam med sin skarpa och kloka blick som upptäcker och lyfter fram vad som rör sig på
biblioteksfältet. Mats Myrstener, bibliotekshistorikern mm, som i det här numret främst delar med sig
av material från sitt avhandlingsarbete genom att avtäcka en närmast tragikomisk hierarki i 30-talets
Stockholms stadsbibliotek.
Så några gästföreläsare i numret: Maya Maldonado som provar begreppet elasticitet på två typer av
bibliotek: Alby och Dieselverkstan och Mikael Reberg som varnar för nätinteraktivitetens tänkbara
negativa verkningar.
Internationalisering är förstås ett honnörsord för bis. Norge förser oss med två artiklar; Anders
Ericson har gjort en ambitiös och intressant sammanfattning av integritet och etik på bibliotek – i
populärkulturen och i den (främst) amerikanska biblioteksverkligheten. Ragnar Audunson ger
perspektiv på bibliotekens roll i den oåterkalleliga globaliseringen.
Den kommande bisredaktionen syns allt mer i tidskriften. I det här numret speciellt genom Andrea
Hofmann, som introducerar Rasmus Fleischers outsiderperspektiv i bis spalter.
Sist, men verkligen inte minst: fältrapporter kring Västsaharaprojektet. Gertrud Rydén berättar
om Torsby FN-förenings imponerande systematiska arbete med att fortbilda sig om Västsahara och
dessutom samla in pengar till Monica Zaks bok. På samma uppslag kan Lena Lundgren rapportera
om det framgångsrika nationella insamlingsarbetet till boken. Och i ett e-brev från Monica Zak
direkt från flyktinglägren kan hon berätta att varje skola där nu skall ha ett eget skolbibliotek – har
utbildningsministeriet bestämt.

Lennart Wettmark
bis-redaktör

Kommande nummer av bis:

bis nr 4 har manusstopp runt 1 december
bis nr 1/2012: Tema: Professionens död? Skicka bidrag till nya redaktionen. c/o Johanna Dalmalm
jagjohanna@gmail.com

Medverka i bis! Välkommen att skicka material till Lennart Wettmark, Rosenbadsgatan 9,
652 26 Karlstad 054-101813. e-post: lennart.wettmark@gmail.com Räkna inte med något arvode...
Artiklar i bis publiceras efterhand som pdf-filer på BiS hemsida och i Globalarkivet enligt Creative
Common Erkännande-Dela Lika - om inget annat avtalats

Vad vill föreningen BiS?
BiS är en socialistisk förening för biblioteksanställda och andra med intresse för biblioteksfrågor. Enligt BiS är det
bibliotekets uppgift att bevara och vidareutveckla demokratin genom att
• stödja yttrandefriheten och garantera tillgången till information som grund för opinionsbildning och samhällskritik
• utgöra en offentligt finansierad och demokratiskt styrd institution som utvecklas i dialog med brukare och
närsamhälle.
• arbeta uppsökande, läsfrämjande och vägledande i första hand för dem som riskerar att hamna på fel sida om
den växande informationsklyftan
• aktivt erbjuda information och litteratur som utgör komplement och alternativ till det kommersiellt gångbara.
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Ingrid Atlestam kommenterar
händelser och trender

S

krifter i tiden kräver vidgade vyer

Så har BBLs årliga tidskriftsnummer kommit
och är ovanligt spretigt och ointressant. Det är
väl tänkt att vara någon slags omvärldsbevakning på
tidskriftsmarknaden och som sådan är den rätt värdelös.
Ovanligt lite tidskriftsannonser är det också, så kanske
har detta specialnummer spelat ut sin roll i nuvarande
form.
Hög tid att istället lyfta blicken och ge biblioteken
mer angelägen information om tidskrifter på områden
där det inte är lika lätt för var och en att orientera sig.
Satsa nästa år på översikt av tidskrifter på t ex persiska,
arabiska, somaliska och kinesiska,
lämpliga för folkbiblioteken att
prenumerera på. Ge analys av innehåll,
målgrupp och kostnader, ta gärna med
dagstidningar och nätvarianter också!

M

B

ättre med ett nät än agnade krokar bakom
flötet

Överallt talas det om nätverk, det ska nätverkas och
byggas nätverk i alla mer eller mindre omöjliga sammanhang. Det
handlar ofta om nätverk för dess egen skull och de flesta rinner ut i
cyberrymden utan att ha åstadkommit något, bara tagit en massa tid
att försöka få ett konstlat liv i.
Men bibliotekssverige har ett välfungerande hundraårigt
nätverk, som blivit än mer fantastiskt genom den nya
informationsteknologin. Detta nätverk hotas nu av utförsäljning,
marknadstänkande, konkurrens, bristande solidaritet och allmän
snålhet.
Denna utveckling är förödande för biblioteken på lång sikt.
Hur stoppa tendenserna till konkurrens biblioteken emellan
och isolering, samt kortsiktig jakt på ökande siffror etc även vid
kommunal drift. Möjligheten att vända den utvecklingen och i
stället framhäva och fördjupa bibliotekets samhällsuppdrag finns
kvar vid kommunal drift, men inte om man sålt ut verksamheten.
Egentligen vore ett förstatligande av folkbiblioteken, helt eller
delvis, bäst. Positiv och kreativ personal har inte med driftsformen
att göra, det viktiga är att man har en organisation och ett ledarskap
som ger möjligheter för personalen att utveckla verksamheten
och sin egen kompetens, vilket enligt min erfarenhet är lättare i
en organisation där man är del av en helhet och inte ett isolerat
“företag” på en “marknad”

er prassel både till höger och vänster

En del bibliotek anser att de löst “problemet” med utländska dagstidningar genom att erbjuda databasen
Press Display. En del anser till och med att de fyra svenska dagstidningar som finns där räcker och har inga
papperstidningar alls.
Billigt och enkelt, men har man kollat vad som finns i burken, mest Wall Street Journal och så de tidningar som man lyckats sluta
avtal med. Alltså inte ett urval utifrån behov. Visst är det bra att denna digitala möjlighet finns, men det räcker inte, utan måste
kompletteras med papperstidningar, dels på grund av det sneda utbudet i Press Display och dels därför att många inte fixar tekniken
att läsa på skärm. Dessutom ser man ofta dessa Press Display datorer stå övergivna, hur är det med marknadsföring? Kanske är
man nöjd med att kunna säga att man erbjuder över tusen dagstidningar?
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B

ibliotek är att välja

I Bibliobuster för Anna-Stina Takala samman diskussionen, som rasat på BIBLIST,
för och emot inköp av den rasistiska boken Världsmästarna och det fruktansvärda
terrorangreppet i Norge till en viktig diskussion om bibliotekets demokratiska
uppdrag. Anna-Stina sammanfattar och länkar till debatten om inköp, som sedan
med anledning av hennes inlägg fortsatt på BiblFeed - på fejjan
Den eviga och viktiga diskussionen om vad biblioteket ska stå för och hur det
ska visa sig i vad som erbjuds är lika gammal som folkbiblioteken själva och det
blir ständigt samma argument som upprepas och som måste dissikeras av varje
bibliotek och bibliotekarie. Alla måste kunna argumentera för och försvara de
beslut man gjort och kunna hänvisa till en inköpspolicy som finns tillgänglig för var
och en att ta del av.
De flesta bibliotek har en mediapolicy, med liknande formulering ”Biblioteket
stödjer sig på Bibliotekslagen, FN: s förklaring om de mänskliga rättigheterna och
på lagen om hets mot folkgrupp. Därför avstår stadsbiblioteket från media som
avsiktligt förvränger fakta eller propagerar för rasdiskriminering eller förföljelse på
grundval av nationalitet, religion, kön, funktionshinder eller etniskt ursprung” (ur
Göteborgs Stadsbiblioteks principer för medieurval, som inte gick att hitta på nätet,
men dock visade sig existera).
Det nya, som tillkommit under senare år, är internet och dess oändliga utbud som
väller in på biblioteken som en kombination av friskt källsprång, kloak, brusten
damm, bred mäktig flod och små udda rännilar, alltså en enorm mångfald som
biblioteket givetvis bejakar och ska så göra enligt IFLAs Internetmanifest, som av
någon anledning inte finns översatt till svenska.
Detta att ”allt finns på nätet” gör bibliotekets inköpsöverväganden både lättare
och mer komplicerade. Å ena sidan kan man resonera som så, att eftersom allt
ändå är tillgängligt så spelar det ingen roll vad som köps in, skit i kvalité och
värderingar och följ bara den heliga efterfrågan, för att maxa utlåningen. Detta
leder i sin förlängning till att man sviker bibliotekets samhällsuppdrag, till förmån
för kundtillfredställelse, och därmed undergräver gratisprincipen. Men å andra
sidan kan man argumentera för att den tekniska utvecklingen och det därigenom
obegränsade utbudet, gör bibliotekets inköpspolicy viktigare än någonsin, inte
bara på grund av de allt färre slantarna. Vad biblioteket står för är vad man aktivt
köper in, skyltar med, vägleder till och propagerar för. Många förväntar sig att det
som finns i bibliotekets hyllor står för visst mått av kvalité och vederhäftighet,
att det är att lita på. Denna tillit måste biblioteket vårda och ständigt bevisa sig
leva upp till och kunna ta debatten när urvalet ifrågasätts. Och givetvis ompröva
när det visar sig lämpligt. Biblioteken som arenor för folkbildning och demokrati
har ett viktigt arv att förvalta och vidareutveckla. Det gäller också att få politiker,
biblioteksnyttjare och alla andra att inse att det är just det biblioteken är och ska
vara.
Biblioteket har inte någon skyldighet att för våra gemensamma medel köpa in
produkter som står i strid med de mänskliga rättigheterna eller ”vetenskap och
beprövad erfarenhet” i mycket vid bemärkelse. Dock har det inte hindrat Göteborgs
Stadsbibliotek att köpa in tre ex av Världsmästarna, och de är inte ensamma, ett
skrämmande stort antal bibliotek över hela landet har även de ansett att boken bör
ingå i mediabeståndet. Detta trots BTJ-recensionen:

U

ppdrag spaning utanför Humlegården

I väntan på att KB tar tag i sitt folkbiblioteksansvar
och ser till att vi får en bibliotekspolitik värd namnet,
kan man ta del av det senaste från vår södra granne,
i mycket ett föregångsland när det gäller samordnad
biblioteksutveckling. Kolla En ny modell för
folkbibliotek i kunskaps- och erfarenhetssamhället
Här handlar det inte om kunder och maximerad
utlåning utan om bibliotekets roll i ett globaliserat
samhälle, dess förmåga att erbjuda medborgarna
kunskap, redskap, inspiration och kreativt utrymme.
Det är just detta med bibliotekets samhällsuppdrag
som måste lyftas fram och konkretiseras och
förverkligas innan det är för sent och rubbet är
bortslängt till lägstbjudande eller på annat sätt
förskingrat av kommunerna.
Vänd sedan blicken mot den tidigare östra
rikshalvan och ta del av Kvalitetsrekommendationer
för de allmänna biblioteken dvs folkbiblioteken i
Finland, här finns referensramar för utvärderingen
av biblioteken, nya kvalitetsbeskrivningar och
normerande rekommendationer.
Detta borde vara högprioriterad läsning för alla som
har ansvar för folkbibliotek i Sverige och då speciellt
de nya ansvarspersonerna på KB.
Man behöver inte uppfinna hjulet själv utan höj
blicken och lär av grannarna!
En första hjälp till detta fås i Svensk
Biblioteksförenings nya skrift En norsk, en dansk,
en finsk – och en svensk? Biblioteksstrategier i
Norden.

Världsmästarna är en 435 sidor lång indignerad insändare om hur Sverige
tack vare hycklande politiker med en ”patologisk godhet” sålt ut vårt land
till invandrare som plundrar, våldtar och berövar oss vår kultur. Genom
”snyftjournalistik” skall vi mer eller mindre tvingas till denna ”extrema”
massinvandring. Retoriken i boken är också den extrem. Den är extremt
onyanserad. Det är oklart vad pseudonymen Julia Caesar (journalist och krönikör
på Snaphanen) skulle ha gemensamt med den humoristiska och intelligenta
skådespelerskan Julia Caesar. Bokens närmaste läsekrets torde vara sympatisörer
till Sverigedemokraterna. - Jan Bärmark.
Det finns bibliotek som i samband med händelserna i Norge stått upp och visat på
biblioteket som ett värn för demokratin och det öppna samhället, andra har nöjt sig
med möjligtvis en tyst minut, åter andra har bara haft ”business as usual”.
Men nu och framöver, så länge det behövs, dvs tills vidare, skyltar väl alla upp
med böcker om terrorism, fundamentalism, länkar till allt klokt som skrivs, ordnar
debatter och utställningar och på alla sätt visar vad biblioteken och demokratin står
för.
Bibliotek är att välja och visa vad som valts och varför!
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H

ellre fyra bra bibliotek och inget dåligt!

När kommunerna sparar läggs biblioteksfilialerna ned. Mellan 2009 och 2010 har 45 filialer
försvunnit runt om i landet, visar ny statistik. Det är fortsättningen på en långvarig nedåtgående
trend. 2001 fanns 1 415 biblioteksfilialer i Sverige. Tio år senare hade siffran sjunkit till 1 215, visar
preliminära siffror från 2010 års folkbiblioteksstatistik
Visst finns det bibliotek som gärna kan läggas ner och ersättas med annan service. Risken är dock att
man i den alternativa service som ska ges överskattar folks tekniska färdigheter och målmedvetenhet i
biblioteksutnyttjandet. Viktigt är att man erbjuder ett rent fysiskt och rikt bestånd att välja ur, det är alltid
hyllan som gäller för de flesta biblioteksbesökarna.
Men många biblioteksnedläggningar är helt katastrofalt fel, som i Göteborg där man lagt ner biblioteken
i flera av de mest utsatta områdena som Gårdsten, Lövgärdet, Biskopsgården och Tynnered och begränsat
öppettiderna t ex Backa, Bergsjön, Hjällbo, Angered, Hammarkullen. Det finns ingen ursäkt för sådana
beslut!
Tydligen har man inte förstått bibliotekets funktion, man hade behövt lyssna på den engelske författaren
och bibliotekarien John Pateman. Han har genom åren skrivit många artiklar och ett antal böcker om olika
aspekter av social utslagning och social klass, samhällsutveckling, internationalism och bibliotek. Den
senaste boken har titeln Public Libraries and Social Justice.
Nyligen deltog han i en bibliotekskonferens i Köpenhamn och sa bland annat:
”Behovet av att folkbibliotek bekämpar social utslagning och engagerar sig i social rättvisa blir allt mer
angeläget eftersom klyftan mellan rika och fattiga fortsätter att öka. Om biblioteken ska utvecklas och
växa i framtiden och bli relevanta för de lokala samhällena, då måste de överge föråldrade begrepp och
lokalisera och anpassa besökarens behov. Det är inte lätt, men alla har rätt till möjligheten att utvecklas
efter sina förutsättningar och biblioteken måste bli relevanta och fylla även sociala behov. Folkbiblioteken
ska helt enkelt ligga i framkant när det handlar om kampen om social service och rättvisa.”
Om inte biblioteken lyckas hävda och klara sitt samhällsuppdrag, så är den enda framkant de befinner sig
i, den som är närmast kniven när det ska skäras.

Ä

ven i fortsättning är ordet............

I Ordfront, nr4/11, skriver Marianne Steinsaphir om Botkyrka kommun, som
har valspråket “Långtifrån lagom”, och dess målmedvetna satsning på kultur och
mångfald som rikedom. Mångkulturellt centrum och Internationella bokmässan, och många
fler imponerande satsningar, är delar av en övergripande politik, inte isolerade projekt.
Bibliotekschefen Margareta Berg säger med självklarhet att bibliotek handlar om ord och
språk, “Det är mycket politik i biblioteksfrågor. Det rör yttrandefriheten, makten över
språket och att få utveckla sitt språk. Det är inte för inte som man i länder, som kämpat för
sin frihet, snabbt inrättar bibliotek och alfabetiseringsprojekt........Det finns inga “kunder”
hos oss utan medborgare,”
Förhoppningsvis är det fler än föreningen BiS, Botkyrka kommun och enligt alla
undersökningar, även biblioteksbrukarna, som insett att språk är vad bibliotek handlar och är
det som ska prioriteras? I BiS program står:
“Trots ljud- och bildmediers ökade roll är den språkliga förståelsen grunden för
vidareförmedling av kunskap och kultur. Under överskådlig framtid kommer vår kultur och
demokrati att bygga på det skrivna ordet. Förmågan att kunna tillgodogöra sig en text,
och att själv kunna uttrycka sig i tal och skrift är avgörande för individers och gruppers
möjlighet att delta i samhällslivet. Bibliotekets utökade uppdrag i ett samhälle med många
språk och nya mediaformer förutsätter större resurser för att undvika kvalitetssänkning och
avgiftsfinansiering....... att det skrivna ordet, oberoende av lagringsform, är bibliotekets
primära uppdrag”
Nu är det konstaterat igen, i ny utredning att kultur skapar tillväxt. Alltid denna tillväxt,
nästan så jag har lust att sluta “konsumera” kultur för att stoppa den heliga tillväxten.
Men det intressanta med denna nya utredning, som utredaren själv påpekar är, varför har
Stockholmarna övergett sina bibliotek? Kanske finns svaret i Botkyrka?

H

ögljutt krav på lågmäldhet

Det är för hög ljudnivå till och med på högskolebiblioteken konstaterar en nyligen
publicerad utvärdering, som gett eko i media, vilket visar att “man” fortfarande tror att
tystnad härskar på biblioteken. Dessa journalister har förmodligen inte besökt något bibliotek på
senare år!
Självklart ska det finnas tysta rum/avdelningar/läsrum eller vad det nu kan kallas, men åxå ställen
där man får mötas, samtala och skapa något tillsammans. Det fantastiska med (folk)bibliotek är att det
finns plats för både ock.
Men givetvis ska den allmänna ljudnivån vara låg i biblioteket, när det inte är något speciellt på
gång. Det är väl att vara användarorienterad, att göra det användarna vill, hålla tyst! OBS detta gäller
även personalen!
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M

an ska
alltid fråga
varför

I uppsatsen Bilden av
biblioteket ideologianalys
av debatten omkring
privatisering av
folkbibliotek, försöker
Anna-Karin Rennemark
att bena ut vad de olika
deltagarna i debatten om
biblioteksentreprenad, under
våren med utgångspunkt
från Nacka, egentligen står
för. Spännande läsning som
förhoppningsvis kan leda
till en fördjupad och mer
nyanserad diskussion om
hurdana bibliotek vi ska ha
och till vad, vilket kan bidra
till bättre bibliotek även om
ingen i princip ändrar åsikt.
Hade deltagarna i debatten
“Bibliotek- marknad
eller demokrati” på
Bok&Bibliotek läst
uppsatsen så hade
diskussionen kunnat ge
något, utöver en diffus
enighet. Nu var det inte ens
en debatt eftersom alla var
ense om att biblioteken på
entreprenad, vilket man
envisades att helt felaktigt
kalla privatisering, inte
var något bra. Alla utom
Elsebeth Tank barrikaderade
sig bakom en mycket
traditionell och statisk
bibliotekskuliss, som nog
ingen kommun skulle
försvara. Arrangör var SFFs
biblioteksråd. Med sådana
vänner............
Det får inte bli en debatt
där annan driftsform än
offentlig står för förnyelse
medan de kommunala
biblioteken framstår som
något föråldrat alternativt
“riktigt bibliotek” Debatten
på mässan blev lite så och
det är inte första gången.
Förnyelse har inget med
driftsform att göra och
förnyelse är inget gott i
sig och det är inte heller
försvaret för något slags
föråldrat bokbibliotek. En
så förenklad debatt gynnar
bara entreprenadivrarna.
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Ur: Anna-Karin Rennemark. Bilder av biblioteket : en ideologianalys av debatten omkring privatisering av folkbibliotek.
(Finns på nätet)
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Elastiska bibliotek – eller hur (fo
denna formbarhet har en gräns
Maya Maldonado

V

ad är ett bibliotek egentligen? Vilka former kan det anta?
Idealet som formuleras av IFLA (International Federation
of Library Associations and Institutions) och i svensk

bibliotekslag är att folkbibliotek ska formas efter de behov och det
tryck som det lokala samhället utövar på det. Men finns det någon
gräns för hur mycket ett bibliotek kan formas, när ett bibliotek slutar
att vara ett bibliotek och blir till något annat?

Alby folkbibliotek
Jag arbetade som timanställd biblioteksassistent i Alby folkbibliotek,
ett bibliotek som många barn och unga besöker. Ibland under ett
särskilt intensivt eller stökigt arbetspass fick jag känslan av att
biblioteket hade blivit till något annat, ett annat slags rum än ett
bibliotek. Det verkade elastiskt. Som om det formades av sina
besökares behov och att det kunde anta nästan vilken form som helst:
ett café, en verkstad, ett lekrum. Ibland antog biblioteket en form
som skedde på bekostnad av (min
föreställning om) dess ursprungliga
funktion – ett rum med litteratur
och information där det finns lugn
och ro att läsa och skriva och tänka.
Det var under mitt andra år på
biblioteks- och informationsvetenska
pliga mastersprogrammet vid Uppsala
universitet och jag hade hittat mitt
uppsatsämne. Jag skulle undersöka
hur bibliotek formas och om man
kan applicera begreppet elasticitet på
folkbiblioteksverksamhet.

Dieselverkstans bibliotek
Ett annat bibliotek som också fick
mig att reflektera över bibliotekets
form var Dieselverkstadens bibliotek.
Som aktiebolag och med företrädare
som hade ett sätt att beskriva
biblioteksverksamhet som utmanade,
undrade jag hur biblioteket och dess
förespråkade var formade, av vilken
slags tryck? Eller var det så att det

Alby bibliotek
8

var biblioteket självt som testade
bibliotekens töjbara kvalitet?
Hur skulle jag då undersöka detta?
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olk)bibliotek formas och om

Genom att studera hur Alby och Dieselverkstadens bibliotek förhöll

svensk bibliotekslag föreskriver att bibliotek ska formas av sitt

sig till de ideal som är inskrivna i IFLA:s riktlinjer och i svensk

lokalsamhälle, invånarnas behov och intressen. Däremot var det

bibliotekslag, och hur verksamheten formades av sitt lokalsamhälle,

svårt att se hur det här trycket skulle kunna vara så hårt att de olika

men också av globala trender. Det gjorde jag genom att granska deras

verksamheternas elasticitet skulle brista. Denna gräns blev istället

verksamhet och offentliga handlingar som rörde den. Jag genomförde

tydlig i mötet med biblioteken i praktiken. Där fann jag att fyra av

också en liten användarstudie med tjugo besökare på varje bibliotek

nio verksamhetsområden faktiskt hade en gräns för hur mycket tryck

för att göra mig en uppfattning om hur besökarna eventuellt formade

utifrån de kunde tåla utan att de ”gick sönder”. Sedan visade det sig

sina bibliotek. Slutligen genomförde jag intervjuer med en anställd och

att bara för att ett verksamhetsområde ”går sönder” betyder det inte

en chef på varje bibliotek. Men för att kunna göra någon undersökning

att hela biblioteket slutar fungera. Eftersom biblioteken består av

var jag först tvungen att ta itu med själva begreppet och definitionen

så många delar kan det mycket väl fungera trots att en del är trasig.

av folkbibliotekens verksamhet.1

Till exempel fann jag att det hårda trycket som barnen i Alby ibland
utövade på bibliotekets datorer gjorde att verksamhetsområdets

Så, hur gick det och vad fick jag för resultat?
Jag kom fram till att elasticitet går att applicera på folkbibliotekens
verksamhet och även om begreppet visade sig vara lite otympligt så
synliggjorde det flera saker. Jag fann att de två biblioteken formades
av olika sorters tryck: Alby bibliotek formades främst av det lokala
trycket – Albys invånare och deras behov och kulturer genomsyrar

elasticitet ”brast”, sattes ur funktion. När bibliotekarierna stängde
av datorerna tillfälligt försvann trycket på datorerna och biblioteket
återfick sin ideala, ursprungliga form. Biblioteket fungerade utan
dessa datorer, men eftersom det inte levde upp till de ideal som finns
så var biblioteket delvis ”trasigt” (biblioteket blev en scen där en
konflikt mellan ideal och verklighet spelas upp).

bibliotekets utåtriktade verksamhet, rummets utformning och

Dieselverkstadens biblioteks elasticitet brister inte på grund av trycket

bestånd på ett mestadels positivt sätt. Dieselverkstadens bibliotek

från det lokala samhället, som inte heller tycks lika intensivt som i

formades (indirekt eller direkt) i stor utsträckning av globala trender,

Alby. Däremot frångår biblioteket ibland de ideal som formuleras av

det som sociologen Manuel Castells menar är kännetecken för

IFLA och i svensk bibliotekslag, av egen kraft, eller indirekt format

nätverkssamhället och informationell kapitalism: ökad flexibilitet,

av ett globalt tryck – den informationella kapitalism som präglar

kommersiella intressen vinner makt och lösgör sig från statlig/politisk

nätverkssamhället enligt sociologen Manuel Castells. Biblioteket drivs

kontroll, information är den främsta ekonomiska ”råvaran”, det som

i form av ett aktiebolag, det har lösgjort sig från den kommunala regin

driver samhället framåt och som ekonomin kretsar kring. 2

och är nu bara indirekt ett politiskt verktyg, det ingår inte längre i den

Alby bibliotek kunde liknas vid en scen där konflikten mellan ideal
och verklighet spelades upp. Dieselverkstadens bibliotek kunde
liknas vid en scen där konflikten mellan synen på människan som
medborgare/del av ett kollektiv eller konsument/individ spelades
upp. Båda fallen exemplifierar hur avhängig ideologi bibliotekens
verksamhet är.

kommunala apparaten. På så sätt har den statliga, politiska, makten
försvagats till förmån för en ekonomisk ”makt”. På biblioteket råder
också ”hundra procent kundfokus” – det är ett bibliotek som vill
agera på samma marknad som vilka andra företag som helst och som
vill vara ”lika bra” som de. 3 Vissa saker organiseras onekligen på ett
smidigt sätt och biblioteket räds inte att göra olikt, vara annorlunda.
Men jag menar att biblioteket ibland frångår sitt uppdrag – att verka

Jag fann att elasticitet finns inskriven i lagar och riktlinjer för de

för demokratin och för att jämna ut de skillnader som finns mellan

flesta av bibliotekens verksamhetsområden på så sätt att IFLA och

utsatta grupper och privilegierade. De tar betalt för kurser i skrivande
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bibliotek att formas utan att gå
sönder. För mig som blivande
bibliotekarie kunde jag ta med
mig insikten om vikten av att
låta biblioteken genomsyras av
sitt samhälle och sina besökare
(och deras behov och kulturer)
utan att ge avkall på det
lagstadgade uppdraget att verka
för demokrati och fri tillgång till
litteratur och information.
Fotnoter:
Jag tog fasta på det som jag
ansåg var elasticitetens tre
viktigaste egenskaper: 1) Ett
elastiskt objekt har en ideal
form. 2) Ett elastiskt objekt
formas om det utsätts för ett
tryck utifrån. 3) Ett elastiskt
objekt återtar sin ursprungliga
form om trycket på det upphör.
Dieselverkstans bibliotek
Jag definierade också trycket
på bibliotekets kropp som två
för ungdomar, för att låna film och spel, och de har inte böcker på
olika: ett lokalt tryck – det
tryck
som
besökarna
och
det
lokala
samhället utgör, och ett
några andra språk än svenska och engelska trots att mer än tio procent
globalt tryck – inverkan från globala politiska och ekonomiska
av invånarna på Sicklaön år 2009 var födda utomlands.4 En konflikt
tendenser.
För att kunna undersöka om bibliotek är elastiska
mellan synen på människan som medborgare och som konsument/
undersökte jag det del för del (eller verksamhetsområde för
individ blir på så sätt tydlig. I Dieselverkstaden betraktas besökaren
verksamhetsområde) då bibliotek inte är en sak utan många.
Genom att tolka IFLA:s riktlinjer för folkbiblioteksverksamhet
som kund och inte som medborgare, en förskjutning som tycks liten,
från 2010 fann jag nio verksamhetsområden som ringar in
folkbiblioteksverksamhet med inriktning på det utåtriktade
men som är betydande på ett idémässigt plan.
arbetet, det som är synligt för besökarna och som enklast går att
undersöka. Genom IFLA:s riktlinjer och svensk bibliotekslag
Min undersökning visar att bibliotek är elastiska, inte hela bibliotekens
definierade jag också hur de olika delarnas ”ideala form” såg ut.
verksamhet men delar av den. Den visar också (inte oväntat) att hur
2
Castells, M. (1996), Informationsåldern. Ekonomi, samhälle
bibliotek formas beror på den sociala, kulturella och ekonomiska
och kultur. Band I: Nätverkssamhällets framväxt.
1

situationen i det samhälle där det ligger. Att trycket från lokalsamhället

bibliotek kan formas, både av globala trender och av lokalområdet,

Intervju med Margareta Swanelid, se Elastiska bibliotek – en
undersökning av två folkbiblioteks formbarhet och gränser med
hjälp av begreppet elasticitet (2011), av Maya Maldonado, i
fulltext via DIVA hösten 2011.

utan att det går sönder eller blir dysfunktionellt. Bibliotek kan

4

eller globala trender inte går att separera från biblioteksverksamhet.
Den visar att det finns en gräns för hur mycket eller hur intensivt

tillfälligt anta andra skepnader – som ett café, en verkstad eller

3

Statistik från Statistiska centralbyrån via Nacka kommuns
hemsida [2011-05-14].

ett lekrum – men när trycket blir för hårt formas biblioteken
inte till ”något annat”, då blir de bara dysfunktionella bibliotek.
Undersökningen visar alltså att det är en ibland svår balansgång för

10
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Dixikon
Mest om utländsk kultur och litteratur.

En guldgruva för den som vill följa med i utländsk litteratur är nättidskriften Dixikon. Med stöd från Statens Kulturråd har
Dixikon funnits sedan 2008.
Sajten är uppställd så att man kan söka på skribenter, essäer eller på böcker och essäer efter språkområden. Ett stort antal
författare och litteraturskribenter medverkar. Bland skribenterna hittar vi Merete Mazzarella, Eva Mattsson, Ingrid Elam,
Sven-Eric Liedman, Gunnar D. Hansson, Ragnar Strömberg m fl.
Dixikon begränsas till europeisk och anglosaxisk litteratur underrubriken till trots. Men inte alla länder i Europa är
presenterade. Språkområdena är engelska, franska, tyska, spanska, italienska och nordiska språk. T ex saknas nästan
helt östra Europa liksom Balkan, såvida man inte skriver på tyska. Portugal har ännu inte tagit plats. Å andra sidan
förekommer det att spanskspråkig litteratur i Latinamerika är presenterad.
Det intressanta med många essäer är att de också speglar den politiska situationen i flera av de europeiska länderna.
Man tar upp den växande
högerpopulismen och
flyktingströmmen över
Medelhavet t.ex.
Kanske hade man hoppats
att årets tema på bokmässan
skulle generera fler inlägg om
tyskspråkig litteratur. Så har dock
inte varit fallet.
Innehållet speglar skribenternas
egna intresseområden för
litteratur och kultur. Artiklarna
verkar vara skrivna av lust vilket
också känns när man läser dem.
Men det ger också nättidskriften
en viss slagsida. Intressanta är också blogginläggen och länkar finns till utländska bloggar.
Länkar till nätbokhandlar i de aktuella språken finns, vilket gör att man lätt kan beställa den bok man blivit intresserad av.
Man kan förstås också prenumerera på Dixikons nyhetsbrev.

Catharina Engström
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Biblioteket och den politiska anat
Mikael Reberg

Interaktivitet som ständigt påbjuder och registrerar aktivitet kan reducera utrymmet för kreativa former av
utrymmet för kreativitet och eftertänksamhet utanför de digitala arenorna.

B

uppgift

osv.). Det är givetvis ett begränsat sätt att

informationsresurser och lärande är också

i frågan om informations- och

förstå teknik. Teknik har i sin grundläggande

tanken om flexibilitet. Det tar sig uttryck i

kommunikationsteknik

(IKT).

betydelse systematisk behandling som kärna

olika former av IKT-lösningar, ofta uttryckt

Teknikutvecklingens janusansikte är sådant att

och dess etymologiska ursprung är det grekiska

i termer av dialog eller interaktivitet. Det

å ena sidan blir ny teknik allt mer tillgänglig

ordet tekhne som betyder konst eller hantverk.

flexibla lärandet fungerar som ett krav på,

för allt fler grupper i samhället. Å andra sidan

Det gör att teknikbegreppet måste förstås som

och blir en förutsättning för interaktivitet.

kan de grupper som av olika anledningar står

mer omfattande än bara tekniska artefakter.

Interaktivitet utlovar i sin tur möjligheter

i utvecklingens skugga hamna allt mer på

Vi kan se att teknik omfattar flera aspekter.

efterkälke. Informations- och kunskapsklyftan

Vi kan dels identifiera en uppsättning objekt

understryker även den enskilda individens

riskerar öka mellan de som har och kan använda

som kan ses som tekniska. Dels kan vi

möjligheter att göra egna aktiva val vad

tekniken och de som vare sig har eller kan.

betrakta teknik som något som innefattande

gäller informations- och kunskapspreferenser.

Det senare gäller inte minst en stor grupp

tekniska metoder och aktiviteter. Vidare

Diskussionen om det flexibla lärandets

äldre svenskar. Enligt World Internet Institute

kan teknik referera till någon form av social

möjligheter

är idag ca 1,3 miljoner äldre svenskar att

organisation där produktion och distribution

föreställning om det interaktiva som något

betrakta som icke-användare av Internet.

på ett rationellt sätt planeras och genomförs.

pedagogiskt optimerande och frigörande.

Den digitala klyftan är alltså fortfarande

Exempel på den första aspekten är

Interaktivitet är något som frigör den

betydande. Det är uppenbart att biblioteken

skruvmejseln, ångmaskinen eller för den delen

studerande från en underordnad position i

här kan utgöra en viktig resurs för information

datorn. Exempel på den andra är snickarens

en disciplinerande hierarki där en auktoritet

och lärande både om och med IKT.

kunskaper i att bygga ett hus, programmerarens

kontrollerar och har makt över kunskapen.

Men vad innebär egentligen nyare och

kunskaper om argumentens syntax eller

Denna auktoritet styr över den plats och den

samtida teknik som IKT? Medieforskaren

den

tid vari lärandet ska äga rum.

Marshall McLuhan menade att det bara

använder för att samla in och bearbeta sina

är efter tid och användning som det blir

data. Exempel på den tredje aspekten kan vara

tydligt vad teknik innebär för samhället.

fabriken, forskningsinstitutionen eller skolan.

frigörande möjligheter. Men IKT är inget

Biblioteket

slags politisk anatomi á la Michel Foucault.

ibliotek

har

en

viktig

Mediefilosofen Vilém Flusser menade tvärt
om. Det är vid introduktionen av ny teknik
som
och

teknikens
dess

särskilda

konsekvenser

karaktärsdrag
är

uppenbara.

Efterhand tekniken blir ett naturligt inslag
i vår vardag så förlorar vi den kunskapen.
Oavsett vilken av dessa tänkares idéer som
ligger närmast sanningen, så kan vi åtminstone
dra slutsatsen att det är viktigt att ständigt
ompröva våra antaganden om teknik. Det är
viktigt att vi förhåller oss reflexiva till teknik i
vår tekniska vardag.

Teknik
Ofta ser vi på teknik som separata enskildheter
(mobiltelefonen, datorn, Internet, databasen

12

forskningsmetod

vetenskapsmannen

Biblioteket kan ses som ett tekniskt rum som
berörs av alla dessa teknikens aspekter.
Vid många bibliotek erbjuds digitala arenor,
inte sällan i samarbete med sk lärcentra. De
digitala arenorna är utformade för att erbjuda
kunskap och upplevelser i olika former, skapa
uttrycksmöjligheter och förutsättningar för
engagemang och dialog. Här sammanlänkas
tekniska objekt med tekniska aktiviteter i ett

till

flexibilitet.

utgår

Det

inte

flexibla

sällan

lärandet

från

en

IKT och interaktivitet tillhandahåller förvisso
allena saliggörande. IKT kan även omfatta ett
Om tanken med interaktivitet är att styra och
förhöja aktiviteten och engagemanget hos den
lärande så innebär det även att den lärande blir
en del av ett vidare tekniskt organiserande som
har politiska karaktärsdrag.

Interaktiva medborgare
Att vara medborgare i ett kunskapssamhälle
och ett samhälle genomsyrat av teknik kräver

tekniskt organiserande.

en aktiv individ och ett aktivt deltagande.

Interaktivitet

ses som en politiskt uppfostrande funktion

Ett centralt inslag i sådana digitala arenor för

interaktiva med flera samhällsaktörer. Som

IKT och de interaktiva lösningarna kan
för detta. Som medborgare ska vi vara
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tomin

Dags att tala om
egendomslösa

v passivitet samt

foto: Kristin Lidgren

konsument förväntas vi ha en aktiv relation
med näringslivet och som god demokrat
ska vi ha aktiva relationer med samhällets
offentliga

institutioner.

Interaktiv

teknik

uppmanar oss här till aktivitet och handling.
Samtidigt utgör våra aktiviteter och
beteenden i de tekniska systemen basen
för studier av och datainsamling om oss.
Denna registrering och insamling gör att
IKT-lösningarna kan utvecklas, förfinas och
anpassas till våra beteenden och vanor men
även att nya metoder för att anpassa och
träna våra beteenden och vår aktivitet kan
utvecklas.
Även om vi med IKT kan korrigera flera
traditionellt hierarkiska metoder för lärande
så finns alltså en risk med ett alltför naivt
förhållningssätt till det interaktivas möjligheter.
Vi får inte glömma att interaktivitet som
ständigt påbjuder och registrerar aktivitet
också kan reducera utrymmet för kreativa
former av passivitet samt utrymmet för
kreativitet och eftertänksamhet utanför de
digitala arenorna.
En medvetenhet om också dessa teknikens
aspekter är viktig i bibliotekens arbete med att
överbrygga den digitala klyftan.

Mikael Reberg arbetar som koordinator vid
Lärande- och Resurscentrum i Sundsvall, en
enhet inom Mittuniversitetets bibliotek, bland
annat med utbildningsstrategi inom e-lärande
och ett digitalt campus. Doktorand i medieoch kommunikationsvetenskap.

”Jag såg ett mörkt ljus spränga sig sig väg genom
välfärdssamtiden och jag kunde med hela min kropp
känna att vi var tillbaka vid 1900-talets början. Att
det återigen var dags att tala om egendomslösa.
Om trasproletariat. Om statare. Vi som arbetade på
bemanningsföretaget var satta på undantag. Vi hade
förlorat våra rättigheter. Vi arbetade när vi var sjuka,
när barnen var sjuka, när vi visste att vi kunde skada
oss. Vi fogade in oss i ett mönster som bara antyddes
för oss. Vi skulle själva förstå. Och det var också här
jag på allvar såg att den som äger språket också blir
den som definierar världen.” (Och allt ska vara kärlek,
Kristian Lundberg 2011.)
I sommar har jag bl a läst Lundbergs Och allt ska vara
kärlek, en fristående fortsättning på romanen Yarden.
Jag vet, han vill skriva om kärlek och han har några
fina passager. Men det är ändå arbetsskildringarnaoch reflektionerna som berör mig mest. Om det att
vara människa i förhållande till ett arbete. Jag tänker
att jag måste läsa mer s k arbetarlitteratur (jag tänker
inte ta upp diskussionen om begreppet just här), läsa
mer för att förstå och för att jag tror att där finns så
mycket av kärnan i dagens samhälle. På mitt sängbord
ligger nu Efter arbetsschema av Johan Jönson, nyss
påbörjad. Sedan finns det ju så mycket mer. Och i
tankarna återkommer jag hela tiden till orden Jenny
Wrangborg läste (ur diktsamlingen Kallskänken) vid
en manifestation mot utförsäkringarna, en vårdag på
Medborgarplatsen: ”jag är också människa”.

Johanna Dalmalm
från bisbloggen 9 aug.
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Om
assistentföreningen
vid Stockholms
stadsbibliotek och
lönekonflikten
1931-1939
Mats Myrstener

S

tockholms stadsbibliotek (SSB), grundat 1928, var som
utvecklad organisation strikt uppbyggd enligt de statliga
och kommunala ämbetsverkens princip. Från början fanns
en personaluppdelning i åtta nivåer i en sorts pyramidform, från
stadsbibliotekarie/chef i toppen, 1. bibliotekarie/underchef, 2.
bibliotekarie/ filialföreståndare, 1. assistent/mindre-filialföreståndare,
2. assistent, 3. assistent, biblioteksbiträde, elev/student. Inom varje
nivå fanns dessutom ett komplicerat befordringssystem som byggde
på fyra nivåer. Fast anställd (ordinarie), extra ordinarie anställd, extra
anställd, samt timanställd. Bara att nå den högsta nivån ”ordinarie”,
var svårt nog. Då krävdes minst 4-5 års tjänstgöring. Ibland även
längre, vilket assistentföreningen på biblioteket kritiserade.
Lägst ner i organisationen stod de som hade garderobstjänst, dvs
vaktmästarpersonalen, det var ett arbete som krävde viss pondus
i kontakten med besökarna. ”Expeditionsvakterna”, främst män,
höll också uppsikt över städerskor, befordrade post, blanketter,
linne och förbrukningsartiklar som handdukar och toapapper. Man
kollade studiecirkellokalerna, flaggning mm., sorterade klipp av
skönlitterära recensioner, hängde tidningar, hämtade upp material från
magasinen. Även här fanns en anciennitetshierarki, ”bokuppsättarna”
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var ofta yngre vaktmästare som stod lägst i hierarkin och kallades
”hyllegutterne” i Norge.
Springpojkar anställdes omedelbart efter skolan. (med det skarpa
tillägget att de inte skulle få jobba vidare med mer ansvarskännande
uppgifter. ”De kunna sålunda ej skapa sig en framtid inom
bibliotekssystemet”) och jobbade på fm 9-13 med bokuppsättning.
Bokbindarbiträden arbetade också på HB, ofta kvinnor, från början 8
stycken.1
De sex städerskorna på huvudbiblioteket var de enda som från
början var fackligt anslutna (i Kommunalanställdas förbund), med
en månadslön på 172 kronor. Sommaren 1931 hotade städerskorna
med strejk genom sitt fackförbund och det ansvariga borgarrådet
socialdemokraten Oscar Larsson fick träda in som medlare. Han
telegraferar då nervöst och lite irriterat från semestern i Tylösand
till SSB:s chef Fredrik Hjelmqvist: ”Hotar konflikt. Gå med på
kompromissen med ombudsmannen. Ring mig ons kl 1. Tylösand
26.”2

Assistentföreningen

SFF (Svenska folkbibliotekarieföreningen) bildades 1938 (framdrivet
av bland annat assistentföreningen vid SSB, som bildades som en
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Bild från Stockholmskällan
intresseförening 1931) och var Sveriges första fackliga bibliote
karieorganisation. Löneförhandlingarna fick dock skötas genom
kommunaltjänstemannaförbundet, SKTF, som assistentföreningen
var ansluten till sedan 1936. Både bibliotekarien Maj Lundgren och
kollegan Elisabeth Gavelius från SSB var aktiva i SFF från starten,
liksom Bianca Bianchini och biblioteksassistenten, den kände
marxisten och poeten Arnold Ljungdal.3 Befälsordningen på SSB var
närmast militärisk, t.ex. skriver Knut Knutsson till assistentföreningen
1943 apropå en dispyt om ”ordergivning” med Gavelius: ”Att en
underordnad tjänsteman företar sig att angiva huruvida en av förman
utfärdad order skall tillämpas eller ej, torde icke vara brukligt, vare sig
i statlig eller kommunal tjänst”. Regelverket skulle följas även om det
var odemokratiskt.4
Hösten 1935 utkom Assistentföreningens pamflett ”Hur ska det
gå för Pinnebergs på stadsbiblioteket”, en parafras på en vid denna
tid känd tysk antinazistisk roman. Den blev positivt recenserad
i Biblioteksbladet (BBL), den ledande facktidskriften. Den
uppmärksammades i pressen, bl.a. i Aftonbladet av professor John
Landquist. 5 Den följdes av ytterligare en pamflett om anställningsförhållandena på SSB, ”Melodien som kom bort” våren 1937.
Naturligtvis togs detta inte väl upp av bibliotekets ledning, särskilt
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som dispyten nu läckte ut till pressen.
”Assistenternas löneförhållanden äro till den grad kaotiska, att jag
tror det är bäst för dig att ej göra några som helst jämförelser.” skriver
Fredrik Hjelmqvist förmanande i brev till kollegan överbibliotekarie
Seve Hallberg, 29/2-28. Bianca Bianchini, Arnold Ljungdals högra
hand i assistentföreningen, skrev en artikel om missförhållandena
i Biblioteksbladet 1936, där hon jämför med England och kräver
bättre löner för de svenska assistenterna. Sveriges allmänna
biblioteksförening (SAB), en betydelsefull intresseförening, tillsatte
därför en kommitté vid årsmötet 1937 i Örebro. SAB tar åt sig äran
av initiativet, som snarast pressats fram av kritiken från de anställda
i Stockholm.6 En artikel i Stockholms Dagblad om ”skrivbiträdenas
låga löner” (140 :-/månaden) 1937, föranledde ett argt brev från Oscar
Larsson till Fredrik Ström, partikollegan i stadsfullmäktige, Larsson
kallar det ”förtal”.7 Assistentföreningen låg säkert bakom artikeln i
SD. Larsson påpekar att biträdenas löner från början var 165:20 för att
efter tre år ha stigit till 206:50/månad. (2.472/år), vilket han menar är
vad staden har råd med (att jämföra med 12.000 kronor i månadslön
för stadsbibliotekarien som motsvarade en professorslön).
”Jag säger icke att dessa löner äro riktiga. Jag säger endast att
biblioteksstyrelsen icke kan ge kontorsbiträden andra löner än
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stadsfullmäktige och tjänstenämnden bestämt.” (Stockholms stad
hade ca 1.000 mestadels kvinnliga skrivbiträden skriver Larsson.
De flesta var unga flickor som fortfarande bodde hemma innan de
blev ”bortgifta”). SSB:s utgifter bokfördes naturligtvis rigoröst av
Stockholms stads drätselkontor, bl.a granskades apoteksräkningarna8
och ”rätten till fritt glas vid erhållande av läkemedel” (att dricka vatten
ur?).
Men Oscar Larsson var medveten om problemet, och i statsdebatten
i stadsfullmäktige 1935 säger han att biblioteket har som uppgift en
aktiv insats i samhällsbyggandets tjänst. Assistenternas löner medger
han, är ”usla”, ”det är underbetalt över hela linjen och bör lyftas och
få en gynnsammare lönesättning och därvid bör Stockholm, som har
ett av de vackraste stadsbiblioteken – jag tänker nu främst på dess
verksamhet – på denna sida Atlanten, gå i spetsen”.9

Kattten på råttan, råttan på repet
Det var en märklig katten på råttan, råttan på repet-debatt, där
assistentföreningen klagade för stadsbibliotekarie Hjelmqvist, som
klagade för borgarrådet Larsson, som klagade för stadsfullmäktiges
drätselkontor. Hjelmqvist skriver i BBL 1938 (311ff) om problemet,
som han var medveten om. Trots hög akademisk kompetens på
SSB (2 FD, 2 FL, 2 FM, 8 FK, många lärarhögskoleutbildade),

Betygsättningen av personalen var viktig för chefen, och starkt
kritiserad av assistentföreningen. Hjelmqvist ville endast ha betygen
”nit” och ”skicklighet”, och jämförde med de betyg som gavs inom
lärarutbildningen. Assistentföreningen ville ha mer preciserade betyg
för intresse, noggrannhet, bokkännedom, och förmåga att handleda
allmänheten.
Man ville helt enkelt ha bort ”lärarbetygen”: till exempel hette
det om barnbibliotekarierna vid SSB att de skulle ha ”förmågan att
i biblioteket upprätthålla ordning och att i övrigt leda ungdomens
uppfostran”, som föreningen menade inte var bibliotekariens uppgift.
Folkbibliotekarier jämställdes som nämnts med folkskollärare,
vilket inte upplevdes som positivt av ett akademikeryrke.11
Assistentföreningen ville ha en betygskommitté, med en representant
från föreningen, så att allt inte kunde styras av de högsta cheferna,
särskilt för handläggning ”av omtvistade fall” (Ljungdals eget t.ex.
som ständigt var uppe för debatt på styrelsens möten). Man ville ha
mindre ”godtycke och orättvisor”. Hjelmqvist satte förmodligen själv
betygen på personalen med hjälp av de tre cheferna för inre, yttre
tjänst, och barnverksamheten.
Bianca Bianchini, den som tillsammans med Ljungdal hårdast
drev de fackliga frågorna, lämnade under kriget SSB för en tjänst på
Försvarsstaben som bibliotekarie. Hon återkommer till assistenternas
lönekrav, i en artikel i Biblioteksbladet 1939, som hon kallar ”en
segsliten lönefråga”. Hon påpekar att det 1939 fortfarande fanns tio
lönegrader på SSB, från bibliotekschefen ner till extra
andre assistent. I lön skiljde det 10.000 kronor mellan
topp och botten, en hög summa även på den tiden.
76 procent av assistenterna var anställda på ”extra
stat”, en övervägande och alltför stor andel, enligt
Bianchini. ”Några formella kompetenskrav finnas
ännu ej fastställda” konstaterar hon. Och då hade det
ändå gått sjutton år sedan stadens bibliotekskommittés
betänkande 1922, där kompetenskraven för de anställda
sattes högt, med akademisk examen som krav för förste
assistent. Hon jämför med forskningsbibliotekarier och
läroverksadjunkter som har högre löner än SSB:s förste
assistenter. (Att de förra i huvudsak var män säger hon
inte.) Hon medger att hon i kraven har stöd från SSB:s
ledning gentemot politikerna i stadshuset.

Trots reformen 1935, när den lägsta titel 3. assistent
slopades och befordringsgången skyndades på, var
missnöjet fortfarande stort bland SSB:s assistenter.
Stockholms stads lönekommitté hade inte gått på
assistentföreningens och Hjelmqvists linje, endast några
vänstersocialdemokrater (Z. Höglund, Fredrik Ström)
hade opponerat sig i stadsfullmäktige, skriver Bianchini.
Även Oscar Larsson tillhörde de ovilliga. Han hade
räknat ut (med Hjelmqvists siffror i botten) att ett boklån
på SSB motsvarade 51 öre i kostnad för staden, genom
att dividera antal utlån med bibliotekets egen budget.
(Att Larsson då bara räknar bokutlån, inget annat, t.ex.
läsesalslån och allt referensarbete av bibliotekarierna, är
Stockholms stadsbibliotek på 40-talet. Bild från Stockholmskällan
en annan sak. Fredrik Ström hade kritiserat detta sätt att
bara anföra hårddata och lönsamhets-tänkande i stadsfu
var lönerna förhållandevis låga. Det hade att göra med historiken
llmäktigedebatten.) Stadsfullmäktige hade prompt tillsatt en ”omorg
– bibliotekarieyrket var av tradition antingen befolkat av ideellt
anisationskommitté”! Den förebådade den rationaliseringsutredning
arbetande lärare vid folkskolorna, eller av kvinnor, som försörjdes av
på SSB som skulle komma efter kriget av den nye stadsbibliotekarien
sina män.
Knut Knutsson.12
I stadsbiblioteksbetänkandet 1922 jämfördes bibliotekarierna med
Assistentföreningen vid Stockholms stadsbibliotek var en
kommunala lärare, och assistenterna med biträden i statliga verk,
föregångare till det som skulle bli folkbibliotekariernas fackliga
vilket också förklarar de låga lönerna. Hjelmqvist tar åt sig av kritiken, organiserande inom SFF. De problem som föreningen påtalade:
han menar att befordringsmöjligheterna idag är ”ytterst ringa”,
låga löner, kvinnodominansen inom yrket, svårigheterna att vinna
och hela organisationen trög. Men Hjelmqvist avstyrker samtidigt
erkännande för sina akademiska meriter, den dåliga uppskattningen
statliga ingripanden, och talar hellre om kommunernas traditionella
från politiker och beslutsfattare, kvarstår dessvärre än idag.
rätt till ”frihet utan tvång”, som var en gammal konflikt i svenskt
biblioteksväsen och en orsak till att vi, till skillnad från de andra
nordiska länderna, inte fick en lagstiftning på området förrän 1997. 10
1938 försökte Hjelmqvist till och med driva igenom en
Mats Myrstener är bibliotekarie vid Arbetarrörelsens arkiv och
förändring i befordringsgången, så att fler 2. bibl. kunde skapas.
bibliotek och Doktorand i Litteratursociologi vid Uppsala universitet
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Not: Stockholms stadsbibliotek, Biblioteksnämndens arkiv, förvaras
på Stadsarkivet i Stockholm.
Fotnoter
Stockholms stadsarkiv. Biblioteksnämndens arkiv. Handlingar rörande SSB:
s allmänna verksamhet, Arkiv F5:1, PM av stadsbibliotekarie Knut Knutsson
1942, som här beskriver organisationens framväxt på 1930-talet. En annan
spännande personalkategori var de som gick hem till försumliga låntagare
och krävde tillbaka försenade böcker! (Det var inte sällan pensionerade
poliskonstaplar!)
1

Konflikten gällde städområden, semester och ersättning (kr per kvadratmeter)
och hade förts hela våren. En konflikt mellan städerskorna och deras förman
på SSB var akut. Telegrammet ställdes till 1. bibliotekarien Torsten Kolmodin.
(Ibid. Biblioteksnämndens arkiv. Förste-bibliotekariens korrespondens. 24/831.)
3
”En nationell personalförening för heltidsanställda vid folkbiblioteken
bildades vid Sveriges allmänna biblioteksförenings (SAB:s) möte i Eskilstuna
20/8 1938, kallad Svenska folkbibliotekarieföreningen (en sektion av SAB)”
(referat i Biblioteksbladet, 1938, s. 318). Inslaget av folk från SSB i SFF var
markant.
4
Stockholms stadsarkiv. Biblioteksnämndens arkiv. Stadsbibliotekariens
korrespondens 1943. (brev fr Knutsson till Gavelius 11/6-43),
5
”Svältlönerna vid stadsbiblioteket” AB 12/11, 1935. Hela konflikten skildras
muntert av Ljungdal i den självbiografiska romanen Farväl till Don Juan
(1941)
6
Biblioteksbladet 1937, 293ff. Se vidare i historiken Bibliotekarie, 70 år
av facklig kamp (2008). Bianca Bianchini som arbetade på SSB, var 194145 SFF:s ordförande. Utredandet från SAB:s sida fortsatte över 1938 års
årsmöte, där man konstaterade att endast 50 folkbibliotek av drygt 200 i
landet hade utbildad personal. Man talar om ”planlöshet i lönesättningen”,
”otrygghet för befattningshavaren”, arvodering på lösa grunder och för låg
grundlön. Endast 17 bibliotek hade svarat ja på frågan om ”lika lön tillämpas
för manliga och kvinnliga i samma tjänsteställning och lönegrad”. Så var ju
fallet på SSB, men däremot förefaller männen betydligt snabbare ha avancerat
i hierarkin. T.ex. hade både Norrköpings och Eskilstunas stadsbibliotek olika
löneskalor för män och kvinnor, och olika bestämmelser, könsbaserade, vad
gällde sjuklön, semester, extraanställd personal och pension. I 17 städer var
pensionsfrågan för bibliotekarier över huvud taget inte utredd. Man påpekar
att det nuvarande folkbiblioteksväsendet är en ”relativt ung företeelse”, och
att fortfarande finns en hel del bibliotekarier som arbetar ”rent ideellt”. SABkommittén talar om en ”underskattning av bibliotekets uppgift och betydelse i
modernt samhällsliv”. Sverige hade då 132 städer, 205 municipalsamhällen, 82
köpingar, 4 ”municipalköpingar” och 2.287 mindre kommuner, varav många
naturligtvis helt saknade kommunala bibliotek.
7
Brev i Fredrik Ströms arkiv, Göteborgs UB, H 134:105.
8
Biblioteksstyrelsens protokoll 8/4-38, bil 17
9
citat i Biblioteksbladet 1938, 311.
10
1935 röstade s+skp i stadshuset igenom en lönereform för de
biblioteksanställda där den lägsta assistent- graden försvann. De borgerliga
röstade emot. Fredrik Hjelmqvists position i folkbibliotekssverige vid denna tid
var närmast unik. Han var Sveriges förste bibliotekskonsulent efter statsbidrag
sbestämmelserna 1912. Han var redaktör för Biblioteksbladet och sekreterare
i SAB. Dessutom chef för det största stadsbiblioteket. Hans amerikanska
managementsyn på effektivitet, noggrant förd statistik och tidsstudier präglade
SSB:s första tio år.
11
Ibid. Biblioteksstyrelsens protokoll 29/1 1938, bilaga 41b.
12
Bianchini, ”Biblioteksassistenternas placering i den kommunala löneskalan
i Stockholm. En segsliten lönefråga” BBL, 1939, 42-49. Inte minst intressant
ur genusperspektiv, då de flesta av de många assistenterna var kvinnor. De
missgynnades också av pensionsbestämmelserna, som var högre ju bättre lön
man hade. ”Ingen människa kan betala studieskulder, sätta bo och bilda familj
endast på möjligheten till befordran” skriver Bianchini. Även kvinnor måste
kunna försörja sig på sin lön menar hon. Bianchinis engagemang renderade
henne också problem på arbetsplatsen, 1932 blir hon inte befordrad till 2.
assistent efter en kontrovers med Kolmodin. Hon hade då vägrat ställa upp
böcker i hyllorna, som hon menade inte var assistent- utan vaktmästarjobb.
Hon fick starkt stöd av assistentföreningen i en skrivelse till ledningen.
(Biblioteksstyrelsens protokoll 18/5 1932, bilaga 2). Krav på förbättrade
löner framfördes flera gånger av assistentföreningen, men avslogs ständigt
med hänvisning till ”stadens finansiella läge”, eller ”att en löneaktion under
rådande ekonomisk depression knappast skulle vittna om god samhällsanda”.
(Biblioteksstyrelsens protokoll 27/3 1935, bil. 12 a och b och 24a) . Att 1.
assistenterna inte flyttades upp till 2. bibliotekarie-befattning var naturligtvis en
kostnadsfråga.
2
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BiS 2012
En ny redaktion träder till: Johanna
Dalmalm blir ny ansvarig utgivare, Andrea
Hofmann och Anna Hallberg tar över
layoutarbetet och Tobias Willstedt, Peter
Björkman och Sam Carlshamre blir en del
av den nya redaktionen.
Nr 1 kommer att ha temat ”Professionens
död?”
Professionens död är också temat för
nästa bissalong som skall äga rum i höst.
Antirasimen och bibliotek blir temat för
den därpå följande bissalongen – om
planeringen håller.
Årsmötet 2012 äger rum 10 mars –
troligen i Fisksätra.
2012 skall BiS vara tillbaka på Bok- och
biblioteksmässan!
Vill du göra en insats för BiS och för
bibliotekens framtid? Gå med! Är du
redan med? Bli aktiv!
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KRIMI
- om radikalismen inom deckargenren
Mats Myrstener rapporterar från ett LO-seminarium

LO-tidningen har i höst börjat en serie
seminarier kallade LO-tidningen Live.
Först ut var en diskussion om radikalismen
inom deckargenren, eller ”krimi” som
kulturskribenten Bengt Eriksson med ett
nordiskt namn vill kalla genren. Till sidekick hade han arbetar- och krimi- författaren
från Malung, Aino Trosell, vars hjältinna Siv
Dahlin snart har lika många liv som katten
eller min egen favorit: Lisbeth Salander.
Vad utmärker då en ”krimi”? Den handlar
om ett (eller flera) brott, det är omisskännligt.
Och den speglar det samhälle den är skriven
i, t.o.m. bättre än annan skönlitteratur menar
Bengt Eriksson. Just på den punkten är jag
kanske inte enig med honom, men samtidigt
förstående. När samtidens författare slutar
skriva samhällstillvänt och politiskt radikalt,
så kanske deckaren tar över denna uppgift?
Jag försökte på seminariet snärja Bengt med
att Maria Langs 1950- och 1960-tals deckare
med miljön ofta på en överklassherrgård i
Bergslagen kanske inte alltid speglade den
tidens klassamhälle, men Eriksson föll inte i
fällan.
Själv hyllade han istället utvecklingen i
Agatha Christies kriminalberättelser, som
t.o.m. kan läsas feministiskt (Mrs Marples
skarpsinne t.ex.). En annan av hans teser (se
artikel i LO-tidningen 28(9/9) är att krimi
inte kan läsas som verklighetsflykt, som en
hel del annan litteratur. Inte heller där är jag
helt överens, jag tror att all skönlitteratur
kan fungera som verklighetsflykt, ja att det
är ett av genrens kännemärken. Eller som
avkoppling, underhållning t.o.m.
Eller är det så att vi avtrubbats av
våldsskildringar med tiden? Man brukar ju
säga att detektivromanen som uppstod i slutet
av artonhundratalet, fungerade som en sorts
terapi för den läsande medelklassen: skurken
som skapade oreda i den trygga borgerliga
miljön blev ju alltid gripen i bokens slut, ett

slut som Aino Trosell menade var nödvändigt,
åtminstone för henne.
I verkligheten går ju mördaren dessvärre
oftast fri. Så hävdade Bengt Eriksson att
i många krimis idag så blir brottet aldrig
löst, hjälten t.o.m. dör i slutet. Idag handlar
deckarna om allt mer bestialiska mord,
även på barn, vilket ju också speglar dagens
mediaklimat. Deckarförfattarinnan Åsa
Nilsonne som är professor i medicinsk
psykologi menar att barnamord och våldtäkt
var tabu i tidigare kriminalromaner. Idag är
det ett allmänt framträdande drag.
Snarare är det nog så att
kriminalberättelserna fortfarande fungerar
terapeutiskt, vilket Eriksson håller med om.
”Deckarläsningen är inte en flykt utan ett
försök att närma sig brännpunkten, våga sig
så nära [den brutala] svetslågan som möjligt
för att stå ut med och hantera livet” skriver
han i LO-tidningen (se ovan).
Och möjligen har han rätt i att romaner
om brott är den genre som bäst speglar
samhällets ondska och korruption.
Skildrandet av samhället är i varje fall en
mycket viktig komponent i krimigenren,
mer viktig än i andra skönlitterära genrer.
Och populärlitteratur är alltid intressant att
analysera, då den hela tiden speglar inte
minst samhällets drömmar, fördomar och
stereotyper.
George Pelecanos, vars deckare brukar
kallas ”Boston noir” har kallat det han
skriver för amerikansk arbetarlitteratur.
Dennis Lehane är ett annat namn som Bengt
Eriksson nämnde. Hans favorit är annars Ian
Rankin som skriver från Edinburgh. Eriksson
jämförde med Alexander McCall Smiths
deckare från Edinburgh. Medan Rankin
skildrar arbetare, skildrar McCall Smith
medelklassens brottsliga excesser. Han är
annars mest känd för böckerna från Botswana

om Mma Ramotswe.
Aino Trosell höll med och pekade
på sin krimi-hjältinna Siv Dahlin,
som prövat på både städerske-,
kokerska och frukostvärdinnejobb på
konferensanläggningar i Bergslagen.
Trosell gillar att skriva deckare, hon gillar
miljöerna, och har fått pris för sin första
krimiroman, ”Ytspänning” som handlar
om djuphavsdykning och om arbete på en
oljerigg i Nordsjön.
Och allt fler s.k. arbetarförfattare drygar
ut sina inkomster med kriminalförfattande:
Håkan Boström, Kristian Lundberg, Kjell
Eriksson och Fredrik Ekelund är några av
dessa. Stilbildare var Maj Sjöwall och Per
Wahlöös tio romaner om poliskommissarien
Martin Beck, och idag är svensk krimi en
bestseller över hela världen.
Och visst kan man läsa en deckare som
kommissarie Maigret bara för de fina
Parismiljöerna, eller en Sherlock Holmes
(viktorianska London) eller Dorothy L.
Sayers kriminalromaner från 1920- och 1930talet, där man också enligt Bengt Eriksson ser
en intressant utveckling hos Sayers mot en
radikalare och mer feministisk samhällssyn.
Idag är allt fler (kanske majoriteten)
krimiförfattare kvinnor. Varför, kan man ju
fråga sig?
Många goda uppslag fick man alltså för
vidare läsning och funderande. Själv anser jag
att Dostojevskijs Brott och straff som utspelas
i Sankt Petersburg på 1860-talet, är den
främsta kriminalroman som
skrivits. Själv älskar jag också
deckare, men ser dom helst på
TV. Det blir liksom lite mindre
spännande då.
Se vidare i LO-tidningen om
deckare: http://lotidningen.se/
kultur/krimi

Dennis Lehane (foto: David Shankbone);Agatha Christie ; George Pelecanos (foto: David Shankbone); Maria Lang

18

bis #3 2011

Rasmus Fleischer presenterar sin nya bok på Bok- och Biblioteksmässan. Foto: Lennart Wettmark

Andrea Hofmann frågade Rasmus Fleischer:
Hur tror du att vi kommer att definiera begreppet bok om 20 år?
– Jag vill ser det inte som min uppgift att sia. Vilka kriterier som kommer att gälla i
framtiden är en öppen fråga som vi kan påverka idag.
Hur kommer det sig att du blev intresserad av bibliotek och bestämde dig för att skriva
en bok om det?
– Jag växte upp med en mor som var barnbibliotekarie i Halmstad och idag jobbar jag
framför allt på bibliotek. Ämnet ligger alltså nära till hands. Min förra bok handlade om
musik och vissa tankar därifrån, om överflöd
och urval, ledde mig vidare mot frågor om
böcker och bibliotek.
Hur tycker du att biblioteken ska förhålla sig
till robotförlagens böcker?
– Generellt har jag svårt att se någon poäng med att ta in dessa. Om bibliotek lyckas
fungera som filter mot skräplitteratur så kommer detta att göra dem mer attraktiva,
precis som att Google e-post blir attraktiv för att den förmår filtrera bort skräppost. Men
jag utesluter inte tanken på att vissa bibliotek tvärtom kan välja att jobba medvetet med
att ta in böcker från robotförlag. Även av skräp går det att komponera skönhet.
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Fleischer gör det bra

Andrea Hofmann har läst Boken och Biblioteket

I

oktober släpptes Rasmus Fleischers andra bok ut på Ink förlag:
Boken och Biblioteket. Fleischer är samtidshistoriker på
Söderstörns högskola och har tidigare gett ut ”Det postdigitala
manifestet”. Han är också en flitig debattör på sin egna nätpolitiska
blogg ”Copyriot”.
Utseendet på Fleischers nya bok får en att stanna upp, bläddra och
njuta. Formen doftar klassiskt skinnband, två böcker i en där den
ena gestaltar en äldre bok på framsida, där varken författarens namn
eller titel finnas att hitta på omslaget. Andra delen är format med fyra
bokryggar på framsidan, en samling böcker, även här utan att bokens
titel eller författarens namn är exponerat. Utseendet för tankarna till
bokens historia, till tradition och ursprung, inte till den framtid om
böcker och bibliotek som de innehåller.

För det är två böcker i en, en om boken och en om biblioteket. Även
om utseendet har en historisk prägel är innehållet mer nutidsorienterat
och visionärt. Fleischer redogör i första delen ”Boken” om vad som är
en bok, fördjupar sig i detalj kring ISBN-nummer, antal blad, förlag
och tryck. Vem och vad definierar en bok? Bokmomsen, Kungliga
biblioteket, förlagen eller läsaren? För inte så länge sedan var det inget
tvivel om saken, en bok är en bok. Men kan till exempel en blogg vara
en bok? En ljudbok? När jag läser Fleischers bok är svaret inte längre
en sådan självklarhet. Fleischer öppnar istället upp till diskussion, med
flera argument och infallsvinklar.
Jag tycker att första delen bränner till ordentligt i avsnittet om
böcker som så kallade robotförlag ger ut, en effekt av print-on-demand
teknik mixat med Wikipedia, en del av digitaliseringens svallvågor.
Fleischer väljer att kalla robotböckerna för spam eller skräplitteratur,
men då pratar vi inte ”harlequinskräp”. Det är böcker som har börjat
dyka upp i näthandlar som Amazon och Adlibris. Böcker med otydlig
avsändare, märkliga författare (om de ens har någon) och ihopklistrat
innehåll från nätet. Böcker som lätt skulle falla offer för en källkritisk
granskning. Är du inte uppmärksam har du köpt en bok med texter
som du hittar på Wikipedia. Problemet är inte bara böckernas innehåll
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utan även antalet böcker som robotförlagen ger ut, överflödet av dem, att
de tar över nätbokhandlarnas listor, precis som spam i eposten. Detta är
en ny utveckling som Fleischer menar att vi bara anar effekten av.
När jag börjar läsa andra delen, ”Biblioteket”, tänker jag innan att
den handlar säkert om bibliotekets samlingar, böckerna och texterna,
det materiella biblioteket. Om hyllorna, katalogen, urval och bestånd.
Bibliotekets skelett helt enkelt. Och ja, andra delen handlar om det,
men inte bara. Andra delen är uppdelad i olika kapitel. I första kapitlet
skriver Fleischer bland annat om bibliotekets bestånd, att biblioteket
tillskrivs ett bildningsideal med en auktoritet att kunna välja mellan bra
och dålig litteratur till sina samlingar. Tar upp exemplet under 00-talet
då en undersökning visade att på biblioteken fanns det en övervikt av
vänsterpolitisk litteratur på hyllorna, att jämvikten mellan rött och blått
inte stämde överens med det allmänna bibliotekets värdegrund. Fleischer
tar på ett insiktsfullt sätt upp detaljer i bibliotekens vardag, BTJ-listorna
och de traditionsenliga inköpsmöten, debatten om Adlibris tjänst med
profilinköp som flera svenska bibliotek har tagit till sig. Allt detta med en
smula kritik.
Andra kapitlet handlar om det digitala biblioteket, och bibliotekens
problematik med sin nätnärvaro, att tänka framåt samtidigt hålla kvar
i det gamla. Här tycker jag att Fleischer fastnar i frågan om e-böcker,
kanske för att just den frågan är brännande aktuell just nu eller så är det
vad författaren tolkar det digitala biblioteket som. Elib och e-böckerna
är relevant och intressant, och det visar svagheter hos biblioteket, vad
biblioteken måste fixa, men jag hade gärna sett fler dimensioner på det
digitala biblioteket.
De kapitel som intresserar mig mest är ”Det transparenta biblioteket”,
”Det postdigitala biblioteket” och det avslutande kapitlet ”Det allmänna
biblioteket”. Det är här som Fleischer hamnar innanför bibliotekets
skelett, in i bibliotekets mening och syfte. Här kommer också
författarens visioner kring bibliotek fram, vad som vore önskvärt, vilket
också kan tolkas som kritik av hur dagens bibliotek fungerar. Visioner
om till exempel det öppna biblioteket, förslag på att bibliotekens
gallringslistor ska läggas upp på bibliotekets webbplats för granskning,
ge låntagaren möjligheten att aktivt påverka beståndet. Fri mjukvara,
fri klassifikation och så vidare. (ja, här förtränger man gärna orden
upphandling och avtal, men låt oss göra det för en stund). Kapitlet
om ”Det postdigitala biblioteket” handlar mer om rummet och platsen
biblioteket, och jag tolkar det även som det fria, men också det politiska
biblioteket.
Insikterna som Fleischer har när han skriver om bibliotek har jag inte
läst tidigare hos någon icke-bibliotekarie (och knappt det). Bibliotekarier
brukar klaga på att när någon annan pratar för dem blir det inte bra
– ”de talar inte vårt språk”. Jag tycker att Fleischer gör det bra på många
sätt. Delen om biblioteket är inte en berättelse om biblioteket, inte ett
konstaterande. Det är kritik, det är att blotta bibliotekets svagheter men
framförallt lyfta bibliotekets styrkor, att ge det luft och potential. Alla
som arbetar med böcker och bibliotek måste läsa Fleischers bok, så är
det.
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FBI som biblioteksbesökare
Anders Ericson

Från litteraturen och filmen känner vi bilden av bibliotekarien, denna eviga grå biroll, som mest finns
där för att vara en kontrast mot hjältarna. Men i den elektroniska tidsåldern kan bibliotekarien och
biblioteken bli blodigt allvar, både i dikt och verklighet. I populärkulturen bryter hjälten ofta (och
orealistiskt) mot bibliotekets etik. USAs efterkrigshistoria visar dessvärre att det är fritt fram för FBI
i bibliotekens låntagarregister.

M

ed unntak av i Jon Bings ungdomstrilogi om
bibliotekromskipet Alexandria, er bibliotekaren
i skjønnlitteraturen den kjedelege, helst einsame
kvinna med knute både i nakken og i sjela, men som ein
sjeldan gong kan slå ut i full blom i møte med Den Rette.
Eventuelt i ein meir reflektert variant som i Vigdis Hjorths siste
roman, ”Snakk til meg”. Eller som ein grå mannsperson av
aspergertypen, gjerne med eit uforløyst forfattarskap, jamfør
Dag Solstads T. Singer.
Men bibliotekarane og biblioteket kan brukast til meir, særleg
i kriminalsjangeren. Og då tenkjer vi ikkje først og fremst på
etterforskar Robert Goren i politiserien Law & Order, han
som erklærer at lånekortet på biblioteket er det viktigaste
arbeidsverktøyet hans. Goren er ein svært kunnskapsrik og
skarp, men sjølvlært detektiv. A library made man.
Nei, med vantru må vi som valde dette yrket, ikkje reint
sjeldan vere vitne til korleis krimforfattarar sender troppane
sine til biblioteket for å tråle lånarregistra! For kriminelle
har utruleg lett for å etterlate seg på åstaden eller i heimen
lånekort frå eit bibliotek i nærleiken (forfattarane har ikkje
fått med seg tilkomsten av det nasjonale lånekortet, eller latar
som det ikkje finst, for det ville komplisere saka når vi no
nærmar oss klimaks og det berre er eit kvarter igjen av filmen
eller femti sider av boka. No er vel forresten Noreg omtrent
aleine om å ha najsonalt lånekort). Og på desse biblioteka,
gjerne skildra med stor sans for dempa, saktmodig atmosfære
frå 1950-talet (uavhengig av når handlinga finn stad), finst
det sjølvsagt register over kva skurkane har lånt av særs
kompromitterande litteratur. Og desse registra er det kurrant for
etterforskarane å få tilgang til, ved hjelp av autoritet og/eller
list. Og vi, bibliotekarane, sit der og dirrar av harme over slike
urealistiske grep: Datasystema våre slettar jo automatisk alle
personopplysningane straks bøkene er innleverte!
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Den korrupte bibliotekaren
Eitt kjent døme, faktisk eit dobbelt døme, på snoking i
lånardata finst i krimforfattar Ian Rankin sin John Rebusroman Black and blue (1997, på norsk i 2001), der det
skotske nasjonalbiblioteket i Edinburgh er åstaden. Først byd
ein legendarisk seriemordar, kjend som ”Bible John”, ein
bibliotekar fem hundre pund for å få sjå kven som har lese om
”merittane” hans i aviser og bøker. Desse opplysningane ligg
sjølvsagt føre, i alle detaljar, og han får dei på eit fat. For trass
i tre eller fem års høgskoleutdanning er bibliotekarar låglønte,
både i det verkelege livet og ifølgje bibliotekarmetaforen.
Bible John sitt motiv for biblioteksnokinga er irritasjonen over
ein frekk ”copycat” som kallar seg Johnny Bible og som går
rundt og drep folk
etter BJ sitt gamle,
gode mønster.
Dette må vere ein
som har lese alt
om ”originalen”
sine metodar! Då
må han sjølvsagt
døy. Men så kjem
etterforskar Rebus
på same ideen
og kommanderer
assistent Siobhan ut
på bibliotekbesøk.
Og ho får like
lettvindt vite alt,
medrekna eit
signalement på den
første snushanen.
På dette tidspunktet
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sit vi under leselampa eller ved tv-en og ergrar oss grøne
over at alt går som smør, også for ordensmakta. Vi kjenner
jo biblioteketikken ”Beslag og utleveringspålegg” ut og
inn, der personvernet er nærmast ufråvikeleg, og vi kan alt
om kapittel 16 i straffeprosesslova om (som sikkert har ein
britisk parallell) og veit at politiet skal leggje fram skriftleg
rettsavgjerd om dei skal kome nokon veg ved slike høve.
I etterordet takkar Rankin nasjonalbiblioteket for kva det
har hatt å seie for arbeidet hans med boka (”Som vanlig står
jeg i stor takknemlighetsgjeld til …”), men han har neppe
spurt bibliotekarane til råds om etikken rundt å utlevere
lånaropplysningar.

Librarygate
Så har vi det klassiske dømet frå 1970-talet: Dokumentarboka
og filmatiseringa ”Alle presidentens menn” , om Watergateskandalen der to journalistar, Bob Woodward (Robert Redford
i filmen) og Carl Bernstein (Dustin Hoffman), påviser at
den republikanske president Nixon kjende til eit innbrot i
Demokratane sine vallokale - før det fann stad. Eit journalistisk
stykke arbeid som førte til presidentens fall. Både boka og
filmen blei store suksessar (fire Oscar), og hovudpersonane blei
førebilete for verdas gravande journalistar for all framtid.
Dette er altså ei sann historie, men det skal framleis vere ein
del mystikk rundt detaljar i gravejobben dei utførte. I tillegg til
visse justeringar i filmversjonen som det ikkje finst grunnlag
for i boka. Til dømes den underordna bibliotekaren i Library
of Congress, som, i strid med reglar og etikk, overleverer
Woodward og Bernstein alle tingingane dei hadde fått på
bøker frå Nixon-administrasjonen. Bibliotekaren er i filmen
gjort til ein afroamerikansk halv-hippie; noko kommentatorar
i faget meiner var usannsynleg på 70-talet. Er dette ein måte
regissøren ”politiserer” og mildnar brotet på biblioteketikken
på? No blei ikkje innsynet i desse tingingane noko vendepunkt
i det journalistiske gravarbeidet, men episoden utgjer ein del
minutt i filmen. Etikk- og regelbrotet er kommentert på fleire
biblioteknettstader, som til dømes på bloggen Libraries at the
Movies ”A government that steals library slips is capable of
anything”.
Woodward og Bernsteins første bibliotekkontakt var likevel
på telefon med ein bibliotekar i Det kvite huset. Ho var først
særs lausmunna og stadfesta at administrasjonen hadde lånt
mykje frå kongressbiblioteket, men måtte innan neste samtale,
då ho hadde lova informasjon på person- og tittelnivå, ha blitt
grundig sett på plass av ein overordna. Ho nekta då for alt ho
hadde sagt tidlegare.
Så skal det også seiast at journalistane sitt første møte med
kongressbiblioteket var med ein etisk uklanderleg bibliotekar
som ”på en høflig måte” fortalte at ”alle henvendelser fra
Det hvite hus var konfidensielle”. I filmen er han nærmast
triumferande når han kan avvise snushanane. Men dette går
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heller ikkje fram av boka. Så uavhengig av våre sym- eller
antipatiar med Nixon kan filmen sjåast på som eit biblioteketisk framsteg samanlikna med boka. Om enn ikkje samanlikna
med sanninga?

Mystisk database
Nok eit døme er filmen Seven (på plakaten gjerne med ein 90
graders motsols vriden ”v”: ”Se7en”) frå 1995, med Brad
Pitt og Morgan Freeman som politiduo i belasta storbymiljø
med (nok ein gong) ein seriemordar gåande laus. Her er
mordaren klassisk skolert og drep folk etter inspirasjon av dei
katolske sju dødssyndene (jamfør Dante m.fl.). Gjennombrotet
i etterforskinga kjem når detektivane skaffar seg full oversikt
over kven som har lånt bibliotekbøker om temaet. Dette er
på mange måtar ein sterk og original film (som også kom i
bokform, men først etter at filmsuksessen var eit faktum!). Men
ein relativ nedtur for bibliotekarane i salen. For også krim skal
då vere realistisk!
Det spesielle her er ikkje at bibliotekarar lar seg lure eller
overtale til å levere frå seg persondata, men at rollefiguren
til Freeman, den eldste og mest illusjonslause av dei to to
etterforskarane, kjenner ein som kjenner nokon som har tilgang
til ein hemmeleg
FBI-base der alle
bibliotektransaksjonar
blir lagra, særleg når
det gjeld klandestint
pirrande boktitlar!
Vi irriterte oss naturleg
nok over at ein populær
film på denne måten set
grillar i hovuda på folk
om at biblioteksystema
lek som silar. For dette
trudde vi ikkje eit
sekund på då vi såg
filmen i Oslo i -95 (det
må sjølvsagt ha vore på
Eldo, også kjend som
Eldorado kino).
Rett nok var det i 1995
fleire år sidan den
britiske frilansjournalisten Duncan Campbell hadde skrive om
det vestlege systemet for tele- og dataovervaking, etter kvart
kjent som Echelon. Enno har ingen av deltakarnasjonane (USA,
UK, Canada, Australia og New Zealand) offisielt stadfesta
eksistensen av det, sjølv om EU i 2001 gjorde ei kritisk
utgreiing om konsekvensane av det og Europaparlamentet
faktisk vedtok at ”det ikkje lenger er tvil om systemet finst” (!).
Ved hjelp av telesatellittar skal Echelon framleis utføre både
innsamling og analyse av data. Metoden kallast datamining; her
fangar systemet automatisk opp ”nøkkelord” (typisk: ”bomb”)
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i ein telefonsamtale, sms eller e-post osv., som i neste omgang
utløyser grundigare analyse og overvaking av dei som samtalar
om dette.

meir mistenkjelege føremål. Dette hadde FBI hatt gåande sidan
1973, viste det seg.

Noko av det same har USA seinare gjort i programmet TIA
(Total Information Awareness Program), som blei stoppa då
Kongressen fekk nyss om det i 2003, men som ifølgje rykta er
vidareført som fleire delprosjekt. Her kopierte dei og samla alle
mulege data i full tekst, frå internettinnhald til kredittkortdata.
Slik dei også gjorde i endå eit program som blei stoppa,
ADVISE, som skulle produsere ”trugsmålsprofilar” på alle
innbyggjarane.

ALA kom igjen kjapt på banen og erklærte at ”bibliotekarane
ikkje [er] ei forlenging av lovens lange arm eller av Storebror
ser deg”. Dei gjekk laus på FBI direkte og sa at byrået burde
innsjå at ”bibliotek, bøker og lesing er noko spesielt”. Men
to år seinare avslørte tidlegare FBI-tilsette at byrået hadde
etterforska spesielt grundig dei som protesterte. Alt i alt blei
det så pinleg at rikskjende satirikarar laga vitsar om det. Mykje
tyder på at heile programmet døydde ut. I alle fall har FBI vilja
at det skulle sjå slik ut.

Men at dei skulle våge seg på bibliotektransaksjonar?!

Nine Eleven

”Biblioteksporet” i røynda

Men så kom 11. september 2001. Fleire har skildra det
som at styresmaktene då tok fram igjen alle gamle og nye
overvakingsmetodar og –idear frå skuffar og skap og sette dei
i arbeid over natta. Medrekna metodar og reglar som tidlegare
var solid avviste på politisk hald. Den såkalla Patriotlova, The
Patriotic Act, blei vedteken på under ein månad og utan reell
debatt verken i samfunnet eller i Kongressen, stadfestar mange.
ALA sleit lenge med i det heile teke å få sjå lovforslaget.

Vi trudde og håpa vel at ”biblioteksporet” for det meste var
eit naudgrep som krimforfattarar og –regissørar tydde til når
alle andre plot var oppbrukte og konjunkturane i Hollywood
kravde billegare verkemiddel enn bilkrasj og bensinbombing av
skyskraparar.
Men det var før vi hadde sett oss inn i den samanhengande
historia om korleis overvakinga i den verkelege verda
har utvikla seg. Og ikkje minst om kva for ambisjonar
overvakarane og oppdragsgjevarane deira har, særleg i USA,
men no også i EU. Ei utvikling der biblioteka i all stille er
tildelt ei ikkje uviktig rolle, ikkje berre lånarregistra deira,
men i endå større grad andre personlege elektroniske spor som
brukarane legg igjen på biblioteka. Og dei er ikkje få etter
kvart.
I USA kan det ”politiske” biblioteksporet ha vore varmt alt
under McCarthyismen og heile Den kalde krigen. I alle fall
hadde politiet i New York på byrjinga av 1950-talet, då ”The
Mad Bomber” herja i byen, kome på ideen at dei kunne spore
opp og forhøyre alle som hadde lånt bøker om sprengstoff.
Men truleg var 1970 eit viktigare år. Då bad ein senatskomité
om igangsetting av eit program for å undersøke ”mistenkte
brukarar av sprengstoff”. Ein del av programmet gjekk ut på å
finne ut kven som lånte bibliotekbøker om sprengstoff - og om
geriljakrig. Den nasjonale bibliotekforeininga ALA reagerte
instinktivt og rådde medlemmane og biblioteka til å krevje å få
sjå rettsavgjerder for å kunne tillate slikt innsyn. Ein senator,
Sam Irvin, skreiv indignert at ”Gjennom historia har offentleg
overvaking av folk sine lesevanar vore ein lakmustest på
tyranni”. Resultatet blei eit forlik og ein avtale med ALA om
grenser og rutinar for slike førespurnader.
Så var det tyst i mange år, inntil New York Times i september
1987 avslørte FBI sitt til då hemmelege ”Library Awareness
Program”. Her var målet todelt; å hindre at utlendingar, særleg
frå austblokka, skulle få tilgang til ”uklassifisert vitskapeleg
litteratur” (!), og å verve bibliotekarar som rapportørar når
utlendingar av denne typen brukte biblioteket til slike og endå
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Protestane ar sterke i fagmiljøet samtidig som bibliotekarar,
som folk flest, aksepterte å ofre noko av privatlivet mot
lovnader om tryggleik mot meir terror. Berre éin senator våga å
stemme imot dei to paragrafane i lova som betyr noko direkte
for biblioteka og brukarane deira. Ordet bibliotek står ikkje i
lovteksten, men ein paragraf i kapittel 215 gjev FBI rett til å
krevje å få utlevert alle register, tekster, bøker osv. dei måtte
ønskje. Til skilnad frå tidlegare treng dei verken leggje fram
pålegg frå retten eller formell sikting, og materialet treng heller
ikkje ha konkret interesse for pågåande etterforsking. FBI
kan faktisk ”fiske” etter persondata når og kor som helst. Ein
annan paragraf seier at dei som får FBI-besøk og må utlevere
data, ikkje har lov til å informere om det, verken til lånarane,
dei tilsette, pressa eller andre. Noko som fekk ein del bibliotek
til å setje opp plakatar med ein tekst der dei med ein viss
ironi føregreip akkurat dette. Den dåverande leiaren for ALA
frårådde likevel slike plakatar, då dei kunne auke folks redsel
for å bruke biblioteka.
Då det var ei høyring i samband med revisjonen av lova i
2005 kunne ikkje bibliotekarar med erfaringar med slike FBIbesøk vitne, då dei altså var knebla av den same lova. Og fire
modige biblioteksjefar og -styreleiarar, kalla The Connecticut
Four, som faktisk trassa kneblingsparagrafen, måtte ha standin frå bibliotekforeininga då dei, anonymt, fekk tildelt ein
ytringsfridomspris ved eit universitet. Etter over tre år med
rettssaker fekk dei fire til slutt snakke, og har gjort det til
gangs på bibliotekkonferansar og til pressa, men dei mange
kollegaene deira som har opplevd det same, er i prinsippet
knebla for resten av livet.
At bibliotekmiljøa protesterte, likte regjeringa dårleg.
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Justisminister John Ashcroft (med norske anar) hevda at
bibliotekarane var ”hysteriske” og at Patriotlova ikkje var noko
problem for dei, då ingen bibliotek hadde fått krav frå FBI
som følgje av dei nye reglane. Dette stod i kontrast til fleire
nettbaserte undersøkingar til bibliotek der mange stadfesta
(ulovleg!) at dei hadde hatt besøk av FBI. I ei undersøking
hadde 545 bibliotek hatt besøk. I kor stor grad dei hadde
fått krav om utlevering av data er meir uklårt, truleg fordi
å opplyse om dette ville vere eit endå alvorlegare brot på
kneblingsparagrafen.
Levetida til Patriotlova er blitt forlenga, med nokre mindre
endringar, men mange trudde heile lova ville bli oppheva i
mai i år, då ein opphevingsklausul Levetida til Patriotlova er
blitt forlenga, med nokre mindre endringar, men mange trudde
heile lova ville bli oppheva i mai i år, då ein opphevingsklausul
kunne trede i kraft. Og særleg etter at Bin Laden blei avliva.
Men nokre av lovreglane blei vidareført i minst fire år til,
blant desse FBI sin rett til å rekvirere personrelaterte data frå
offentlege bibliotek. Bibliotekarane si trøyst var at det denne
gongen var eit stort mindretal som røysta imot forlenging.

Europa kjem etter
Patriotlova har fått mange avleggjarar rundt i verda. Den
svært aktuelle for oss er EUsitt Datalagringsdirektiv (DLD),
som, med nokre modereringar, blei vedteke av Stortinget
denne våren. EU-reglane omfattar ”berre” lagring av såkalla
trafikkdata (kven kommuniserer med kven og når) og ikkje
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innhaldet i kommunikasjonen. Men nyordningane etter 9/11
har til felles at styresmaktene no skal ha tilgang til alle data.
I realiteten er vi alle mistenkte til det motsette er bevist. Det
er ikkje lenger nok for styresmaktene å overvake mistenkte i
konkrete saker.
DLD fører ikkje til at PST kjem på norske bibliotek og
krev å få sjå lånardata. Men etter dette må leverandørane av
nettenester også måtte lagre data om trafikken over biblioteket
sine Internett-pc-ar. Og faktisk er data om bibliotekbrukarane
sin pc-aktivitet svært ettertrakta i etterretningskrinsar. Dette
skriv Jeannette Woodward om i boka “What Every Librarian
Should Know about Electronic Privacy”. Overvakarane har tru
på at slike data frå biblioteket kan kople dei store mengdene
rådata til konkrete personar. For når du på Nettet eller ved
bibliotekskranken reserverer plass ved ein Internett-pc i
biblioteket, skjer det med fullt namn eller også lånarnummer.
Når desse listene ofte er databaserte, er det i USA kort veg til
full oversikt over kva du har gjort på denne pc-en, frå surfing til
e-postskriving og blogginnlegg.
Men Woodward meiner utbyttet av dette vil vere minimalt.
Datamining og såkalla mønsterattkjenning av eit heilt folks
milliardar av e-post, sms og telefonsamtalar fører ikkje til meir
enn om lag ti konkrete mistenkte per år som er kvalifiserte
for full avlytting. For, som også PST-sjefen stadfesta i tilfellet
Anders Behring Breivik, er kvardagen til terroristar så lik
den til alle oss andre, at dei ikkje vil skilje seg ut i dei store
datamengdene. Og det hjelper lite å spe på med data frå
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meir eller mindre ressurssvake borgarar på bibliotekbesøk.
For det er jo i stor grad slike, og ikkje hardkokte terroristar,
som bruker bibliotek-pc-ar (ja vel, ein av 9/11-kaprarane
hadde ved eit høve brukt ein bibliotek-pc, men program for
internettkryptering har eksistert sidan 1991). Og ekstra utsette
blir nettopp biblioteksurfarane, då dei er urøynde pc-brukarar
som ikkje veit å vere tilbakehaldne med å utlevere seg på
sosiale nettstader osv.

Lesevanar
Så sit vi igjen med at privatlivets fred smuldrar vekk, og
det same med tilliten til biblioteket som ein nøytral oase i
samfunnet. Dette er ekstra alvorleg for dei som verkeleg treng
bibliotek-pc-ane, seier Woodward.

Fleire har påpeika den alvorlege ”kortslutninga” som ligg
til grunn for heile ”biblioteksporet”, anten det handlar om
å fakke kriminelle eller statsfiendar: Nemleg teorien om at
folk som låner bøker går god for alt som står i dei. Har du
lese ”Kapitalen” er du kommunist! Som etter attentatet mot
president Reagan i 1981. Attentatmannen hadde lånekort på
seg, noko som fekk politiet til å fatte spesiell interesse for
lesevanane hans og ville sjå kva han hadde lånt. Biblioteksjefen
måtte tole nærmast tredjegrads forhøyr, men stod imot. Og det
lokale bibliotekstyret og statlege styresmakter avviste kravet
om innsyn. Men det var på 1980-talet.
Likevel kan kampen mot det orwellske samfunnet verke
fånyttes. Den dagen eg legg siste hand på denne teksten (med
unntak av den nødvendige oppdateringa etter 22/7, dessverre)
skriv Aftenposten at på 58 % av alle norske arbeidsplassar,
frå offshore til omsorg, er det ein eller annan type elektronisk
overvaking av dei tilsette. Og i same utgåve kan vi lese om
GPS som alternativ til både bomringar, veg- og bensinavgift og
parkering. Ordførarar og rådmenn er entusiastiske. Artikkelen
har tre setningar om skepsis i tilkyting til privatlivets fred.
Nyleg sa nokon at verda går meir i retning av Huxleys
”Vidunderlige nye verden” enn Orwells ”1984”. Med andre ord
at vi snarare er i ferd med underhaldast og nyte oss i hel enn å
kontrollere og terrorisere kvarandre. Sjølvsagt er dette to sider
av same sak, og når det gjeld misbruk av bibliotekdata kan nok
dessverre underhaldningsbransjen ha meir å hente framover.
Litteratur:
Woodward, Jeannette: What Every Librarian Should Know
about Electronic Privacy2007. ISBN 978-1-59158-489-6.
Bibsys
Adams, Helen R. et al.: Privacy in the 21st Century. 2005.
ISBN: 1-59158-209-1. Bibsys
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Artikeln har tidigare publicerats i förkortad version i
Bibliotekforum 2011: 5 med titeln FBIs våte biblioteksdraumar
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Postdemokrati i Berlusconis Italien
Bokförlaget Astor gör oss en tjänst genom att publicera den italienska samtidshistorikern Antonio Gibellis essä om
Berlusconi. Precis som UNT:s Rasmus Landström så tycker jag att den här boken ackompanjerar Colin Crouchs
Postdemokrati på ett utmärkt sätt. Colin Crouch beskriver hur demokratins institutioner har överlevt demokratin själv
då själva makten finns någon annanstans. Berlusconi och den auktoritära demokratin kan beskrivas en fallstudie i det
här fenomenet. Berlusconi är inte en diktator men han härskar över en modern stat där han och gruppen runt honom har
samlat makten kring sig. Idag har de kontroll över statsapparaten på ett sätt som inte bör vara möjlig i en demokratisk stat.
Gibellis bok handlar om den italienske politikern Silvio Berlusconi. Men
lika mycket beskriver författaren det samhälle och de strukturer som släpper
fram en sådan ledare och tillåter honom att dominera. Gibelli går metodiskt
igenom bakgrundshistorien till Berlusconis maktövertagande och visar hur
en vilsen politisk borgerlighet i början på 90-talet premierar honom framför
de moraliskt och politiskt bankrutta kristdemokraterna. Sedan triumferar
den förmögne mediemogulen mot ett kommunistiskt parti som sedan
Sovjetunionens fall tappat all trovärdighet och en socialdemokrati som
skadeskjutits av korruptionsskandaler. I flera kapitel beskrivs den sociala bas
på vilken Berlusconi har byggt upp sitt styre. I kort handlar det om landets
reaktionära strömningar – övervintrade fascister och högerradikala grupper
inom katolska kyrkan som genom Berlusconi har släppts in i maktens
finrum.
Personen Berlusconi själv är ju givetvis en intressant karaktär. Få moderna
ledare som han har förstått att använda tv-mediet som maktinstrument. Det
har satt sin prägel på ledaren personligen, genom en minutiös omsorg om sitt
yttre och en besatthet över vilka bilder och klipp som sprids av honom. Gibelli beskriver Berlusconi som en exhibionist
som ständigt visar upp, eller snarare iscensätter, sin privata sfär. En ledare som ligger i tidens mittfåra när man tänker på
företeelser som reality-tv, sociala medier och högljudda mobiltelefonsamtal i kollektivtrafiken.
Helt kort kan man bara konstatera att Berlusconi och den auktoritära demokratin är en samtidshistorisk skildring som är
relevant inte bara för folk som är intresserade av italienska samhället och skandalpolitikern Berlusconi utan för alla som
bryr sig om vårt demokratiska statsskick och försöker skapa sig en bild av var vi är på väg. Gibelli är också en utmärkt
skribent och så vitt jag kan se så har Viveka Holm gjort ett mycket bra jobb med översättning.
Vi bör också fråga oss vad vi kan lära sig av det hela som vänsteraktivister i Sverige? En faktor som Gibelli lyfter fram till
att Berlusconi kommit undan med så mycket är att motståndet mot honom är utbrett men oorganiserat. De övriga politiska
krafterna i Italien har lyckats göra sig själv irrelevanta, genom skandaler och dåliga strategier. Där finns en viktig läxa
som jag hoppas att politiker i Sverige studerar noggrant. Trots ett stort missnöje med ledaren har oppositionen inte förmått
att ställa upp ett alternativ. Efter de progressiva partierna i Sveriges två förlustval mot Reinfeldt finns det anledning att
börja fundera över en ny strategi. Det var de italienska socialisternas korruption och maktmissbruk som öppnade dörren
för Berlusconi. Men det är oppositionens envisa oförmåga att formulera ett alternativ som har låtit honom stanna kvar.

Tobias Willstedt
Utmaning och inspiration – mångspråkigt
biblioteksarbete för barn- och ungdomar.
Av Anna Gustafsson Chen
Denna tunna skrift utgiven av Internationella biblioteket är fullspäckad med tips om hur man ska komma igång
med - och underhålla arbetet kring ett mångspråkigt bibliotek. Fokus ligger på barn- och ungdomsverksamhet
men går lika bra att applicera på vuxenverksamheten.
Gustafsson Chen ta upp många intressanta aspekter och skriver bland annat om vikten av omvärldsbevakning
när man bygger upp och underhåller ett bestånd. Vad är det för befolkningsstruktur, vilka språk talas? Detta kan
förändras och bör därför underhållas.
En annan viktig poäng som tas upp är personalen. Jag håller med henne om att den viktigaste resursen på ett
bibliotek är just personalen. Ett rum med böcker är inget bibliotek. Något att tänka på i skolbiblioteksdebatten.
Men det är även viktigt att ta till vara personalens resurser, hon skriver att: “Flerspråkighet och kännedom om
olika kulturer är alltså en merit som bör beaktas vid tillsättning av tjänster.“ (Sid 40)
Boken innehåller även konkreta tips som kontaktuppgifter till återförsäljare och förlag, Internationella
bibliotekets arbete samt pågående- och avslutade projekt. Som sagt, Gustafsson Chen har fått in mycket på
62 sidor.

Anna Hallberg
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Egensinnig uppstickare i
managementträsket

Erbjöd mig att recensera Christer Hermanssons bok Det är jag som är chefen. Om det subjektiva chefskapet ( BTJ
Förlag 2011). Dels eftersom jag alltid haft problem med den föreskrivna chefsrollen, antingen jag själv har förväntats
finna mig i den eller när andra uppfyllt den mer eller mindre bra. Men också därför att jag har problem med Christer
Hermansson, mannen som gett bibliotekariekåren ett ansikte genom att påtala dess brist på läderbyxor och dess svek
mot den goda skönlitteraturen.
Ska jag välja bland fenomen som ibland retar mig i biblioteksvärden så föredrar jag dock Hermanssons många gånger
arroganta sätt att hävda sig och den verksamhet som bedrivs i Strängnäs framför Dieselverkstadens sätt att beskriva sig
som kontrast till en nidbild av andra bibliotek. Helt enkelt därför att Hermansson står för en syn på bibliotekets uppdrag
och existensberättigande som jag delar, medan Dieselverkstans “marknadsanpassning” undergräver bibliotekens
trovärdighet.
Hoppades att Hermansson formulerat allt detta som jag grubblat
på då det gäller chefandet. Visst är boken både tänkvärd, rolig och
givande och jag håller med om att någon liknande egensinnig bok
inte finns i managementlitteraturen. Hermansson kritik av hela den
marknaden instämmer jag helt i efter att ha utsatts för dess ytliga
och ibland även förnedrande produkter under trettio år.
Men, som den litterärt oskolade person jag är, blir jag inte klok
på vad som är allvar och vad som ska vara roligt i Hermanssons
författande. Ingen som jag frågat har heller begripit det. I boken
framgår att Hermansson själv är medveten om att folk inte alltid
fattar om han är allvarlig eller försöker skämta. Bara att konstatera,
att det är synd att författaren inte vågat lita på sin förmåga, att
skriva en helt igenom seriös bok, utan fastnat i en svårtolkad
jargong.
Begreppet det subjektiva chefskapet kan tolkas som att det
handlar om godtycke. Då är det bättre att tala om det personliga,
ett begrepp som Hermansson ibland använder synonymt med det
subjektiva. Det vill säga inte det chefskap som präglas av att alla
stöps i samma form genom alla dessa chefsutvecklingsprodukter
med berg av floskler och nygamla teorier, utan ett chefskap som
bygger på att man är sig själv. Det vill säga inte följer givna
mallar, utan på ett kreativt och många gånger improviserat och
omprövande sätt försöker utveckla verksamheten tillsammans med
medarbetarna. Detta är min beskrivning, som jag tror Hermansson
skriver under på.
Hermansson ägnar ett kort kapitel åt uppvigling. “Bryt linjen!
Bejaka din frihet”, uppmanar han och det är nog det av alla
uppfordrande tillrop i boken som jag sympatiserar mest med.
Det har blivit så tyst på biblioteken och andra arbetsplatser.
Att det inte är hälsan som tiger still det har ju visat sig i
undersökningar vid flera av våra största bibliotek. Det finns i
dag en enorm brist på civilkurage på alla nivåer. Man vågar inte
protestera då man anser något vara helt, fel utan filosofin är nu, att det är bara att gilla läget och detta gäller på alla
nivåer i hierarkierna . Vart det leder kan man läsa om i Barbara Ehrenreichs skrämmande bok “Gilla läget. Hur allt gick
åt helvete med positivt tänkande”.
Till största delen handlar Hermanssons bok om det vardagliga, mer interna chefskapet, hur man får det att funka på
arbetsplatsen, får alla att jobba på åt rätt håll. Här serverar han en massa mer eller mindre sunt förnuft och självklarheter
på sitt egensinniga sätt, vilket gör det stimulerande och provocerande att läsa. Vad menar han egentligen? Uppfattar på
något sätt att Hermansson står för ett mer manligt ledarskap. Men att diskutera eventuella skillnader mellan manligt och
kvinnligt ledarskap och överhuvudtaget se bibliotek som arbetsplats ur ett genusperspektiv är ett kapitel för sig, som jag
hoppas någon skriver.
Boken blir för mig mest en utgångspunkt för mina egna tankar om chefskap, som jag ska formulera en annan gång,
och det är väl så en stimulerande bok ska fungera?

Ingrid Atlestam
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FN-föreningen
i Torsby sätter
Västsahara i
fokus
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fter några år, då Torsby FN-förenings aktiviteter
koncentrerats på nationella kampanjer, som t.ex. Skolmat
ger kunskap, ville vi hitta ett nytt arbetsområde att lära oss mer
om och arbeta för. I samband med årsmötet 2010 beslöt vi att vi
skulle fokusera på Västsaharakonflikten under en treårsperiod.
Vi ägnade hösten åt att studera Lena Thunbergs bok ”Afrikas
sista koloni”. Första träffen hade vi besök av Kari Berg, som
berättade inspirerande. Hon har följt västsahariernas kamp
som representant för Kristna Fredsrörelsen. I samband med
den höstens bok- och biblioteksmässa fick vi kontakt med
både Västsaharaaktionen och BiS. (Kom sedan inte och säg
att Internationella torget inte är värdefullt!) BiS var då redan
igång med insamlingen till att bl.a. översätta Monica Zaks bok:
”Pojken som levde med strutsar” till arabiska, och det passade
oss väldigt bra att ansluta oss till den.
På våren fick vi ytterligare inspiration genom att Barbro
Bolonassos besökte oss och berättade mer bl.a. om arbetet
för Västsahara. Och i maj var vi redo att gå ut ”på gator och
torg”. Vid sammanlagt 6 tillfällen i maj månad stod vi utanför
Konsum och delade ut informationsblad och samlade in pengar.
Resultatet blev dryga 5.000 kronor. Vi togs väl emot och följer
med spänt intresse den fortsatta utvecklingen, särskilt för
barnen i flyktinglägren.
På årets bok- och biblioteksmässa hade jag ett samtal med
Monica Zak och framförde vår önskan att få träffa henne
efter den resa hon gör just nu. Hon är i Algeriet och tar emot
böcker och lärarhandledning, som nu är tryckta och levereras i
dagarna.
I höst har vår förening uppmärksammat att det var 50 år sedan
Dag Hammarskjöld omkom. Orionteatern spelade pjäsen
”Hammarskjölds sista resa”. I oktober kommer vi att få besök
av Erik Fosse. Han är en av läkarna som arbetade i Gaza de
blodiga veckorna runt årsskiftet 2008/09 och därefter skrev
boken ”Ögonen i Gaza”.
Till våren kommer vi att på nytt fokusera på Västsahara. För
en förening som tänker globalt och handlar lokalt känns det
väldigt bra att kunna sprida information om förhållandena för
västsaharierna och i någon mån kunna göra en insats för dem.
För Torsby FN-förening

Gertrud Rydén
Man kan nå oss via www.fn.se/torsby
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Västsahara-projektet i
ett avgörande skede
Nu har äntligen Monica Zak rest ner till Västsahara för att sprida 5000 ex av sin bok Pojken som levde med
strutsar på arabiska!
BiS har sedan början av 2010 samlat in pengar för att kunna trycka upp en stor upplaga av Pojken som levde
med strutsar. Boken handlar om en pojke i den Västsahariska öknen, som i en sandstorm kommer ifrån sin
egen familj och växer upp i en strutsfamilj. Berättelsen har verklighetsbakgrund och är en historia som de
Västsahariska barnen känner till och som utspelar sig i deras egen miljö. Den har tidigare funnits översatt till
arabiska men bara getts ut i en mycket begränsad upplaga.
BiS har hittills samlat in ca 120 000 kr. Stora bidrag har donerats av författaren Sven Nordqvist, Helge Ax:son
Johnsons stiftelse och Svensk Biblioteksförening men större delen av summan utgörs av små och stora bidrag
som har satts in på BiS Internationella fond och samlats in i bössor i olika sammanhang.

ari Berg
ån Kristna
edsrörelsen
rättar om
ästsahara
d vår första
udiecirkelträff.

Barbro
Bolonassos lärde
oss mer om
Västsahara våren
2011.

I våras producerades en lärarhandling på arabiska med
tips för lärare och föräldrar på hur man kan arbeta
med boken. Den trycktes i 1000 ex i Sverige och
transporterades ner med en av Emmaus transporter. I
sommar har 5000 ex av strutsboken tryckts i Algeriet
och i början av hösten skickats ut till flyktinglägren.
En bibliotekarie har också anställts med hjälp av bidrag
från BiS. Monica har nu alltså rest ner till Västsahara
och ska under några veckor dela ut böckerna och hålla
workshopar för lärare och kvinnoföreningar. Hon
skulle ha åkt redan i våras men sköt av säkerhetsskäl
upp sin resa. Samarbetsparter på plats är den spanska
barnbokbussen Bubisher och den spanska författaren
Gonzalo Moure samt den svenska ambassaden i Alger.
I dagarna har det också blivit klart att Mona Henning
kommer att ge ut Pojken som levde med strutsar på
arabiska på sitt förlag Dar Al Muna. Det betyder att
boken blir tillgänglig på arabiska även i Sverige. Då kan
naturligtvis också lärarhandledningen användas. Den
kommer att läggas ut på BiS hemsida.
Vi väntar med spänning på Monicas återkomst från
Västsahara och hennes rapport om hur det har gått och
hur boken har mottagits! Projektet avslutas runt årsskiftet
och bis återkommer med en utförlig rapport i bis nr 4.

Lena Lundgren
Projektansvarig

E-post från Monica Zak 21 oktober:

PS

ling utanför
maj 2011.
bis #3 2011

”Hej, äntligen har jag fått internetkontakt och jag hoppas det här går iväg. Har försökt flera gånger tidigare utan resultat. Böckerna är framme, fast det var stora förseningar. Utbildningsministeriet har beslutat
att alla skolor ska skolbibliotek ( !). Det finns redan på många skolor och varje skola har ett speciellt rum
avsett för bibliotek, även om alla inte är inredda redan. Dit går barnen regelbundet och sitter och läser. I
morgon ska jag åka bokbuss och ha med Hadaraboken till en skola.
Stor entusiasm för boken.
Inte minst bland vuxna.
Måndag kväll blir det litteraturkväll under stjärnorna i anslutning till det nybyggda biblioteket i flyktinglägret Smara. Då ska man högläsa ur boken och tala om att nu finns den till utlåning.
Jag har träffat en trevlig katt hemma hos Hadaras son som bor långt ute i öknen. Kattens namn? BIS.”
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Det som ikke kan velges bort
Ragnar Audunson
Om det mångkulturella samhällets potential skall kunna realiseras behövs mötesplatser.
Biblioteket är en sådan lågintensiv mötesplats.

V

i kan ikke velge vekk globaliseringen og
digitaliseringen. Men vi kan velge hva slags
flerkulturelt og digitalt samfunn som skal utvikles.
De som slåss mot det flerkulturelle samfunnet er naturligvis
ikke ansvarlige for Anders Behrings Breiviks ugjerninger. Men
det er grunn til å spørre om ikke den politikken kritikerne av
det flerkulturelle samfunnet står for, med nødvendighet vil lede
i autoritær og ikke-demokratisk retning.
For det finnes visse ting man ikke kan velge: For hundre
år siden kunne man ikke velge om man skulle ha modernitet
og industrialisering eller ikke. Moderniseringen og
industrialiseringen var en grunnleggende trend. Den tidens
antimodernister endte lett opp på den aller ytterste og mest
autoritære høyrefløyen – jfr. Hamsun. Derimot kunne man
velge hva slags industrisamfunn som skulle utvikles; man
kunne for eksempel velge mellom en brutal kapitalisme som
skapte undertrykking, nød og ulikhet eller – slik man valgte
i de nordiske landene – en politisk styring av kapitalen med
utgangspunkt i fellesskapets behov som har gitt oss de nordiske
velferdssamfunnene.
I dag står vi overfor tilsvarende dype trender som vi ikke
kan velge bort. Globaliseringen som har det flerkulturelle
samfunnet som ett av sine uomgjengelige resultater, er én slik
trend. Digitaliseringen er en annen. Ingen av disse kan velges
bort – i alle fall ikke innenfor rammene av demokratisk og
human politikk. I den grad norsk politikk har gitt etter for
presset fra det flerkulturelle samfunnets motstandere, er det
ikke de beste og vakreste sidene ved samfunnet vårt – den
humanismen og toleransen vi i disse dager står opp for å
forsvare og bevare – som har vist seg.
Derimot kan vi velge hva slags flerkulturelt og digitalt
samfunn som skal utvikles. Begge trendene bærer i seg et
potensial for mer samfunn og mer demokrati. Men de bærer
også i seg et potensial for gettoisering og destruktive konflikter.
Hvilke av disse mulighetene som realiseres, avhenger av
valgene vi tar.
I stedet for fruktbart mangfold kan det flerkulturelle
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og digitale samfunnet slå om til en serie endimensjonale
parallellsamfunn med lite tillit og svakt fellesskap på tvers.
I dag er det mulig for oss å skape våre egne kultur- og
informasjonsunivers der vi i minimal grad eksponeres for
andre verdier og interesser enn våre egne. Ethvert verdisyn og
enhver interesse kan leves ut på virtuelle og fysiske møtesteder
der vi så å si bare møter likesinnede. Men å eksponeres for
og akseptere som legitime andre verdier og interesser enn de
vi selv står for – ikke slutte seg til dem, men akseptere dem
som legitime – er en forutsetning for et tolerant og bærekraftig
flerkulturelt samfunn.
Skal det flerkulturelle samfunnets positive potensial
realiseres, trenges det møteplasser på tvers av kulturell
tilhørighet. I forskningsprosjektet PLACE på Høgskolen i
Oslo, som utforsker bibliotekenes potensial som flerkulturelle
møteplasser, har vi utmyntet begrepsparet høyintensive versus
lavintensive møteplasser. Høyintensive møteplasser er arenaer
der vi lever ut våre primære verdier og interesser. Lavintensive
møteplasser er arenaer der vi eksponeres for andre verdier og
interesser og må lære oss å akseptere mangfoldet. Den norske
enhetsskolen kan – om man unngår den gettoiseringen vi
ser tendenser til i Oslo – være en særdeles viktig lavintensiv
møteplass. Idretten er det sannsynligvis. Bibliotekene er det.
Mennesker med like interesser og verdier vil søke sammen.
Forekomsten av høyintensive møter trenger vi ikke bekymre
oss for. Men lavintensive møteplasser som kan bidra til å
skape kommunikasjon og bygge tillit på tvers av ulik kulturell
tilhørighet må utvikles gjennom bevisste politiske tiltak.
Det er samfunnet som er flerkulturelt – ikke individer.
Utfordringen er å integrere oss alle, fra Christian Tybring
Gjedde til mulla Krekar – i dette flerkulturelle samfunnet
som vi ikke kan velge om vi vil ha eller ikke. Da trenger vi
arenaer som lærer oss å akseptere mangfoldet og som kan bidra
til å bygge den tilliten på tvers som et bærekraftig samfunn
forutsetter.
Ursprungligen publicerat 1 augusti på Dagsavisens debattsida
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Begränsad eftersändning.

B-posttidning

Avsändare:
bis
Rosenbadsgatan 9
652 26 Karlstad

BiS nya hemsida!

Föreningen Bibliotek i Samhälle hälsar er idag välkomna till
foreningenbis.com – vår nya plats på nätet. Den här sidan ersätter vår gamla
hemsida men också den gamla bis-bloggen. Här kommer du kunna läsa de
senaste blogginläggen från BiS redaktion men också:
•

Hitta all information om föreningen

•

Läsa äldre tidskriftsnummer (från 2002 och framåt)

•

Gräva i arkiven och lära dig om BiS verksamhet under åren.

Tobias Willstedt (webbmaster)

http://foreningenbis.com
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