
BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 3 2018 — 1

bis
BIBLIOTEK I SAMHÄLLE  
Biblioteksdebatt från vänster
#3 2018  –  30 KR



2  — BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 3 2018

bis
Tidskriften ges ut av föreningen Bibliotek i Samhälle (BiS) och utkommer med fyra 
nummer per år. Artiklar i bis publiceras i efterhand som pdf-filer på BiS webbplats 
enligt Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell (https://
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) – om inget annat avtalats.

Utgivningen sker med ekonomiskt stöd av Kulturrådet.

Besök oss på webben

Hemsida: http://foreningenbis.com

Twitter: @foreningenbis 

Facebook: http://facebook.com/
foreningenbis

Kontakt

tidskriftenbis@gmail.com

Medlemskap och prenumeration

Medlemskap i BiS gäller i ett år 
och inkluderar prenumeration på 
tidskriften bis (fyra nummer).

 – Ordinarie medlemskap: 250 kr
 – Medlemskap för student, 

pensionär eller person utan full 
inkomst: 160 kr

 – Stödmedlemskap: 500 kr
 – Endast prenumeration: 160 kr
 – Institutioner samt 

prenumerationer utlandet: 
300 kr

Föreningens postgiro: 33 53 16-6.

Tryck

Ale Tryckteam AB

ISSN

0345-1135

Ansvarig utgivare

Lennart Wettmark

Redaktionsgrupp

Ida Holmlund, Charlotte Högberg, 
Stellan Klint, Martin Persson och 
Tobias Willstedt

Omslag

Eleonor Pavlov

Grafisk form

Linus Mannervik



BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 3 2018 — 3

2018 #3
När vi lägger sista handen det här numret av bis så har vi 
precis haft riksdagsval i Sverige. Vi är nog flera som suttit och 
oroat oss med pannan i djupa veck under den här valrörelsen. 
Klart är att vi står inför ett nytt politiskt landskap. Det finns 
numera många små partier i Sveriges riksdag och Socialdemo-
kraternas dominans är bruten efter en nästan sekellång posi-
tion som central kraft i den svenska politikens mitt. Inte heller 
deras rival Moderaterna har någon anledning att fira. Höger-
partiet har inget annat att visa upp än ett kraftigt minskat 
väljarstöd.

De partier som har klivit fram istället har alla en tydlig 
ideologisk linje. Vänsterpartiet, nyliberalerna i Centerpartiet, 
konservativa Kristdemokraterna och den rasistiska högerns 
parlamentariska representanter Sverigedemokraterna har 
förstärkt sina positioner. SD:s framgångar är djupt oroväck-
ande. Det är tydligt att SD önskar sig en kulturrevolution. I 
den nationalistiska drömmen finns det inga prideflaggor på 
biblioteken. Om SD får bestämma så ägnar vi som arbetar 
på bibliotek inte tid åt saker som källkritik eller mångspråkig 
litteratur. Om deras reaktionära kultursyn är den som får styra 
så krymper ramarna för vad vi läsa, tänka och ge uttryck för.

BiS verkar för ett demokratiskt samhälle och ett biblioteks-
väsen till för alla - och det arbetet är viktigare än någonsin. 
Vi hoppas att detta nummer ska inspirera till kampvilja och 
engagemang!

Redaktionen

Medverkande i detta nummer

Bengt Berg. Född, uppvuxen, 
bosatt och verksam i norra Värm-
land. Författare och förläggare 
på Heidruns Förlag. Har utgivit 
drygt 30 böcker, mest poesi.
Agneta S Bylund. Projekthand-
läggare Bokstart, Region Väster-
norrland.
Fredrik Eriksson.  Lärare och 
skribent i Malmö.
Christoffer Frostgård är biblio-

tekarie i Malmö och illustrerar på 
fritiden.
Stellan Klint. Medicinsk biblio-
tekarie i Malmö och medlem av 
bis redaktion.
Lena Lundgren. Bibliotekarie 
och tidigare utvecklingsledare vid 
Regionbibliotek Stockholm.
Melissa Morrone. Folkbibliote-
karie i Brooklyn, New York, och 
redaktör för böckerna Informed 
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ments and Beyond och Human 
Operators: A Critical Oral History 
on Technology in Libraries and 
Archives.
Eleonor Pavlov. Barnbibliote-
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inköp och förmedling av barnlit-
teratur.

Kim Persson. Biblioteksstudent 
och otryggt anställd vikarie med 
mångårigt engagemang i olika 
sociala rörelser. 
Martin Persson. Bibliotekarie, 
fri programvara-entusiast och 
bis-redaktör.
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kommentator.
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aktuellt

HBTQ-böcker tas bort från 
öppna hyllor i Hongkong
Homofobiska stämningar har växt sig starkare i Hongkong på 
senare tid och nu har det lett till att barn- och ungdomsböcker 
med HBTQ-tema tas bort från öppna hyllor  på folkbiblio-
teken, rapporterar Vox. Böckerna har flyttats till magasin och 
kan bara fås ut på begäran samt med vårdnadshavares godkän-
nande. Enligt Vox var det tio titlar som innehöll samkönade 
par eller med HBTQ-tema som flyttats hittills. Några som 
nämns är Daddy, Papa and Me, The Boy in the Dress, och Milly, 
Molly and Different Dads.

Beslutet, som bekräftades av Hongkongs fritids- och kultur-
nämnd (Leisure and Cultural Services Department, LCSD) i 
slutet av juni, grundade sig på klagomål från en organisation 
vid namn Family School Sexual Orientation Discrimination 
Ordinance Concern Group som ansåg att det var ett problem 
att böckerna förespråkade homosexualitet. Aktivister från 
ett fyrtiotal HBTQ-rättighetsgrupper i Hongkong har gått 
samman och skapat The United Front for Open Libraries. De 
har protesterat utanför centralbiblioteket i Causeway Bay och 
anordnat en bokutställning med HBTQ-tema. Medlemmar 
i sammanslutningen har också försökt låna böckerna efter 
beslutet. Hong Kong Free Press skriver: ”In one instance, it 
took the librarian 30 minutes to retrieve one of the books. 
The librarian also said the book required parental guidance 
and asked, ’Are you sure you want to borrow this?’”. 

United Front for Open Libraries kräver en detaljerad moti-
vering till beslutet samt att böckerna flyttas tillbaka till öppna 
hyllor: ”We are shocked by the LCSD’s decision. The LCSD 
said they removed the books because of readers’ complaints, 
but we know the people responsible are just one anti-gay rights 
group”, säger Brian Leung Siu-fai, ordförande för BigLove 
Alliance, till Hong Kong Free Press.

”Att betala räkningar, få hjälp av 
banken och betala saker på nätet ingår 
i de flestas vardagssysslor. Men för 
en halv miljon svenskar utan varken 
dator, mobil eller surfplatta är det 
krångliga och tidskrävande projekt. 
De som inte kan surfa utesluts i 
praktiken från en central del av 
samhället. 

Tre av fyra som inte använder internet 
är över 66 år, enligt Internetstiftelsen. 
Att de behöver be om hjälp med så 
grundläggande saker som att betala 
telefonräkningen är ovärdigt. Trots 
det blir många äldre beroende av 
närstående, bibliotekspersonal eller 
annan hjälp för att kunna utföra 
grundläggande vardagssysslor.” 

Susanne Kierkegaard om digital inkludering i en ledare i Aftonbladet.

Bibliotek JO-anmält  
för fotoförbud
Halmstads kommun har anmälts till justitieombudsmannen 
av en invånare som menar att kommunen gjort sig skyldig till 
brott mot grundlagsskyddad aktivitet, rapporterar Hallands-
posten. Detta genom en skylt placerad på stadsbiblioteket, 
där det enligt uppgift står att man inte får fotografera i bygg-
naden utan tillstånd. Invånaren menar att skylten och foto-
förbudet utgör ett brott mot yttrande- och tryckfrihetslagen 
eftersom biblioteket är en offentlig plats och att man därmed 
ska få filma och fotografera allt man kan se, skriver Hallands-
posten. Anmälaren vill att skylten tas bort och att anställda 
inom kommunen skolas i frågan om demokrati och mänskliga 
rättigheter. 
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Kulturcenter i Gaza förstört av Israel
Den 9 augusti förstördes ett kulturcenter i Gaza i en isra-
elisk bombattack, uppger The Electronic Intifada. Bomb-
ningen föregicks av mer än ett dygn av attacker mot Gaza, 
som resulterade i stor förödelse och dödade bland annat en 
höggravid kvinna och hennes ett och ett halvt åriga dotter. 
Israelisk militär uppger att de träffade 150 mål i Gaza, som 
svar på 200 raketer skjutna mot Israel från Gazaremsan. En 
raket från Gaza träffade den israeliska staden Beersheba i södra 
Israel. Enligt The Times of Israel orsakade den raketattacken 
inga skador. Bombningen av femvåningshuset mitt i folk-
täta Gazas stadskärna, som huserade Said al-Mishal Cultural 
Center, uppges av israelisk militär vara ett gensvar på attacken 
mot Beersheba. 

Israelisk militär hävdar att byggnaden användes av Hamas 
interna säkerhetsstyrkor, något som palestinska källor uppger 

inte stämmer. Enligt Haaretz uppger en palestinier bosatt i 
området att byggnaden var ett konst- och kulturcenter som 
inte användes för några politiska eller säkerhetsmässiga 
ändamål. Byggnaden fungerade också som center för den 
egyptiska befolkningen som är bosatt i Gaza. ”There is no 
reason to target this building other than harming a Palestinian 
cultural symbol”, uppger den ej namngivna palestinska källan 
till Haaretz. 

Palestinier uttryckte sin sorg över förödelsen av kulturcen-
tret på sociala medier och menade att det bland annat skulle 
saknas av tusentals barn som kunnat se teaterpjäser och haft 
examensceremonier. Said al-Mishal Cultural Center var en av 
de få mötesplatserna för teater och musik i det ockuperade och 
isolerade Gaza, skriver The Electronic Intifada. 

Debatt efter tips om kryphål för  
parallellpublicering av Elseviers artiklar
Josh Bolick, bibliotekarie inom vetenskaplig kommunika-
tion vid University of Kansas, beskriver ett kryphål i Elseviers 
restriktiva delningspolicy i en artikel i Journal of Copyright in 
Education and Librarianship. Enligt Elseviers senaste policy för 
hur artikelförfattare får dela sina artiklar får de deponeras via 
institutionellt repositorium först efter en 12 till 48 månader 
lång embargoperiod. Dock tillåts författaren omedelbart att 
dela sina artiklar via en personlig hemsida eller blogg. Samti-
digt krävs att alla författarutgåvor (versioner av texten innan 
publicering, som saknar förlagets logotyp och paginering) 
delas under en Creative Commons-licens som innebär att 
materialet får kopieras och vidaredistribueras fritt oavsett 
medium eller format, så länge det är för icke-kommersiellt 
bruk, erkännande ges och man inte gör några bearbetningar 
(CC-BY-NC-ND). 

Policyn har fått kritik för att vara komplicerad och för 
restriktiv men Bolick visar hur kravet på CC-licens gör det 
möjligt att snabbare och mer öppet dela den accepterade 
författarversionen av artikeln. Författaren kan då nämligen 
dela den versionen på en personlig hemsida och sedan depo-
nera texten i ett institutionellt repositorium genom att länka 
till texten på sin hemsida, eftersom CC-licensen ger full tillå-
telse till delning. 

Bolick tipsade om sin artikel på American Library Asso-
ciations e-postlista för vetenskaplig kommunikation, vilket 
ledde till svar från Elsevier. Gemma Hersh från Elsevier skrev 
till listan att förlaget hoppas att författare följer deras krav på 
embargoperiod innan delning i institutionella arkiv och att 

Bolicks förslag på förfarande inte var i linje med förlagets 
delningspolicys ”spirit or intent”. Det ledde i sin tur till flera 
gensvar från bibliotekarier som menade att spridning genom 
Bolicks förslag de facto är tillåtet på grund av CC-licensen och 
ifrågasatte Elseviers vädjande, samt satte igång en debatt om 
användning av CC-licenser generellt. 

Elsevier does not want anyone to violate the terms of their 
policy, yet they see absolutely nothing wrong with their 
violating the terms of Creative Commons policy by misu-
sing the CC license, skriver Josh C. Cromwell vid University 
of Southern Mississippi Libraries. 

I flera svar lyftes Elseviers kommersiella roll och att bibliote-
kariernas uppdrag generellt är att stödja sin institutions förfat-
tare och verka för spridning, samtidigt som det finns en stark 
ambition av följa lagar och förlagens, ofta krångla, policys. 
Vika Zafrin vid Boston University skriver till exempel: 

Combined with the fact that your [Elsevier’s] primary market 
(academic institutions) is groaning under the weight of your 
prices, the actions I'm seeing here and the fact that you're 
arguing the embargoes point strikes me as fiscally puzzling. 
I would take the above argument much more seriously if I 
was seeing Elsevier making more balanced financial decisions 
elsewhere.
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Everyone Is Welcome Here
Den amerikanska biblioteksföreningens, American Library Association, 
uppdatering av sina riktlinjer för folkbibliotekens mötesrum gav i somras upphov 
till en het debatt i den amerikanska folkbiblioteksvärlden. Orsaken var att det 
reviderade dokumentet deklarerade att biblioteken måste välkomna hatgrupper 
(”hate groups”) till sina mötesrum, med hänvisning till yttrandefrihet och den 
amerikanska konstitutionens First Amendment. Här kommenterar den New 
York-baserade folkbibliotekarien och aktivisten Melissa Morrone diskussionen 
och händelseförloppet kring uppdateringen av riktlinjerna.

Text: Melissa Morrone

Not long after my department in Brooklyn Public Library’s 
Central Library opened in 2013, a youngish man with a tattoo 
of a swastika on his wrist came in to use the public computers. 
He was there only a couple of times, so we never really had to 
deal with a steady patron displaying a visible marker of hate 
and violence, but I think about him even more these days. At 
the time, I was relatively unperturbed at first—if this asshole 
wants to walk around New York City with a Nazi symbol on 
his flesh, may all of society’s opprobrium hinder his life’s path 
as appropriate—but a close colleague was worried about how 
other people would feel about being in the library with such a 
person sitting next to them.

Five years later, economic inequality and racist animosity 
are increasing nationwide, our infrastructure continues to 
crumble, neoliberal theories are entrenched, and of course 
we’re more aware that NYC too has its homegrown far-right.1 
Since the 2016 U.S. presidential election, hate groups and 
fascism in general have been receiving mainstream attention 
here. While many people working in librarianship have been 
spurred in this Trump era to step up services to immigrants 
and other vulnerable populations, or at least to post signs 
with some version of the sentiment that “Everyone is welcome 
here,” the adherence to “free speech” and “neutrality” in influ-
ential areas of the profession has resulted in a troubling inci-
dent recently.

At the annual meeting of the American Library Association 
(ALA) in late June 2018, the ALA Council voted to approve 
an update to the guidelines “Meeting Rooms: An Interpreta-
tion of the Library Bill of Rights.” At some point late in the 
process—after councilors were originally given the provisional 
language—the draft guideline had been edited to include 

1. One organized group is called the Proud Boys.

“hate groups”2 as an example of people who could not be 
excluded from libraries’ public meeting rooms:

If a library allows charities, non-profits, and sports organiza-
tions to discuss their activities in library meeting rooms, then 
the library cannot exclude religious, social, civic, partisan 
political, or hate groups from discussing their activities in 
the same facilities.3

As I heard on an email list afterward, this addition had 
been flagged with other changes simply as “Strengthened 
the guidance on who may use meeting rooms” as councilors 
gathered at ALA, with no reason to suspect that the document 
they were voting on didn’t have the same wording they had 
read carefully days prior.

On July 9, the realization of the significance of what had 
happened hit U.S. LIS social media, with outrage at the ALA’s 
Office for Intellectual Freedom (OIF), under whose auspices 
the policy had been crafted, particularly pronounced.4 A 
“Petition to Revise ALA’s Statement on Hate Speech & Hate 
Crime” dated July 13 was posted by We Here, a community of 
people of color in the libraries and archives fields, and rapidly 
signed by hundreds.5 A resolution was moved forward by 
Melissa Cardenas-Dow and several seconders to rescind the 
new policy, for which ALA councilors voted almost unani-

2. Kara Yorio and Lisa Peet. ”Free Speech Debate Erupts with ALA’s 
Inclusion of Hate Groups in Revision of Bill of Rights Interpretation,” 
School Library Journal, July 10, 2018. https://www.slj.com/?detailStory=free-
speech-debate-erupts-alas-inclusion-hate-groups-bill-rights-revision

3. ”Meeting Rooms: An Interpretation of the Library Bill of Rights,” 
American Library Association, June 26, 2018. https://web.archive.org/
web/20180720194902/http://www.ala.org/advocacy/intfreedom/librarybill/
interpretations/meetingrooms

4. A full timeline of events can be found at “Library Meeting Rooms 
for All” by James LaRue, https://www.oif.ala.org/oif/?p=14997.

5. ”Petition to Revise ALA’s Statement on Hate Speech & Hate 
Crime,” accessed August 13, 2018. https://docs.google.com/document/d/1
WxaRj0i63OHKcOG4F55PpKQ4kz7a-Iv4CELfzlqyFKU/edit 
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mously. Concurrently, there’s a structure in place for ALA’s 
Intellectual Freedom Committee to solicit feedback6 as it 
drafts an improved update to “Meeting Rooms: An Interpre-
tation of the Library Bill of Rights,” which can then be voted 
on by Council in early autumn. 

It was so heartening to see the immediate outpouring of 
disgust and action against the hate group-inclusive meeting 
room guidelines. Many people commented that this sort 
of absolutist “free speech” support is what’s maintained the 
absurdly white demographics of librarianship. As the We Here 
petition stated,

for the nation’s largest library association to ask library 
workers from marginalized groups to serve individuals and 
groups that devalue or do not recognize their humanity,  
is one of many reasons why we are failing to diversify our 
profession. The library is intended as a safe space for its users, 
but like any workplace, it should also be a safe space for its 
workers—not just for librarians but library assistants, custo-
dial staff, security, library technicians, and volunteers.

A perusal of the #NoHateALA hashtag on Twitter will lead 
to many more nuanced arguments addressing free speech and 
intellectual freedom, as well as critiques of ALA governance 
and process. For my part, I’m thinking about the man with 
the swastika tattoo, and inclusion and care work, and neutra-
lity. Why does our professional commitment to the false value 
of “neutrality” persist?

The 2018 ALA Midwinter conference featured a multi-part 
debate titled “Are Libraries Neutral?,” and afterward many 
remarked on how the speakers all seemed to be operating 
from different definitions of the concept. Moreover, I think 
part of the difficulty is that we tend to conflate every area of 
library service when we laud neutrality. It wouldn’t be a good 
tactic to get vocally judgmental with an individual patron 
asking a question or requesting a book at the reference desk, 
for example. But—actively seeking to include viewpoints and 
histories of traditionally marginalized peoples while doing 
collection development? Scheduling diverse programming 
that respectfully includes non-dominant (and non-oppressive) 
cultures and ideas? Making anti-racist library policies that are 
inclusive of vulnerable populations? All good practices, and 
also decidedly not neutral.

I don’t think that ALA’s OIF has a secret strategy of 
opening up libraries and librarianship to fascists. Librarian-
ship in the U.S. is still overall pretty liberal. There are strong 
voices representing activist social justice tendencies on social 
media and in the literature. The way that people mobilized on 
this ALA document revision has been inspiring. But there’s 
still a problem. Despite—and because of—our country’s 
history steeped in dispossession, settler colonialism, genocide, 
and slavery, (white) Americans are notably resistant to talking 

6. ”Suggested Language & Resources for ’Meeting Rooms: An Inter-
pretation of the Library Bill of Rights,’” accessed August 13, 2018. https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXbV5avGgusW9S8pf3CoqiDvdLH
VGg4IcYMfmulaGSuabk6w/viewform

honestly about race and moving towards a genuinely equi-
table society. A report from the Government Alliance on Race 
and Equity on “Advancing Racial Equity in Public Libraries” 
warns us:

Within libraries, we can see [a] chain reaction [from poverty 
and discrimination] across virtually every core service area. 
In early literacy and third-grade reading, adult and digital 
literacy, career and job opportunities, housing insecurity and 
the disproportionate surveillance of poor communities of 
color—racial inequity shows up everywhere.

Yet we are often reluctant to talk about race and, especi-
ally, the persistence of racism. While race-neutral approaches 
to library service may seem fair, colorblind or race-neutral 
practices often reproduce racial disparity, resulting in unfair 
access and outcomes. The fact that a person’s race remains 
a principal determinant of health, safety, education and 
opportunity in the 21st century, should compel libraries to 
focus on race and its impact on our work.7

It’s crucial that we articulate a stance on not opening our spaces 
to white supremacist hate groups, as so many have been doing. 
Indeed, the We Here petition was dedicated to the “memory 
of Cynthia Hurd, who lost her life because of hate speech and 
a hate crime.” Cynthia Hurd was a long-time public librarian 
and one of the nine people killed by a white supremacist in the 
Emanuel AME Church in Charleston, SC, in 2015.

Being tolerant to the intolerant, in the formulation of 
Karl Popper, is not what libraries should be doing, especially 
not now, and not ever (again). But we also need to be taking 
ongoing action on the softer aspects of structural white supre-
macy that manifest in our libraries. What does being welcome 
to everyone really look like?

7. Amy Sonnie. ”Advancing Racial Equity in Public Libraries: Case 
Studies from the Field.” https://www.racialequityalliance.org/wp-content/
uploads/2018/04/GARE_LibrariesReport_v8_DigitalScroll_WithHyper-
links.pdf

Melissa Morrone.
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Bokstart  
– ett läs- och språkstimulerande 
projekt som gav så mycket mer!
Bokstart skapar möjligheter för små barn att utveckla ett språk – genom 
samtal, samspel och berikande läsupplevelser. Satsningen bygger på 
samverkan mellan folkbibliotek, förskola och barnhälsovård och genomförs 
med stöd från Kulturrådet. Agneta S Bylund redogör för sina reflektioner 
från arbetet med Bokstart bland Västernorrlands asylsökande familjer.

Text: Agneta S Bylund 
Foto: Daniel Håkansson1

Att uppleva att någon bryr sig om mig och mitt barn. Att bli sedd 
och lyssnad på i en svår livssituation, att få glömma tristessen 
väntan och oron ett tag. 

Bokstart syftar till att stärka små barns språkutveckling 
genom att stärka föräldrar i deras betydelsefulla roll, utveckla 
samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola, 
samt öka och sprida kunskaper om små barns språkutveckling.

Kulturrådet har sedan 2017 ett formellt uppdrag av reger-
ingen att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande verk-
samhet. Ett initiativ inom uppdraget är Bokstart, en natio-
nell satsning på små barns språk- och läsutveckling. Bokstart-
program finns i närmare 30 länder och har pågått i Sverige i 
form av pilotprojekt från 2015 med stöd från Kulturrådet. 

De första pilotprojekten påbörjades 2015 i utvalda stads-
delar i Göteborg, Landskrona och Södertälje. Året därpå 
utvidgades Bokstart till regionerna Jämtland/Härjedalen 
och Västernorrland för att utforska hembesök utifrån förut-
sättningar i glesbygd och i Västernorrland med målgruppen 
asylsökande familjer. En anledning till inriktningen mot asyl-
sökande familjer var att i oktober 2015 när länsbiblioteket 
ansökte om medel för pilotprojektet var Västernorrland det 
län som då hade flest personer i Migrationsverkets boenden i 
absoluta tal, efter de tre storstadsregionerna. Många av famil-
jerna placerades långt från tätorterna med långa avstånd till 
bibliotek, barnavårdscentraler och så vidare. En annan anled-
ning var att visa på det breda utbud av barnböcker (bilder-
böcker) och den tradition av högläsning som vi har i Sverige. 

Det fanns även en tanke om att, förutom att knyta banden 
tätare mellan barn och föräldrar och träna barnets språk och 
kommunikativa förmåga, ge föräldrarna möjlighet till språk-
träning på ett lekfullt sätt med de korta enkla texter som finns 
i barnböckerna. 

I pilotomgången har projekten framför allt vänt sig till 
familjer och små barn, från sex månader. Fokus har varit 
hembesök men en utgångspunkt var också att utveckla 
samverkan, framförallt mellan biblioteken och barnhälso-
vården, med syfte att förbättra kvalitet och långsiktighet.

Projekten vittnar samstämmigt om vinster med att möta 
barn och familjer i trygg miljö på deras hemmaplan. Att infor-
mera om vikten av språkstimulans och dela ut gåvoböcker 
stärker föräldrar i deras viktiga roll och bygger samtidigt tillits-
fulla relationer. Detta kan i sin tur kan möjliggöra för familjer 
att i högre utsträckning också ta del av annan verksamhet som 
erbjuds lokalt, som biblioteket och den öppna förskolan. Att 
tidigt främja språk, läs- och skrivutvecklingen är grunden för 
integration.

Personliga reflektioner/erfarenheter
15 september 2016: Sitter i bilen tillsammans med min kollega 
på länsbiblioteket i Västernorrland. Målet är ett asylboende i 
Ånge kommun. Det är det femte asylboendet (eller campen, 
som de asylsökande själva säger) som vi besöker sedan vi star-
tade projektet i april 2016. Vi börjar få lite rutin, men ingen 
plats är den andra lik och de asylsökande är olika personlig-
heter med olika nationaliteter och erfarenheter. Inför det här 
besöket har vi fått reda på att det skall finnas sex småbarnsfa-

1. Barnen på bilderna har inget med texten att göra, bilderna är 
från andra Bokstartsmöten i Västernorrland.
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miljer på boendet. Det är den boendeansvarige på plats som 
har meddelat detta och även hjälpt oss med att se till att det 
finns en lokal där vi kan träffa familjerna. Under bilresan, som 
tar ungefär en timme och en kvart, pratar vi om hur tidigare 
besök har fungerat, och att vi hoppas att det finns någon som 
kan tala engelska. I bilen finns kassar med böcker, bokstarts-
elefanter, information på olika språk om barns språkutveck-
ling, en gitarr, en trumma, en sagofilt och påsen med mjukis-
djur som vi brukar använda för att förstärka våra sångtexter 
och berättelser med. 

Väl framme är det fint väder för att vara i september och 
jag ser grupper med män som sitter utanför husen och pratar, 
jag uppfattar det som en loj och lugn atmosfär. Vi hittar den 
anvisade lokalen och bär in våra saker inför försiktigt nyfikna 
ögon. Vi väntar oss att få höra stoj och glada barn… Men 
det är väldigt tyst. Till slut kommer två män och en kvinna 
med ett litet barn. Den yngre mannen som kan prata engelska 
berättar att familjen och han själv talar dari, föräldrarna talar 
ingen engelska och ingen av dem talar svenska. Men den yngre 
mannen stannar kvar som tolk. Vi får reda på att en familj 
hunnit flytta, en var på sjukhus, två hade åkt till Migrations-
verket och en familj var på förskolan. Sedan kom en familj med 
sitt sjuåriga barn, som egentligen inte ingår i vår målgrupp på 
0–5 år, men alla får förstås vara med. 

Vi förklarade varför vi var där med tolkhjälp av den yngre 
mannen och körde sedan vårt program med barnsånger kopp-
lade till de böcker som vi visade och läste. Under tiden dök det 
upp en ensam kvinna som på lite knagglig engelska frågade 
om hon fick vara med trots att hon inte hade några barn, 
och självklart fick hon det. När vi tittat i alla tre böckerna 
som de skulle få och sjungit och spelat fick vi kontaktupp-
gifter till familjerna, namn och mobilnummer för att kunna 
träffas igen. Även familjen med sjuåringen fick en kasse. När 
vi började plocka ihop efter mötet ser vi att föräldrarna till det 
lilla barnet pratar med mannen som hjälpt oss att tolka. Han 
kommer fram till oss och berättar att familjen vill bjuda på te. 
Vi tittar på varandra och tittar på klockan och ser att det skulle 
fungera. Vi visas in i en av byggnaderna, nerför en trappa och 
vidare in i en korridor med många dörrar med skor utanför. 
Till slut är vi framme vid rätt dörr. Vi tar också av oss skorna 
och går in i en mycket liten hall, där innanför finns ett litet 
rum, kanske sexton kvadrat med en våningssäng, en spjälsäng, 
ett rangligt skrivbord och en matta. Vi sätter oss på golvet, 
föräldrarna sätter på en vattenkokare som står på golvet och 
går in i den lilla toaletten för att skölja ur några muggar, tar 
sedan fram kex och en skål med godis. Först blir jag lite orolig 
när jag ser den heta vattenkokare på golvet i samma rum som 
en livlig ett- och ett halvt-åring, men föräldrarna har koll och 
jag tänker att de  antagligen upplevt värre faror att skydda  sitt 
barn mot.  Jag imponeras av att de i sin pressade livssituation 
och med det enkla boendet ändå vill bjuda in oss, två främ-
mande kvinnor, som ägnat någon timme åt dem och deras 
barn!

Det blev ett minne att bevara och en inblick för mig och 

kollegan hur ett liv på ett asylboende kan se ut. Där levde de 
sitt liv, med ett ett- och ett halvt-årigt barn och ett till på väg, 
i detta lilla rum i sin väntan på besked om de skulle få stanna 
i Sverige eller inte. 

3 maj 2017: Bokstartsmöte inplanerat på Barnavårdscentralen 
i Härnösand, distriktssköterskan där har bjudit in asylsökande 
och nyanlända familjer med barn födda 2016. När vi åker dit 
vet vi att det är elva familjer inbjudna med fyra olika språk. 
En barnbibliotekarie från kommunen följde med oss på den 
här Bokstartsträffen. Ett bra tillfälle för henne att berätta om 
biblioteket och bli ett ”känt ansikte” för de nyanlända om de 
går dit.

Det visar sig att det var sex familjer som kom och deltog 
och av dem var det två familjer som vi träffat tidigare. De 
hade nu fått flytta till ett annat asylboende. En av familjerna 
var ovannämnda familj som nu fått sin andra dotter. Det var 
gott att se dem igen och skönt att de fått flytta till ett annat 
asylboende med en egen lägenhet, där de får laga sin egen mat 
och får en helt annan närhet till både BVC och bibliotek mm. 
Men den ovissa väntan var densamma. 

De två familjerna som vi mött tidigare får än en gång delta 
i vår sång- och sagostund samt en kasse med tre nya bilder-
böcker till sina barn. Även denna gång frågar vi om de vill 
träffa oss igen och får leende jakande svar. 

10 november 2017: sex månader har passerat sedan vi träf-
fade familj nr F 120 (den kod vi gett familjen för att skydda 
deras identitet), och det är dags för ytterligare en träff. Vi hade 
ringt men inte fått något svar, och även skickat vykort med 
information om att vi tänkte komma, men inte fått någon 
respons. Men eftersom vi skall besöka fler familjer på asyl-
boendet tar vi med en kasse med tre nya bilderböcker till 
familjen, ifall vi skulle träffa på dem. På asylboendet är det 
problem att komma in, det är kodlås in till varje avdelning. En 
mamma som vi besöker är snäll och följer med och låser upp 
åt oss. Hon talar varken svenska eller engelska, men vi gör oss 
förstådda med kroppsspråket. Vid den lägenhetsdörr vi fått 
uppgift om att familj F 120 skall bo öppnar ingen, en granne 
kommer ut och frågar vem vi söker, det visar sig att vi fått fel 
lägenhetsnummer. Kvinnan som låser upp åt oss följer med till 
rätt lägenhet, men ingen öppnar där heller. En annan granne 
berättar att familjen vi söker bor där, men inte var hemma, 
hon erbjöd sig att lämna över kassen med böcker till familjen 
senare. 

8 februari 2018: Vi hade sms:at dag och tid för detta sista besök 
hos familj F 120 i Bokstartsprojektet. Det blev ett väldigt 
positivt möte. Pappan och barnen väntade oss vid ingången 
till asylboendet där de fortfarande bodde kvar. När vi kom in 
i lägenheten visade det sig att de hade förberett både mat och 
fika inför vårt besök. De ville bjuda oss som tack! Det större 
barnet som nu var i treårsåldern var så glad för besöket att hon 
pratade oavbrutet med oss på dari!  Föräldrarna svarade på 
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webbenkäten om Bokstart och vad de tyckt om projektet och 
hur det varit att få besök. Föräldrarna berättade med glädje 
att de äntligen fått uppehållstillstånd och väntade nu på att 
få en kommunplacering där deras nya liv i Sverige kan starta 
på riktigt, med SFI och så småningom arbete. Jag känner mig 
glad och hoppfull när vi säger hej då en sista gång till denna 
familj från Afghanistan som nu får stanna i Sverige. 

Avslutning
Utvärderingar från andra länder visar att föräldrar som deltagit 
i bokstartsprogram läser mer med sina barn och de går oftare 
till biblioteket. De blir också mer medvetna om läsningens roll 
för språkutvecklingen.

Det är för tidigt att säga vilken betydelse våra besök på asyl-
boenden, asyllägenheter, öppna asylförskolor och barnavårds-
centraler får för framtiden för de asylsökande familjer vi mött.  
Det jag säkert vet är att, just då, gjorde våra besök stor skillnad 
för många av dem vi mötte! 

Att informera om vikten av språkstimulans, dela ut gåvo-
böcker och uppmuntra föräldrar i deras viktiga roll är det 
primära i bokstartsmöten med familjer. Jag tror dock att för 
de asylsökande och nyanlända småbarnsföräldrarna hade 
Bokstartsmötena även en mycket viktig social betydelse. Att 
uppleva att någon bryr sig om mig och mitt barn. Att bli 
sedd och lyssnad på i en svår livssituation, att få glömma tris-

tessen, väntan och oron ett tag. Att få göra något så enkelt och 
medmänskligt som att få bjuda på en kopp te (även om det 
sker på golvet i ett trångt litet rum ”på campen”). 

Berättelsen om familj nr F 120 är återberättad utifrån våra 
loggboksanteckningar. Reflektioner och tyckanden är mina 
personliga.

Pilotprojektet Bokstart Västernorrland avslutas i december 
2018 och har pågått sedan april 2016. Två projektanställda på 
länsbiblioteket i Västernorrland har arbetat i projektet utifrån 
de förutsättningar och den målsättning som fanns, med stöd 
av barnbibliotekskonsulenten. 

I nuläget har vi träffat närmare 250 familjer med barn i 
ålder 0–5 år mellan 1–3 gånger på asylboenden, öppna asyl-
förskolor, lägenheter hyrda av Migrationsverket samt på barna-
vårdscentraler. Några kunde vi bara träffa en gång eftersom 
vi fick felaktigt eller inget mobilnummer, eller att de redan 
flyttat från länet. Några familjer hann vi möta två gånger, och 
några hann vi faktiskt möta fler än tre gånger på grund av att 
de flyttat och bjudits in av BVC på flera olika orter dit vi kom.

 
Läs mer om Bokstart
www.rvn.se/bokstart
www.kulturrådet.se

Barnen på bilden har inget med texten att göra, bilderna är från andra Bokstartsmöten i Västernorrland. 
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Den här dikten tillägnade jag Maja Ekelöf, för många år 
sedan, medan hon ännu levde. Hon föddes den 28 februari 
1918 och skulle ha fyllt 100 i år. Städerska och författare, står 
det i Wikipedia. Ensamstående mor är ju ingen titel, men det 
var hon också. Jag hade den stora glädjen att bli bekant med 
Maja tack vare att jag blivit god kamrat med hennes söner, 
som jag bodde granne med i Hagfors i mitten av 1970-talet.

Det finns böcker som kommer för att stanna. Också när 
trenderna vänt och konjunkturerna skiftat på den litterära 
marknaden kan en bok stå kvar i bokhyllan som en nödvändig 
påminnelse: så här var det. Öppna mig så ska jag berätta!

Maja Ekelöf vred ur skurtrasan och steg fram. Hon sa som 
det var och hur det kändes. För en ensamstående mamma 
längst ner i klasstrappan. Orädd, trött och förbannad. Men 
också fylld av varm omsorg, inte bara om sina närmaste utan 
också om världen – från snålblåstens Domustorg i Karlskoga 
till de bombade risfälten i Vietnam.

Rapport från en skurhink, så hette boken, som hon vann 
en romantävling med. Hennes dagbok hade först skrivits för 
hand och skickats in till Rabén & Sjögren. Då hade hon fått 
en anmodan om att det måste vara maskinskrivet. Någon 
skrivmaskin hade hon inte, men på kontoren hon städade 
fanns det många. Innan gryningsljuset steg och skurhinken 

fylldes med hett vatten kom hon in på kontoret för att sida för 
sida renskriva sina dagboksblad.

Vilken känsla satt hon med? Kanske den stora spirande 
förhoppningen, blandad med rädsla över att bli avslöjad som 
skrivmaskinsockupant?

Boken tog hem första pris och blev en milstolpe i den 
svenska arbetarlitteraturen. Det är många år sedan nu, men 
den står där i bokhyllan. Mycket är idag annorlunda. Verk-
ligheten kan framstå som retuscherad, men orättvisorna finns 
dock kvar, skuggorna djupnar trots RUT-avdrag och alla nya 
klämmiga loggor. De som städar behövs, golven skiner inte av 
egen kraft.

I denna den accelererande girighetens tid behövs böcker 
som Rapport från en skurhink, för den som vill förstå hur 
golven kan skina så blanka och hur tillvaron kan se ut för 
många av oss. 

Än idag är såren efter USA:s napalmbomber inte läkta, de 
är genetiskt betingade och det tar lång, alltför lång tid att växa 
ur dem. Samma sak gäller för det orättfärdiga klassamhälle vi 
lever i, det tar lång, alltför lång tid att komma ur det. Men det 
måste gå!

Bengt Berg

Maja, 100!

Det är ju så med händer
att man har så mycken nytta av dem. Och glädje.
När de gripit, vridit, hållit, kramat,
tryckt, smekt, lagat, stickat, skrivit, lossat,
klämt, vinkat – då förstår man
vilken glädje händerna är.

Maja Ekelöf. Foto: Horst Tuuloskorpi
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Ett decennium av bloggande
2008 startade BiS sin första blogg på adressen bisbloggen.
blogspot.com. Mycket bloggande har vi hunnit med sen dess 
och över 1500 inlägg har det blivit. Då, för tio år sedan, var 
mycket av det vi tar för givet idag som smartphones och sociala 
medier något nytt. Facebook blev tillgängligt för svenska 
användare 2006 och Apple lanserade sin första Iphone 2007. 
Sen dess har utvecklingen gått i en halsbrytande takt.

Anledningen till att BiS har en blogg  har alltid varit att låta 
styrelsemedlemmar och andra biblioteksintresserade publicera 
material som är intressant att presentera och diskutera utifrån 
ett vänsterperspektiv. Kommentarsfältet är öppet, tanken har 
alltid varit att det ska vara högt i tak, och som konsekvens så 
har det blivit inlägg om högt och lågt.

I detta första inlägget på bisbloggen skriver skribenten 
(osignerat) så här:

Välkommen till bisbloggen!
Varför ännu en blogg om bibliotek? Varför bidra till infor-

mationsöverflödet? Varför tro att någon skulle vilja blogga 
med bis?

Jo, för det behövs en strimma rött på den klarblå himlen, 
ett hopp om att solen går upp igen över ett välfärdssamhälle 
med en stark gemensam sektor, ett samhälle byggt på solida-
ritet istället för konkurrens.

Ett samhälle där bibliotek är för alla, men inte för allt, där 
det skrivna ordet prioriteras, där varje bibliotek är fröet till 
ett kosmopolitiskt kulturhus.

Blogga fritt är stort, blogga rött är större!

Att blogga är visserligen inte lika stort idag som när vi började 
med det. Idag har vi sociala medier som Facebook, Twitter, 
Instagram och Snapchat och incitamenten att driva en blogg 
är mindre. Många biblioteksbloggare har också försvunnit 
under åren. Men ännu klingar orden i vårt första inlägg sanna 
för oss och vi siktar entusiastiskt mot ytterligare 1500 inlägg!

Läs BiS blogg på foreningenbis.com.

Tobias Willstedt



14  — BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 3 2018

Eder korrespondent hos verkligheten (eller som förre Kd-ledaren brukade 

säga, ”verklighetens folk”) har bytt jobb, vilket kan föranleda en del 

trassel men också nya funderingar. Men likväl…

När detta skrivs så stundar det val till riksdag, kommun och landsting. 

När detta läses vet vi kanske redan hur det gick? (Känns ibland som man 

är med i en Terminator-film, jag menar om man fick möta någon från ”fram-

tiden” som kunde säga hur det gick sedan? Jag är rädd att hen inte skulle 

ha några goda nyheter med sig. Men vad vet man?)

Apropå valet så läste jag nyligen en artikel av Anders 
Rydell i Svenska dagbladet, om SD:s kulturpolitik. 
(Hoppas bara inte att ”gästen från framtiden” säger att 
SD hamnat i regeringen och att Björn Söder blivit kultur-
minister!) Anders Rydell menar att Sverigedemokraternas 
syn på kulturarbete kan få förödande effekter ute i 
landet. Genom att exempelvis slänga ut utländsk litte-
ratur från biblioteken eller skicka provocerande konst 
till tippen stryps effektivt den mångfald som är så 
grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Artikelförfat-
taren menar att just den typen av agerande som SD står 
för skulle innebära slutet för det regionala kulturlivet 
där just biblioteken är så viktiga som en kulturinstitu-
tion med både högt förtroende och många besökare.  

Ett vanligt populistisk resonemang är också att ställa kultur-
budget i relation till vård och omsorg. ”Vi prioriterar liv 
framför kultur och nöjen” är en paroll som SD flitigt citerar. 
Men vi som jobbar med bibliotek och kulturfrågor vet ju att 
kommunernas budget för kultur ofta är försvinnande liten i 
jämförelse med vårdkostnaderna, så en omfördelning av bidragen 
skulle i praktiken utgöra en marginell skillnad rent ekonomiskt 
men desto mer skulle det märkas i form av nedlagda bibliotek, 
färre offentliga utsmyckningar och mindre kulturevenemang.  

Men biblioteken sysslar ju också med både utbildning och ”folk-

bildning”. Som av en händelse dök, när jag städade mina lådor, 

en urklippt artikel upp som gav nästan spöklika associationer. 

”Fransk-svensk kulturarbetare varnar för brist på bildning”. Jean-

Claude Arnault, ”konstnärlig ledare för Forum nutidsplats för 
kultur”, intervjuas av Svenska dagbladets Karin Thurfjell. Datum: 

Söndag 30/7 2017.
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Röda Lina.

Få anade väl då den bomb som skulle brisera på hösten, och som skulle 
skjuta hela Svenska akademien och kanske hela Nobelpriset i litte-
ratur i sank? Denne Jean-Cladd ”utan nåd” (som en svensk författar-
inna kallade honom) säger faktiskt en del (på papperet) intressanta 
saker, som att: ”i Frankrike söker man grunden till sin egen kultur. 
Rötterna är viktiga.” ”I Frankrike skattas bildning högt, i Sverige 
lågt.” Den nyvalde franske presidenten Macron har studerat både filo-
sofi och ekonomi, och citerar alltid minst en författare när han håller 
tal. Politikerna är allmänbildade (minns hur många svenska författare 
Ebba Busch Thor kände till i en TV-intervju), och talar gärna om aktu-
ella romaner man läst. ”Kulturen tillhör inte hela folket i Sverige”, 
meddelar mannen ”utan nåd”.

Vad han menar med det kan man ju fundera över, inte minst med tanke på den 
skandal som sedan skulle följa? Vidare tror ”kulturprofilen” att redan i grund-
skolan är nivån för låg. När eleverna kommer till universitetet är det då för 
sent att ta igen all förlorad kunskap. (Hur insatt han kan vara i svenska läro-
planer och pedagogiska frågor?) Men kanske kan det ändå ligga något i vad han 
säger apropå högerpopulistiska partier som SD, som han inte tror främjar vare sig 
folkbildning eller kultur.

I sommar har också P1:s inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach för 

Dagen Nyheter intervjuat varje enskild partiledare om deras förhållande till 

och syn på kultur. En tankeväckande analys är att partiledarna gärna vill 

framstå som så ”folkliga” som möjligt (till skillnad från i Frankrike). Såväl 

när det gäller litteratur som musik ligger Astrid Lindgren och ABBA i topp, 

och gärna nämns deckare av t.ex. Camilla Läckberg. Alltså man bör inte ha för 

exklusiv smak i Sverige för att gå hem bland ”verklighetens folk”. Mitt intryck 

är också att politiker generellt på olika nivåer har ett ganska ”svajigt” 

förhållande till kultur och i den politiska debatten nämns biblioteksfrågor 

nästan inte alls. För att citera ”kulturprofilen” igen:

”Populism skapas i samband med okunskap och vi lever i en explosiv 
tid. Vid ekonomiska kriser och arbetslöshet blir människor automa-
tiskt lättmanipulerade. Det gäller att motverka detta i skolan och på 
universiteten. Jag tror att Sverige har allt att vinna på att återin-
föra ett bildningsideal i undervisningen.”

Jo det kan man ju hålla med om. Men vilket bildningsideal? Den gamla klassiska 
latinskolans? Eller ett modernt grundat ”medborgarideal”? Och lite konstigt blir det 
ju när en person som förestod en liten elitistisk källarklubb i Stockholm som knap-
past någon kände till (utom några få invigda) tycker att ”kulturen tillhör folket”! 
Det borde väl snarare vara ett motto för Sveriges folkbibliotek, eller hur? Jag tror 
att de är bättre representanter för ”folkets kultur” än den franske ”kulturprofi-
lens” nu så sönderdiskuterade Forum.
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Läsplattehack, DRM och fri 
programvara. En intervju med 
utvecklarna till den alternativa 
läsmjukvaran KOReader
Vid sidan av de konventionella plattformarna för e-boksläsning på läs- och 
surfplattor och mobiler jobbar entusiaster för att skriva egen, fri mjukvara 
för läsning och för att kunna utnyttja hårdvarans fulla potential. Ett sådant 
projekt är KOReader, som är en alternativ läsmjukvara för läsplattor som 
Kobo och Kindle, och ett sätt för användaren att anpassa, eller ”hacka”, 
sin läsplatta utanför ramarna satta av leverantörens mjukvara. Martin 
Persson bad två personer som är aktiva som KOReader-utvecklare, som 
går under namnen Frenzie och NiLuJe, berätta mer om projektet och 
deras syn på e-boksläsningens infrastruktur.

Intervju och foto: Martin Persson 
Illustration: Christoffer Frostgård
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Hi KOReader developers, and thank you for joining us for 
a conversation on KOReader, FOSS, and e-reader hacking! 
To start off, could you briefly introduce yourselves, and 
tell us where you’re from, and how you come to work on 
KOReader? Also, what is your current role in the project?

NiLuJe: My name is Damien, aka NiLuJe, I’m a French 
student working on my Master’s degree (contemporary fiction 
in English-speaking countries), but despite this apparent 
lack of background in Computer Science, I’ve always liked 
tinkering with software, for some reason, so tinkering with 
a device designed to read seemed like a pretty unavoidable 
conclusion ;). I started tinkering with Kindles over … 8 years 
ago now, basically as soon as the Kindle 2 became readily avail-
able in Europe, so I’d slowly become somewhat familiar with 
the various intricacies of the Kindle’s software stack, which 
allowed me to lend a hand from time to time when an issue 
seemed to be related to a bad interaction with said software 
stack.

That’s more or less what I’m still doing today, making sure 
we try our best to honor the various quirks of each different 
platform, be it on a software or a hardware level (I’ve kind of 
slowly specialized with specifically dealing with the eInk tech 
and how we “talk” to it). At least for the platforms I’m familiar 
with (Kindle & Kobo) ;).

As a perfect user-facing example of that, for each of these 
platforms, we have a couple different ways to actually “launch” 
KOReader, and I’m maintaining one of these ”launchers” on 
each of those platform (KUAL on Kindle, KFMon on Kobo). 
This leads to another interesting aspect: documentation. You 
have to make it as palatable as possible while still getting your 
point across, because you know most of your audience will 
not be technically inclined, and if you can’t get people to even 
launch your software, you’ve kind of already lost ;).

Frenzie: I’m Frans, perhaps better known as Frenzie on 
GitHub as well as various other places. I grew up in the Neth-
erlands, but I’ve made my home in Belgium as an adult. Not 
unlike Damien, I graduated in Dutch and English linguistics 
and literature, but technology has been a constant factor in 
my life. I’ve always liked making things with wood and code 
in particular, or adjusting them to my benefit. I’m particularly 
interested in the overlap, which is why I wrote my master’s 
thesis about digital editions. As a part of that effort I also 
created my own digital edition of the Vierde Martijn, a text 
in the famous Heber-Serrure manuscript, here: http://frenzie.
github.io/vierde-martijn/.

I first came to KOReader in 2014, around the time that I 
decided to acquire an H2O. The display hardware blew me 
away, so I decided to take the leap. Unfortunately I found the 
stock software even worse than I already expected at displaying 
PDFs, but I’d done my research and already knew about 
KOReader. My first contribution to the project consisted of 
making it work on the H2O. I was quite pleased with how it 
handled PDF, also quite happy about the DjVu support, and 
long story short I didn’t return my H2O.

Since those earliest contributions my most visible contri-
butions have focused on various parts of the user experience. 
Among other things, I wrote better translation support with 
freely positionable variables, I made the menu much easier 
to modify without diving into code, and I unified the styling 
of line thickness and the DPI scaling of assets used in the 
program. But things evolve, and with all of my 2014 goals 
taken care of I’ve also been contributing much more to the 
backend, from making sure the nightly builds keep func-
tioning as intended. I’ve tried to focus on code quality and 
maintainability, mainly through implementing more CI 
checks and unit tests. Part of that effort was the switch from 
Travis to CircleCI, which brought down test time from about 
8 minutes to just a couple. Besides that I fixed up the night-
mare that is Android libraries (which was pretty tough!), and 
recently I added AppImage build support as well as a game 
controller support. Last but not least, I’ve also made an effort 
to write release notes on GitHub to make it clearer what kind 
of updates a user might see.

KOReader is an alternative e-reader software targeted 
at e-ink devices like Kindle and Kobo. Its development 
and use can be described as a “hack” of the stock software 
shipped with these devices. What would you say are the 
reasons to why users want to hack their e-readers?

NiLuJe: I’d say “because they can”, (i.e., choice), but that 
may be a bit idealistic and colored by me being a long-time 
Gentoo user (a Linux distribution designed around choice 
and letting its users do exactly what they want with their soft-
ware). In practice, it’s most often because one specific feature 
unavailable in the stock firmware appeals to them.

One of the most successful things I ever did was allowing 
people to use custom screen savers on their Kindle, specifically 
the cover of the book you’re currently reading. It sounds dead 
simple, and it’s in fact a feature available on Kobo since pretty 
much forever, but not on Kindles, to this day still.

For KOReader, the appeal is often the ability to read either 
ePubs on a device where you can’t (Kindle), or to get a better 
experience reading PDFs on a device where the stock firmware 
is lacking (I’m going out on a limb here and say: every one of 
them :D).

Frenzie: I don’t know why anybody else does it, but besides 
enjoying the tinkering itself, for me the primary purpose has 
always been scanned PDF and DjVu documents of older books 
not easily available to me on paper. There are great riches to 
be found at most notably the DBNL https://www.dbnl.org/, 
Gallica https://gallica.bnf.fr, and the Internet Archive https://
archive.org/. Due to owning the device I’ve also acquired a few 
hundred DRM-free PDFs and EPUBs from Humble Bundle, 
many of which I’ve read or at least skimmed. What bothers me 
about DRM isn’t so much the DRM itself, but the language 
of ownership associated with it. If a paperback is €6 and a 
DRM-ed ebook is too, the paperback is clearly the superior 
product to me in every single way.
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What role have the principles of FOSS played for the 
development of KOReader?

NiLuJe: I can’t speak for HW, who created the project, 
but personally, that had to be a given. It ensures transparency, 
helps the project flourish (we’re still here 6 or 7 years later!), 
and I wouldn’t feel right adding a layer of proprietary stuff on 
top of something that’s already essentially a black box.

Frenzie: Except when Opera Software was still an inde-
pendent company making its own browser and browser 
engine, I’ve seldom managed to effect change in a closed soft-
ware product. In my experience with FOSS either suggestions 
are much more willingly implemented, because a developer 
thinks it sounds interesting and there are no conflicting targets 
set from above, or because I can just contribute it myself in 
half an hour. Often changing a bit of code isn’t even that much 
more time and effort than writing a proper bug report, except 
of course when you’re developing a new feature from scratch.

I also very much doubt that someone would’ve come 
along in a commercial software product and provided a fix 
for keyboard-only devices from back in 2010. What project 
coordinator would ever do such a thing? It’d be an irrational 
waste of man hours, lowest of the low priority unless for some 
extremely unlikely reason you had run out of any other task to 
do. But that’s exactly what happened to us a few months ago.

Large parts of the e-reading landscape, e.g. e-book 
stores and library “lending” of e-books, is built around 
DRM infrastructures that lock reading into a few ”big 
player” companies’ platforms and ecosystems (e.g. Kindle, 
Adobe Digital Editions, etc.). DRM restricts the accessi-
bility of e-book files, and FOSS applications like KORe-
ader can’t be used to render their content. What is your 
view on DRM and its effects on e-reading in general?

NiLuJe: I think we can all agree that they do more harm 
than good, and I’d go so far as saying they’re pretty much 
counter-productive … I’m glad a few publishers understood 
that fact (even those who went with watermarks instead of 
dropping DRMs entirely), and I’m glad the solutions adopted 
by the others are still readibly bypassable. I have yet to hear of 
a reader defending DRM …

Frenzie: My only real problems with DRM are the language 
of ownership and the lack of clarity. I’ve paid a couple of Euros 
to some French website to read the latest Spirou comic. While 
I’d probably rather spend a about three times as much to 
have the paper comic delivered to me—I can’t easily pick it 
up in stores; those are Dutch translations—that’s a reasonable 
enough proposition to me.

It’s only when you move to a higher tier, paying roughly the 
same amount of money as for the proper paper book to “own” 
a product (or often more!), that I start considering it a clearly 
inferior product. This is not a new concern. I was unaffected 
by it, but back in 2004 all of the Palm Reader books became 
unusable, at least without a lot of effort and potentially illegal 
workarounds.

Newer subscription-based models like Safari Books get 

around this language of ownership problem, but I buy many 
dozens of books every year including some brand new hard-
covers, and I’m not sure if I reach even half of their $399/
year subscription fee. As long as ebooks remain clearly infe-
rior, of which DRM is a large part, I don’t expect print to let 
up anytime soon.

I use a Nook Simple Touch for e-reading, which I bought 
in 2011, mainly due to its hackability (runs Android, 
which means that the stock software can be bypassed and 
easily replaced with Android applications of your choice 
(like CoolReader, ReLaunch, etc.)). When, and how, did 
KOReader come into being? And do you see any differ-
ences when it comes to the hackability of e-readers now 
and at the time of the first release of KOReader?

NiLuJe: The original project began in the Kindle 2 or 
Kindle 3 days, mainly to make PDFs actually palatable on 
those devices. The Kindle ecosystem has always been a “closed 
garden”, à la Apple, so “breaking in” has never been what we 
could qualify as “easy”, but it has only gotten worse since. 
If you buy a Kindle today, you actually have very few hopes 
of actually being able to do anything custom with it without 
resorting to hardware modification. That wasn’t the case at the 
time, so we were doing our best to make it accessible to the 
largest possible audience.

The situation is different on Kobo, where getting in had 
never been an issue (and still isn’t, thankfully). What turned 
out to be trickier on the Kobo was dealing with the software 
& the hardware. For instance, we can’t piggyback on the 
default system and let you use the familiar browsing interface 
to tap on a book and have it open in KOReader instead of 
the default application (something we can do on Kindle). We 
have to launch KOReader itself, and do everything ourselves. 
You can see that as a blessing or a curse, depending on your 
point of view ;).

On Kindle, once we’re in, everything is modular, so we can 
more easily piggyback on system features, letting the firmware 
handle hardware-specific stuff like WiFi or sleep.

The work has to be done in different places, but at least it’s 
sustainable on Kobo: on Kindle, Amazon is slowly locking us 
out …

Frenzie: For the most part I think hackability is hard(ish) 
due to disinterest, not due to active malice. If I were Linux 
Torvalds, I’d probably insert a slew of expletives here aimed in 
various directions.

The success of software projects, and FOSS projects in 
particular, is to a large extent dependent on the interaction 
between developers and users. Has the user community 
been important for the development of KOReader?

NiLuJe: Definitely. We hang around on MobileRead, and 
its where things generally started back in the day. GitHub 
provides the same kind of interaction, but with a more tech-
nical focus, which is great too. As I said earlier, documentation, 
being approachable, I think that’s key to actually get someone 
interested in your project, and then actually succeeding in 
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using it. And, of course, not leaving users hanging when they 
report an issue, because that’s never something you should 
take for granted: it takes some will & effort to actually bother 
to report an issue, so it’d feel disrespectful not to anwswer 
that, even if it’s only to say: I can’t do anything about it, but 
I’ve read you, I’ve seen you, thank you! (and that’s also some-
thing GitHub made much more frictionless, even if, in our 
case, some of that kind of back and forth readily happens on 
MobileRead, too).

Frenzie: Very. I don’t have anything to add to what Damien 
wrote or a different perspective to offer.

Being developers of e-reading software, what are your 
own preferences when it comes to reading? What books do 
you load onto your own e-readers? And what is your rela-
tionship to printed books in this age of digitisation?

NiLuJe: I’m mostly a fantasy guy, so, that ;). Plus whatever 
might be thrown my way, being an English literature student. 
If I can, I will always prefer reading on an ereader, except 
when I know I’ll have take a lot of notes, in which case I’ll 
most often do that on a laptop. I still love paper books, and I 
haven’t torn down my bookshelves or anything, but I just find 
it more convenient in myriad small ways. One area where I’m 
still on the fence is comics, I get the appeal, and the ecosystem 
is sane-ish, for once, at least for the Amercian comics market, 

but I think it’s only really worth it on a high-end tablet, and 
I have a strong aversion to the very concept of the tablet for 
basically everything except reading comics, so, I’m not there 
yet, and so I still buy a few TPBs or floppies then and there ;).

And I still love hanging around in a book shop or a comic 
shop, too. And when you’re actually putting thought into 
gifting or lending a great book to someone, doing it with a 
physical book somehow still gives much more weight to the 
act and the thought behind the act.

Frenzie: I’m going to come right out of the bat with some-
thing that might sound slightly negative, but that I actually 
mean as an enormous compliment: the best ereaders, basically 
H2O and better, are not unlike cheap newspaper. But that’s 
also another way of saying that unless there’s a really attractive 
offer (a whole bunch of DRM-free ebooks in Humble Bundle 
for $1) or no easy way to get something on paper (in other 
words., older out of print books), I don’t use the thing even 
half as regularly as some might. I think paper is pretty great.

I buy a lot of paper books, mostly used, and I borrow plenty 
from the university library where I retain an alumnus card. 
They have loads of older Dutch, French, English, and German 
books that would be otherwise hard to find, including weird 
stuff I like to read like the 1930 doctoral thesis Un milliardaire 
antique: Hérode Atticus et sa famille (also available scanned on 
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Ordförklaringar
FOSS: ”Free, Open-Source Software”, programvara 

där källkoden distribueras enligt en fri licens.
Kindle och Kobo: Kindle är Amazons läsplatta, Kobo 

är en annan vanligt förekommande läsplatta. Båda 
använder bildskärmstekniken som kallas ”e-bläck”.

GitHub: Populär plattform för publicering av källkod 
och samordning av globala fri programvara-projekt.

H2O: En specifik modell av läsplattan Kobo, lanserad 
2017.

DjVu: PDF-liknande filformat för scannade doku-
ment.

DPI: ”Dots per inch”, en enhet för bildupplösning.
CI checks: ”Continous integration-kollar”, testrutiner 

för att integrera kod i en utvecklingsprocess.
Linux: Ett fritt operativsystem som ursprungligen 

utvecklades av finländaren Linus Torvalds, och som 
nu körs på många servrar och persondatorer över 
hela världen. Operativsystemet för mobila enheter 
Android bygger på Linux.

ePub: Det vanligaste e-boksformatet för flödande text.
DRM: ”Digital Rights Management”, ibland kallat 

”Digital Restrictions Management”. Samlingsnamn 
för kopieringsskydd och artificiella spärrar på digi-
tala media.

Palm Reader: E-boksformat kopplat till de tidiga 
handdatorerna Palm.

Nook: Läsplatta från den amerikanska bokhandeln 
Barnes & Noble.

MobileRead: Webbforum för e-boksentusiaster.
TPBs: ”Trade paperback books”, nytryckta samlingar 

av redan utgivna serier.
tl;dr: ”Too long, didn’t read”.

Gallica for those who don’t have the luck of an easily avail-
able nearby paper copy http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k5682013w).

So what kind of books do I load onto my e-reader then? 
Primarily books printed roughly before 1900 from sources 
like DBNL, Gallica, and Archive.org, as well as modern books 
from Humble Bundle and OAPEN. I’m not sure if I really go 
for specific genres, although I do traditionally have a fondness 
for science fiction. My recent reads include Northanger Abbey 
by Jane Austen, On lynchings by Ida B. Wells-Barnett, Aimez-
vous Brahms… by Françoise Sagan, Caucasia by Danzy Senna, 
It by Stephen King, the Tao te ching, and I’m currently reading 
La chute by Camus. On closer reflection I suppose you could 
call my current genre ”bucket list,” but it’s not like I sat down 
and specifically decided to do that.

I suppose I should add that I only read Northanger Abbey 
on my e-reader. Archive.org has a nice scan or two of the orig-
inal 1818 edition (e.g., https://archive.org/details/northang-
erabbeyp03aust). The others were all paper books owned by 
myself or borrowed from the university library, where you can 
borrow fun stuff like an actual 1950s Aimez-vous Brahms. Oh 
yeah, and I’ve been reading some OAPEN and EU published 
PDF documents on there on the side as well. It hasn’t been 
gathering dust.

tl;dr My relationship to printed books: as strong as ever.
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Låt barnen njuta av böcker  
utan pekpinnar
Att läsa ska kunna vara både nytta och nöje borde vara en självklarhet. Men 
när det gäller barnlitteraturen är det inte alltid så självklart. Barnböcker 
har en lång tradition av att vara uppfostrande. Till den grad att det ibland 
kan verka som om det är svårt att komma bort från det pedagogiska, även 
i de skönlitterära barnböckerna. Vad är egentligen en barnbok? Och hur 
skapar vi böcker som speglar världen och breddar våra verkligheter, utan 
att skriva barnen på näsan?

Text & illustration: Eleonor Pavlov

Alla kan skriva barnböcker. Åtminstone kan det ibland låta så. 
Många pratar om att de vill skriva en barnbok. Kanske skriva 
ner de där sagorna som deras mormor berättade för dem när 
de var små, eller de där historierna som de själva berättade för 
sina barn. Eller om ett viktigt ämne, om något de har varit 
med om som det borde finnas en bok om.

Och många skriver också de här böckerna. Andelen egen-
utgivna böcker och böcker från hybridförlag, där författaren 
betalar för att få hjälp med delar av eller alla praktiska detaljer 
kring utgivningen, ökar i takt med att det blir enklare och 
billigare att producera böcker. Fler kan förverkliga sina förfat-
tardrömmar, även om de blir nobbade av de stora förlagen, 
och vi läsare får fler böcker att välja mellan.

Jag har hittat flera guldkorn bland egenutgivningen. Böcker 
där jag inte kan förstå att de inte har blivit antagna av något 
etablerat förlag. Men tyvärr är de ganska få i sammanhanget. 
I mitt jobb stöter jag på alldeles för många böcker som har 
en ogenomtänkt formgivning, och som, om jag ska vara helt 
ärlig, saknar litterär klass.

Dessa problem är troligtvis inte unika för just barnlittera-
turen. Jag tänker att det finns liknande tendenser inom vuxen-
boksutgivningen. Men det finns en stor skillnad här: vuxen-
böcker skrivs av vuxna för vuxna, barnböcker skrivs för barn 
av vuxna. Och ibland tycker jag att barnperspektivet saknas, 
att den vuxnes författardrömmar och vilja att lära barn något, 
går före boken och berättelsen som konstform.

De uppfostrande barnböckerna
De allra tidigaste barnböckerna som gavs ut hade i stort sett 
alltid ett uttalat pedagogiskt syfte. Det handlade om att lära 
barnen hur de skulle uppföra sig och hur världen fungerar. 
Böckerna var ett verktyg för att fostra välartade samhällsmed-
borgare snarare än konst och underhållning. Det var egent-

ligen först 1945, när Lennart Hellsing debuterade och första 
böckerna om Pippi Långstrump och Mumin-världen kom ut, 
som det sedelärande började luckras upp och ge utrymme åt 
annat.

Men den fantasifulla underhållningslitteraturen slog inte 
helt och hållet ut de uppfostrande böckerna. Vissa perioder 
har de varit färre, och andra mer framträdande. Många av 
oss minns till exempel säkert, eller har åtminstone hört talas 
om, 1970-talets socialrealistiska och öppet politiska böcker. 
Dagens uppfostringslitteratur har inte en lika tydlig politisk 
agenda som under den perioden, men genren har inte helt 
dött ut. Tvärtom ges det än idag ut ganska många böcker som 
vilar på en pedagogisk grund, och jag tycker till och med att 
det går att se en ökning.

Var är barnperspektivet?
På årets Littfest i Umeå samtalade Annika Edlund med 
Gunna Grähs och Lennart Eng om bilderbokens betydelse 
och utmaningar. Rubriken på programpunkten var ”En fanfar 
för bilderboken”, vilket också är titeln på en bok om samma 
ämne.1

När jag för några veckor sedan tittade på en inspelning av 
samtalet2 fastnade jag framför allt vid diskussionerna kring 
den pedagogiska aspekten inom barnlitteratur. Gunna Grähs 
och Lennart Eng var båda två överens om att barnlitteraturen 
borde skyddas från det pedagogiska. Barnbokens uppdrag att 
lära ut gör den till ett verktyg i första hand, och en konst-
form först i andra hand. Böcker som exempelvis Kaninen 
som så gärna ville somna saluförs som barnböcker när det i 

1. Oscar K., Rhedin, Ulla & Eriksson, Lena (red.), En fanfar för bilder-
boken!, Stockholm, 2013.

2. Länk till inspelningen: https://youtu.be/3ja0cS5X88g.
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själva verket är ett hjälpmedel för vuxna bara maskerat som en 
sagobok för barn.3

Det är viktigt med ett barnperspektiv i barnlitteraturen. 
Det handlar inte om att sänka sig till barns nivå. Barn är 
kompetenta och behöver inte skrivas på näsan, däremot kan 
de ha andra behov än vuxna när det gäller vad som skildras och 
hur det presenteras. Att inta ett barnperspektiv är att tillmäta 
barnet kompetens och försöka se världen med deras ögon. Det 
borde vara självklart, men alltför ofta läser jag barnböcker där 

3. Forssén Ehrlin, Carl-Johan, Kaninen som så gärna ville somna, 
Huskvarna, 2010.

det verkar som om upphovspersonerna saknar en grundläg-
gande förståelse för vad en barnbok egentligen är.

Barnboken som spegel och fönster
Varför måste det finnas ett underliggande syfte i barnböck-
erna? Om vi hela tiden fokuserar på det pedagogiska i barn-
litteraturen riskerar diskussionen kring barnböcker fastna vid 
detaljer i innehåll, istället för att fokusera på det litterära och 
konstnärliga, menar Gunna Grähs och Lennart Eng. Det 
måste få finnas barnböcker som i första hand är underhållande 
och njutbara.

Jag skulle vilja lägga till att böcker inte heller behöver ha 
ett uttalat syfte för att kunna användas som utgångspunkt till 
samtal. Om så var fallet skulle vi knappast ha varken littera-
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turvetenskap eller litteraturkritik. Båda dessa bygger, åtmins-
tone delvis, på att göra tolkningar och hitta underliggande 
budskap. Och även om det ofta är vuxenlitteraturen som är 
i fokus inom dessa områden, borde grunden rimligtvis vara 
densamma när vi pratar om barnböcker.

Vi behöver således inte böcker som beskriver exempelvis 
olika familjeformer eller socioekonomisk status för att kunna 
prata om det. Dock behöver vi böcker som innehåller en varia-
tion av familjer, bostadsort, sysselsättningar och så vidare, för 
att skapa möjligheter för alla barn att kunna spegla sig i de 
böcker som de kommer i kontakt med. Böcker ska vara både 
speglar och fönster, läsarna ska både kunna känna igen sig och 
komma i kontakt med andra verkligheter än sina egna. Och 
där är det så klart viktigt med olika perspektiv, mångfald och 
representation.

Normkreativitet i barnlitteraturen
Dagens barnböcker är fortfarande fyllda av onödigt många 
stereotyper. Ofta handlar det om sådant vi är så vana vid att 
vi vid en första anblick kanske inte ens märker det, men om 
vi går djupare in innehållet märker vi snabbt att det som ryms 
inom normerna är överrepresenterat. Nyligen uppmärksam-
mades att det endast i fyra procent av barnböckerna i Storbri-
tannien finns personer som inte är vita. Och det här är inte 
unikt för brittisk utgivning, samma mönster finns även i den 
svenska barnlitteraturen.4

Det finns mycket att göra när det gäller representation i 
barnlitteraturen. Men även om det är lång väg kvar så tycker 
jag att det går att se en något ökad medvetenhet när det gäller 
att uppmärksamma perspektiv utanför normerna. Bland de 
barn- och ungdomsböcker som ges ut går det att se en ökning 
av titlar som på olika sätt utmanar traditionella normer.

I våras kom tipsboken Normkreativitet i barn- och ungdoms-
litteraturen ut på BTJ förlag.5 Bokens syfte är att presentera 
barn- och ungdomsböcker ”som på något sätt vidgar tradi-
tionella normer” med utgångspunkten att bidra till att alla 
barn och unga ska kunna känna sig inkluderade i de böcker 
de läser. De böcker som presenteras är utgivna eller tryckta 
mellan 2000 och 2017, och det finns allt från pek- och bilder-
böcker till ungdomsböcker.

Författaren, Maria Heimer, arbetar som utvecklings-
pedagog. För henne är det viktigt att ”förmedla barn- och 
ungdomslitteratur som utmanar traditionella normer och 
speglar samhället som det ser ut idag”. I boken lyfter hon fram 
att det finns olika sorters normbrytande böcker. I vissa böcker 
är det normbrytande inte huvudhandlingen utan finns bara 
med som något självklart i bakgrunden. Dessa böcker utvidgar 
normerna genom att låta det som annars kan upplevas som 
avvikande ta plats på liknande villkor som det som ryms inom 

4. MeR Barnkultur, Låt barnboksutgivningen spegla våra svenska 
barn!, MeR Barnkultur, 2018-07-19. http://merbarnkultur.se/framtid/
debatt/lat-barnboksutgivningen-spegla-vara-svenska-barn/.

5. Heimer, Maria, Normkreativitet i barn- och ungdomslitteraturen, 
2018.

normerna. Det finns också böcker som är mer problematise-
rande, där det normavvikande synliggörs och lyfts fram. Dessa 
böcker kan många gånger bidra till att befästa det normbry-
tande som avvikande snarare än tvärtom.

Olika normer
De böcker som presenteras i Heimers bok har delats in under 
åtta rubriker: Kropp- och funktionsnormer, könsnormer, 
etnicitetsnormer, familjenormer, sexualitetsnormer, socio-
ekonomiska normer, genusnormer och övriga normer. Varje 
del inleds med en kort beskrivning av normen i fråga, och 
därefter presenteras ett antal böcker. Varje titel presenteras 
endast under en rubrik, men om boken berör flera normer 
nämns det oftast i sammanfattningen.

Författaren gör redan i inledningen klart att ambitionen 
inte är att täcka in alla normkreativa barn- och ungdoms-
böcker, och hon poängterar att det kan finnas fler böcker som 
hade kunnat vara med. Men trots detta innehåller boken ett 
stort antal titlar och merparten känns relevanta för samman-
hanget. I de allra flesta fall är det uppenbart på vilket sätt 
böckerna kan bidra till att vidga normerna, tyvärr finns det 
dock exempel där det är mer otydligt.

Det är svårt att skriva om normer utan att kategorisera, 
men ibland kan den här sortens indelning stjälpa mer än 
hjälpa, vilket jag tycker att det gör här. Jag ställer mig väldigt 
frågande både till kategorierna i sig och hur de används. Jag 
har till exempel svårt att se skillnader mellan könsnormer och 
genusnormer på det sätt som de presenteras här. 

Visserligen sägs könsnormer handla främst om könsiden-
titet och genusnormer mer om förväntningar kopplat till kön, 
men den uppdelningen känns inte helt genomtänkt. I min 
värld handlar en persons könsidentitet också om förvänt-
ningar, och inte enbart om att förhålla sig till det biologiska 
könet. Placeringen av titlar under respektive kategori gör dem 
dessutom ännu mer otydliga. Till exempel anser jag att Experi-
mentet av Harald Nortun, Blompojken av Elias Stjärne Ericson 
och Anna Höglunds Att vara jag alla tre i första hand handlar 
om identitet. Ändå är de placerade under genusnormer.

Gränsen mellan normer är många gånger hårfin, och 
normer interagerar och samspelar. Vi gör dessutom olika 
tolkningar av vilka normer som är mest framträdande i en 
bok. Att placera varje titel under enbart en rubrik blir därför 
komplicerat, det märks även när det gäller andra titlar än de 
exempel jag nämner ovan. Ibland upplever jag att placeringen 
av titlar är väldigt godtycklig. Böcker om adoption och anal-
fabetism hamnar till exempel under kropps- och funktions-
normer. Böcker om föräldrar med psykiska problem hamnar 
under familjenormer, där även böcker som vänder på barn- 
och vuxenroller tas upp. Under etnicitetsrubriken hamnar en 
titel om ett barn med rött hår och den avslutande delen om 
övriga normer innehåller fyra titlar som med fördel antingen 
hade kunnat flyttas in under andra kategorier eller tagits bort 
helt.
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Hur skildras det normkreativa?
Både kvantitet och kvalitet spelar roll när det gäller repre-
sentation. Bara för att en bok har ett normbrytande innehåll 
innebär det, som sagt, inte att den automatiskt bidrar till att 
vidga normerna. Med det i åtanke anser jag att en tipsbok som 
Normkreativitet i barn- och ungdomslitteraturen borde fokusera 
mer på att berätta på vilket sätt böckerna kan anses vara norm-
kreativa.

Tyvärr tar handlingen generellt, i mina ögon, alldeles för 
stor plats i presentationerna. Visst kan en beskrivning av 
bokens handling ge en tydligare bild av vilken sorts bok det 
är, men i ett sådant här material är det oftast andra saker som 
är mer relevanta. För mig är det till exempel underordnat att 
få refererat större delen av handlingen i Prick och Fläck är 
hemliga av Lotta Geffenblad, när det intressanta är att Prick 
och Fläck aldrig könsbestäms.

Många gånger hade beskrivningen av handlingen mått bra 
av att stramas upp och istället ge plats till att mer ingående 
visa på varför, och på vilket sätt titlarna är normbrytande. Det 
hade varit intressant att få veta mer om huruvida det norm-
kreativa är ett genomgående tema eller bara är en mindre del, 
om det skildras i enbart text eller bild, eller i båda delar, och 
så vidare. 

Det är också intressant att få veta hur det skildras. Förfat-
taren nämner ju själv i inledningen att det är stor skillnad på 
om det som avviker från normen problematiseras eller presen-
teras som något självklart, men ändå saknas den aspekten i 
stor del av titelpresentationerna. Att veta på vilket sätt en bok 
bidrar till att vidga normerna är viktigt för att kunna ge rätt 
bok till rätt person.

Nya böcker och nya perspektiv
Det ges ut otroligt många barnböcker varje år i Sverige.6 
Trots detta finns det en stark barnbokskanon med böcker 
som lever kvar år efter år. Lennart Eng kallar det lite skämt-
samt för ”Beskow-konstanten”, de där gamla böckerna som, i 
likhet med Elsa Beskows över 100 år gamla böcker, verkar ha 
närmast evigt liv. Visst kan det finnas en anledning till varför 
vissa böcker fortsätter att läsas, men det finns en risk att vi 
väljer böcker av nostalgiska skäl, snarare än utifrån syfte och 
kvalitet.

En bok som Normkreativitet i barn- och ungdomslitteraturen 
fyller en funktion när det gäller att lyfta fram nyare böcker. 
Många bibliotek kommer troligtvis att använda den här boken 
som arbetsmaterial när de sammanställer exempelvis tema-
påsar och boktipslistor, och den kan bidra till att fler börjar 
tänka kring och upptäcka de där normerna som finns runt 
omkring och påverkar oss hela tiden. Titlarna som presen-
teras är intressanta då många av dem är sådana som inte alltid 
lyckas slå sig fram bland Pippi Långstrump, Mamma Mu och 

6. Enligt Svenska barnboksinstitutet gavs det 2017 ut mer än 2500 
barn- och ungdomsböcker, en ökning med 5 procent jämfört med föregå-
ende år, och 136 procent sedan slutet av 1980-talet. Läs mer på: http://sbi.
kb.se/sv/Bokprovning/.

andra klassiska barnboksfavoriter. Normkreativitet i barn- och 
ungdomslitteraturen kan bidra till att ge utrymme till en ny 
generation böcker, böcker som dessutom ger andra perspektiv 
på verkligheten.

Många av de här böckerna kan fungera som utgångspunkt 
för samtal med barn kring frågor som kan vara komplicerade 
att prata om annars. De kan också bidra till att luckra upp 
gamla föreställningar om hur världen och vi som lever i den 
ser ut och fungerar. Det är viktigt att alla, speciellt barn och 
unga, har möjlighet att få spegla sig i litteraturen och vi kan 
också alla må bra av att läsa böcker som ger nya infallsvinklar 
och breddar vår verklighet.

Låt böckerna tala för sig själva
Läsning är ett utmärkt sätt att lära sig nya saker och ta del 
av verkligheter andra än den egna. Genom böckerna kan vi 
också få vår egen verklighet bekräftad, åtminstone de av oss 
som ryms inom normerna. De av oss som inte gör det får 
däremot leta länge för att hitta böcker att känna igen sig i, 
många gånger är det inte ens lönt att leta.

Det råder inga tvivel om att det behövs ett större mångfald 
när det gäller representation i barnlitteraturen. Men kanske 
bör den här processen i första hand ske utanför böckerna. Det 
är vi som är litteraturkritiker, boktipsare, författare, illustra-
törer och förlagsmedarbetare som behöver bli medvetna. Det 
är vi som behöver hitta strategier för att skapa inkluderande 
böcker för barn och unga.

Barnböcker ska inte alltid behöva ha ett bakomliggande 
syfte. Visst kan det finnas behov av böcker om så kallade 
”viktiga ämnen”, böcker som lyfter upp och problematiserar 
specifika frågor, erfarenheter och så vidare. Det kan vara rele-
vant med fler böcker som beskriver hur det kan vara att sitta 
i rullstol, ha en förälder som är allvarligt sjuk eller vad det nu 
kan vara. Men målet måste ändå vara att alla personer själv-
klart får ta plats i böckerna, utan att pekas ut som avvikande 
och annorlunda. Målet måste vara att även barnböckerna ska 
få vara njutning och underhållning.

Ta barnen på allvar. Låt dem få njuta av läsningen. Och låt 
barnböckerna få vara mer än bara pedagogiska redskap.
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Barns och ungas läsning – ett 
ständigt problem
Sverige, Läsdelegationen (2018). Barns och ungas läsning: ett ansvar för hela 
samhället. Stockholm: Norstedts juridik. SOU 2018:57.

Barns och ungas läsning bekymrar många, av olika anled-
ningar och med olika syften, och många insatser görs. Den 
Läsdelegation som regeringen tillsatte 2016 har nu genomfört 
sitt uppdrag och lämnat sitt betänkande till kulturminister 
Alice Bah Kuhnke.

Läsdelegationen har haft i uppdrag ”att samla aktörer 
runt insatser för barns och ungas läsning inom och utanför 
skolan med syftet att skapa mera likvärdiga förutsättningar 
för alla barn och unga att nå en fullgod läsförmåga och lust-
fyllda läsupplevelser”. Till ordförande utsågs Katti Hoflin, då 
stadsbibliotekarie i Stockholm. Delegationen bestod i övrigt 
av Nisha Besara, teaterchef för Unga Klara, Ulf Fredriksson, 
docent i pedagogik vid Stockholms universitet, Ann-Helén 
Laestadius, författare och journalist, Lars Lagerbäck, fotbolls-
tränare, Monica Widman-Lundmark, förbundssekreterare vid 
ABF, Martin Widmark, författare, och Johan Unenge, illus-
tratör och författare.

Greppet har som synes varit brett. Det kan inte ha varit lätt 
för denna disparata grupp att hitta några nya infallsvinklar på 
ett område, som tidigare har ägnats så många avhandlingar, 
studier, kunskapsöversikter, undersökningar och projekt av 
olika slag, vilket är väl känt och dessutom framgår av den 
omfattande referenslistan. Man kan genast konstatera att 
betänkandet har sitt värde främst i att det ger en översikt 
över en stor del (dock inte allt) av det som gjorts. Kreativi-
teten har säkert också begränsats av att förslagen skulle läggas 

inom ”oförändrade kostnadsramar för den statliga kultur- och 
utbildningspolitiken”. De flesta förslagen är förstärkningar 
och/eller förtydliganden av sådant som redan pågår eller som 
har påpekats i andra utredningar, exempelvis av den nationella 
biblioteksstrategin. Det gäller behovet av bemannade skol-
bibliotek i alla skolor, vikten av tidig lässtimulans, föräldrar 
och andra vuxna som läsande förebilder och läsning på lov. 
Delegationen betonar att samverkan mellan olika aktörer 
måste stärkas och att fortbildningen för berörda yrkesgrupper 
bör utökas, allt ganska förutsägbart. Emellanåt kläcker dele-
gationen ur sig rena självklarheter: ”Delegationen vill betona 
vikten av att alla elever, oavsett förutsättningar och behov, ges 
möjlighet att utveckla en fullgod läsförmåga.”

Några nya förslag lägger dock delegationen fram. Ett 
tydligt formulerat uppdrag till förskolor och fritidshem att 
arbeta med litteratur är ett sådant. Läsfrämjandelyft för bibli-
otekarier, lokala läsfrämjande ambassadörer för de nationella 
minoritetsspråken, ett nationellt samlande Läsråd, som kan 
fortsätta Läsdelegationens arbete och ett Läscentrum, som kan 
fungera som ett forskningscentrum, är andra mera konkreta 
förslag. Ansvarsfördelningen mellan dessa och Kulturrådet 
och KB är dock oklar. En affisch avsedd för BVC-mottagning-
arna har tryckts upp på flera språk. Några ”framtidsfrågor” 
pekas även ut: bland annat utökad undervisning för pedagoger 
och bibliotekarier inom relevanta områden (där saknas dock 
kunskap om barn- och ungdomsmedier!) samt forskning och 
kunskapsspridning. Delegationen lyfter också fram en viktig 
sak: att finansieringen för insatser och projekt är kortsiktig 
och att det behövs långsiktig eller permanent finansiering för 
läsfrämjande verksamhet. Hur detta ska gå till framgår inte.

Men biblioteken saknas
”Utanför skolan är biblioteken de enskilt viktigaste aktörerna 
i det läsfrämjande arbetet”, påpekas i direktiven till Läsdele-
gationen. Att de lokala folkbiblioteken och regionbiblioteken 
länge har arbetat läsfrämjande nämns också i översikten över 
pågående läsfrämjande arbete. Utöver detta är bibliotekens 
roll njuggt behandlad.

Det är en stor brist att delegationen har saknat någon 
ledamot med grundlig kunskap om bibliotekens mångåriga 
och omfattande insatser för att stimulera barns ooch ungas 
läsning, till exempel en representant för regionbiblioteken. 
Den enda biblioteksrepresentanten, Katti Hoflin, har stock-
holmserfarenheter och stockholmsperspektiv, och uppenbar-
ligen ingen överblick över vad som har pågått och pågår runt 
om i landet. (Samtliga fokusgrupper har också genomförts 
på stockholmsskolor.) I den referensgrupp om elva personer, 
som delegationen har använt, har bara två folkbibliotekarier 
ingått. Det snäva perspektivet syns även i referenslistan. Där 
saknas till exempel Barnbibliotek och lässtimulans, Amira Sofia 
Sandins gedigna genomgång av 93 lässtimulerande projekt. 
Sandin skriver om barns och vuxnas syn på läsning, om barns 
delaktighet, om samarbete och utvärdering, aspekter som 
borde ha varit högst relevanta för Läsdelegationen, och som 
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den också berör, men mycket ytligt. När det gäller barns syn 
på läsning finns också Åse Hedemarks redovisning av inter-
vjuer med 100 tioåringar om deras syn på läsning och bibli-
otek, Barn berättar. Inte ens den åberopas trots att den hade 
kunnat komplettera delegationens fokusgrupper. Den andra 
delen av betänkandets titel, ”ett ansvar för hela samhället”, 
ingav andra förhoppningar. Den omfattande referenslistan, 
liksom delegationens aktiviteter, har en tung slagsida mot 
läsningen i skolan, trots att direktiven betonar både läsförmåga 
och lustfyllda läsupplevelser och delegationen hade i uppdrag 
att dels samla insatser för läsning i och utanför skolan och dels 
”beakta relevant forskning och beprövad erfarenhet och hämta 
inspiration från olika initiativ inom det läsfrämjande området 
i och utanför Sverige”.

Det ska bli intressant att se om något av Läsdelegationens 
blygsamma förslag kommer att förverkligas eller om den blir 
en av alla dessa utredningar som bara läggs till handlingarna, 
jämför med Barnkulturutredningens betydligt tyngre betän-
kande Tänka framåt, men göra nu, som den nya borgerliga 
regeringen 2006 kastade i papperskorgen.

Men en annan fråga är viktig att diskutera: Varför glöms 
biblioteken så ofta bort när barns läsning diskuteras? Bris-
tande kunskaper i olika yrkesgrupper och samhällsfunktioner 
om vad biblioteken arbetar med? Dålig information från 
bibliotekens sida (dags för lite självkritik?) Ett uttryck för de 
problem med svag samverkan med BVC, förskola och skola, 
som upplevs av många bibliotekarier och som har beskrivits 
i flera studier och utvärderingar? Vem kan bidra till att lyfta 
fram bibliotekens läsfrämjande arbete bättre? Vad gör Svensk 
biblioteksförening till exempel?

Lena Lundgren

Övrig litteratur
Hedemark, Åse (2011). Barn berättar: en studie av 10-åringars 

syn på läsning och bibliotek. Stockholm: Svensk Biblioteks-
förening. Tillgänglig på föreningens hemsida.

Sandin, Amira Sofie (2011). Barnbibliotek och lässtimulans: 
delaktighet, förhållningssätt, samarbete. Stockholm: Regi-
onbibliotek Stockholm. Tillgänglig på Regionbibliotekets 
hemsida.

Tänka framåt, men göra nu: så stärker vi barnkulturen. SOU 
2006:45.

Makten och kroppen  
i arbetets ära
Jörgensdotter, Anna & Johansson, Henrik (red.) (2018). Jag har tänkt mycket på 
oss och våra utmattade kroppar: en antologi. Föreningen Arbetarskrivare.

Arbetarlitteraturen har sedan hundra år tillbaka haft en fram-
trädande position inom svenskt kulturliv. I vissa avseenden 
kanske också inom politiken, med avskaffandet av statarsys-
temet på 40-talet som exempel på hur god litteratur, upplyft 
i folklagren kan påverka en opinion och påskynda sociala 
reformer. Den gången var det autodidakter – självlärda 
författare – som Moa Martinson, Eyvind Johnsson och Ivar 
Lo-Johansson som stod i centrum med sina inifrånskildringar 
av arbetarnas villkor i lantbruket och den tidiga industrin. 
Metaforiken kring människan som en kugge i ett hjul, en del i 
maskinen, fann då sin mest bokstavliga tillämpning.

I Föreningen Arbetarskrivares nyutkomna Jag har tänkt 
mycket på oss och våra utmattade kroppar, den elfte antologin 
sedan 1988, framgår med all önskvärd tydlighet att samma 
metaforik kan användas om dagens arbetsmarknad. Och det 
även om arbetsuppgifterna idag ser annorlunda ut mot för 
hundra år sedan. Bokens redaktörer, Anna Jörgensdotter och 
Henrik Johansson har låtit hela 42 bidrag samsas om platsen, 
troligtvis med baktanken att mångfalden i sig har ett politiskt 
värde. Här ryms mestadels kortprosa och lyrik, men även en 

del seriealster och en brevväxling. Sammantaget bidrar de alla 
till ett, den moderna arbetarklassens, körverk.

Liksom titeln avslöjar står grundkonflikten om indivi-
dens rätt till den egna kroppen. Flera av bidragen vittnar om 
förhållanden där denna rätt är åsidosatt. Andreas Svanberg 
påminner oss i ”Standarder” om att den beräknade livslängden 
för arbetare är fem år kortare än för högre tjänstemän, medan 
Maria Hamberg konkretiserar det dubbla underläget hos en 
patient ur arbetarklassen som inte bara behöver argumentera 
för sin sjukdom, utan också måste övertyga läkaren om att 
hon känner sin egen kropp, vet hur det känns när kortisonet 
går ner. ”… man måste veta allting själv, fast aldrig låtsas om 
att man vet nånting, då går det käpprätt åt helvete, direkt.” 
Överlevnadsstrategin, för det är uppenbarligen en fråga om liv 
och död, blir att låta skinnet på näsan bli tjockt utan att för 
den sakens skull råka trampa på läkarens ömma tår. 

Nytt för dagens arbetarlitteratur, jämfört med det tidiga 
1900-talets, är att även tjänstemän beskrivs som i hög grad 
utsatta för det industrialiserande systemet. Udden riktas ofta 
mot New Public Management-doktrinen (NPM) som försöker 
förvandla fungerande bibliotek till ambulerande caféer (Linda 
Wagenius) eller gör arbetsdagar i kontorslandskapet till över-
vakade övningar i lösenordsskrivande – det var ju snart tre 
månader sedan förra lösenordsbytet (”Statstjänstekvinnor 
på gränsen till sammanbrott”). Meningslösa arbetsuppgifter 
som stjäl tid, pengar, energi från kärnverksamheten. Nedskär-
ningar som ska bekosta utvecklings- eller avvecklingskonsulter 
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(Helena Gillinger). Känslan man lämnas 
med är i bästa fall tragikomisk, men lika ofta 
rent hopplös.

Ett återkommande tema, boken igenom, 
behandlar hur arbetsplatsens ledning i olika 
avseenden skuldbelägger sin personal, även 
det en beprövad metod inom NPM. I Erik 
Hakings ”Proletärernas natt” är det upp till 
arbetstagaren själv att ordna ersättare vid 
sjukdom, eller allra helst bara skärpa till sig 
och jobba ändå. Samma sak gäller i Towe 
Falks ”Myrmark” där lärarkollegan är lång-
tidssjukskriven och arbetskamraterna helt 
enkelt förväntas täcka upp, ta extra lektioner, 
lösa det. Ytterligare en kollega kollapsar, bärs 
ut på bår men rektors usla argument förblir 
detsamma: ”Ni vet ju läget. Det står om 
lärarbristen varje dag i tidningen.” 

Till absurdum dras tematiken av Sara 
Gust som i ”Angående kropparna” låter 
huvudkontorets e-postmeddelanden till en 
utfryst mellanchef avtäcka en fruktansvärd 
människosyn och en ännu värre personalpo-
litik. Mellanchefen har tilldragit sig huvud-
kontorets intresse efter ett gruppfoto där 
dennes hållning varit dålig. ”Du står säckigt 
och lutar lite åt sidan. Hållningen signa-
lerar inte kraft, snarare får man intrycket 
att du egentligen vill vara någon annan-
stans.” Tydligen är mellanchefens kost- och 
träningsvanor en angelägenhet för företaget 
och snart visar det sig att resten av lednings-
gruppen redan är anmäld till Milano Mara-
thon, ”…det är bara du kvar”. Gusts grepp 
är snillrikt och sätter pricksäkert fingret på 
ytterligare ett intrång i privatlivets helgd, 
visar upp ännu en variant av en kropp som 
tillhör någon annan. 

Uppenbarligen behöver dagens version 
av arbetarskrivare inte stå på maskingolvet 
och få skit under naglarna, även om många 
också gör det. Istället verkar det handla om 
hierarkier och om självbestämmande i vidare 
mening. I många fall är det kvinnokroppar 
och kvinnopsyken som snabbast slits ut, 
kanske eftersom kvinnor fortfarande tar det 
största ansvaret hemma, eller också för att 
kvinnodominerade yrken alltjämt är lägst 
betalda och längst ner i marknadshierarkin.

Allra bäst blir antologin när bottnarna är 
många och läsaren tvingas värdera sina egna 
lojaliteter. Så sker inte minst i Silas Alikis 
”Visitationen” där flera konfliktlinjer möts 
inom den kvinnliga fångvaktaren, tillika 

huvudpersonen. Områden som jämställdhet 
och religionsfrihet, men även professiona-
litet, auktoritetsroller och yrkesstatus aktu-
aliseras i och med den nya situation som 
uppstått då några av fångarna, med hänvis-
ning till sin religion, inte vill låta sig visiteras 
av kvinnlig personal. Vilken rätt ska gå före 
den andra? Varför är det så viktigt för vakt-
jaget att få fortsätta visitera dessa intagna? 
Kan diskriminering gå åt flera håll samtidigt? 
Frågorna jag bär med mig efter Alikis både 
kärnfulla novell är berikande.

Om bidragen i den nyutkomna antologin 
skulle användas som mätinstrument för 
förhållandena på den svenska arbetsmark-
naden borde såväl fack som arbetsgivare 
och politiker dra öronen åt sig. Klart står 
att många idag blir sjuka av jobbet. Av stress 
och övertid, av orimliga krav och omänskliga 
system – system som många gånger backas 
upp av cheferna. 

Men mer träffsäkert vore väl ändå att 
med antologin mäta formen för dagens arbe-
tarlitteratur? Många av bidragen skildrar 
visserligen en krass vardag där arbetaren 
vid dagens eller livets slut inte är mer än ett 
urholkat skal, ett offer för en övermäktig 
fiende. Så är det då arbetarlitteraturens roll? 
Att skildra arbetet i sin egen rätt, eller som 
ett försök att varna. Att vara en Cassandra 
för eftervärlden, att vittna om att allting inte 
stod rätt till och att som förstahandskällor 
höja sin röst. Det är en start. 

Samtidigt finns det bland bidragen också 
tecken på att litteraturen kan vara en hoppets 
väg, eller till och med en trotsets. Tänk om 
alla tröttkörda sophämtare vågade tömma 
rundans sista tunna på chefens trappa (Jens 
Paulsson). 

Om det nya 10-talets arbetarförfattare 
verkligen lyckas påverka arbetsförhållandena 
av idag återstår att se. Men finns det någon 
sanning i det brevbärarpoeten Anna Arvids-
dotter säger kanske förändringen är närmare 
än vi kan ana.

”ibland tror jag att vi hade kunnat resa 
oss/ om vi bara kom ihåg att/ vi har nåt att 
säga”

Bland dessa skribenter, tecknare och 
arbetstagare finns det utan tvivel många som 
har något att säga. Nu har de också kommit 
ihåg att göra så. Det om något inger hopp.

Fredrik Eriksson

recensioner
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Det finns inga neutrala 
algoritmer
Umoja Noble, Safiya (2018). Algorithms of Oppression: 
How Search Engines reinforces racism. New York: New 
York University Press.

I Algorithms of Oppression skriver Safiya 
Umoja Noble om hur sökmotorer inte ger 
objektiva hämtningar opåverkade av männis-
kans föreställningar. Utgångspunkten är att 
de algoritmer som styr sökmotorerna inte 
är godartat konstruerade. Algoritmerna är 
skrivna och modererade av programme-
rare, människor med egna fördomar och 
subjektiva världsbilder, som ibland försöker 
uppmuntra en viss synvinkel, och ibland 
omedvetet speglar sin egen version av verk-
ligheten i sina skapelser.

Vi vet att algoritmer numera är en bety-
delsefull infrastruktur för att vårt samhälle 
ska fungera. Nobles utgångspunkt är att 
internet och sökmotorer blivit allt mer 
viktiga komponenter i vår vardag till den 
grad att teknologin för många av oss är en 
förlängning av våra sinnen och oss själva. 
Vi bär smartphones med stor datorkraft i 
våra händer och genom Googles och andra 
företags sökmotorer finns all världens infor-
mation att hämta när som helst. Hur dessa 
tjänster är programmerade påverkar oss och 
vårt sätt att se världen. Algoritmer har alltså 
makt över oss.

Författaren använder sig av exemplet 
Google för sin undersökning, och Noble 
visar att företagets algoritmer utgår från 
den vita manliga blicken. 2010 Googlade 
Safiya Noble orden ”black girls”. Till hennes 
förskräckelse hämtade Google mesta-
dels pornografiska resultat. En sökning på 
”nigger house” visade Vita huset (det var 
vid denna tiden USA hade fått sin första 
svarta president: Barak Obama). De otrev-
liga resultaten från sökningarna är betydligt 
mindre framträdande om man göra samma 
sökning idag men Noble argumenterar för 
och hittar exempel på att Googles sökalgo-
ritmer fortfarande reproducerar obehagliga 
föreställningar om ras och kön. 

Algorithms of Oppression är en välskriven 
bok om ämnen som borde angå oss alla, 
nämligen rasistiska och sexistiska strukturer 
i samhället. Noble menar att Google inte 
kan två sina händer angående de resultat 

sökmotorn hämtar. De bär ett ansvar över 
sökresultaten, som inte är rent datorgenere-
rade och inte heller neutrala eller objektiva. 
Här blir jag lite undrande eftersom Noble är 
väldigt bra på att visa exempel på när sökmo-
torerna har hämtat rasistiska och sexistiska 
resultat men mindre bra på att visa hur 
Google gör för att värdera de olika sökträf-
farna. Varför kommer de pornografiska 
resultaten längst upp? Är det algoritmerna i 
sig som är konstruerade till att vara rasistiska 
eller speglar de bara den vita och patriar-
kala hegemonin i samhället, som en kamera 
som återger motivet? Jag tror inte person-
ligen på något sådant som etisk teknologi i 
kapitalismen men jag tycker att Algorithms 
of Oppression kunde grävt djupare i hur 
hämtningarna går till. Samtidigt så är en av 
Nobles viktigaste poänger relevant oavsett – 
vi borde kunna utkräva ansvar när vi ser att 
en sökmotor förstärker rasistiska och sexis-
tiska föreställningar. Och hon visar också på 
hur Googles hämtningar har förändrats till 
det bättre när problem har påtalats, vilket 
demonstrerar vikten av att faktiskt protes-
tera.

Som svensk läsare så måste jag konsta-
tera att den utgår från en väldigt ameri-
kansk kontext. Google är ett internationellt 
företag och internet är ett globalt fenomen. 
De exempel och de resonemang Noble för 
är hämtade i USA:s samhälle och historia 
och det hade tillfört min läsning av boken 
mycket att få ett internationellt perspektiv 
på Google och de strukturer som Googles 
algoritmer representerar.

En sak är säker: boken inspirerar till 
reflektion över det folkbildande arbete bibli-
oteken utför för att främja information lite-
racy och digital delaktighet. Noble lyfter 
viktiga perspektiv om förtryckande struk-
turer som biblioteksarbetare har all anled-
ning att lära sig mer om. 

Tobias Willstedt
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Otrygghet hinder för demokrati 
Det visar sig att vi har en vikarierande chef i sommar. Hon 
uppenbarar sig två veckor in i juli, kollar in för att dricka kaffe 
med oss i vår 30-gradiga lokal, stannar en timme innan hon 
cyklar vidare. Vi stannar tills vi stänger. 

Vi bär med oss fläkten till kaffebordet, det går inte att få 
ned det nödvändiga koffeinet annars. Under chefslösa kaffe-
raster sitter vi kvar vid datorerna där fläkten vanligtvis står, 
den ordinarie personalen och jag, som är på väg in i biblio-
teksyrket efter tio år på andra banor. Vi trivs bra ihop. De 
låter mig ta mer och mer ansvar, de är uppmuntrande och 
tror på min förmåga. Den här dagen föreslår jag komplette-
rande inköp till den nya regnbågshyllan, beställningarna går 
iväg samma dag.

Men nu är chefen här och vi ska dricka kaffe ihop. 
Almedalen är inte långt tillbaka i tiden, vi kommer att tala 
om NMR.

”Vi som var där tyckte att polis och väktare gjorde ett så bra 
jobb!”, säger chefen. 

Jag vill fråga vilka ”vi” hon menar, men påminner mig om 
att jag är en bemanningsanställd vikarie som jobbar för 120 
kronor i timmen och om jag vill ta mig någon annanstans bör 
jag tills vidare vakta min tunga. Jag kan  ändå inte hålla mig 
från att säga:

”Fast RFSL Ungdom ställde ju in sin medverkan på grund 
av hotbilden från NMR.”

”De upplevde en hotbild, ja”, korrigerar chefen.
Alla berättelser jag hört av människor som inte blivit trodda 

för att någon som inte delar deras utsatthet har gjort bedöm-
ningen att deras Upplevda Hot inte är värt att tas på allvar. 
Hur de likväl har fått hotbrev, blivit slagna, förföljda, tvingade 
under jord. Hur deras psyken sakta har brutits ned. Jag vet att 
jag när som helst kan vara en av dem. Upplevd Hotbild. Som 
ett slag i magen.  

Jag sväljer och säger:
”Det var ju också några som blev påhoppade …”
Chefen biter snabbt av:
”Ja, och då var väktarna där på 20 sekunder!”
Och då är skadan redan skedd, tänker jag. En stor trötthet 

kommer över mig. 
Det som dödar min lust att diskutera vidare är hennes 

ovilja att lyssna på erfarenheter som utmanar hennes bild av 
Almedalen som en demokratisk mötesplats där olika åsikter 
kan mötas, en mötesplats där ordningsmakten gör sitt jobb 
och det mesta är frid och fröjd.

Hade vi kunnat mötas i en verklig diskussion ifall mina 
anställningsvillkor såg annorlunda ut? Om jag var fast anställd, 
hade jag då kunnat berätta om de minnen som väcktes i mig? 

Jag vet ärligt talat inte. Men om så varit fallet, hade jag berättat 
om Göteborg 2001.

Ett gäng mörkt klädda, maskerade personer rusar in och riktar 
lasergevär mot mig och mina nyfunna vänner i en skolsal i Göte-
borg 2001. Skriker: ”Ligg ner! Händerna på huvudet!”

Vi satt och spelade kort på våra liggunderlag på golvet, hade 
dragit oss undan begynnande oroligheter på stan. Avbröts 
brutalt av den svenska ordningsmakten.

Senare, utskuffade ur skolan, uppradade på regnvåt asfalt 
på mage med händerna bakom huvudet: minns hur jag kom 
av mig i mitt chockade snörvlande när jag insåg att poliserna 
gick runt och kastade rasistiska och sexistiska glåpord mot oss, 
vi som fortfarande inte förstod varför vi var tvungna att ligga 
där.

Jag var en naiv, vit tjugoåring från landet och hade precis 
börjat släppa fram en lust till politiskt engagemang, till demo-
kratiskt deltagande, det var det som hade tagit mig till Göte-
borg. Jag åkte därifrån med lärdomen: polisen är inte till för 
att skydda mitt eller mina vänners demokratiska deltagande. 
Polisen är snarare ett hinder för vårt engagemang.

Vissa vill beskriva Göteborg 2001 som ett undantag. Men 
jag har tyvärr inte fått anledning att omvärdera de lärdomar 
jag gjorde där, även om jag själv har sluppit den svenska 
ordningsmaktens mest brutala våldsyttringar sedan dess. 
Vitheten skyddar mig ofta, icke-vita  – i synnerhet de som 
har tvingats fly hit – får ta de flesta smällarna, för ordnings-
maktens våldsutövning, den fortsätter. När REVA pågick för 
några år sedan vågade några av mina vänner inte gå ut från sin 
lägenhet på flera dagar, inte ens till förskolan, barnen klättrade 
på väggarna.

Det går inte att vara tillfreds med ett sådant samhälle. Det 
tar emot att kalla det en demokrati. Precis som det är svårt att 
se Almedalen som en demokratisk arena när nazister skyddas 
av polis medan icke-vita, asylsökande och papperslösa, hbtq-
personer, feminister, personer med funktionsvariationer – 
eller vem som än uppfattas tillhöra någon eller flera av dessa 
kategorier – får delta på villkor att vår otrygghet är vår ensak, 
inte samhällets. 

Vi får räkna med att få våra känslor av otrygghet ifrågasatta 
av exempelvis bibliotekschefer vars uppdrag är att utveckla 
demokratin.

Den dag jag har en trygg anställning hoppas jag att jag inte 
drar mig för att fråga: vems demokrati?

Och att jag inte behöver vara anonym när jag uttrycker 
min åsikt.

Kim Persson
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Bibliotekssektorn behöver stridbara och 
solidariska fackförbund. Acceptera inte 
Sacos eftergift till arbetsköparna, DIK!
Den 5 juni presenterade företrädare för fackförbunden LO, TCO, Saco och 
arbetsköparorganisationen Svenskt Näringsliv en överenskommelse: parterna 
ska driva ett lagförslag om inskränkt strejkrätt. Inskränkningarna innebär 
bland annat att stridsåtgärder inte ska kunna användas i andra syften än att 
få till stånd kollektivavtal.

DIK, som organiserar bibliotekarier och är en del av Saco, beskriver det 
lämnade förslaget som ”en facklig framgång”. Fackförbundet ser förslagets 
inskränkningar i möjligheterna till konfliktvarsel ”som av begränsad bety-
delse på de områden där DIK:s medlemmar verkar”.

BiS undrar hur en inskränkning i strejkrätten på något sätt kan vara en 
facklig framgång. Vi undrar hur det står till med solidariteten med andra 
fackförbund, exempelvis SAC, eller solidariteten med de som arbetar inom 
andra områden än de som DIK:s medlemmar verkar.

Strejkvapnet är ett viktigt verktyg i den fackliga verktygslådan. Att slarva 
bort det på det här viset är inte värdigt ett fackförbund, utan en ren kapitula-
tion och eftergift till arbetsköparsidan och högern.

Verklig facklig kamp kräver fackförbund som står upp för sina medlemmar 
och som solidariserar sig med arbetstagarnas intressen, inte fackförbund som 
hjälper till att slå undan benen för facklig organisering. Bibliotekssektorn är 
inget undantag. Vi uppmanar DIK och de andra fackliga parterna att tänka 
om istället för att ge bort strejkrätten så lättvindigt!

BiS styrelse
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Nästa nummer: 
Nästa nummer av bis utkommer den 
18 december. Vi tar gärna emot mate-
rial till numret. Skicka ditt bidrag till 
tidskriftenbis@gmail.com senast den 9 
november.

Vill du få fler biblioteks-
nyheter från vänsterhåll?
Under 2018 kommer BiS att börja 
skicka ut ett gratis digitalt nyhetsbrev. 
Brevet  kommer att innehålla nyheter, 
information och tips för dig som vill 
bevaka biblioteksutvecklingen ur ett 
vänsterperspektiv.

Det enda du behöver göra för att få 
nyhetsbrevet är att anmäla ditt intresse 
på vår hemsida foreningenbis.com.

Begränsad eftersändning

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

B-posttidning

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

tion som grund för kunskap, opinionsbildning och 
samhällskritik

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

•		arbeta normkritiskt, antirasistiskt, jämställt och 
jämlikt

•		arbeta uppsökande, läsfrämjande och vägledande 
med särskilt fokus på dem som riskerar att hamna 
på fel sida om den växande informationsklyftan

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

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

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

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

Förra numret. Foto: Stellan Klint.


