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2019 #3
Det här numret av bis har tema rasism och dekolonise-
ring. Kolonisering förstås ibland som övertagande av någon 
annans land, men det inrymmer också omfattande maktö-
vertaganden som inte är begränsade till land. Begreppet kolo-
nialism används för att beskriva den maktordning som ofta 
blir en del, eller följd av en koloniseringsprocess. Rasistiska 
föreställningar blir en del av maktordningen och används 
ofta för att motivera den. Den territoriella koloniseringen går 
hand i hand med en kulturell sådan, vilket exempelvis den 
palestinsk-amerikanska litteraturvetaren Edward W. Said 
lyft fram i standardverket Orientalism från 1978. Att arbeta 
för dekoloniserande (avkoloniserande) bibliotek är ett sätt att 
skapa en mer etiskt medveten biblioteksverksamhet i förhål-
lande till dessa maktstrukturer. 

I det här numret kan du läsa om bibliotekarier i England 
som vill utmana de koloniala mönster som upprätthåller 
strukturell ojämlikhet. I Sápmi intervjuar bis Hanna Karo-
lina Schimmer som vill göra detsamma med Lycksele bibli-
otek. Bibliotekspolitiken hos rasistiska partier som Sverigede-
mokraterna utgör vad som skulle kunna ses som en rörelse 
i motsatt riktning. Exempelvis vill SD att biblioteken ska 
stärka majoritetsbefolkningens värderingar och identitet, 
och stänga ute de kulturella uttryck och människor som inte 
passar in i den nationella gemenskapen. För att utreda hur 
partiet vill förändra biblioteken har bis granskat ett antal 
program, motioner, uttalanden och beslut som SD ligger 
bakom.

Redaktionen 

6. De vill göra upp med kolonialismen

9. ”Min vision är att dekolonisera  
biblioteket”

11. Svenskarnas bibliotek

14. Festligt firande på Barnens romska 
bibliotek i Bukarest

18. Bibliotek som resebyrå

21. Det bidde en tumme

22. MIK omstrukturerar medvetandet

28. Recensioner

Medverkande i detta nummer 
Ingrid Atlestam. Bibliotekarie och 
skribent med fokus på folkbibliotek 
då, nu och sedan.
Bengt Berg. Poet och förläggare. I 
höst aktuell med boken Jag går där 
jag gick, dikter och foton.
Sofia Berg bor i Malmö och arbetar 
som skolbibliotekarie.

Tilda Maria Forselius är skribent 
och litteraturvetare.
Stellan Klint. Medicinsk bibliote-
karie i Malmö. 
Lena Lundgren. Bibliotekarie och 
tidigare utvecklingsledare vid Regi-
onbibliotek Stockholm.
Tobias Nordberg. Bibliotekarie i 
Uddevalla med fokus på folkbiblio-
tekets roll i informationssamhället.

Eleonor Pavlov.  Barnbibliotekarie 
i Lund som arbetar med inköp och 
förmedling av barnlitteratur.
Martin Persson. Arbetar med 
formatfrågor och tillgängliga 
medier, bor i Malmö.
Karin Råghall är bibliotekarie i 
Dorotea.
Röda Lina. bis ständiga samtids-
kommentator.

Johannes Soldal är gymnasie-
biblio tekarie och håller för tillfället 
på med att läsa igenom Sven Lind-
qvists bibliografi.
Tobias Willstedt. Bibliotekarie 
med intresse för folkbibliotek och 
tillgänglig läsning.

RASISM & DEKOLONISERING
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Det här visar hur odemokratiskt 
många av de beslut som tas om 

det gemensamma går till. Stockholm 
hållbarhetskommission har konstaterat 
att låginkomsttagares barn besöker 
bibliotek mest, och att de är särskilt 
viktiga för flickor med utländsk 
bakgrund. Biblioteksfrågan är en 
rättvisefråga – samtidigt försvinner 40 
bibliotekstjänster från Stockholm i år 
efter blågrönt beslut och många lokala 
bibliotek tvingas hålla sommarstängt 
för första gången. Med Miljöpartiets 
stöd, ska betonas. Här ingår också 
nedläggningen av Internationella 
biblioteket – och detta i en tid då 
Sverigedemokraterna ute i landet lägger 
förslag om att stoppa biblioteksutbudet 
på andra modersmål än svenska. I detta 
politiska klimat blir IB en särskilt laddad 
politisk symbol.

Viola Bao, i Dagens Nyheter, om Internationella biblio-
teket i Stockholm.

aktuellt

Förslag om slopade 
förseningsavgifter i Skellefteå
Biblioteken i Skellefteå vill ta bort förseningsavgifter på sina 
böcker nästa år. Användare ska istället bli avstängt från att 
göra nya lån. ”Det är ganska mycket administration med 
avgifter och inte någon jätteinkomst för oss”, säger Kultur-
nämndens ordförande Daniel Sjögren (S) till SVT Nyheter 
Västerbotten. Han menar också att det är viktigt att alla ska 
våga låna, utan att riskera avgifter. 

I slutet på augusti var det fortfarande ovisst om förslaget 
blir verklighet, då det skulle diskuteras av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Förslaget får kritik i en ledare i Norran, där 
Csaba Bene Perlenberg menar att det skulle devalvera böck-
ernas värde: ”Erodera inte bibliotekens tyngd och böckernas 
betydelse genom att skicka budskapet till medborgare att 
böcker saknar värde. Behåll förseningsavgiften.”

Protester stoppade inte 
nedläggning av allmänna 
sjukhusbibliotek 
Att cirka 2 000 personer skrev under och protesterade 
mot nedläggningen av de allmänna sjukhusbiblio-
teken i Skövde, Falköping och Lidköping hjälpte inte, 
rapporterar Skaraborgs läns tidning. Beslutet trädde 
i kraft 1 september. Kvar blir endast ett medicinskt 
bibliotek i Skövde som endast ska vara tillgängligt 
för personalen. Antalet anställda ska minska men i 
mitten av augusti uppgavs den processen ännu inte 
ha påbörjats. 

– Det är ju jobbigt förstås, det är alltid jobbigt att 
inte veta vad man har att se fram emot. Varenda dag 
får vi också prata med besökare som är väldigt miss-
nöjda över det som kommer, säger Erik Gustavsson, 
bibliotekarie på sjukhusbiblioteket i Skövde, till Väst-
göta-Bladet. 

Internationella biblioteket. Foto: I99pema, via Wikimedia Commons (CC BY-SA).
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If we lose library workers, we are at risk 
of completely abandoning those people 

in our communities who just need someone to 
talk to, someone non-judgmental who can offer 
a helping hand, or maybe just a patient ear. 
Formalising what was once informal social care is 
expensive, and so is the failure to support mental 
health, and that will cost us all a great deal more 
than investing in library workers ever would.

Barnboksförfattaren och bibliotekarien Dawn Finch, i The Guardian, 
om hur besparingar på det offentliga får fler att söka stöd hos bibli-
oteken och om hur nedskärningar och nedläggningar av bibliotek 
riskerar att drabba många som lider av psykisk ohälsa extra hårt. 

Kristna amerikaner protesterar 
mot sagostunder med drag 
queens
Närmare hundra tusen kristna amerikaner har skrivit under 
en lista, inlämnad till ALA, American Library Association, 
i protest mot organisationens stöd för ”Drag Queen Story 
Hour”, uppger The Guardian. Programverksamheten innebär 
att drag queens håller i sagostunder för barn och har på 
senare tid också arrangerats på flera bibliotek i Sverige. Som 
svar uppger ALA att de starkt motsätter sig alla åtgärder som 
syftar till att begränsa tillgången till information, idéer och 
program som biblioteksanvändare vill ta del av. På ALA:s 
hemsida finns en sida med resurser, länkar och verktyg angå-
ende Drag Queen Story Hour: http://www.ala.org/advocacy/
libraries-respond-drag-queen-story-hour . Under hösten 2018 
stoppades ett planerat Drag Queen Story Hour-evenemang 
på Lafayette Public Library, efter att en stämningsansökan 
lämnats in mot biblioteket, uppger The Advocate. Efter att 
programverksamheten växt i popularitet har också en back-
lash kommit, skriver New York Times i en artikel i juni, och 
sagostunder runt om i USA har mötts av protester, hot och i 
flera fall avbrutits av kritiker. 

Wikimedia lanserar ”The Equal 
Edit” för ett mer jämställt 
Wikipedia 
Andelen artiklar på Wikipedia som handlar om kvinnor är 
långt färre än antalet som handlar om män. På svenska Wiki-
pedia utgör personporträtten om kvinnor 21 procent, uppger 
Wikimedia. Enligt undersökningar är det också betydligt fler 
män än kvinnor som redigerar artiklar. För att råda bot på 
detta lanseras initiativet ”The Equal Edit”:

Målet är att Wikipedia-artiklar om Sveriges historia 
ska uppdateras och att  betydelsefulla kvinnor som hittills 
utelämnats i historieskrivningen ska uppmärksammas. 

”Informationen på Wikipedia blir mer neutral och korrekt 
om många olika människor redigerar och bidrar till artik-
larna. ”The Equal Edit” syftar till att minska dessa klyftor 
och skapa en mer representativ och korrekt beskrivning av 
Sveriges historia och de inflytelserika kvinnor som påverkat 
den.” skriver Wikimedia i ett pressmeddelande. 

Initiativet är i samband med bland andra tidskriften Histo-
riskan och lanserades under med konferensen Wikimania 
som hölls i Stockholm i augusti. 
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TEMA: RASISM OCH DEKOLONISERING

De vill göra upp med kolonialismen
I England har en grupp bibliotekarier anslutit sig till en rörelse som 
arbetar för att dekolonisera universitetsutbildningarna, ”Decolonise the 
curriculum”. Rörelsen, som samlar såväl anställda som studenter, vill 
utmana de koloniala mönster som upprätthåller strukturell ojämlikhet. I 
en intervju med bis berättar de om vad biblioteken kan göra. 

Intervju: Karin Råghall

Foto: Eve Lacey
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TEMA: RASISM OCH DEKOLONISERING

For library workers in Sweden who are not familiar with 
Decolonise the curriculum – could you explain what it is 
about? 
The campaign to Decolonise the Curriculum grew out of 
other student protest movements, such as the #RhodesMust-
Fall campaign to remove statues of British Imperialist Cecil 
Rhodes, first at the University of Cape Town and then at 
the University of Oxford, and the “Why is My Curriculum 
White?” movement founded by students at University College 
London. The campaign began with students challenging the 
biases and oversights in their course content, teaching, and 
assessment.

What are the goal(s) of the movement?
To critically engage with the assumptions that govern the 
content and methods of teaching, and to examine the ways 
in which these grew out of, informed, and maintained colo-
nial rule; to highlight structural inequality within education 
in terms of attainment, promotion, representation, and pay. 

How did it all start in Cambridge?  
Decolonise the English Faculty was probably the first major 
project involving a library in Cambridge. After the publi-
cation of an open letter written by students,1 English libra-
rians met with students and contacted academics teaching 
American and Postcolonial literatures. As a result of the 
consultation, they created a new classmark for Contemporary 
Global Literature in English and moved over 2 000 works by 
contemporary authors who write in English from American 
and postcolonial countries to this new classmark. They have 
plans to extend this model throughout the library, aiming to 
merge all English-writing authors together, separated only by 
relevant time periods. 

Other starting points included the work of CUSU BME 
(Cambridge University Students’ Union Black and Mino-
rity Ethnic) Campaign; Black Cantabs, which led to a public 
portraits exhibition in the University Library); and the 
Cambridge Decolonisation Network,2 which brings together 
movements to decolonise all the different faculties.

Now you are a group of librarians working together with 
the decolonising agenda in Cambridge. Can you tell us a 
bit about who you are? 
Clara Panozzo and Christopher Greenberg work for the Latin 
American and Iberian Collections at the University Library, 
a copyright library which collects every book published in 
the UK through a system of legal deposit; Jennifer Skinner 
works at the African Studies Library, which caters primarily 
to graduate students; Mehves Dignum began work on this 
project from the Modern Languages Library and now works 

1 https://flygirlsofcambridge.com/2017/06/14/decoloni-
sing-the-english-faculty-an-open-letter/

2 https://www.facebook.com/DecoloniseCambridge/

at the Engineering Library; Eve Lacey works at Newnham 
College library, the college student’s “home” library which 
caters to all subjects, with a particular emphasis on under-
graduate requirements. We have established a mailing list 
of library workers who attended Decolonise the curricu-
lum-workshops and hope to expand the group.

How did your work start? 
The first workshop was held in November 2018, and our four 
presentations focused on: 

•	 the reclassification of authors at the English Faculty 
Library;

•	 the Decolonising the Education Curriculum Project at 
the Modern and Medieval Languages Library and the 
importance of academic librarian role and engaging 
with students; 

•	 the consultation process for collection development in a 
College Library that caters for many subjects, and how 
to approach in-house classification schemes;

•	 the implications and dilemmas around knowledge 
production and global publishing practices and how to 
engage with independent publications from the Global 
South (through the example of “cartonera” books from 
Latin America) from the perspectives of collection deve-
lopment and accessibility 

We then organised discussions in small groups around the 
decolonisation campaign and how it could be linked specifi-
cally to the practices of classification, cataloguing, collection 
development and information literacy. 

How does your group work today? 
We hope that the model of critical librarianship will allow us 
to interrogate the way we approach our collections and contri-
bute to the ongoing Decolonise project from the perspective 
of library work. As well as sharing ideas through the mailing 
list, we would like to gather material for an online platform 
that could act as a reference resource for librarians attempting 
to change their policies and working methods. Finally, we 
plan to arrange regular reading and discussion groups where 
librarians can get together to advise each other on best prac-
tice. 

In terms of collection development, our aims include sour-
cing material from a variety of international and independent 
publishers and suppliers to avoid an EU/US monopoly, and 
to counterbalance the inherent bias of legal deposit and the 
publishing industry. We would also like to encourage discus-
sion on the power imbalance in journal publications and 
rankings, and of English as a lingua franca. 

In cataloguing and classification, we’re looking for strate-
gies to challenge monolingualism and overcome the “tech-
nical” problems around using diacritics and non-Roman 
scripts. Members of the network will also contribute to an 
international code of ethics for cataloguers. It would be great 
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if our work could eventually put pressure on larger organisa-
tions (such as Library of Congress and Dewey) to reconsider 
their practices too.

For special collections, we hope an online resource could 
feature a list of international suppliers, a guide to providing 
the right contextual material when curating exhibitions, and 
outreach ideas to make our libraries more welcoming and 
accessible. 

Within information literacy, we hope to evaluate the ways 
we teach research skills (for example, criteria that privilege 
“western” practices over indigenous knowledge) and develop 
more inclusive methods, as well as acknowledging algo-
rithmic bias (race, gender, sexuality, ethnicity) when teaching 
users to search online resources.

Do you feel that your work has contributed to a change? 
It is hard to tell yet. It has hopefully made people consider 
the Decolonise agenda in the context of library work (as 
opposed to an issue that only affects students and academics). 
However, partly due to the decentralised nature of libraries 
across the university, it is likely that work will be sporadic 
and patchy. There may be small, simple (but time-consu-
ming) measures such as modifications to the in-house clas-
sification schemes in different libraries, as well as broader 
changes in special collections policies. We think this could 
be more effective than a top-down instruction, and continue 
the incremental and collaborative nature of the campaign. 

What has been most difficult so far? 
It is always harder to reach the people who are not already 
interested or sympathetic to the politics behind the campaign, 
but luckily the student movement seems to have gathered 
enough momentum that universities are considering the 
question of their involvement in colonial thought and prac-
tice at institutional levels. 

Another challenge is finding the time to promote and 
encourage work. We hope that efforts to decolonise cata-
loguing, classification, special collections, and information 
literacy will come to be considered as integral to every library 
role, but the initial stages rely on individuals' enthusiasm to 
get established. 

How has the response to your work been?
We have had lots of enthusiastic response from a self-selec-
ting group of librarians who were interested enough to attend 
the workshops in the first place. We are hoping that the next 
steps will include opportunities for librarians who were not 
already familiar with the movement to join in and learn more 
about how to best adapt their practice. 

We are hesitant to encourage any response that might 
appear celebratory – we’re all-too-aware that this is the very 
start of a project with no end, and that the focus of the 
campaign should remain on the original demands for change 

and critical thinking, rather than an occasion to celebrate the 
success of the institutions the campaign seeks to challenge.

Can you describe how you see decolonising initiatives in 
relation to “diversity initiatives”? I’m asking because in 
Sweden there is a strong tendency – within the society 
as a whole as well as within the library world – to talk 
widely about diversity/integration, whereas more critical 
concepts (such as anti-racism, anti-discrimination, deco-
lonisation) are seldom mentioned. That is, most institu-
tions and people in positions of power rather use concepts 
that blur potential conflicts and power imbalances.  
One of the topics discussed in our workshops was ways in 
which librarians can engage with the campaign beyond crea-
ting displays and making our acquisitions more “diverse”. 
These methods worked well as a first step to demonstrate 
our interest to students and encourage them to engage with 
the collections. However, we know that this is an easy and 
limited response, and that we should go on to address more 
difficult questions.

One frequent early response came from library workers 
who were unsure how the Decolonise campaign could apply 
to STEMM (Science, Technology, Engineering, Maths 
and Medicine) subjects. This concern seems to derive from 
a confusion between diversity and decolonisation; while it 
may appear easier to address diversity from the perspective of 
Humanities and Social Sciences (with increased spending on 
fiction by writers of colour, new acquisitions on world history 
and political thought from the Global South, more writing in 
translation from a wider range of languages, etc.), the links 
between STEMM subjects and contemporary imperial prac-
tices (which intersect with environmental and ethical invest-
ment concerns such as the campaign to Divest, Disarm, 
Decolonise) seem more pertinent and urgent.

We hope that the new network will allow us to think criti-
cally about the ways in which our work collaborates with 
or shores up models of pedagogical oppression, rather than 
limit the library response to considerations of diversity and 
representation. The split into four strands was designed to 
encourage more thinking about library policies (in terms of 
acquisitions, suppliers, loans, inductions, access, and disco-
verability). Focusing on the more technical aspects of librari-
anship seemed to encourage critical thinking beyond diver-
sity and towards changing our working methods. 

Something else you would like to share with us, library 
workers in Sweden?
Here is a mailing list where UK librarians have been sharing 
relevant resources, events, and ideas: lis-decolonise@jiscmail.
ac.uk.

This is the site for the Cataloguing Ethics Steering 
Committee, which should have open comment periods on 
their draft codes of ethics next year: https://sites.google.com/
view/cataloging-ethics/home.

TEMA: RASISM OCH DEKOLONISERING
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”Min vision är att dekolonisera 
biblioteket”
Enligt flera rapporter är folkbibliotekens arbete med 
urfolket samerna otillräckligt. Nu ska Lycksele bibliotek 
försöka göra något åt saken.

– Det handlar om otroligt mycket mer än litteratur 
på samiska språk, säger bibliotekarien Hanna Karolina 
Schimmer.

När den här intervjun görs i mitten av augusti 2019 har 
den största repatrieringen av samiska kvarlevor i Sveriges 
historia precis skett i Lycksele. På urfolksdagen den 9 augusti 
återbördades kvarlevor från 25 individer, som grävdes upp 
ur sina gravar på 1950-talet, till Lyckseles gamla samiska 
begravningsplats. 

Händelsen angår i högsta grad Lycksele bibliotek. Repa-
trieringsprocessen väcker tankar och känslor – och biblio-
teket är en del av hela kommunens arbete med information, 
kunskapsspridning och försoning. På urfolksdagen var bibli-
oteket stängt eftersom många i personalen medverkade som 
funktionärer vid repatrieringen. All personal som ville fick 
möjlighet att delta.

Inför repatrieringen var Hanna Karolina Schimmer med 
i en arbetsgrupp som sammanställde historiska fakta om vad 
som egentligen skedde med de 25 individerna och varför. De 
fann bland annat rasbiologiska motiv.

– Vissa av de här dokumenten är ganska otrevliga att läsa, 
säger hon.

Dagen för ceremonin var hon stavbärare i den procession 
som gick till begravningsplatsen. 

– Det var allvarligt och högtidligt. Jag har inte vågat 
fördjupa mig i kyrkböckerna men det är troligt att jag 
har förfäder begravda på begravningsplatsen, så ur den 
synpunkten var det också väldigt emotionellt, säger Hanna 
Karolina Schimmer. 

I den senaste omgången av regeringens satsning Stärkta 
bibliotek beviljades Lycksele bibliotek medel för att stärka sitt 
samiska arbete. Bibliotekarien Hanna Karolina Schimmer är 
anställd för att leda projektet. 

– Min vision är att dekolonisera biblioteket. Ett folkbibli-
otek för urfolk har kolonisationen att ta hänsyn till, det är där 
vi måste börja. Det räcker inte att tillhandahålla litteratur på 
samiska språk, säger hon.

Sedan Lycksele blev samisk förvaltningskommun 2010 
har biblioteket skapat en samisk samling. Men utöver littera-
turinköp har det inte funnits något strukturerat arbete med 
samiska frågor. Brist på tid, kunskap och språkkompetens 
har utgjort hinder. 

– Det har varit ett dåligt samvete, säger Hanna Karolina 
Schimmer.  

För att stärka det samiska arbetet kommer Lycksele bibli-
otek att arbeta med tre fokusområden: ett dekoloniserat 

mediebestånd, ett dekoloniserat biblioteksrum och dekolo-
niserad personal. 

Hanna Karolina Schimmer poängterar att hon inte sitter 
inne med alla svaren. Hur arbetet ska gå till är något hon ska 
komma fram till i samverkan med samer, både i och utanför 
Lycksele. 

– Jag kan inte ensam slå fast hur det ska bli. Men jag kan 
tänka mig att vi till exempel landar i förslag om en medie-
policy för samisk litteratur och utbildning för biblioteksper-
sonal, säger Hanna Karolina Schimmer. 

Klart är i alla fall att en central del av bibliotekets arbete 
kommer handla om att bygga relationer. 

– Jag tror att det är bland det viktigaste för att skapa en 
långsiktig förändring, säger Hanna Karolina Schimmer. 

På många håll är frågan om bibliotekens samiska arbete 

Hanna Karolina Schimmer. Foto: eget.
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fast i ett slags moment 22, där biblioteken kan ha en idé om 
att det inte finns någon efterfrågan på samisk litteratur eller 
samiska teman, medan personer från samiskt håll tänker 
”Varför ska jag gå till biblioteket, det finns inget för mig där”.  

– Ofta har det saknats en fungerande kommunikation. 
Därför är det viktigt att biblioteken bygger upp ett förtro-
ende hos den samiska målgruppen, säger Hanna Karolina 
Schimmer. 

Relationsarbetet handlar också om att stärka arbets-
platserna så att arbetet inte blir avhängigt en person.

– Personalen behöver få bättre kulturell kompetens och 
veta mer om sin samiska omgivning. Det behövs också 
tydliga rutiner för arbetet. 

Hanna Karolina Schimmer hoppas kunna utveckla 
metoder för relationsskapande som kan användas i arbete 
också gentemot andra nationella minoritetsgrupper än samer. 
En viktig del av Lyckseles projekt överlag är just att dela med 
sig av sina lärdomar. Främst till de andra biblioteken inom 
V8 (ett bibliotekssamarbete mellan åtta bibliotek i Västerbot-
tens inland), men även till resten av bibliotekssverige. 

Flera rapporter har konstaterat att folkbibliotekens 
arbete med nationella minoriteter är otillräckligt. Räcker 
det med tidsbegränsade projektanställningar?

– Jag tror inte det. Det kommer ta lång tid och behövas 

mer resurser. Vi har sökt projektmedel för två år. Jag försöker 
såklart tänka på att saker ska kunna leva efter projektets slut. 
Det vore en dröm att få arbeta med det här inom ramen för 
en tillsvidaretjänst. I och med att bibliotekens samiska arbete 
är så outvecklat krävs det mycket jobb och fokus som inte 
ryms i en vanlig bibliotekarietjänst, där så mycket annat ska 
hinnas med. Frågan är vem som skulle finansiera en sådan 
tjänst, kommun eller stat?

Trots allt är Hanna Karolina Schimmer positiv.
– Det händer saker nu, det höjs röster. Nyligen kom en 

rapport från KB1 som sätter fingret på viktiga saker vad 
gäller nationella minoriteter. Den genomsyras av en förstå-
else för att det inte bara handlar om att tillhandahålla litte-
ratur, utan även exempelvis var en samisk samling placeras 
i biblioteksrummet, hur biblioteket skyltar, vilka symboler 
man använder för det samiska och vad det säger om synen på 
samer. Vägen till ett dekoloniserat folkbibliotek är lång, men 
nu börjar vi i alla fall ta steg ditåt.  

Karin Råghall

1 Nationella minoriteter, urfolket samerna och biblioteken – 
lagar, konventioner och minoritetspolitik (2019). https://www.kb.se/
samverkan-och-utveckling/nytt-fran-kb/nyheter-samverkan-och-utveck-
ling/2019-07-29-lagar-konventioner-och-minoritetspolitik-i-ny-rapport.
html

Samiska flaggan framför samisk bibliotekssamling. Foto: Karin Råghall

TEMA: RASISM OCH DEKOLONISERING
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TEMA: RASISM OCH DEKOLONISERING

Svenskarnas bibliotek
Sverigedemokraterna (SD) och andra nationalistiska partier har vuxit sig 
starka i Europa. Idag är SD det dominerande partiet i ett antal svenska 
kommuner. Tobias Willstedt har granskat ett antal program, motioner, 
uttalanden och beslut som partiet ligger bakom för att utreda hur 
Sverigedemokraterna vill förändra biblioteken.

Text: Tobias Willstedt

På 90-talet kom det nationalistiska och högerextrema 
partiet Nationella fronten (som numera kallar sig Natio-
nell samling) till makten i sydfranska kommunen Orange. 
Snart krävde det politiska styret att tjänstemännen skulle 
begära godkännande för sina bokinköp till biblioteket, för 
att balansera samlingarnas politiska och ideologiska innehåll. 
Böcker om rasism stoppades från inköp, liksom böcker som 
ansågs för kosmopolitiska. Man sade upp prenumerationer 
på tidningar och tidskrifter som inte föll partiet i smaken. 
Biblioteket i Orange tvingades vidare att ta emot böcker 
som politikerna valt ut (varav vissa var historierevisionistiska 
kring Förintelsen och Frankrikes roll under andra världs-
kriget) samtidigt som man tillsatte ny bibliotekspersonal som 
var medlemmar i Nationella fronten eller hade en bakgrund 
inom den extrema högern.1

Ungefär samtidigt som Nationella fronten tog makten i 
Orange växte ett liknande parti sig starkt i en annan del av 
Europa. Bland partiets grundare fanns många personer som 
var aktiva inom rasistiska och högerextrema organisationer. 
Jag menar förstås Sverigedemokraterna. Precis som Natio-
nella fronten kan man spåra SD:s rötter ända tillbaka till 
andra världskriget – en av de äldre grundarna hade under 
andra världskriget ingått som frivillig i Tredje rikets elitarmé 
Waffen-SS.2

Nationell samlings partiledare Marine Le Pen tävlar idag 
om presidentposten i Frankrike. Och Sverigedemokraterna? 
Partiet som bildades av gamla nazister och yngre högerex-
tremister har närmat sig maktens mittfåra och är idag ett 
av Sveriges största partier med ett väljarstöd på nästan en 
femtedel av befolkningen.

1 Dittmer, Rebecka (2008), Pluralism eller propaganda? En ideo-
logianalys av franska Front nationals folkbibliotekspolitik och debatten kring 
denna. Borås:  Högskolan i Borås.

2 Info om Sverigedemokraternas bakgrund finns bland annat hos 
Expo: https://expo.se/fakta/wiki/sverigedemokraterna-sd (Läst 20190812)

En starkare nationell 
identitet och mindre pengar 
till kulturen
I valet 2018 blev SD största 
parti i elva skånska kommuner 
och fick mer än 30 procent av 
rösterna i sex kommuner. Efter 
det har partiet, i samarbete 
med bland annat Moderaterna 
och Kristdemokraterna, tagit 
makten i Sölvesborg i Blekinge 
och i skånska Svalöv, Hörby och 
Bromölla. 

När nationalistiska krafter 
fick makten över biblioteket i 
Orange så engagerade de sig 

i bibliotekets verksamhet och fattade beslut om radikala 
förändringar. Vad vill svenska SD göra med biblioteksverk-
samheterna i de kommuner där de bestämmer? Det är inte 
helt lätt att läsa sig till. På partiets hemsida så finns det en 
A-Ö lista med politiska frågor men där saknas uppslagsordet 
“bibliotek”. Läser man i det kommunpolitiska programmet 
från 2016 så står bibliotek omnämnt tre gånger men bara i 
väldigt vaga ordalag. Däremot så står det en del om kultur 
i allmänhet och där utmärker sig partiet med sin kultursyn 
som har en konservativ hållning och en stark betoning på 
kulturarv. I programmet står det att kulturen gynnas av 
mer marknadsmässig konkurrens, och man uttrycker sig på 
följande sätt om kulturyttringar som inte faller i smaken:

Många gånger används dock kulturresurser till att finansiera 
smala, högst tvivelaktiga och inte sällan politiserade verk-
samheter. Sådan verksamhet ska givetvis kunna finnas för 
dem som är intresserade, men att med skattemedel främja 
kulturell verksamhet som den absoluta merparten av skatte-

Marine Le Pen, partiledare för Na-
tionell samling, en av de dominanta 
krafterna inom fransk politik. Foto: 
Kremlin.ru. (CC BY)
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betalarna inte har något intresse av att se eller till och med tar 
avstånd ifrån, anser vi vara felaktigt. 

Det finns kulturskapare som genom sina kulturyttringar 
uppmanar och romantiserar våldsanvändning, vandalism 
och brukandet av droger. Dessa kulturskapare är själv-
klart berättigade att offentligt uttrycka tankar och åsikter. 
Däremot anser Sverigedemokraterna att kommuner aldrig 
ska finansiera eller arrangera kulturevenemang med kultu-
ruttryck eller aktiviteter som underblåser eller romantiserar 
brukandet av våld, droger eller vandalism.3

Man kan också läsa att SD vill sänka det kommunala stödet 
till all vuxenkultur bortsett ifrån biblioteksverksamheten och 
den kulturella verksamhet som bidrar till att lyfta fram det 
svenska kulturarvet och stärka den gemensamma identiteten 
i samhället.

Att biblioteken undantas hindrade dock inte partiet från 
att genomföra kraftiga besparingar på biblioteken i Hörby 
kommun under 2019.

Bibliotekens verksamhet ska vara nationen till gagn
För att förstå SD:s bibliotekspolitik så är det viktigt att 
granska partiets konkreta förslag och ställningstaganden. 
Förra året ställde Biblioteksbladet ett antal biblioteksrela-
terade frågor till de olika partierna i riksdagen. På frågan 
“Vad betyder det för er att biblioteken ska vara till för alla?”, 
svarar SD att allmänheten ska ha tillträde till biblioteken 
kostnadsfritt.4 Ett bedrägligt svar kan tyckas, då det verkar 
råda olika uppfattning om vem som ingår i allmänheten. 
Det var inte länge sen som SD i en uppmärksammad motion 
krävde att personer som inte har rätt att vistas i Sverige ska 
undantas bibliotekets tjänster. Ett förslag vars udd riktas mot 
de som ibland brukar kallas för papperslösa eller irreguljära 
migranter. Partiet motiverar detta på följande sätt: att "[bibli-
otekens] verksamhet ska vara medborgare och nationen till 
gagn”.5

I Sverige kan idag alla ta del av bibliotekens verksamhet 
och skaffa sig ett bibliotekskort, en princip som lever väl 

3 Sverigedemokraterna (2016). Kommunpolitik. Inriktningspro-
gram för en sverigedemokratisk kommunpolitik 2016, s 50-51.

4 Biblioteksbladets enkät finns att läsa här: http://biblioteks-
bladet.se/stor-valenkat-strid-om-kallkritiken/ (Läst 20190812)

5 Emilsson, Aron m.fl. (2016). Motion 2016/17:2208 Biblioteks-
frågor. Kulturutskottet (Hela motionen finns att läsa här: https://www.
riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/biblioteksfragor_
H4022208)

upp till idén om ett öppet och inkluderande bibliotek som 
välkomnar alla besökare bortom tro, hudfärg, nationalitet 
eller sexualitet. Helt enkelt de mänskliga rättigheter som 
är grunden för Unescos folkbiblioteksmanifest och Sveriges 
bibliotekslag.

Det hör till kontexten att Sverigedemokraternas migra-
tionspolitik i stort sett går ut på att försvåra för migranter 
att på laglig väg ta sig till Sverige, och att göra det svårare att 
befinna sig i landet utan tillstånd.6

Ändra bibliotekslagen
2018 motionerade SD för att Bibliotekslagen skulle ändras så 
att biblioteken inte längre prioriterar att erbjuda andra språk 
än svenska och minoritetsspråken. Övriga språk, som exem-
pelvis de stora invandrarspråken, är inte lika angelägna. Man 
skriver om denna förändring som att det handlar om en ren 
kostnadsfråga:

[vi anser] inte att gruppen personer med annat modersmål 
än svenska utöver de nationella minoritetsspråken bör vara 
en prioritet för det svenska biblioteksväsendet. Vi konstaterar 
att denna grupp är mycket omfattande och att det kan bli 
oerhört kostsamt och ansträngande för biblioteken att på ett 
trovärdigt sätt uppnå denna målsättning, särskilt efter de 
senaste årens omfattande immigration.7

Även om SD i förslaget inte ger någon ytterligare bakgrund 
till sitt ställningstagande än att mångspråkig verksamhet är 
en ren kostnad, så är det ett förslag som passar som hand i 
handske med SD:s syn på kulturen som något som ska lyfta 
fram det svenska kulturarvet och den gemensamma identi-
teten. 

Förslaget på riksnivå speglas i verksamheten i kommu-
nerna, nu när SD:s inflytande har ökat i många av dem.

Sverigedemokratisk bibliotekspraktik i Sölvesborg
Det sverigedemokratiska partiets syn på mångspråk blev 
särskilt uppmärksammat när Sölvesborg nyligen skulle ta 
fram en ny biblioteksplan. Kommunen leds av ett samstyre 
där SD ingår som största parti.

En biblioteksplan ska styra hur kommunens bibliotek 
bedriver sin verksamhet. I den finns det ett antal övergri-
pande mål som biblioteksplanen ska sträva mot och som 
alltså ska vara vägledande för alla som berörs av den. Dessa 
mål är ytterst grundade på nationell lagstiftning. Med andra 
ord så måste biblioteksplanen förhålla sig till bibliotekslagens 
prioriteringar – bland annat att biblioteken ska erbjuda litte-
ratur på andra språk än svenska. Rimligen är målsättning-
arna för biblioteksplanen någonting man inte tar sig för stora 
friheter med om man vill upprätthålla lagen.

6 Läs vad Sverigedemokraterna själva skriver om sin migrations-
politik: https://sd.se/vad-vi-vill/migrationspolitik/ (Läst 20190813)

7 Emilsson, Aron m.fl. (2018). Motion 2018/19:643 Biblioteks-
frågor. Kulturutskottet (Hela motionen finns att läsa här https://www.
riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H602643)
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"Sverige åt svenskarna". Klister-
märke från Sverigedemokraterna. 
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När nu biblioteksplanen i Sölvesborg skulle ändras så ville 
politikerna införa en del betydelsefulla ändringar. Ordval om 
mångspråkig service har justerats för att sänka ambitions-
nivån. I planen stod tidigare att "på skolbiblioteken ska finnas 
litteratur på alla elevers modersmål". I det nya förslaget till 
biblioteksplan vill det politiska styret ändra till "på skolbib-
lioteken ska finnas litteratur på andra språk än svenska", en 
formulering som är betydligt mindre förpliktigande. Vidare 
ville det politiska styret att 
man plockade bort formule-
ringen om att folkbiblioteken 
ska ”erbjuda böcker/media 
på andra språk och samverka 
med modersmålslärarna”.8

När allmänheten fick 
upp ögonen på hur den poli-
tiska ledningen i Sölves-
borg agerade så höjdes röster. 
Kulturminister Amanda Lind 
uttalade sig kritiskt i Biblio-
teksbladet och andra menade 
att Sölvesborgs nya hållning i 
själva verket var ett brott mot 
bibliotekslagen.9

Louise Erixon (SD), 
kommunstyrelsens ordförande 
Sölvesborg, har än så länge 
inte hörsammat kritikerna. "Om rabiata vänsterliberaler i 
fortsättningen vill jaga kommuner för att de inte erbjuder 
bokutbud på alternativa språk får de leta vidare – för det 
är inte och kommer inte vara något problem i Sölvesborg." 
skriver Erixon i Expressen i en replik till ABF vars lokala 
representanter ifrågasatt utvecklingen i en debattartikel.10

Propaganda

Mina kollegor fick gå en golgatavandring med SD:s represen-
tanter och valförrättaren som pekade på vad som skulle tas 
bort. Så vidrigt förnedrande.11

På Härryda bibliotek i Mölnlycke skedde något uppseen-
deväckande i samband med valet 2018. På biblioteket fick 

8 Petterson, Helén & Widman Lundmark, Monica (2019) 
”Folkbildning är självförsvar”, Expressen. https://www.expressen.se/kvalls-
posten/debatt-kvp/folkbildning-ar-sjalvforsvar/ (Läst 20190812)

9 Eriksson, Thord (2019). “Ministern kritisk till SD:s biblio-
teksplaner”, Biblioteksbladet. http://biblioteksbladet.se/ministern-kri-
tisk-till-sds-biblioteksplaner/ (Läst 20190812)

10 Erixon, Louise (2019) “Konservativt maktskifte leder till 
reviderade planer”, Expressen. https://www.expressen.se/kvallsposten/
debatt-kvp/konservativt-maktskifte-leder-till-reviderade-planer/ (Läst 
20190812)

11 Anställd på Härryda bibliotek till SVT om händelserna i 
Härryda. Hela texten finns att läsa här:  https://www.svt.se/nyheter/
val2018/pride-flaggor-togs-ner-pa-sd-s-begaran-i-harryda (Läst 20190812)

prideflaggor och tillhörande bokskyltning tas ner under 
förtidsröstningen efter krav från SD. Förtidsröstning pågick 
i anslutande lokaler och partiet betraktade utställningarna 
som politisk propaganda.

Händelserna är ytterligare ett konkret exempel på hur 
annorlunda SD ser på kultur och biblioteksverksamhet i 
jämförelse med övriga etablerade politiska partier. Pride är en 
brokig rörelse, utan koppling till något politiskt parti. Pride-
rörelsen utgår från vedertagna mänskliga rättigheter och 
idén om alla människors lika värde – grundläggande prin-
ciper för Sverige kulturpolitik och biblioteken som de ser ut 
idag. Valnämnden ändrade så småningom också sitt beslut 
och menade att det var felaktigt att prideflaggorna och skylt-
ningen hade plockats ned.

Svenskarnas bibliotek
Man kan beskriva framväxandet av vårt moderna biblio-
teksväsende som arbetarrörelsens och den liberala rörelsens 
gemensamma projekt. Att alla människor är lika mycket 
värda och att alla ska ha fri tillgång till kultur, kunskap och 
information har klangbotten i liberalism såväl som socialism. 
Den nationalism och högerextremism som SD hämtar sitt 
ideologiska stoff från vänder sig mot detta. Det är tydligt att 
partiet tycker att vissa har mer rätt till folkbibliotekens verk-
samhet än andra. Skiljelinjerna blir tydliga då Louise Erixon 
attackerar “vänsterliberaler” när hon försvarar Sölvesborgs 
biblioteksplan. Det handlar om ideologi.

I Orange genomförde Nationella fronten så aggressiva 
förändringar inom biblioteken att resultaten blev förödande. 
Med det politiska läget i Sverige idag så är det intressant att gå 
tillbaka och läsa vad som egentligen hände där. Det framgår 
att man använde biblioteken för att tjäna sina egna syften. Så 
vad vill SD med biblioteken? Partiet anser att kulturen ska 
vara nationen till gagn och stärka den gemensamma iden-
titeten. Därför ska irreguljära migranter inte ha tillgång till 
biblioteken. Därför ska böcker på andra språk än svenska 
inte prioriteras. Därför vill man rensa biblioteken för uttryck 
som man tycker är ideologiskt misshagliga (som Prideskylt-
ningar). I själva verket vill man inte att kommunerna i någon 
större utsträckning ska stötta vuxenkultur överhuvudtaget så 
länge den inte tjänar SD:s övergripande agenda.

Konflikterna i Sölvesborg och Härryda åskådliggör väl 
skillnaderna i hur man ser på bibliotekens verksamhet. Av 
partierna i Sveriges riksdag idag så är det SD som har den 
radikala bibliotekspolitiken. Om deras inflytande växer och 
partiet är framgångsrikt i de kamper de tar så väntar ett 
systemskifte.

TEMA: RASISM OCH DEKOLONISERING

Louise Erixon, ordförande i Sölves-
borgs kommunstyrelse, tillsammans 
med smabon Jimmie Åkesson, 
SD-ledare (2011). Foto: Frankie 
Fouganthin (CC BY-SA)
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Festligt firande på Barnens 
romska bibliotek i Bukarest
Grattis! Barnens romska bibliotek i 
Bukarest har fyllt tre år i år! Händelsen 
firades med ett stort kalas den 24 april. 
Ett sextiotal barn och vuxna bjöds på 
högläsning, romsk musik, mat, tårta 
och pedagogiska verkstäder. Sjutton 
svenska bidragsgivare var på plats: 
barnbibliotekarier, författare, illustratörer, 
pedagoger, översättare och förläggare. 
Utöver själva födelsedagskalaset anordnades 
flera panelsamtal om barn och bibliotek i 
våra respektive länder.

Text: Tilda Maria Forselius 

Barnen sitter som klistrade och lyssnar när forskaren 
och författaren Delia Grigore läser högt ur Gunilla Lund-
grens bok Paste fericit! (Glad påsk!) på romska. Några av 
dem filmar och spelar in Delias röst med sina mobiler. En 
flicka som har ett exemplar av boken i knät följer noga med 
i texten och bilderna på sidorna. När Delia läst klart applå-
derar barnen och deras frågor och samtal börjar livligt surra. 
En pojke frågar:

– Är det så romer i Sverige firar påsk? Som vi, med en stor 
familj? 

– Just det. Man gör ungefär likadant i romska familjer i 
Sverige och i Rumänien.

Det är treårskalas på Barnens romska bibliotek i Bukarest 
och stämningen är varm och glad. Barnen, cirka trettio till 
antalet, är inbjudna gäster från en närbelägen skola. Tidigare 
på dagen har de hört Christina Björk berätta – med hjälp av 
tolk – om sin barnboksfigur ”Store-Nalle” och de har ritat 
och snickrat i en pedagogisk verkstad ledd av illustratören 
Lotta Silfverhielm och pedagogerna Åsa Örnberg och Hans 
Frödin. Snart vankas det tårta av jätteformat och musikun-
derhållning framförd av två romska spelmän.

Så många som sjutton svenskar är på plats på kalaset. Vi 
tillhör yrkesgrupperna barnbibliotekarier, författare, illustra-
törer, pedagoger, översättare och förläggare. Men här är vi 
främst därför att vi – nästan samtliga – under flera års tid har 
varit engagerade i bibliotekets uppbyggnad. Jag och någon 
mer är med för första gången, i syfte att skriva om eller filma 
händelsen. 

En oas i området
Vad är det då som är så speciellt med detta bibliotek? Det 
korta svaret är att biblioteket tillkommit på svenskt initiativ, 
att det är finansierat med medel insamlade från privatper-
soner och att en stor del av bokbeståndet är på romska. 

Första steget togs för några år sedan av Gunilla Lund-
gren. Startpunkten var hennes önskan att hedra den romske 
lingvisten Donald Kenrick efter hans bortgång. Tack vare 
Gunillas samarbete med Arina Stoenescu och Fred Taikon, 
båda svenskar med goda nätverk i Rumänien, kom projektet 
snabbt igång. Biblioteket inrymdes i det romska museet 
Muzeul Culturii Romilor, beläget i stadsdelen Giulești i 
Bukarest där många romer bor, och öppnades i april 2016. 
(Läs gärna mer om bakgrunden och tillkomsten i bis nr 
2018:2 och 2019:2.)

Nu har Barnens romska bibliotek alltså verkat i Giulești i 
tre år och blivit en viktig tillgång i förorten. Bostadsområdet 
i bibliotekets närhet skvallrar om tillvaron för de barn som 
lever här. Enkla, låga hus. Många halvfärdiga byggen. Sopor 
i högar lite varstans. Några pojkar spelar fotboll på den asfal-
terade huvudgatan. Inga platser särskilt anordnade för barn 
syns till och det finns inte heller skyddsanordningar vid det 
trafikerade järnvägsspår som skär genom området. Det ser 
inte särskilt barnvänligt ut, för att uttrycka saken milt. 

I denna omgivning utgör biblioteket en oas. Här erbjuds 
barnen ett stort ljust rum med barnböcker på romska och 
rumänska, gosedjur, spel, verktyg och material att rita och 
måla med. När det är öppet kan de komma hit och sitta och 
läsa eller pyssla, måla och spela spel. Eller bara sjunka ner i en 
fåtölj och njuta av en stunds lugn och ro. 

Men Barnens romska bibliotek är inte bara till nytta för 
en eftersatt stadsdel. Bokbeståndet är unikt. Att samla så 
många barnböcker på romska som möjligt har varit själva 
grundidén. Gunilla, som har nästan femtio års erfarenhet 
av arbete tillsammans med romer, känner inte till någon 
motsvarande samling barnböcker på romska, varken i Rumä-
nien eller någon annanstans.

– De flesta romska barn som kommer till biblioteket första 
gången har inte ens sett en barnbok på sitt modersmål tidi-
gare. Och mycket få kan tyda tryckt text på romska. I skolan 
lär de sig rumänska. I hemmen finns sällan några böcker alls. 
Många vuxna romer är analfabeter. 

Många sorters romska
Jag får under resan lära mig om de mycket speciella förutsätt-
ningar som den romska litteraturen har. Språket är främst ett 
tungomål, det vill säga det saknar en utvecklad skriftspråklig 
tradition och det finns inte utgiven litteratur i någon större 
omfattning. Det finns inte heller EN romska, utan i stället en 
mångförgrenad. Eftersom romer lever på olika håll i världen 
har talspråket utvecklats på olika sätt. Det finns såväl varie-
teter som dialekter, och romer från olika länder och regioner 
kan ha svårt att förstå varandra.

Om det är en rättvis jämförelse vet jag inte, men för att 
begripa tänker jag på skånska och jämtska – två sätt att tala 
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svenska som verkar helt skilda åt. I Sverige finns dock en 
riksnorm som de flesta kan följa i tal och skrift när så krävs 
och den normen bygger på vår tryckta litteratur. Det är på ett 
liknande sätt med romska: Genom att alltmer litteratur utges 
i tryck eller digitalt kan även detta språk – på sikt – utveckla 
gemensamma regler. Men ännu så länge är det långt dit. Och 
det medför alltså att den romska som barnen möter i böck-
erna på biblioteket kan variera starkt. 

Hur fungerar det? Innebär inte detta en särskild svårighet 
för barnen när de ska bekanta sig med romska i tryck?

– Vi kan inte ändra på det faktum att romska är ett mång-
fasetterat språk, säger Gunilla och liknar bokbeståndet i 
biblioteket med en byggsten i något större. Någonstans måste 
man börja. När barnen ser text på romska, vilken varietet 
eller dialekt det än är, stimuleras deras nyfikenhet och på så 
vis bidrar det till deras intresse och kunskaper. 

Tvåspråkiga böcker är särskilt värdefulla i sammanhanget, 
understryker Gunilla. 

– Vi som gör barnlitteratur på romska i Sverige satsar på 
att producera böcker med tvåspråkig text. Barnen behöver 
stöd av det språk de lär sig i skolan. Därför är exempelvis 
Paste fericit! utgiven på romska och rumänska för barn i 
Rumänien, och på romska och svenska för barn i Sverige. 
Det är till stor hjälp för barnens möjlighet att läsa och förstå.

Möten med författare, forskare och bibliotekarier
Förutom den härliga festen på Barnens romska bibliotek 
fick vi i den svenska gruppen ta del av ett digert och givande 
program under våra gemensamma dagar den 23–25 april. 
Programmet hade satts samman av Arina Stoenescu, som 
växte upp i Bukarest och som nu är verksam som förläggare, 
författare och doktorand i Sverige. Ett övergripande tema var 
den barnlitterära situationen i Rumänien. Tre innehållsrika 
panelsamtal anordnades. 

Det första hade temat ”Children’s book readers of today 
will be the citizens of tomorrow: children’s literature, good 
practices in Sweden and Romania” och hölls på Museet för 

rumänsk litteratur. I samtalet deltog de rumänska författarna 
Vasile Ernu och Iulia Iordan samt, från den svenska gruppen, 
bland andra Birgitta Alm (IBBY) och Sofia Lindblom (bibli-
otekarie, Askebyskolan i Rinkeby). Var och en gav bilder av 
de verksamheter de ägnar sig åt och talade om vilka metoder 
man väljer, eller tvingas välja, för att främja barns tillgång 
till litteratur. Diskussionen kom bland annat att handla 
om censur. Inte bara regimer utan också föräldrar – även i 
Sverige – kan ägna sig åt censur när de förbjuder sina barn att 
läsa vissa barnböcker. Hur ska vi som yrkesmänniskor som 
stödjer barns läsning förhålla oss till det? Ska vi anpassa oss 
och undvika att sätta vissa böcker i händerna på barn från 
dessa familjer? 

Dag två – på födelsedagen den 24 april – var ett panel-
samtal på Barnens romska bibliotek en del av firandet för 
oss vuxna. Ämnet var barnlitteratur sett i relation till den 
romska kulturen. Bland flera talare fanns Delia Grigore, 
rom och antropolog vid Bukarests universitet, och vänster-
partisten Ann-Margret Livh från den svenska gruppen. 
Tonvikten låg på att romska barn ska ha tillgång till litteratur 
på sitt modersmål, såväl i Rumänien som i Sverige – något 
som är långt ifrån självklart idag. Flera goda exempel visades 
fram. Bland annat presenterade Fred Taikon sina tvåspråkiga 
böcker (på svenska och romska) om barnen i Tanto. Samtalet 
kom också att handla om den svåra situation som många 
romer i Rumänien lever under, inte minst på grund av rasis-
tiska tendenser. Antropologen Delia Grigore, som instämde i 
den beskrivningen, framhöll också ett annat problem: att det 
sällan lyfts fram att romer idag finns i alla samhällsklasser 
och i de flesta professioner. Förr skildrades romer schablon-
mässigt som exotiska och musikaliska naturbegåvningar, 
dessutom ofta som opålitliga eller kriminella. I dagens litte-
ratur och medier ges i stället ensartade bilder av romer som 
fattiga och utsatta, något som konserverar föreställningar om 
vad det är att vara rom.

Den tredje dagen var vi inbjudna till det rumänska natio-
nalbiblioteket där det pågick en konferens för barnbiblioteka-
rier. Med den gruppen utbytte vi erfarenheter av bibliotekens 
service till barn i våra respektive länder. Här fick vi också 
tillfälle att bekanta oss med en modell av ett särskilt hus till-
ägnat barn och litteratur – än så länge en vacker vision. Arina 
Stoenescu är eldsjälen bakom detta projekt som är inspirerat 
av Junibacken i Stockholm. 

– Det är ett projekt på lång sikt, säger hon. Jag började 
tala om min idé för tio år sedan. Nu är vi ett helt team som 
arbetar för att förverkliga den, och vi börjar få stöd i den 
ledande kretsen på nationalbiblioteket i Bukarest. Det ser 
lovande ut.

 Vi kallar projektet ”Harap alb” efter en saga av den 
rumänske barnboksförfattaren Ion Creangă. När det så 
småningom kommer till stånd ska vi bygga vidare på de 
erfarenheter vi fått genom arbetet med Barnens romska bibli-
otek. Romsk litteratur kommer självklart att vara ett viktigt 
inslag.

Lässtund på Barnens romska bibliotek. Forskaren och författaren Delia Grigore 
(med blåblommig sjal) läser på romska ur Paste fericit!, en bilderbok som Gunilla 
Lundgren har skrivit i samarbete med barnen i skrivarklubben i Rinkeby. Foto: Tilda 
Maria Forselius.
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Semesterresan i år gick till Oxford och Cornwall. Trots dåligt 

samvete och flygskam hamnade jag efter några timmars flygresa 
på ett överhettat Heathrow för att sedan fortsätta till Oxford 

med buss. Detta hände på Storbritanniens hetaste dag någonsin 
den 25 juli och temperaturen mätte då +38 grader. Men trots den 

extraordinära situationen talade busschauffören lugnande till oss 

passagerare, delade ut gratis vattenflaskor och bad oss dricka, 

sitta bekvämt i den luftkonditionerade bussen och beskåda det 
vackra engelska landskapet utanför fönstret på färden mot Oxford.  

Framme i Cornwall gör vi sedan dagsutflykter runt i det vackra och 
dramatiska landskapet med bussar, båtar och tåg. På de flesta av 
de små järnvägsstationerna finns möjlighet att köpa biljetter i 
biljettluckan eller direkt av konduktören. På många stationer finns 
det också fik, om man har tur med nybakade scones.

Det var det första tillfället under resan som jag kom att tänka på det här med 
service. Bussbiljetten köptes direkt av chauffören kontant eller med kort, 
smidigt och enkelt. Inget förköp eller någon speciell app som måste laddas 
ned och som kräver en relativt modern mobiltelefon behövs, utan allt sker här 
och nu, analogt med ett kort samtal och ett utbyte av tjänster mellan två 
livs levande individer. Tänk så enkelt det kan vara. 

Efter några dagar i Oxford köper jag sedan biljetter till Exeter och 
Truro i Cornwall, återigen analogt av en vänlig person som finns bakom en 
biljettlucka. Service, tänker jag, och så bra att jag inte behöver ladda ned 

Great Western Railways app (som är ett av tågbolagen i västra England) för att köpa biljetterna. När jag senare stiger på tåget håller jag i min hand, nästan med en exotisk känsla, en papperslapp som är min biljett.

Det som framför allt får mig att fundera under resan är hur 
viktig den mänskliga kommunikationen är. På stationer finns 
alltid någon som man kan fråga. I Umeå, exempelvis, som är 
en av Sveriges större städer och tillika universitetsstad 
är järnvägsstationen alltid obemannad. I bästa fall fungerar 
en automat där man kan köpa biljetter. Det märkliga är att 
i Sverige, som jag uppfattar det, mäts och värderas ofta 
effektivitet som en av de viktigaste drivkrafterna och 
komponenterna i en verksamhet, ju effektivare med minimal 
personalstyrka, desto mer bra och lönsamt. 
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Ett aktuellt exempel är när det centerpartistiska 
kulturborgarrådet Naddebo drar ned på personal på 
Stockholms stadsbibliotek och flyttar det Internationella 
biblioteket från Asplundhuset till Kungsholmen. En 
viktig anledning, menar han, är att det kommer att 
bli en mer effektiv organisation och därför en bättre 
biblioteksverksamhet. Tyvärr känns den ekvationen för mig 
minst sagt främmande. Meröppna bibliotek som bygger på 
att biblioteksbesökarna på egen hand besöker och nyttjar 
biblioteket är förstås ”effektivt” om man tänker på hur 
mycket personal med mera som kan sparas. 

Nu är jag trots allt inte alls emot teknikaliteter. 
Jag prisar gärna hur praktiskt det kan vara att 
använda olika appar på mobilen, exempelvis när man 
är ute och reser. Såväl GPS, väderapp och bankapp 
som en översättningsapp hade jag stor nytta av 
under resan. Men jag tror också att det är dags att 
försöka tänka lite ”tvärt om”. Det har gått inflation 
i effektivitetstänkandet på bekostnad av värdet i 
kommunikation och inte minst konversation mellan 
människor. Den effektivitet som anammas i vårt land 
kräver också diverse hjälpmedel som mobiler, Ipads m.m. 
som inte alla har råd med eller vill inskaffa. Det som 
idag är effektivt och rationellt är kanske inte alls 
det som i längden är lönsamt, varken för människan 
eller plånboken.

Röda Lina.

Det är inte heller så att jag tror att idén behöver dömas ut. För 
en van biblioteksbesökare som känner biblioteket och vet vad den 
vill låna, eller kanske bara sitta vid datorn en stund, kan det 
fungera bra. Men för den som har frågor och kanske vill ”prata” 
med en individ som jobbar i biblioteket istället för att chatta 
kan nog biblioteksbesöket kännas ganska ödsligt och intetsägande. 
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Bibliotek som resebyrå
Diskussionen om vad bildning egentligen är och omfattar pågår ständigt, 
eller eller mindre aktivt. Ingrid Atlestam reflekterar över vad begreppet 
kan innebära för biblioteken i dagens samhälle. 

Text: Ingrid Atlestam 
Illustration: Eleonor Pavlov

Resa utan mål?
Vad är bildning? Google ger drygt 450 000 svar på 0,27 
sekunder. Det är omöjligt att läsa och ta till sig alla. Men 
med hjälp av tidigare kunskaper och källkritiskt tänkande 
kan jag välja ut ett antal träffar som  verkar relevanta och 
försöka analysera dem. Det ger insikter, som gör att jag kan 
ha en välgrundad åsikt om vad bildning kan vara. Jag har helt 
enkelt bildat mig, påbörjat en bildningsresa. 

Mindre än en sekund tog det att fixa den digitala biljetten 
till resan. Men det tar minst lika lång tid att läsa, tänka, 
samtala och dra slutsatser nu som för tusentals år sedan. 

Under denna bildningsprocess stöter jag på begrepp som 
folkbildning, allmänbildning, bildningsideal, medborgar-
bildning, livslångt lärande, kritiskt tänkande, kanon, bild-
ningstraditioner, utbildning och klass. 

Det framgår klart att bildning sedan länge är ett mycket 
omstritt begrepp vars innehåll många vill definiera och ifrå-
gasätta. Somliga har velat skrota det helt som en kvarleva från 
ett tidigare klassamhälle. Under senare år har begreppet åter 
hamnat på dagordningen när utbildning, kultur, vetenskap 
och demokrati diskuteras. Olika bildningsideal ställs mot 
varandra. Ska vi ha en litterär kanon? Är bildning en process, 
alltså inte ett mål utan en resa? Handlar det kanske främst 
om att se sammanhang, att ha så breda referensramar, att 
man lätt tar till sig nya kunskaper och erfarenheter, omprövar 
och tänker nytt? Är en bildad människa en bättre människa 
på något sätt? Vilken bildning behövs för att klara en framtid 
präglad av globalisering, klimathot och informationsöver-
flöd?

Folkbildning
Folkbildningen växte fram ur det gamla klassamhället. 
Underklassens behov av att bilda sig för att kunna ta makten 
samverkade med överklassens önskan att disciplinera under-
klassen för att undvika revolution. Resultatet blev folkrö-
relser, folkhögskolor och studieförbund och sedan parlamen-
tarisk demokrati och ett utbildningsväsen lika för alla. 

Vad är folkbildning idag? Miljörörelsen, kvinnorörelsen 
och nyare sociala proteströrelser, hur ser deras bildningssträ-
vanden ut? Finns det någon bildning som bör vara gemensam 

i ett samhälle för att möjliggöra dialog och förståelse? Vad ska 
den i så fall innehålla? Utbildningsväsendet, från förskola till 
högskola, är vår viktigaste bildningsinstitution. Hur förvaltar  
och vidareutvecklar man bildningstanken, att lära för livet 
och inte bara för betygen och karriären? Hur lär man ut 
kritiskt tänkande när läsförståelsen blir allt sämre och i ett 
samhällsklimat där många skräms till tystnad?

Allmänbildning
Allmänbildning, är det något mer än att kunna lösa korsord 
och klara sig hyfsat i frågetävlingar? Författaren och bild-
ningsideologen Ellen Key sa bland annat att ”bildning är det 
som finns kvar när man glömt allt man lärt sig”, alltså inte 
så mycket faktakunskap, typ årtal och namn, utan snarare 
sammanhang och tankegångar. 

”God allmänbildning” är ett krav som ibland står i platsan-
nonser när det gäller serviceyrken,  exempelvis bibliotekarie. 
Det kan tolkas som att kunna föra ett ”bildat samtal”, att 
förstå vad folk syftar på, att ha breda referensramar. Hittills 
har det handlat om en god kännedom om det västerländska 
kulturarvet och nutida västerländsk kultur med tonvikt på 
det humanistiska och viss samhällsorientering, men mindre 
vikt vid teknik och naturvetenskap. 

Men räcker det idag i en alltmer globaliserad, tekniskt 
avancerad och kunskapsintensiv värld? Duger det med ett 
annat kulturarv, kinesiskt, arabiskt eller indiskt? Är det inte 
snarare ett helt världsarv vi alla borde ta till oss? 

Reflektera över betydelseskillnaden på förledet ”världs” i 
världslitteratur och världsarv contra världsmusik och världs-
kulturmuseum! I de två första begreppen står det för ett urval 
av det som ur ett helavärldenperspektiv kan anses som bäst 
och viktigast. I det två senare står det för något icke väster-
ländsk ur skilda kulturer. Det handlar om att se det gemen-
samma eller lyfta fram det annorlunda. Inte rätt eller fel, men 
viktigt att analysera varför  man gör det ena eller andra vid 
olika tillfällen. 

Är det då inte bara att fortsätta blanda och ge, såsom 
människor alltid gjort då de rest, handlat och på andra sätt 
kommunicerat över skiftande gränser? 

Förr var det ett överklassprivilegium att göra en rent fysisk 
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bildningsresa. Unga män från adel och borgerskap skickades 
ut på bildningsresor innan de etablerade sig i samhället. Nu 
har de flesta  möjlighet att resa. Om det blir en bildningsresa 
är upp till var och en. Vad man ser, hör, lär och kommer 
till insikt om beror på den egna viljan och intresse. Inte 
riktigt lika frivillig är den bildningsresa som de som kommer 
till Sverige från  oroshärdar och fattigdom i andra delar av 
världen gör. De måste lära sig ett nytt språk, ett nytt samhälle 
med dess lagar, traditioner och värderingar.  Det blir en bild-
ningsprocess där man tvingas lära om, lära nytt och ifråga-
sätta. 

Skulle denna process kunna vara mer ömsesidig? Att vi 
alla lär av varandra, vidgar våra vyer, bildar oss tillsammans. 
Vad gör museer, bibliotek, kulturhus och andra offentliga 

mötesplatser för att vidga kulturarvsbegreppet, för att få fler 
att veta mer om varandra? 

Kommunala bildningshärdar 
I många kommuner har man inrättat en bildningsförvalt-
ning och under den sorterar skolan och förskolan men mera 
sällan kultur, föreningsliv och det fria bildningsarbetet. Har 
kommunen då en bildningspolitik eller bara en utbildnings-
politik och en separat kulturpolitik? Hur kommer folkbild-
ningens mål om jämlikhet, demokrati och minskade klyftor 
in i kommunens verksamhetsplaner? 

Bildning kan bara finnas hos en individ, men en bild-
ningsresa kan man göra såväl individuellt som tillsammans. 
Det kan vara organiserat som kurser, föreläsningar, studie-
cirklar, utbildningar, samtal, diskussioner och föreningsak-
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tiviteter. Det kan även vara öppna erbjudanden  som bibli-
otek, museer, arkiv, kulturhus, fritidsgårdar, dagcentraler och 
medborgarkontor.

Kommunens roll är att erbjuda möjligheter för bildnings-
resor såväl för liftare och luffare som de som vill resa i egen 
kupé och charterresenärer. För att förverkliga detta behöver 
kommunen en bildningspolitik som sätter in såväl utbild-
ningsväsendet som kultur- och fritidsverksamheten i ett bild-
ningsperspektiv, där man ser alla kommunens mötesplatser 
och arenor som möjliga bildningshärdar, ett begrepp som 
ofta använts i mer agitatoriska sammanhang.

Bibliotek som folkbildningen
Den självklara och viktigaste utgångspunkten och arenan för 
alla dessa resor, vare sig individuella eller kollektiva är det 
lokala biblioteket. Här finns såväl biljetter som reselektyr, 
kunniga guider och all världens resmål ska vara nåbara däri-
från. För det är väl det man lovar i bibliotekslagens ända-
målsparagraf:

2 §   Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka 
för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra 
till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja 
litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, 
utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

I de biblioteksplaner som alla kommuner enligt lag ska ha, 
hänvisar de flesta till  UNESCO-manifestet för folkbibliotek 
vars inledning fastslår:

Frihet, välstånd och samhällelig och personlig utveckling 
är grundläggande mänskliga värden. De förverkligas bara 
genom välinformerade medborgares förmåga att utöva sina 
demokratiska rättigheter och spela en aktiv roll i samhälls-
livet. Medborgarnas konstruktiva engagemang och demo-
kratins utveckling är beroende av en fullgod utbildning samt 
fri och obegränsad tillgång till tankeliv, kultur och informa-
tion.

Folkbiblioteken, porten till kunskapen, utgör en grund-
förutsättning för livslångt lärande, självständigt beslutsfat-
tande och kulturutveckling hos enskilda och hos medbor-
gargrupper.

Folkbibliotek är alltså i första hand en bildningsinstitution, 
en del av folkbildningen och en självklar plats för allas bild-
ningssträvanden såväl enskilt som i grupp. Om inte denna 
uppgift förvaltas och tas på största allvar kan inte gratisprin-
cipen försvaras. En förutsättning för att biblioteksverksam-
heten ska kunna fullfölja sitt uppdrag är välutbildad personal, 

i första hand bibliotekarier, med god allmänbildning, infor-
mationskompetens och omvärldsorientering samt ett stort 
eget bildningsintresse.

Det är genom sina samlingar och utbud av tjänster som 
biblioteken konkretiserar sina mål, för vem och varför de 
finns, därför är urvalsarbetet bibliotekens viktigaste och stän-
digt diskuterade. I ett samhälle med växande klasskillnader 
är det viktigt att analysera biblioteksverksamheten i bild-
ningstermer för att se att den verkligen bidrar till minskande 
klyftor, inte bara ger mer till den som redan har utan har en 
kompensatorisk effekt. 

Bibliotek för alla men inte allt
Det är alltså inte bibliotekets primära uppgift att gratis ge 
snabb tillgång till bestsellers och annan ren upplevelse- och 
förströelselitteratur. Därav följer att höga utlåningssiffror 
inte är ett mått på bibliotekets kvalitet eller måluppfyllelse. 
Dagens bibliotek ska möjliggöra enskilda bildningsresor och 
ge redskap för integration till exempel genom att ha böcker 
och tidningar på alla de språk som numera talas i landet och 
media som underlättar språkinlärning och vägen in i det 
svenska samhället. Biblioteket ska ha brett urval av facklitte-
ratur som ger kunskap om tillståndet i världen, vetenskapen 
och politiken. 

Vad gäller bibliotekets utbud av tjänster pågår ett enormt 
folkbildningsarbete genom bibliotekens engagemang för att 
få med alla på den digitala bildningsresan. Man ger enkla 
datakurser och har ett stort antal datorer som man hjälper 
besökarna att använda. En annan ny bildningsaktivitet 
är språkcaféer, samtalsgrupper för att träna svenska eller 
andra språk. Även olika former av läxhjälp och studiestöd är 
växande verksamheter vid många bibliotek, liksom medbor-
garservice och samhällsinformation.

Debattaftnar, utställningar, författarkvällar, läsecirklar, 
skrivarkurser, ja listan kan bli lång på moderna biblioteks 
möjligheter som bildningshärdar. Samtidigt innebär allt 
detta att biblioteken självklart fungerar som de integrerande 
mötesplatser som ständigt efterlyses av alla politiker och 
samhällsengagerade. Att biblioteken numera är vallokaler 
för förtidsröstningen och ofta forum för politiska debatter 
bekräftar deras självklara roll som demokratiska bildnings-
arenor.

Självklart ska inte folkbibliotek privatiseras eller läggas ut 
på entreprenad. Det vore som att lägga ut hela demokratin, 
ett politiskt parti eller annan idéburen organisation eller 
public service  till försäljning. Detta borde fastslås i biblio-
tekslagen.

Artikeln är en sammanfogning av Ingrid Atlestams bidrag till 
antologin Vidgade vyer, djupare kunskap – om bildning här och nu. 
Kultur i Väst 2015.
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Det bidde en tumme
Den 7 mars överlämnade Arbetsgruppen för 
en nationell biblioteksstrategi sitt slutbetän-
kande till kulturminister Amanda Lind på KB. 
BiS har i många år efterlyst en nationell biblio-
teksstrategi, som uttrycker statens uppfattning 
av bibliotekens fundamentala roll i samhället 
och vilka långsiktiga satsningar på utveckling 
som staten är beredd att göra. Föreningen har 
engagerat sig i arbetet med strategin, lämnat 
yttranden över delrapporter, medverkat i ett 
dialogmöte om barnbiblioteken och deltagit i 
andra diskussioner. 

Slutbetänkandet har fått rubriken Demokra-
tins skattkammare. Det har föregåtts av fjorton 
rapporter, som behandlar olika områden och 
är skrivna av experter. Synpunkter har också 
samlats in under ett stort antal presentationer, 
så kallade dialogmöten och en blogg. Förbe-
redelsearbetet har alltså varit omfattande och 
många har varit engagerade. Vad blev då resul-
tatet? Svaret är: en tumme. 

Betänkandet omfattar bara 34 sidor, vilket 
innebär att arbetsgruppen inte har bemödat 
sig att sammanfatta och ta ställning till alla de 
förslag och synpunkter som har kommit in. I 
stället har en vision, ”Bibliotek för alla”, och 
ett mål, ”Demokrati”, formulerats, och texten 
har samlats i sex mera allmänna och ganska 
abstrakta ”arbetsområden” eller ”medel” kallade 
”Samhällets öppna rum”, ”Läsning”, ”Lärande”, 
”Forskning”, ”Nationella digitala biblioteks-
tjänster” och ”Gemensam infrastruktur”. Inget 
av detta uttrycker någon ambition utöver de 
uppdrag som redan nu finns i bibliotekslagen 
(se illustrationen). I övrigt förväntas tydligen 
kulturdepartementet att på egen hand orien-
tera sig i mängden av delrapporter och övrigt 
material. Arbetsgruppen föreslår dock sex ”stra-
tegiska reformer” i en bilaga(!), som är mera 
konkreta och kostnadsberäknade till totalt 250 
miljoner kronor, en summa som också föreslås 
som en permanent nivåhöjning av de nuva-
rande statliga anslagen till biblioteken. Kopp-
lingen till ”medlen” är inte tydlig och man anar 
att arbetsgruppen har bedömt det som mest 
realistiskt att föreslå reformer som kan rymmas 
inom en förlängning av det extra anslag om 250 
miljoner, som finns för satsningen Stärkta bibli-
otek under åren 2018–2020. 

Några av förslagen till reformer är dock 

positiva, som förstärkning av skolbiblioteken 
(händer det inget inom det området nu, kommer 
det aldrig att bli någon förbättring!) och biblio-
teken för nationella minoriteter och urfolk och 
stärkt mångspråkig biblioteksverksamhet. Men 
andra i bibliotekslagen prioriterade grupper 
som barn och personer med funktionsnedsätt-
ning berörs inte. Och hur KB, för 90 mkr/år, 
ska kunna ta fram en ny biblioteksplattform för 
olika målgrupper, sköta driften, ”massivt” digi-
talisera tryckt material och andra medier och 
utveckla digitala söktjänster, sökfunktioner och 
metadata för forskning och allmänhet, är svårt 
att förstå! Det är orealistiskt att KB, ens med 
ett ytterligare anslag om 25 mkr, ska kunna 
hantera alla sina föreslagna nya uppdrag som 
nationell biblioteksmyndighet.

Tyvärr tar inte betänkandet itu många av de 
problem, som har framkommit i förberedelsear-
betet. En möjlighet som arbetsgruppen helt har 
avstått ifrån är uppdrag, som kan genomföras 
inom ramarna för de uppdrag som statliga insti-
tutioner redan har. BiS kommer att återkomma 
till bland annat detta i sitt remissvar, som ska 
lämnas in till departementet senast den 15 
oktober. BiS remissvar kommer att publiceras 
på föreningens hemsida.

Lena Lundgren
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MIK omstrukturerar medvetandet
Läs- och skrivkunnighet beskrivs ofta som en förutsättning för att kunna 
delta i samhällsdiskussionen. Tobias Nordberg funderar på hur dagens 
krav på medie- och informationskunnighet, en utvidgad förståelse av 
läs- och skrivkunnighet i dagens multimodala mediemiljö, påverkar 
biblioteken – och oss människors sätt att förstå världen.

Text: Tobias Nordberg 
Illustrationer: Stellan Klint

När jag sent omsider insåg att jag – trots mina dåliga 
gymnasiebetyg – hade möjlighet att studera vid universi-
tetet hade jag mognat så pass, att jag hade vett nog att inte 
ta mig vatten över huvudet men inte nog för att frångå mina 
egentliga intressen och sätta kurs mot ett välbetalt men 
urtrist arbete. Humaniora blev därför det jag kom att ägna de 
kommande åren åt och det är jag tacksam för idag. Många av 
de texter jag läste under min studietid har förstås fallit mig ur 
minnet för längesedan, men vissa har dröjt sig kvar och gör 
sig fortfarande påminda med jämna mellanrum. Jag vill tro 
att det har att göra med att de har något väsentligt att säga 
om livet och samhället och med att de faktiskt i någon mån 
har gjort mig till den jag är idag. Särskilt kan jag påminna 
mig att jag formligen slukade en bok som handlade om talets 
och skriftens historia och om deras förhållande till varandra: 
Muntlig och skriftlig kultur av Walter J. Ong. Det händer 
fortfarande att jag, som nu, plockar fram den ur bokhyllan, 
mest kanske för att påminna mig om den studieglädje den en 
gång skänkte mig men också för att jag tror att den har något 
viktigt att förmedla. Bokens undertitel, Teknologiseringen av 
ordet, syftar inte, som en modern läsare kanske förutsätter, på 
ett ökat användande av informations- och kommunikations-
teknik i det moderna samhället. Den hänvisar istället till en 
uppfinning som funnits med oss i tusentals år: skriften. 

I ett kapitel med den talande rubriken Skrivande omstruk-
turerar medvetandet resonerar Ong kring skrivandets och 
läsandets väsen och kring hur de egentligen påverkar oss 
och det sätt vi uppfattar världen på. Skriften, menar Ong, 
”har varit och är den mest betydelsefulla av alla mänskliga 
uppfinningar. Den är inte bara ett bihang till talet. Eftersom 
skriften förflyttar talet från mun och öra till en ny förnim-
melsevärld, synens och ögats, förvandlar den talet och 

därmed också tanken.” Trots att det är näst intill omöjligt att 
sätta fingret på hur läsningen egentligen påverkar individens 
sätt att uppleva världen och tolka olika typer av information 
är det svårt att neka till att den gör det. Mitt sätt att tänka 
har förändrats av att jag allt som oftast har befunnit mig i 
den synens och ögats förnimmelsevärld som Ong beskriver. 
Läsförmågan låter oss se igenom verklighetens väggar och 
skåda det som ligger där bakom, likt argonauten Lynkeus i 
grekisk mytologi eller Stålmannen i amerikansk dito. Den 
skapar ett parallellt perceptivt rum och ger vår världsbild en 
dimension som vi som tidigt lärt oss att läsa oftast tar för 
given.

Idag talar man ofta om litteraciteter (eng. literacies) istället 
för läs- och skrivkunnighet. Begreppets främsta förtjänst är 
att det tar hänsyn till en multimodal syn på kommunikation 
där andra semiotiska resurser än texten är i fokus och där även 
till exempel bilder och ljud används för att skapa betydelse. 
De texter vi läser idag är ofta av andra format än bokens. Det 
gäller de skyltar, affischer, flygblad och annat som vi möter 
under en promenad på stan men också det internetforum vi 
slött skummar igenom, vårt allt tröttare Facebookflöde eller 
kvällstidningens grälla webbplats. Många gånger är texten 
då kombinerad med ljud eller bild och tillsammans skapar 
de en sammansatt och dynamisk betydelse som går utöver 
de enskilda uttrycksformerna. Det är värt att poängtera att 
det moderna medielandskapet förutsätter en avancerad och 
mångfacetterad litteracitet och att en traditionell läs- och 
skrivkunnighet förstås är en väsentlig del även i att förstå 
digitala och multimodala texter. Om man inte kan tala, 
lyssna, skriva och läsa, menar till exempel Marika Alneng i 
sin bok Folkbibliotek i förändring, kan man heller inte vara 
delaktig i det nya medielandskapet, bland annat eftersom 
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man helt enkelt inte tänker på information på samma sätt 
som när man kan. 

I artikeln Språkutveckling, medier och demokrati fram-
håller Kent Adelmann med flera att läsaren av multimodala 
texter visserligen behöver kunna tolka skrift, bild och ljud 
men att en multimodal kompetens som låter henne utläsa 
relevanta betydelser ur kombinationer av dessa uttrycks-
former idag är nödvändig vid sidan av den mer traditionella 
kommunikativa kompetensen. Det är dessutom viktigt att 
på en grundläggande nivå förstå hur digital teknik fungerar 
och vilka sociala konsekvenser den får för individen. När vi 
talar om läs- och skrivförmåga eller litteracitet kan det därför 
vara givande att inkludera även medie- och informationskun-
nighet och digital kompetens i diskussionen. Exempelvis kan 
de flesta av de resonemang som Ong för om hur läsandet och 
skrivandet påverkar människan tillämpas även på den multi-
modala litteraciteten och medie- och informationskunnighet 
(MIK). Det är alltså inte bara läs- och skrivkunnigheten utan 
alla typer av litteraciteter, inklusive MIK, som ”omstruktu-
rerar medvetandet”. För ett folkbibliotek som ska arbeta med 
att främja digital kompetens gäller det därför inte bara att 
lära användare att hantera olika typer av digitala tjänster utan 
också att ge dem möjlighet att bli till digitala medborgare 
som tänker på digitala medborgares sätt.

Ur ett annat perspektiv är det viktigt att poängtera att 

biblioteket ofta gynnar dem som redan besitter en traditio-
nell litteracitet på hög nivå. Biblioteket ska vara en garant för 
allas lika tillgång till information och till de världar littera-
turen (i bred bemärkelse) öppnar men om det systematiskt 
framhåller en viss medietyp gynnar det också en viss typ av 
litteracitet och utestänger därmed dem som inte har tillägnat 
sig denna i särskilt hög grad. Man kan fråga sig om det verk-
ligen är försvarbart ur ett socialt perspektiv och om det är 
rimligt i ljuset av bibliotekslagens formulering om att verka 
för det demokratiska samhällets utveckling. För att följa med 
i samhällets utveckling och förbli relevant samtidigt som det 
fyller sitt syfte måste biblioteket alltså dels på sätt och vis 
skapa ett demokratiskt problem genom att i allt högre grad 
satsa på digitala medier och dels försöka lösa samma problem 
genom att arbeta med MIK och alternativa litteraciteter. 
Precis som när det gäller tillgång till litteratur handlar det om 
mer än att bara göra individer till goda samhällsmedborgare. 
Det handlar också om att skapa möjligheter till självförverk-
ligande och personlig utveckling. Jag vill avsluta med att åter-
igen plocka fram Walter J. Ong ur bokhyllan, denna gång för 
att återge ett kort citat: “Att använda en teknologi kan berika 
den mänskliga själen, vidga den mänskliga anden och inten-
sifiera människans inre liv.” Det gäller, vågar jag påstå, både 
vår moderna informationsteknologi och den teknologi som 
är det skrivna ordet.
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1000 kvinnor till i SKBL
Den 8 mars 2018 släppte KvinnSam vid Göte-
borgs universitet en databas med 1 000 biografier över 
avlidna svenska kvinnor, alla samhälleligt verksamma. 
Bakgrunden var att de stora uppslagsverken innehåller 
mycket få biografier om kvinnor och även i de biografiska 
uppslagsverken är de underrepresenterade, liksom över-
huvudtaget i historieskrivningen. Det har varit svårt att 
hitta uppgifter till och med om kända kvinnor. Förslag 
på namn samlades in, uppdrag lades ut på skribenter och 
en lättanvänd databas kallad Svenskt kvinnobiografiskt 
lexikon (skbl.se) skapades, fritt tillgänglig på internet. 
Flera kända bibliotekarier finns med, som Valfrid Palm-

gren Munch-Petersen, Maria Larsen, Greta Linder, 
Hildur Lundberg, Elsa Olenius, Anne-Marie Alfvén 
Eriksson och Mary Örvig. Men många namn återstod 
och nya namn föreslogs och i våras startade arbetet med 
att samla in ytterligare 1000 biografier, även denna gång 
med bidrag från Jubileumsfonden. Barbro Bolonassos, 
som var en mycket engagerad och välkänd bibliotek-
schef i Fisksätra i Nacka kommun, kommer nu att få sin 
biografi i SKBL. På hemsidan kan man föreslå ytterligare 
namn, utnyttja gärna den möjligheten! 

Lena Lundgren

Utställning om  
Maria Sandel  
visas på landets bibliotek
Maria Sandel (1870–1927) är vår första kvinn-
liga arbetarförfattare och Maria Sandelsäll-
skapet har nu gjort en utställning om hennes 
författarskap och liv för att sprida kännedom 
om hennes böcker och hennes samtid.  Utställ-
ningen har hittills visats på biblioteket i Visby, 
på Kungsholmen i Stockholm, i Norberg, 
Landskrona, Malmö och i Knivsta. 

Utställningen består av åtta textila vepor, 
50x160 centimeter. De är enkla att hänga 
antingen fritt eller på en vägg och de kan 
användas var för sig eller valfritt antal. 

Den kostar inget att låna, mottagaren betalar 
bara frakten. Den som är intresserad kan vända 
sig till kjersti.bosdotter@ifmetall.se.

På bilden: Maria Sandel.
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Andersson har gått,  
men dikterna finns kvar
Det är sommarkväll och från grannen hörs glada röster, trädkro-
nornas mörka siluetter reser sig mot den flammande himlen i väster. 
Ur jorden stiger ännu växandets dofter, gräset är daggsvalt och intill 
husknuten står cykeln parkerad. Nordisk idyll, vemodet runt hörnet. 
Vi har passerat ljusets tröskel, vi går mot höst.

På det lilla bordet som står i gruset har jag tänt ett ljus, vilket inte 
tillhör sommarens ritualer, men idag nåddes jag av budskapet att 
Claes Andersson, den finlandssvenska poeten, lämnat det jordiska. 
För några somrar sedan stod han på vår trädgårdsscen och läste 
dikter. Vi har mötts genom åren, kanske på Kosmos i Helsingfors, 
Finlandshuset i Stockholm eller Bokmässan i Göteborg. Dessutom 
hade vi äran att ge ut två av hans senare diktsamlingar på Heidruns 
Förlag, Mörkrets klarhet och En morgon vid havet. Inandning, utand-
ning.

En kväll i inlandet kommer tankarna och minnena farande och ett 
vackert allvar bryter in. Tänker på en sång av Elisabet Hermodsson: 
”Vad gör vi med sommaren, kamrater?” 

Han var synnerligen mångsidig, Andersson: Poet och politiker, 
psykoterapeut och pianist men framförallt människa med hela skalan 
på plats. Hans dikter berättar både om hans egna livskänslor och till-
kortakommanden, samhällets oresonlighet och musikens rikedom 
och tröst. Hans ironi kunde vara skalpellskarp, hans kärleksdikter 
svävande som skuggan av en nässelfjäril. Diktsamlingarnas titlar 
berättar något om den ambition som fanns mellan raderna, men 
som inte syntes på dem: Samhället vi dör i, Rumskamrater, Genom 
sprickorna i vårt ansikte, Trädens sånger, Mina bästa dagar, Huden där 
den är som tunnast, En lycklig människa, Det är kallt, det brinner och 
många därtill. En gång hette det att det personliga är politiskt, för 
Andersson var det också vice versa – åtminstone i hans poesi. Han 
skrev också romaner och prosaböcker med stor spännvidd. Dessa 
speglar hans tid i finska riksdagen (han var partiledare för Vänster-
förbundet och kulturminister bland annat) och förmedlar dessutom 
rapporter om by pass-operationens upplevelser. Det enskilda livet 
och det samhälleliga som två sidor av samma författarskap. 

Claes Andersson kunde vrida och vända på de enkla orden, så att 
dessa fylldes med en större och rikare existentiell laddning:

Det vi saknar mister vi aldrig.  
Det vi älskat saknar vi alltid. 
Vi mister aldrig den vi älskat 
Den vi älskar älskar vi alltid.

Skalden visste en hel del om både det inre, vårt undermedvetna och 
våra hjärnvindlingars sätt att sköta kommunikationen och det omgi-
vande samhället med stora vida världen som spelplats. 

I sina politiska dikter kunde Andersson vara röntgenskarp när 
han genomlyste det kapitalistiska samhällets vinstprioriteringar på 
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det medmänskligas bekostnad, medan han i dikterna om sig själv 
ofta tog till den drastiska humorn som i följande som heter ”(baksi-
destexten)”:

Claes A är född och uppvuxen i Helvetet. Hans far innehade en 
underordnad befattningen i Djävulens armé, medan hans mor, Ethel 
Dorothea, gjorde helvetets mat. Av hans verk skall endast nämnas de 
sju diktsamlingarna Opus 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7. Samtliga slutsålda på 
Förlaget. Författaren har i sina verk gestaltat mänsklig skröplighet och 
djävulsk hybris i dess olika uttrycksformer. Han är bortrest.

Och nu har han gått hädan och ett stort tomrum lämnar han efter 
sig, den gode Claes. Men dikterna finns kvar till tröst och eftertanke.

Jag vill avsluta denna minnestext med en dikt ur samlingen Dikter 
från havets botten:

 För att nå himlen måste man
    nå bottnen.
 Endast bottenvägen öppnar sig de
    slingrande vägarna uppåt.
 Längs de livsfarliga branterna
    där många förgås.
 På vägen till himlen dit inga andra
    vägar leder.

Bengt Berg

Claes Andersson och Bengt Berg. Foto: Heidruns förlag

Claes Andersson (född 1937) debuterade som poet 1962 med samlingen 
Ventil och har sedan dess gett ut 24 diktsamlingar. Hans senaste roman 
Stilla dagar i Mejlans utkom 2016, följd av diktsamlingen Det underjordiska 
utsiktstornet 2018.



28  — BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 3 2019



BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 3 2019 — 29

recensioner

Rasism och sexism 
i bibliotekens 
discoverysystem
Matthew Reidsma (2019). Masked by Trust: Bias in Library 
Discovery. Library Juice Press.

Det är svårt att överskatta betydelsen av sökmotorer för vår 
webbupplevelse. Vi använder Google för att söka informa-
tion, hitta till närmaste restaurang och söka efter söta djur-
bilder. Sökmotorer har samma betydelse för akademin. Fors-
kare och studenter använder Google för att söka efter böcker, 
hitta artiklar och annat källmaterial. Men som Rasmus Flei-
scher påpekade redan 2013, så tänker vi sällan på sökmotorns 
förmedlande roll mellan forskaren och det som forskaren vill 
undersöka.1

De senaste åren har forskningsvärldens beroende av 
sökmotorer fördjupats. Det gäller inte minst efter att de flesta 
universitetsbibliotek i Sverige har förändrat sina digitala kata-
loger och köpt in sökmotorer, som på ett enkelt och smidigt 
vis ger tillgång till bibliotekets alla resurser. Tidigare var 
man tvungen att söka efter böcker och artiklar i en rad olika 
databaser, men nu kan man ta del av allt genom sökmotorn. 
De fyra mest använda sökmotorerna, eller ”discoverysys-
temen”, som finns tillgängliga på marknaden för universitet 
och högskolor är Summon, Primo, WorldCat Discovery och 
EBSCO Discovery Service (EDS).

Om du, likt jag, har använt universitetsbibliotekens 
söktjänster ett oräkneligt antal gånger utan att fundera 
särskilt mycket på att det är en inköpt sökmotor du använder, 
så är det en del av poängen med hur de är utformade. Man 
känner igen sig. Under det senaste decenniet, skriver Flei-
scher, har den tomma sökrutan utkristalliserat sig som ett 
universellt gränssnitt.2 Det är en utveckling som har drivits 
på av nätgiganten Google. Faktum är att Summon model-
lerades för att efterlikna och konkurrera med Google. År 
2010 sa Jane Burke, dåvarande vicepresident för ProQuest 
(ett företag som 2015 köpte Ex Libris, som administrerar 
Summon), att discoverysystemen stod för ”the ’Googlisation’ 
of the library’s collection”.

Att discoverysystemen använder samma enkla gränssnitt 
som Google, skänker dem en aura av objektivitet och neutra-
litet. De senaste åren har Google förvisso skärskådats på ett 
välbehövligt vis. Det finns få bibliotekarier som inte har hört 
talas om filterbubblor, sponsrade länkar och algoritmisk bias. 
Vi som bibliotekarier hänvisar därför gärna våra låntagare till 
bibliotekens egna söktjänster, som om de till skillnad från 
Google erbjuder en objektiv och neutral bild.

Men det finns skäl att ifrågasätta den praktiken. Disco-

1 Rasmus Fleischer (2013). Tapirskrift, s. 53
2 Rasmus Fleischer (2013). Tapirskrift, s. 53

verysystemen lider nämligen av många av samma problem 
som Google. Jag tar en titt på Uppsala universitetsbiblioteks 
söksystem – som tidigare student vid universitet ligger det 
nära till hands. Uppsala universitetsbibliotek (UUB) har 
använt Summon sedan 2013. Jag genomför två sökningar 
i den digitala katalogen. Jag skriver in ”muslims are” och 
får genast upp ett förslag för hur söktermen ska slutföras: 
”muslims are terrorists”. Sedan skriver jag in ”women are” 
och bland förslag som ”women are better leaders” och 
”women are overworked at home” syns förslag som ”women 
are emotional” och ”women are persons”. Sökmotorns auto-
suggest-funktion föreslår alltså att muslimer är terrorister och 
att kvinnor är känslosamma och ”personer”? Det kan inte 
bara vara jag som anser att det inte är en sökmotors uppgift 
att förstärka fördomsfulla bilder av muslimer och kvinnor. 
Vad är det som pågår här?

Det är ingen tillfällighet att jag valde att söka på ”muslims 
are” och ”women are” för att se vad autosuggest-funktionen 
föreslog. Just de här exemplen tar Matthew Reidsma, bibli-
otekarie vid Grand Valley State University Libraries, upp i 
sin nyutkomna bok Masked by Trust: Bias in Library Disco-
very, där han dels visar hur Summon och andra discovery-
system emellanåt ger sexistiska och rasistiska sökresultat, 
dels försöker förklara varför. Precis som Google använder 
Summon algoritmer som bestämmer vilka sökresultat som 
ska visas och i vilken ordning. Exakt hur algoritmerna ser 
ut är en väl bevarad affärshemlighet, men genom att studera 
sökresultaten går det att studera hur algoritmerna fung-
erar. Det är vad Reidsma gör i boken. Han ägnar mest tid 
åt att granska Summons funktion ”topic explorer”, som vid 
sidan av sökresultaten erbjuder en faktaruta med informa-
tion från Wikipedia. Eftersom funktionen väljer ut en enda 
Wikipedia-artikel är det en utmärkt plats för att hitta dolda 
fördomar och bias.

Vissa av Reidsmas upptäckter är hårresande. En sökning 
på ”muslim terrorist in the united states” föreslog Wikipe-
dia-artikeln om ”Islam in the United States”, vilket samman-
kopplar terrorism med islam. Och en sökning på ”trans-
gender” gav som första sökresultat en artikel från en juridisk 
tidskrift med likbilder av ett manligt mordoffer klädd som 
en kvinna. Som om en person som identifierar sig som trans-
gender är en man som klär sig i kvinnliga kläder. Många av 
Reidsmas upptäckter har i efterhand korrigerats av Ex Libris 
(men uppenbarligen inte autosuggest-förslagen ovan om 
muslimska terrorister och känslosamma kvinnor), men det 
vore, skriver Reidsma, ett misstag att tro att det bara handlar 
om enskilda fall. Problemet går mycket djupare än så.

Det finns visserligen skillnader mellan kommersiella 
söktjänster som Google och discoverysystem. Som bekant är 
Google i grunden ett annonsföretag. All sökhistorik lagras 
och analyseras för att erbjuda personaliserad reklam och 
anpassade sökresultat. Ett discoverysystem är däremot inte 
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beroende av reklam utan av intäkter från prenumeranter, 
ofta stora universitet, som betalar för tjänsten. En sökning på 
”bibeln” i UUB:s söksystem ger inte olika resultat för olika 
användare baserat på deras tidigare sökresultat eller geogra-
fiska position. Det spelar ingen roll om jag tidigare har sökt 
på Helge Fossmo eller befinner mig i Knutby. Jag får upp 
samma sökresultat som alla andra användare. Däremot finns 
det i många discoverysystem vissa funktioner för personali-
sering och dessutom finns det ett stort kommersiellt intresse 
i all den sökhistorik som utförs av miljontals forskare och 
studenter, och som i dagsläget sparas i gigantiska och växande 
databaser.

Här är det läge att understryka att de sexistiska och rasis-
tiska sökresultaten med största sannolikhet inte är avsikt-
liga. Discoverysystemens syfte är att ge relevanta och precisa 
sökresultat. Ändå blir det ibland fel. Det är oerhört allvar-
ligt, för som Reidsma skriver har sådana sökresultat faktiska 
konsekvenser för marginaliserade grupper och människor i 
samhället.

Så vems är felet? Vem eller vad ska man klandra?
Reidsma varnar för att hitta enkla syndabockar. Problemet 

är inte bara algoritmerna, eller den grupp programmerare 
som jobbar med koden, eller deras utbildning som ofta saknar 
etikkurser. Det stora problemet är inte heller affärsmodellen 
hos stora företag.

Rather, the problems can be found only by examining the 
embedded, historical context in which business practices, 
engineering education and the lack of diversity, systematic 
rasism and sexism embedded in information classification 

systems, designs based on prejudiced stereotypes, and a 
culture that glorifies efficiency above all else.

Med andra ord, vi borde inte förvånas över att algoritmer 
skapade i en kultur där strukturell sexism och rasism fortfa-
rande existerar, också leder till sexistiska och rasistiska sökre-
sultat. Och vi borde inte heller förvånas över att en ingen-
jörsvärld som endast har en hammare ser alla problem som 
en spik.

Vi får vad vi frågar efter. Och därför måste vi fråga efter 
någonting annat. I bokens sista kapitel skissar Reidsma en 
väg framåt. Det första vi måste göra är att sluta lita på algo-
ritmer. De är skapade av människor och har aldrig varit och 
kommer aldrig att vara ”objektiva”. Och vi måste allmänt bli 
mer skeptiska gentemot söksystem och sökresultat. Det duger 
inte att måla upp bilden av ett ondskefullt Google i kontrast 
till det pålitliga biblioteket.

Vi måste också, enligt Reidsma, sluta betrakta teknologi 
som ett verktyg. Eller, rättare sagt, sluta betrakta teknologi 
som enbart ett verktyg. Den här delen av Reidsmas bok är 
strikt talat inte nödvändig för att hans poäng ska gå fram, 
men i några tänkvärda passager skriver han att en viss tekno-
logi, oavsett om det gäller en hammare eller en sökmotor, 
alltid ingår i ett socialt och kulturellt sammanhang. Det är 
först när vi släpper bilden av teknologi-som-verktyg som vi på 
riktigt kan förstå hur teknologi både är formad av och formar 
vår bild av världen. Det är först då vi kan släppa den ingen-
jörsaktiga bilden av hur algoritmer ska utformas och som 
bevisligen, om och om igen, leder till så olyckliga resultat.

Johannes Soldal

Streetsmarta råd till 
skolbibliotekssamordnare
Sofia Malmberg (2019). Struktur men hur? Handbok för skolbiblio-
tekssamordnare. BTJ förlag.

Jag har läst Sofia Malmbergs Struktur men hur? Handbok för 
skolbibliotekssamordnare och blir själv som skolbibliotekarie 
riktigt upplyft av textens ärlighet. Boken kallas för handbok, 
vilket den i allra högsta grad lever upp till. Utifrån sin egen 
erfarenhet som skolbibliotekssamordnare i Järfälla kommun 
orienterar Malmberg läsaren på ett rättframt sätt.  Texten 
följer kronologiskt genom de första (och ofta motsträviga!) 
delarna av rollen som samordnare för skolbibliotek. Hand-
fasta tips ges hur en ska ta sig an sin arbetsroll.

Rollen som samordnare beskrivs som en slags mittenpo-
sition där skolbibliotekssamordnaren ofta hamnar i kläm. 
Å ena sidan måste krav uppfyllas från utbildningsförvalt-

ningen och å andra sidan måste samordnaren kunna övertala 
rektorer på skolor som vägrar att satsa pengar på sina skolbib-
liotek att ändra riktning. Att hierarkier bland de olika yrkes-
rollerna inte är helt oviktiga klargör också Sofia Malmberg. 
Läsningen visar inte minst på den dramatik som kommunpo-
litik faktiskt kan innebära, och boken blir till slut något av en 
bladvändare - hur ska det gå för skolbibliotekssamordnaren? 

Att Sofia Malmberg inte är en nykomling kring frågor 
om skolbiblioteksverksamhet märks. Hon har tidigare skrivit 
flera böcker om skolbibliotek och skolbibliotekarieyrket. Det 
finns säkert många skolbibliotekarier därute som använt sig 
av Bibliotekarien som medpedagog eller Varför sitter det ingen i 
lånedisken?, eller som desperat har räckt över den till skolans 
rektor för att få hen att förstå att skolbibliotek är en aktiv del 
i elevers lärmiljöer – inte minst gällande språkutveckling och 
digitala kunskaper (Malmberg & Graner 2014). 

Det är mycket på grund av Malmbergs erfarenhet och 
kompetens av att arbeta både som skolbibliotekarie och skol-
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recensioner

bibliotekssamordnare som den konkreta handboken fungerar 
så bra. Boken håller en självsäker ton och ger ett trovärdigt 
intryck. Gör så här så blir det nog bra, vill boken ofta säga. 
Och det fungerar, just eftersom en kan ana att Sofia Malm-
berg själv har fått lära sig den hårda vägen vad som fungerar 
och vad som inte gör det. 

I boken vänder sig Malmberg främst till samordnare inom 
skolbibliotek som är ensamma i sin arbetsroll, och inte till 
större skolbibliotekscentraler med flera personer som jobbar 
inom samma uppdrag. Är det viktigt att skilja på dessa när 
deras arbetsuppgifter säkert liknar varandra? Ja, i det här 
fallet är det så. När en arbetar ensam i sin roll med skolbib-
lioteksfrågor – som ofta är en nedprioriterad fråga – behöver 
en desto mer stöd än om en har flera kolleger att vända sig till 
inom samma område. En betydande del av boken ger råd om 
hur en just som ensam samordnare ska tänka och agera för 
att kunna få så mycket inflytande som möjligt i sin kommun. 
Boken redogör för hela samordnarens uppdrag, allt från att 
upphandla digitala bibliotekssystem till att ge sina bästa 
nätverksråd och hur en bäst kommunicerar med de som är 
inblandade i skolbibliotekens utveckling. 

Samordnaren hamnar i frustrerande situationer trots att 
hen kan hänvisa till lagstiftning, regleringar och förslag som 
till exempel: skollagen som säger att elever ska ha tillgång till 
skolbibliotek, den reviderade läroplanen som definierar skol-
bibliotekets uppdrag i undervisningen, Skolinspektionens 
kvalitetsgranskning av skolbiblioteket som pedagogisk resurs, 
intentionerna i regeringsförklaringen 2019 om att stärka 
bemanningen i skolbiblioteken, den nationella biblioteks-
strategin som lyfter fram skolbibliotek som särskilt utveck-
lingsområde och förordar en mängd statliga åtgärder. Ja, det 
är flera exempel, och även om skollagen lämnar mycket att 
önska eftersom den snarare avser den fysiska lokalen än den 
pedagogiska verksamheten så borde i alla fall de reviderade 
läroplanerna som trädde i kraft 2018 ha inflytande: ”Skolbib-
liotekens verksamhet används som en del i undervisningen 
för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompe-
tens”. Trots formuleringen som mer eller mindre kräver ett 
bemannat skolbibliotek, verkar skolbibliotekssamordnare 
möta motstånd hos skolor och rektorer, som inte vill satsa 
på sina skolbibliotek. Enligt Kungliga bibliotekets skolbiblio-
teksstatistik har knappt hälften av alla skolbibliotek i Sverige 
tillräckligt hög bemanning för att biblioteken ska ha bety-
delse för deras utbildning.

Jag blir också modfälld på andra ställen i boken. Det är 
omöjligt att inte notera maktförhållanden bland de olika 
yrkesgrupperna; förvaltningsledning, skolledning, samord-
nare och skolbibliotekarie – och vilken plats skolbiblioteks-
samordnaren har. En betydande stor del av boken ger råd 
om alla de sociala strategier som samordnaren blir tvungen 
att utveckla, för att skolbiblioteken på nåder ska lyckas nästla 
sig in i och till slut kanske bli en självklar del på dagord-

ningen. Yrkesrollen som Malmberg beskriver är en under-
dog-position, där en alltid måste vara vaksam och lyhörd 
på varje reaktion från andra håll – alltid redo att finta bort 
eller manövrera situationen. Aldrig beskrivs skolbiblioteks-
samordnaren eller skolbiblioteket som en självklar roll. Jag 
börjar undra, måste en tvingas ”ha ständigt vassa armbågar” 
för att kunna arbeta som skolbibliotekssamordnare? Det låter 
inte bara stressande, utan verkar också vara ett rätt ensamt 
jobb som samtidigt sätter stor press på samordnaren att på 
egen hand göra en stor prestation. Och kanske är ett sådant 
uppdrag för stort för en person att själv ha? Handboken blir 
ett slags komplement för en kollega, vilket jag tror tyvärr inte 
är tillräckligt för att på sikt skapa en så god arbetsmiljö som 
möjligt för samordnaren.

Det ska tilläggas att arbetet som skolbibliotekssamordnare 
givetvis inte bara är en negligerad yrkesroll. Att dessa tjänster 
ens börjar utformas i fler kommuner tyder på att något 
förhoppningsvis är på väg att förändras till det bättre för 
skolbiblioteken, att alla skolor till slut ska få mer likvärdiga 
verksamheter. Sofia Malmberg är givetvis också medveten 
om att en kan välja att arbeta i motvind eftersom det finns 
något stort att vinna: bemannade skolbibliotek med kvali-
ficerade bibliotekarier som är en självklar pedagogisk plats 
på alla skolor. Men som jag förstår det är det fortfarande en 
uppoffrande roll, och kanske kan den också bli urlakande för 
den enskilda arbetaren.

Sofia Malmberg har skrivit en mycket kompetent bok 
som ger streetsmarta råd till skolbibliotekssamordnare. Men 
den visar också att det är en tuff väg att gå för kampen om 
kompetenta skolbibliotek. Nästa steg tycker jag ska vara att 
öka bemanningen – både för skolbibliotekarier och skolbib-
liotekssamordnare – för att minska sårbarheten och ensam-
heten i yrkesrollerna. 

Sofia Berg
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