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2019 #4
I år fyller föreningen BiS och tidskriften bis femtio år. 
Femtio år! Det är en ansenlig ålder. Från grundandet och 
första numret 1969 fram till idag, 2019, har det flutit mycket 
vatten under broarna – det är en gedigen katalog av debatt, 
aktivitet och engagemang som vecklar ut sig när man bläddrar 
i utgivningen. Mycket har hänt, föreningen och tidskriften 
har utvecklats genom åren, liksom vårt omgivande samhälle. 
Men angelägenheten av ett forum för biblioteksdebatt ur ett 
vänsterperspektiv har varit konstant, och av denna idé besjä-
lade kamrater har burit oss hit, på väg in i 2020-talet. Det här 
firar vi genom ett jubileumsnummer! Som läsaren märker är 
det lite tjockare än vanligt. Det är för att det rymmer både 
tillbakablickar och spaningar framåt. Välkommen att fira 
med oss!

Redaktionen

6. Aktivist javisst!

9. BiS 50!  
– Om ytterligare tio år i vänsterfil

17. Vi riktar blicken framåt!  
– En ny generation biblio tekarier 
framtidsspanar

22. 134 artiklar om Sydafrika!  
– BiS internationella arbete

25. Om stora och små ”bokrum” mellan 
blånande berg och ute i vida världen

26. Det rättvisa biblioteket  
– BiS på Bok & Bibliotek

30. I huvet på en gammal bis-redaktör

34. Barnbiblioteken måste få ta plats!

Medverkande i detta nummer 
Ingrid Atlestam. Bibliotekarie och 
skribent med fokus på folkbibliotek 
då, nu och sedan.
Bengt Berg.  Poet och förläggare. 
Aktuell med boken Jag går där jag 
gick, dikter och foton.
Balsam Karam är bibliotekarie, 
författare och illustratör.
William Friström är en biblioteka-
riestudent på Södertörns högskola 
med två barn och sambo som även 

arbetar för ett rikare och mer demo-
kratiskt kulturliv inom kommun-
politiken.
Tobias Johansson. Biblioteks-
busschaufför i Umeå. Studerar för 
närvarande till bibliotekarie och 
frilansar som illustratör.
Lena Lundgren. Bibliotekarie och 
tidigare utvecklingsledare vid Regi-
onbibliotek Stockholm.

Eleonor Pavlov. Barnbibliotekarie 
i Lund som arbetar med inköp och 
förmedling av barnlitteratur.
Martin Persson. Arbetar med 
formatfrågor och tillgängliga 
medier, bor i Malmö.
Röda Lina. bis ständiga samtids-
kommentator.
Tove Völgyi är en Östgöte som 
pluggar biblioteks- och informa-
tionsvetenskap i Umeå.

Alexandra Wahlström är skolbibli-
otekarie och tvåbarnsmamman som 
älskar dålig anime och feministisk 
hiphop.
Lennart Wettmark. Då gymnasie-
bibliotekarie – nu aktiv förenings-
människa i Karlstad och Rackstad. 
Bosatt i Karlstad sedan 45 år.
Tobias Willstedt. Bibliotekarie 
med intresse för folkbibliotek och 
tillgänglig läsning.
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aktuellt

”Man skyller på en omorganisation, 
men det är det här som skatte-

sänkningar leder till. 40 anställda inom 
biblioteken har ju fått lämna, det är klart 
att det direkt påverkar möjligheten för folk 
att få besöka biblioteken”

säger Karin Wanngård (S) till mitti.se, angående att bibliotek i Stockholm tvingades 
hålla stängt vissa dagar då personal varit sjuk eller vabbat, och inga resurser längre 
fanns att ta in annan personal.  

Bengt Hjelmqvist-priset till 
Nick Johnson-Jones 
BiS:aren Nick Johnson-Jones tilldelades 2019 års 
Bengt Hjelmqvist pris för framstående insatser på 
folkbiblioteksområdet av Svensk biblioteksförening, 
med följande motivering:

Nick Johnson Jones förenar praktisk biblioteksverk-
samhet med teoretiska kunskaper, ett samhällsper-
spektiv och medvetenhet inom breda sociala och 
kulturella områden på ett sätt som är unikt i den 
svenska biblioteksvärlden. Nicks övergripande idé 
är en stark övertygelse om biblioteket som en bety-
delsefull aktör i samhället, både på lokal och natio-
nell nivå, särskilt i kampen mot rasism och segrega-
tion. Han har en stark integritet och är en orädd och 
drivande förespråkare för de värden som folkbiblio-
teken representerar.

Nick Johnson-Jones är konst- och bibliotekschef i 
Huddinge kommun.

Nick Jones tar emot Bengt Hjelmqvists pris på prisutdelningen för Sveri-
ges biblioteks utmärkelser 2019. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

SD-politiker försökte stoppa 
författarsamtal om hbtq-perspektiv
Genom ett mejl till kommunpolitiker och bibliotekschefen 
i Täby försökte den sverigedemokratiske ledamoten Steven 
Jörsäter, som sitter i Täbys kultur- och fritidsnämnd, stoppa 
ett planerat författarsamtal med Moa-Lina Olbers Croall, 
skriver Täby direkt. Anledningen var att hon skulle prata om 
normbrytande barn- och ungdomslitteratur ur ett hbtq-per-
spektiv. Moa-Lina Olbers Croall uppger till Täby direkt att 
hon upplevde meddelandet som hotfullt och funderade på att 
ställa in, men samtalet genomfördes enligt ursprunglig plan. 
I sitt mejl skrev även Jörsäter att ”kontroversiella punkter” 
borde flaggas i god tid och tas upp i kultur- och fritids-
nämnden.

– Politikerna måste lita på att tjänstemännen gör ett bra 
jobb. Han menar att varje program ska gå igenom nämnden 
och det är en politisk klåfingrighet som inte hör hemma i 
en demokrati. Hans uttalande inkräktar på bibliotekens 
uppdrag om fri åsiktsbildning och kunskapsförmedling, 
säger Malin Törnquist, bibliotekschef i Täby, till Täby direkt. 

Läs mer om SD:s bibliotekspolitik i bis 3/2019.

Bibliotekschef i Sölvesborg fick gå efter kontroverser
Under hösten har kulturpolitiken i Sölvesborg uppmärksam-
mats. Kommunen, som styrs av en koalition av av SD, M, KD 
och Sölvesborg- och Listerpartiet, beslutade att stoppa inköp 
av vad som kallades utmanande konst, eller ”menskonst” som 
det benämndes av fritids- och kulturnämndens ordförande 
Rolf Hans Berg (SD) i en intervju i SVT. Även kommunsty-
relsens ordförande Louise Erixons (SD) åsikter om att i bibli-
oteksplanen stryka formuleringar som att litteratur ska köpas 

in på elevers modersmål samt att bibliotek ska samarbeta med 
modersmålslärare och invandrarföreningar, har väckt debatt. 
Sofia Lenninger, kultur- och bibliotekschef, uttalade sig 
kritiskt om den förda kulturpolitiken i medier och i slutet av 
november meddelades att hon slutar. Detta efter att arbetsgi-
varen klargjort att de inte ville ha henne kvar, berättade Sofia 
Lenninger för SVT Nyheter Blekinge. 
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”Kultur, kunskap/
vetande har ingen 

plats i budgetdiskussioner 
där professionella 
påtryckare vill ha magnifika 
idrottsanläggningar för 
100-tals miljoner.

Vad är idag bibliotekens 
funktion: Ett bibliotek är 
inte en samling böcker utan 
rum där man träffar böcker, 
bläddrar i dem, gör sig 
bekanta med författare och 
upptäcker nya infallsvinklar/
områden. Att strosa omkring 
är att resa i tysta rum med 
duktiga bibliotekarier som 
ledare.”

Skriver Detlef Quast, i en debattartikel i Smålandspos-
ten om bibliotekens framtid i Kronobergs län. 

”Här är den värsta 
skylten i Sverige: 

’Biblioteket har upphört 
De böcker som finns kvar 
bortskänkes’ 
Den finns på Sankt Görans 
sjukhus i Stockholm. 
Den är ännu ett tecken 
på nyfattigdomen i vårt 
land, på nöden som med 
förfärande hastighet breder 
ut sig.”

Peter Kadhammar i Aftonbladet, om nedläggningen av 
patientbibliotek på svenska sjukhus.

Säsongskort till 
matcher lånas ut  
på finska bibliotek
I Finland har nu säsongskort 
till matcher börjat lånas ut på 
bibliotek. Det började med att 
basketklubben Seagulls i början 
av oktober bestämde sig för att 
ge fyra säsongskort som skulle 
vara till utlån, till ett bibliotek i 
Helsingfors, skriver Svenska Yle. 
En användare kan låna två kort 
i en vecka. ”Varför skulle vi inte 
kunna erbjuda en möjlighet för 
alla att kunna se en match? Vi 
hoppas att också andra idrotts-
grenar hoppar på tåget, det skulle 
vara fint”, säger Seagulls sportchef 
Toni Leppänen till Svenska YLE. 
Han menar att många helt enkelt 
inte har råd att köpa egna säsongs-
kort. Fler sportklubbar har hakat 
på. Nu kan säsongskort lånas 
ut till innebandymatcher i Åbo, 
till volleybollmatcher i Reso och 
hockeymatcher i Sankt Michel. 

Biblioteks önskan 
om prenumeration 
av The New York 
Times avslogs – 
kallades ”fake 
news”
Biblioteket i Citrus County i 
Florida ville starta en digital 
prenumeration på New York 
Times, men när frågan kom upp i fullmäktige valde ledamöter att avslå 
förfrågan och en ledamot hänvisade till att tidningen är ”fake news”, 
rapporterar Forbes. Alla fem ledamöter sade nej till prenumerationen och en 
uttryckte sitt stöd för Trump. I mitten på oktober sade Vita huset upp prenu-
merationen av The New York Times och The Washington Post och Trump 
meddelade att alla statliga myndigheter borde göra detsamma, enligt Forbes. 
Frågan om Citrus Countys prenumeration är i skrivande stund inte avgjord, 
då frågan efter all uppmärksamhet skulle diskuteras ännu en gång. 

E-boksuppror och 
bojkott av förlag efter 
embargo införts för 
biblioteks e-boksköp
Förlaget Macmillan har beslutat 
att förändra sina villkor för köp 
av e-bokslicenser och infört ett 
embargo, vilket innebär att bibli-
otek bara kan köpa in en licens 
på e-böcker de första åtta veck-
orna efter att boken har public-
erats, skriver Publisher Weekly. En 
licens innebär i detta fall endast 
en användare per bok och maxi-
malt 52 lån eller två års tillgång 
(det av de två som kommer först). 
Amerikanska bibliotek och lånta-
gare har upprörts och American 
Library Association har startat 
uppropet #eBooksforAll, som 
hittills skrivits under av över 
200 000 personer. Framför allt 
storstadsbibliotek har upprörts, 
då det framför allt kommer att 
drabba bibliotek som har många 
miljoner användare och som ändå 
inte kommer kunna köpa mer än 
en licens. Fler bibliotek väljer nu 
att bojkotta Macmillan, uppger 
Bookriot. 
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Aktivist javisst!
Under bokmässan i Göteborg anordnades ett seminarium om 
bibliotekarien som tjänsteman eller aktivist. Ingrid Atlestam var på plats 
och reflekterar över debatten och aktivismens roll på svenska bibliotek 
och bland svenska bibliotekarier.

Text: Ingrid Atlestam 
Illustration: Balsam Karam

”Bibliotekarien – tjänsteman eller aktivist” var 
rubriken för ett seminarium som anordnades av BHS vid 
årets bokmässa. Så här presenteras det i programmet: ”Bibli-
otekarier har i den offentliga debatten uppfattats som akti-
vister när inköpsförslag nekats för att litteraturen sagts bryta 
mot förvaltningens värdegrund. JO har riktat kritik mot 
detta då biblioteken ska bidra till kunskapsförmedling och 
fri åsiktsbildning. Roger Blomgren, professor och Johan 
Sundén, docent, Bibliotekshögskolan, samtalar med Lena 
Lundgren, BiS och Johanna Hansson, ordförande i Svensk 
Biblioteksförening, om aktivismens roll i svensk biblioteks-
politik. Moderator Gunilla Kindstrand, journalist.”

Som utgångspunkt presenterade de båda forskarna sitt 
pågående forskningsprojekt ”Tjänstemannen som akti-
vist – ett demokratiskt dilemma”. De undersöker aktivism 
i vissa tjänstemannagrupper inom stat och kommun, till en 
början genom att fördjupa sig i vad som hände under 1970-
talet och 2010-talet. En aktivist är enligt dem en tjänsteman 
som ”agerar i strid med byråkratiska regler och traditionella 

ideal som opartiskhet och saklighet”. (Jämför med Wikipe-
dias definition här nedan) De sade sig studera och proble-
matisera aktivistiska idéers påverkan på professionell praxis 
i högre utbildning, forskning samt lagstiftningsområden. 
Enligt dem är aktivism något odemokratiskt då det strider 
mot den representativa demokratin som uttrycker folkviljan 
och de säger att denna forskning nog bryter ny mark.

Den professionella tjänstemannen står enligt forskarna för 
neutral opartisk likabehandling och de inom professionen 
rådande etiska värderingarna. Den som är aktivist går utöver 
själva professionen och vill förändra samhället. För en akti-
vistbibliotekarie blir då biblioteket ett instrument för andra 
politiska syften. De talade om ”det långa 68”, en flera år lång 
radikaliserad tidsanda. De lyfte fram BiS som ett exempel 
på detta. Att föreningen, som är en av alla de socialistiska 
yrkesföreningar som bildades kring 1968, finns kvar är unikt 
och tidskriftens 50-åriga utgivning är en fantastisk källa 
för den som vill hålla koll på aktivismen, enligt forskarna. 
De citerade som illustration till sin tes ur bis, att föreningen 
vid starten säger sig vilja föra en kamp mot kapitalism och 
kommersialism.

Vad de missar här, vilket Lena sedan påpekade, är att 
det man gör som föreningsaktiv och politiskt aktiv är skilt 
från tjänstemannarollen. Lena som är aktiv vänsterpartist 
och BiS:are har suttit många år i kommunfullmäktige i sin 
hemkommun utan att blanda ihop detta med sin tjänsteman-
naroll som barnbibliotekarie och ställföreträdande biblio-
tekschef. Vad gäller 2010-talet nämner forskarna de kända 
debatterna om Tintin, Pippi och Massutmaningen. När det 
gäller Massutmaningen JO-anmäldes det bibliotek som nekat 
inköp med hänvisning till kommunens och bibliotekets 
värdegrund vilket JO ansåg strida mot bibliotekslagens skriv-
ning om åsiktsfrihet. Kravet på kvalitet berördes inte. Enligt 
forskarna leder denna aktivistiska inköpspolitik, grundad på 
värderingar som till exempel FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter, till minskad tillit till biblioteken och att bibliote-
karien fungerar som en gatekeeper.

Efter forskarnas presentation sa Johanna, att som biblio-
tekarie får man vara hur mycket aktivist man vill bara man 

På scen för diskussion om aktivism och bibliotek: Johan Sundeen och Roger Blom-
gren, Bibliotekshögskolan i Borås, Johanna Hansson, Svensk biblioteksförening, 
Lena Lundgren, BiS och Gunilla Kindstrand, moderator. Foto: Ann Östman.
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skiljer det från yrkesrollen. Hon menade också att det finns 
en bild av bibliotekarien som eldsjäl och missionär, biblio-
teksvärldens Florence Nightingale. Hon påtalade också att 
innan den nya bibliotekslagen 2014 var det nödvändigt för 
biblioteken att formulera sitt eget uppdrag och detta har lett 
till en mycket stor tillit till biblioteken. Hon menade, att man 
nu tolkar lagen lite yrvaket och detta, att de flesta bibliotek 
skrivit om sina urvalsprinciper så att de inte bygger på någon 
värdegrund, har varit en mycket smärtsam process.

Lena började med att påpeka att det är väldigt stor skillnad 
på att vara tjänsteman i kommun och stat. Handlings- och 
tolkningsutrymmet är större för både tjänstemän och poli-
tiker i kommunen. Lena förklarade också att det blir helt fel 
att bedöma till exempel 70-talets bibliotekspolitik utifrån 
nuvarande lag och kulturpolitiska dokument. Vi hade andra 
dokument och riktlinjer att utgå ifrån och tolka då. Exem-
pelvis stod det i de kulturpolitiska målen, antagna av riks-
dagen 1974, att man skulle ”motverka kommersialismens 
negativa verkningar”. Lena påtalade också att biblioteken 
inte alls var neutrala innan 1968, det var inte så att vänster-
aktivister kom och förstörde någon form av mer sakliga och 
objektiva bibliotek.

Sedan tog Lena upp den motsättning som finns i bibli-
otekslagen och JO:s tolkning av den. Att stå för fri åsikts-
bildning och samtidigt allsidighet och kvalitet och, som det 
verkar göra yttrandefriheten överordnad alla styrdokument, 
är en tulipanaros. Att då bevara tilliten till biblioteket som en 
trovärdig informationsförmedlare håller inte.

Lenas slutsats var en uppmaning, att vi som bibliotekarier 
ska stå upp för vår värdegrund i form av FN:s deklaration om 
mänskliga rättigheter och som förebild talade hon om  biblio-
tekschef Barbro Bolonassos arbete för demokrati och yttran-
defrihet i Fisksätra. Vi borde vara säkrare och våga agera och 
fatta obekväma beslut. Vi måste till exempel arbeta aktivt 
för att biblioteket ska vara ett komplement till det som efter-
frågas och lanseras medialt. Vi måste utnyttja de möjligheter 
som finns, annars blir biblioteket en filterbubbla eller så kan 
det bli som i Sölvesborg.

Enligt Johanna måste biblioteket ta ett demokratiskt 
ansvar och hävda armlängds avstånd till politiken. Enligt 
Lena behövs en stark profession för att våga stå för sin överty-
gelse. Samtidigt ska man naturligtvis följa de styrdokument 
som gäller. Hur gör man när de är motstridiga? Kan man 
överhuvudtaget vara helt neutral?

Enligt forskarna är detta med tjänstemän som aktivister 
en het fråga, då det är ett demokratiskt dilemma. Politiker 
kan man ju byta ut men inte tjänstemän, i alla fall inte lika 
lätt.

Vidare i mässvimlet hörde jag i två olika sammanhang, 
att man som forskare eller tjänsteman inte får vara akti-
vist. Aktivism är odemokratiskt, oprofessionellt och rent av 
omoraliskt. Det är en kvarleva från ”det långa 68” och mest 
förekommande inom vänstern och miljörörelsen.

Bland det jag plockat till mig på mässan var Timbros 

tidskrift Smedjan och vad hittar jag där i den mörkblå text-
massan, om inte en ledare om forskning om tjänstemän som 
aktivister som ett hot mot demokratin. Ledarskribenten 
Blanche Jarn är bekymrad över dessa makthungriga vänster- 
och miljöaktivister, som enligt forskningen är tio procent av 
de kommunanställda. Hon citerar Gramsci och Dutschke 
som bevis på denna medvetna infiltration av aktivister och 
skriver vidare ”det är egentligen inte särskilt konstigt att 
aktivistiska tjänstemän är så vanliga. Dels har det avskaffade 
tjänstemannaansvaret givit tjänstemännen utrymme att vara 
mindre professionella än tidigare. Dels är det en följd av den 
överjästa välfärdsstaten. När det offentliga växer sig så stort 
och tar sig så mycket makt som i Sverige, blir kommuner, 
landsting och stat självklara redskap för dem som vill utöva 
olika former av makt över andra […] så länge tjänstemän har 
så stort inflytande över människors liv kommer aktivister att 
vilja bli tjänstemän”.

Är inte detta något slags konspirationsteori? Är det inte 
just dessa forskare som är aktivister, högeraktivister? Eller 
frihetliga aktivister som ledarskribenten kallar dem, när hon 
konstaterar bristen på dylika bland tjänstemännen.

Det är med argument om saklighet, neutralitet, objekti-
vitet, allsidighet, yttrandefrihet, frihet och likabehandling 
som högern nu tagit över problemformuleringsprivilegiet och 
underminerar den offentliga sektorn och välfärdssamhället. 
Det är mycket medvetet att man då väljer kultur inklusive 
bibliotek som i Sölvesborg som arena. Fick detta bekräftat, 
när jag i BHS monter råkade höra en av de nämnda fors-
karna redogöra för sin forskning om alla de olika tjänstemän, 
som genom sin aktivism påverkat kulturpolitiken under olika 
tidsperioder. Blev så upprörd att jag glömde anteckna, men vi 
lär nog få läsa om detta när det presenteras som vetenskap. 
En artikel av de två forskarna finns nu på Forum Axess med 
rubriken “Kulturlivets tillrättaläggare”. Någon uppgift om 
vem som bekostar dessa aktivister hittar jag inte. 

Erkänner villigt att jag under femtio aktivistår gjort vad 
jag kunnat för att påverka såväl biblioteksutvecklingen som 
kulturpolitiken på både arbetstid och fritid tillsammans med 
arbetskamrater och BiS-kamrater som Lena.

Aktivism
Individer och grupper som utövar aktivism tar till praktisk hand-
ling, särskilt i form av kampanjande, för att skapa politisk eller 
social förändring. Ofta handlar det om aktiviteter som föregår eller 
föregriper ett politiskt beslut. Aktivism är då en samlande benäm-
ning på alla former av medveten politisk aktivitet för att förändra 
upplevda missförhållanden i samhället eller påverka exempelvis 
politiska beslut eller ett företags agerande. Aktivism kan exempelvis 
syfta till att stödja en företeelse, protestera mot något, åstadkomma 
en förändring i fattade eller föreslagna beslut eller visa på konkreta 
alternativ. 

(Wikipedia, hämtat 2019-11-05)
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BiS 50!  
Om ytterligare tio år i vänsterfil
I år har BiS funnits i ett halvsekel och är en del av Sveriges 
bibliotekshistoria. Jubileumsboken En ny förening är nödvändig  – BiS 
1969–2009 sammanfattar de första fyrtio åren. Vad hände sen?

Text: Tobias Willstedt 
Illustrationer: Balsam Karam

I sin text ”Fyrtio år i vänsterfil”1 dokumenterar Ingrid 
Atlestam hur BiS bildades och sedan utvecklades under sina 
första fyrtio år. Det är ett stycke svensk bibliotekshistoria 
som nedtecknas, men också historien om de vedermödor som 
en liten socialistisk yrkesförening måste utstå. En kortfattad 
sammanfattning av den historien är att BiS bildades 1969 i 
opposition mot den existerande biblioteksföreningen, SAB, 
Sveriges Allmänna Biblioteksförening, som ansågs alltför 
stelbent och opåverkbar. BiS hittade snart en socialistisk 
identitet och rönte framgångar under 60- och 70-talet då 
vänsterns grepp om idédebatten var starkt. Under den nyli-
berala era som tog vid under 80- och 90-talet blev klimatet 
sämre för BiS men föreningen fyllde fortfarande en aktiv och 
viktig roll, bland annat genom ett ambitiöst internationellt 
arbete.

I textens avslutning så ställer sig Atlestam undrande om 
framtiden. Under dessa fyrtio år har det inte uppstått någon 
ny stor våg av unga radikala som vill något nytt beklagar 
hon och konstaterar krasst att ”Den nya tidens bibliotekarier 
väntar väl på att vi gamla 68-or ska lämna scenen så att det 
blir tjänster lediga”. Misströstan inför framtiden vilar som en 
skugga över jubileumsboken och var också en hållning som 
förekom i mina samtal med äldre BiS-medlemmar vid den 
tid som boken kom ut. En osäkerhet kring vad som kommer 
att hända, vem som kommer ta över och om föreningen BiS 
helt enkelt kommer att dö sotdöden när de själva inte orkar 
längre?

Nu har tio år gått och det är dags för ett nytt jubileum. BiS 
firar femtio och bara det att jag skriver detta är en bekräftelse 
på att 68-ornas farhågor kom på skam. Det har vuxit ut nya 
grenar på den gamla stammen.

1 Atlestams text ”Fyrtio år i vänsterfil” hittas i jubileumsboken 
En ny förening är nödvändig – BiS 1969–2009 som finns tillgänglig 
på BiS hemsida: https://foreningenbis.com/las-bis-pa-natet/en-ny-fo-
rening-ar-nodvandig-bis-1969-2009/ (kollad 2019-11-04)

The Daring Library
Själv så blev jag engagerad i BiS vid ungefär samma tid som 
fyrtioårsjubileet och släppet av En ny förening är nödvändig. 
Det sammanföll med att jag började jobba i Botkyrka 
kommun som ungdomsbibliotekarie på Alby bibliotek. Bot -
kyrka bibliotek skulle senare visa sig vara något av en plant-
skola för unga vänstersinnade bibliotekarier. Många av 
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dem letade efter utlopp för sitt engagemang och skulle så 
småningom landa i BiS.

En fråga som ledde till diskussioner just då gällde motsätt-
ningen mellan ett biblioteksväsende med fokus på böcker 
och bildning i kontrast till det moderna biblioteket med plats 
för möten och upplevelser. Malmös bibliotekschef Elsebeth 
Tank hade väckt mycket uppmärksamhet genom att lansera 
The Darling Library – en satsning på programverksamhet 
som följdes av omfattande gallringar i mediebeståndet. 
Simpelt beskrivet så tog man ut bokhyllor ur biblioteket och 
ställde upp scener istället. Att gallra mycket böcker är ofta 
kontroversiellt i allmänhetens ögon och så även i detta fall – 
konceptet The Darling Library fick mycket medial uppmärk-
samhet. Även i andra delar av landet hände det saker. Nacka 
bibliotek hade precis börjat sin privatiseringsresa och Diesel-
verkstadens bibliotek lanserades med en retorik som syftade 
till att skapa friktion mot vad som presenterades som föråld-
rade ideal och föreställningar om folkbibliotek.2

För att ge en motbild mot vad som kunde upplevas som 
en snuttifiering av biblioteken, så arrangerade BiS 2010 ett 
seminarium på det årets Bok & biblioteksmässa med temat 
The Daring Library. Beskrivningen av seminariet löd så här:

Är det kärlek som biblioteken behöver eller är det mod? Om 
biblioteken älskas av alla och älskar alla, reduceras de då inte 
till harmlösa distributörer? Kan biblioteken spela en mer 
aktiv roll i samhället, som försvarare av yttrandefriheten och 
kanal för de oppositionellas åsikter och de tystas röst?

Seminariet, vars panel utgjordes av Lena Lundgren, Anina 
Rabe och Göran Greider, blev skarpt kritiserat bland annat 
av dåvarande moderata kulturministern Lena Adelsohn 
Liljeroth: ”Rätt typiskt vänstergnäll om högerns så kallade 
bildningsfientlighet som hörts förr. Kanske inte direkt sådant 
som ger någon ny inspiration”. BBL skrev en negativ rapport 
om seminariet (rubriken var ”Fegt om modiga bibliotek”) 
som refererade till kulturministerns uttalande och illustre-
rade det hela med ett foto på en enorm byst av Lenin för att 
understryka hur mossiga BiS var.3

Men intresser var stort och salen mer än fullsatt. Oavsett 
kritiken mot detta enskilda seminarium så skulle betoningen 
på folkbibliotekens frigörande potential komma attrahera 
nya medlemmar till föreningen. 

Nej tack till privatiseringar
I marknadsföringen av det nyligen avknoppade Diesel-
verkstadens bibliotek så var det biblioteket som det mysiga 
vardagsrummet man ville framhäva. Ett trendigare bibliotek, 
som försåg den urbana medelklassen med den förströelse 
som man efterfrågade, långt ifrån BiS ideal om the Daring 

2 Rennemark, Anna-Karin (2011). Bilder av biblioteket - En 
ideologianalys av debatten omkring privatisering av folkbibliotek. Examens-
arbete i biblioteks- och informationsvetenskap för masterexamen inom 
ABM-masterprogrammet vid Lunds universitet. Lund.

3 Ekström, Åsa (2010). ”Fegt om modiga bibliotek”. Biblioteks-
bladet 2010/8, s. 20.

Library. Och något som har gått som en röd tråd i BiS under 
de här åren är just kampen mot biblioteksprivatiseringar. 

Vid denna tidpunkt hade föreningen engagerat sig i frågan 
om driftsform länge. Exempelvis hade BiS redan 2007 gjort 
en sammanställning av bibliotek med alternativa driftsformer 
över hela Sverige.4

2011 skärptes tonläget ytterligare då föreningens årsmöte 
hölls i Forumbiblioteket i Nacka. Årsmötet sammanföll med 
en entreprenaddebatt i biblioteket, som årsmötesdeltagarna 
lyssnade på och några deltog i. Det som sades under debatten 
var en viktig väckarklocka för föreningen i engagemanget 
mot privatiseringarna. Årsmötet utmärkte sig också genom 
att ett gäng unga biblioteksarbetare verksamma i Botkyrka 
valdes in i styrelsen: Andrea Hofmann, Johanna Dalmalm 
och Peter Björkman.

Varför är det så tyst på biblioteket?

...tystnaden bland offentliganställda [måste] brytas, fler 
måste våga stå upp, organisera sig och ta striden mot de 
ökande klyftorna, den tilltagande orättvisan och den mins-
kande demokratin på snart sagt alla områden, som mark-
nadstänkandet som överideologi leder till.

Givetvis gäller detta även biblioteksvärlden. Alla dessa 
vackra ord om biblioteket som ett värn för yttrandefriheten, 

4 Sammanställningen uppdaterades 2011 och finns tillgänglig 
på BiS hemsida: https://foreningenbis.com/arkiv/bibliotek-med-alternati-
va-driftsformer/ (kollad 2019-10-29)
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en arena för demokratin med uppdrag att motverka klyftor 
och garant för fri och jämlik tillgång till information, inte 
är de trovärdiga om de inte innefattar även biblioteket själv.5

Föreställningen att biblioteksarbetarna är onödigt tysta om 
bibliotekens roll och sina arbetsförhållanden har BiS åter-
kommit till många gånger. Vi har också försökt skapa förut-
sättningar för att detta ska ändras. Under det tidiga 2010-
talet hade föreningen vissa framgångar i sina försök att få de 
biblioteksanställda att börja yttra sig. Jag syftar på de salonger 
som föreningen på Nick Jones förslag började anordna för att 
hålla samtal om bibliotekens vardag. Den första ägde rum 
i november 2010 med tema ”Varför vill du jobba på folk-
bibliotek?”. Ett trettiotal deltagare slöt upp för att diskutera 
frågeställningar som presenterades på förhand genom texter 
publicerade på BiS blogg. Det kändes som att vi mötte ett 
tidigare uppdämt behov. 

Under kommande år skulle dessa salonger fortsätta med 
varierande frekvens. Oftast i Stockholm men inte uteslut-
ande. 2011 ägde en salong rum på Arbetarrörelsens arkiv och 
biblio tek med fokus på bibliotekshistoria och folkbildning. 
Temat var ”Tradition och förnyelse” och det presenterades av 
Per Sundgren från Vänsterpartiet och Mats Myrstener från 
BiS.

Följande år arrangerades inte mindre än tre salonger. En 
salong med temat antirasism ägde rum, återigen på Arbe-
tarrörelsens arkiv och bibliotek. Nino Dawod, platsansvarig 
på Sävja bibliotek i Uppsala, och Nick Jones från BiS skrev 
varsin text som fungerade som utgångspunkt för samtalet. En 
liknande salong ägde rum i Lund och genomfördes i samar-
bete med Plattform Kulturvetenskaper vid Lunds univer-
sitet. Där samtalade Susann Ek från Lindängenbiblioteket 
och Lotta Wogensen från Malmö högskolas bibliotek om 
hur bibliotek kunde arbeta antirasistiskt. I Lund hölls även 
en salong om hbtq och genus på bibliotek, denna gång före-
dragen av Sofie Samuelsson, Hallonbergens bibliotek och 
Eleonor Pavlov från BiS. Ellen Pavlov skulle göra mycket 
inom föreningen för att lyfta frågor om hbtq, normbrytande 
verksamhet och barnlitteratur.

På Fisksätra bibliotek (där BiS kära Barbro Bolonassos 
verkade) ordnades 2013 en salong med rubriken Biblioteks-
makt. Anders Ericson knuten till norska biblioteksföreningen 
och Mikael Böök, biblioteksaktivist från Finland, talade och 
diskuterade med publiken utifrån Mikaels bok Biblioteksak-
tivisten: essäer om makt och bibliotek i informationssamhället 
(2012) och den norska diskussionen om ett vidgat uppdrag 
för folkbiblioteken, som Anders har varit aktiv i.

Salongerna var viktiga för föreningen för att gripa initia-
tivet i biblioteksdebatten, och är fortfarande levande i fören-
ingen, men hålls numera mest i samband med BiS årsmöten.

5 Atlestam Ingrid, ”Varför är det så tyst på biblioteket”. https://
foreningenbis.com/2012/02/27/varfor-ar-det-sa-tyst-pa-biblioteket/ 
(Kollad 2019-10-26)

Bibliotekets och internets universalistiska och 
kosmopolitiska tendens
Digitaliseringens samhällsomvälvande kraft gjorde sig alltmer 
gällande ju längre 2010-talet fortskred. Och biblioteken stod 
tidigt i frontlinjen, med aktiviteter för att främja digital 
delaktighet och lansering av nya digitala medier och tjänster. 
Frågor om format, personlig integritet på nätet, motstånd 
mot de stora datajättarnas monopolposition på marknaden, 
och olika problem och möjligheter med digitala böcker disku-
terades i stor utsträckning inom biblioteksvärlden. Bland den 
yngre generationen av BiS:are fanns det ett stort engagemang 
för dessa frågeställningar, något som snart började avspeglas 
i föreningens ställningstaganden och tidskriften bis innehåll. 

2012 valdes Martin Persson in i BiS styrelse. Runt honom 
och tidskriftens Charlotte Högberg etablerades en kärna av 
data- och informationsintresserade aktivister som kom att 
lyfta många av de här perspektiven och göra signifikanta 
bidrag till tidskriften bis. Föreningens intresse för snarlika 
frågor blev ännu tydligare definierat. Redan bis 4/2012 hade 
tema Det digitala biblioteket, ett nummer vars artiklar hade 
rubriker som ”Räds inte det digitala biblioteket — bädda in!”, 
”E-boken, nutiden och framtiden”, ”Läsfrämjande i det digi-
tala”, ”Projekt Runeberg, pionjärprojekt och ofrivillig ledare 
inom digitalisering av nordisk litteratur” och ”Bibliotekets 
och internets universalistiska och kosmopolitiska tendens”.

Fortfarande hade BiS inom vissa delar av bibliotekssfären 
ett rykte om sig att vara lite konservativa vad gäller digitalise-
ringsfrågor. Men föreningen gjorde nu mycket för att etablera 
sig som en progressiv röst inom fältet. Engagemanget mani-
festerades inte bara genom temanummer och texter utan 
också i föreningens programverksamhet. 2015 arrangerade 
BiS en visning av dokumentärfilmen om internetaktivisten 
Aaron Swartz på Malmö stadsbibliotek med efterföljande 
paneldiskussion om internetpolitik och open access, mode-
rerad av Charlotte Högberg. 

Samma år så släppte bis ytterligare ett nummer som 
undersökte digitala frågor (tema DATA). Charlotte Högberg 
och Martin Persson sammanfattar i inledaren vad som är 
grunden för BiS engagemang i frågorna, då som nu:

Att datortekniken är intimt sammankopplad med de data 
som datorerna har att konstruera, bearbeta, beräkna, samla 
och sprida är ganska självklart. Och de sociala och politiska 
dimensionerna av vårt digitalisera(n)de samhälle rör i allra 
högsta grad både datorer som maskiner och det vi medvetet 
eller omedvetet matar in i dem, våra data. [...] Det är vår 
bestämda uppfattning att vi i vår strävan mot ett solidariskt 
och rättvist samhälle måste motverka den avpolitisering av 
datortekniken som är rådande. Google, övervakning i sociala 
medier, ofri och fri programvara, DRM, tillgång till datorer 
och digital informationskompetens – allt detta är politik. 
Och bibliotekens roll i dessa frågor är definitivt politik.

Även i BiS interna arbete skulle digitaliseringen få konse-
kvenser. Sen 2010 har vi etablerat oss på sociala medier och 
publicerar allt mer material på föreningens hemsida. Idag 
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fattar styrelsen de flesta av sina beslut via e-post eller genom 
möten i digitala mötesrum, vilket skapar en större flexibilitet 
och har löst de logistikproblem som kan uppstå när personer 
från olika delar av landet ska samordna sig för att mötas 
fysiskt. BiS har nu styrelsemedlemmar från Umeå i norr till 
Malmö i söder. 

Internationell solidaritet – Strutsboken i Västsahara
Samtidigt som föreningen utforskade digitala världar så fort-
satte intresset för klassiskt rödmärkt solidaritetsarbete. De 
som har följt BiS vet att föreningen bedrivit flera interna-
tionella solidaritetsprojekt. Det största och längsta bedrevs i 
Sydafrika under åren 1997-2002, men även under 2010-talet 
har föreningen varit väldigt aktiv, främst i Västsahara.

Det började 2001 när författaren Monica Zak gav ut 
boken Pojken som levde med strutsar på Opals förlag. Berät-
telsen är baserad på en sann historia om en tvåårig pojke, 
Hadara, som kom bort från sin familj i en sandstorm i Sahara 
och växte upp i en strutsfamilj. När han var tolv år gammal 
fångades han in och återförenades med sin familj. Hadara är 
död men hans son västsahariern Ahmed Hadara lever och är 
en av de många västsahariska flyktingar, som bor i flykting-
läger i öknen i Algeriet. 

BiS insatser i Västsahara inleddes när Monica Zak frågade 
om föreningen ville hjälpa till med att sprida den arabiska 
översättningen av hennes bok Pojken som levde med strutsar 
i de Västsahariska flyktinglägren. Zaks förslag lät som en 
meningsfull och konkret uppgift för BiS som skred till verket 
med projektansvarig Lena Lundgren i spetsen.

Utöver trycket av 5 000 exemplar av Strutsboken beslu-
tade föreningen dessutom att bekosta en metodhandbok 
avsedd för pedagoger och föräldrar och anställa en biblio-
tekarie som skulle kunna arbeta med barnen, pedagogerna 
och föräldrarna, med läsande, skrivande och berättande. 
Projektet pågick mellan 2010 och 2013.6 

Ny redaktion, samma solidaritet
Av de insatser som BiS gjort de senaste tio åren så känns 
projektet i Västsahara som ett av det mest betydande. I 
samband med att bis gjorde ett temanummer om projektet 
2012 så presenterades också också en ny redaktion. Om 
tidskriften under lång tid hade varit en persons huvudsak-
liga ansvar (redaktören Lennart Wettmark) så pågick arbetet 
under  2010-talet mer kollektivt, med många drivna biblio-
teksarbetare involverade under olika perioder, vilket också 
innebar desto flera kostymbyten.

Den nya redaktionsgrupp som var ansvariga för tema-
numret om Västsahara bestod av  Johanna Dalmalm, Anna 
Hallberg, Andrea Hofmann och mig själv, Tobias Will-
stedt. Lena Lundgren och Lennart Wettmark ingick också i 
gruppen för säkra kontinuiteten, men de skulle snart lämna 
över ansvaret helt till sina yngre kollegor. 

6 Läs mer om Strutsboken och Västsahara i bis 1/2012,  2/2013 
och 2/2014 och Lennart Wettmarks artikel i detta nummer.

En ny redaktion innebar en vitamininjektion för 
tidskriften. Vi valde att satsa på en ny grafisk profil, med 
färgtryck, vilket man under en period valt bort på grund av 
den extra kostnaden. Det visade sig vara en bra satsning – 
under kommande år steg mängden prenumerationer stadigt 
och intresset för bis som tidskrift steg generellt.

BiS och antirasismen

Vi har större problem än vi vill erkänna och Sveriges bibli-
otek är inte förskonade från resten av samhällets problem. 
(Från ledaren i bis 2/2012)

Någon som skulle betyda mycket för tidskriftens utseende 
och framtoning i mitten på 2010-talet var Balsam Karam. 
Genom hennes text- och bildbidrag och framförallt genom 
sitt konstnärliga bildredaktörskap nådde tidskriften nya 
höjder. Hon gjorde sina första bidrag till tidskriften när den 
nya redaktionen tog sig an nästa nummer med det stora temat 
antirasism, ett nummer som både uppmärksammades för de 
vackra nyskapande  illustrationerna och ämnet i sig.

Tanken på att bis skulle göra ett temanummer om 
biblio tek och antirasism uppstod någon gång efter valet 
2010. Det var svårt att förlika sig med bilder på en segerrusig 
Jimmie Åkesson från valnatten. Ett rasistiskt parti hade tagit 
plats i Sveriges riksdag och hade fått en helt ny plattform 
till sitt förfogande. Det var ofrånkomligt att BiS skulle enga-
gera sig i frågorna och 2012 kom från föreningens håll både 
temanummer och flera salonger om ämnet. Under 2010-talet 
skulle frågor om rasism, migration och mångkulturalism 
bli allt mer kontroversiella och bibliotekens roll som öppna 
och inkluderande platser ifrågasättas. BiS återkom till ämnet 
många gånger i många olika former.

New public management och Nackamodellen
BiS hade redan 2007 försökt uppmärksamma det hot priva-
tiseringarna utgjorde mot biblioteken och det blev allt mer 
aktuellt. 2013 upphandlades tre av Nacka kommuns sex folk-
bibliotek av det privata företaget Dieselverkstaden AB. Förut-
sättningar för upphandlingen skapades genom att folkbiblio-
teken fick leverera sina tjänster på en konstruerad marknad 
enligt en New public management (NPM)-modell.

Vi ville lyfta frågan på ett högre plan och för den breda 
vänstern. 2014 arrangerade BiS därför ett seminarium på 
Socialistiskt forum i ABF-huset i Stockholm med fokus på 
privatiseringar och New public management. Representanter 
från föreningen diskuterade privatisering och folkbibliotek 
tillsammans med Marika Lindgren Åsbrink, författare och 
socialdemokratisk ideolog, på en av vänsterns största mötes-
platser.

Många intresserade deltog i seminariet där panelen disku-
terade hur idéer från NPM florerar inom flera kommuners 
biblioteksverksamheter. Som en följd av NPM inom offentlig 
verksamhet uppstår behov av att mäta och jämföra, ”en jakt 
på pinnar”. Den administrativa bördan för de anställda ökar 
och undergräver professionen och tilliten till de yrkesverk-
samma.
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Panelen presenterade hur privatiseringen ökade konkur-
rensen mellan biblioteken i Nacka. En åhörare från publiken 
vittnade om hur de prestationsbaserade anslagen gjorde att 
”smalare” litteratur som inte lånas ut ofta nedprioriterades 
och beslut fattades om att ta bort kommunens bokmagasin. 
Farhågor dryftades inför risken att biblioteken, i jakten på 
bra siffror, går samma öde till mötes som bokhandlarna, där 
fokus ligger på några få storsäljare och böcker har väldigt kort 
livslängd.7 

Diskussionen om New public management och dess 
bak sidor har levt vidare, och där har just Marika Lindgren 
Åsbrink varit en viktig röst inom socialdemokratin.

Kommersialismens negativa verkningar 
Vad gäller kvalitet och räckvidd nådde tidskriften bis någon 
typ av platå 2014-2015. Numret Kommersialismens negativa 
verkningar innehöll några av Balsam Karams mest konst-
närliga illustrationer och inspirerades av det kulturpoli-
tiska mål som infördes 1974 och plockades bort 2009: att 
kulturpolitiken skulle motverka kommersialismens negativa 
verkningar. Redaktionen ville genom numret diskutera hur 
kommersiella krafter allt mer koloniserar offentligt finansie-
rade kulturinstitutioner.

Vi var så förtjusta i frågeställningarna att vi ville göra en 
salong om tidskriftens tema på biblioteket i Kista, som var 
nyrenoverat och omtalat. Stockholms stadsbibliotek (SSB) 
hade godkänt att vi lånade deras lokaler för vårt arrangemang 
och inbjudan till salongen var i princip redo att gå ut när SSB 
backade ur, med hänvisning till sina riktlinjer:

Gällande förfrågan om den öppna delen så ber jag att få 
återkomma. När det gäller öppna mötena så har vi som 
policy att alltid Kulturförvaltningen/SSB ska kunna stå för 
värdskapet. Syftet med det är att värna mångsidighet och 
balans i den offentliga diskursen. I Kista pratar vi snarare 
om samtal än om debatt när vi planerar vår programverk-
samhet och jag behöver lyfta detta med våra producenter.  
(ur mejlkonversation med SSB-representant 2015)

Det blev slutgiltigen ett nej till BiS salong. Programverk-
samhet på biblioteken är ju något som har debatterats en hel 
del sen dess, och för den intresserade kan jag dela med mig av 
vår inbjudan till evenemanget:

1974 års kulturpolitiska mål hade en uppmärksammad 
målsättning om att kulturen skulle motverka kommersi-
alismens negativa verkningar. Detta mål står inte kvar i 
dagens kulturpolitik – till mångas förtret och andras glädje. 
Idag samarbetar biblioteken i allt större utsträckning med 
kommersiella aktörer. Det kan handla om sponsring, att 
biblioteken låter bokhandlare sköta bokinköpen åt dem eller 
att allt från metadata till e-böcker licenseras från kommersi-
ella aktörers databaser. Vad får detta för konsekvenser för det 
oberoende biblioteksväsendet?

7 Johanna Dalmalm har skrivit en mer detaljerad beskrivning av 
seminariet som ni hittar i bis 1/2015 s. 19 under rubriken  ”BiS på Socia-
listiskt forum: ‘En knuten näve i fickan’”.

Ämnet var kanske mer kontroversiellt än vi förstod, men från 
föreningens sida kände vi förvåning över att samtal om ett av 
de kulturpolitiska målen inte föll inom ramen för kunskaps-
förmedling och fri åsiktsbildning.

BiS och folkbildningen
Som kontrast till New public managements krav på effek-
tivitet och kvantifierbara resultat, och samtidens ofta ytliga 
marknadsföringskoncept, återkom BiS ofta till det folkbil-
dande uppdraget. Ett uppdrag som kräver eftertanke, kontext 
och kunskaper och inte är lika lätt att räkna på.

Många medlemmar i föreningen intresserade sig för att 
arbeta med folkbildning konkret, och att åskådliggöra kopp-
lingen mellan folkbibliotek och folkbildning. Jag tänker på 
det arbete som många skribenter och aktivister i föreningen 
ägnar sig åt. Lena Lundgren, Ingrid Atlestam och Mats 
Myrstener har alla bidragit till historieskrivningen om folk-
bildnings- och folkbibliotekspionjärer för att inte tala om de 
reflektioner kring ämnet som ofta förekommer i tidskriften 
bis. Exempel på detta är Atlestams och Myrsteners serier 
om stadsbiblioteken i Göteborg och Stockholm, eller Lena 
Lundgrens insats att dokumentera folkbibliotekspionjären 
Valfrid Palmgrens liv och verk. Palmgrens gärning finns 
nu omskriven i Böcker, bibliotek, bildning: Valfrid Palmgren 
Munch-Petersens liv och verk av Lena Lundgren, Mats Myr s-
tener och Kerstin E. Wallin (2015), och ett arkiv om Palm-
gren finns upprättat av Lundgren på KB (med finansiering av 
Svensk biblioteksförening).

Det ska heller inte glömmas att tidskriften bis alltid har 
gjort plats för recensioner, litteraturvetenskapliga inslag och 
rent skönlitterära texter av mer eller mindre kända författare 
när utrymmet för dylikt har skurits ned av andra redaktioner.

Det arbete som gjordes inom föreningen kom också att 
uppmärksammas. Oscar Olsson-priset i svensk folkbild-
ning utgivet av Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 
gav 2014 ett hedersomnämnande för hedervärda insatser till 
tidskriften bis.8

Engagemang för läsfrämjande i Palestina
BiS letade efter ett nytt internationellt solidaritetsprojekt 
efter att ha avslutat sitt engagemang i Västsahara och skulle 
i mitten av 2010-talet komma att samarbeta med nätverket 
Librarians and archivists with Palestine (LAP) kring aktivi-
teter rörande ockupationen i Palestina.

Ursprungligen var Librarians and Archivists to Pales-
tine en delegation biblioteks- och informationsarbetare som 
under sommaren 2013 möttes i Jerusalem för att under tio 
dagar resa runt i Palestina och Israel. Resedelegationen kom 
att omvandlats till ett permanent solidaritetsnätverk för 

8 Oscarspriset i svensk folkbildning delas ut årligen till en person 
eller förening som särskilt utmärkt sig för ett gott folkbildningsarbete eller 
för att på annat sätt ha verkat i god folkbildningsanda. Syftet med priset är 
att uppmärksamma goda förebilder i folkbildningssammanhang och öka 
medvetenheten om folkbildningens insatser.
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biblio teks- och informationsfrågor i Palestina omdöpt till 
Librarians and archivists with Palestine.9

BiS samarbetade med nätverket på flera sätt, bland annat 
genom det internationella bokcirkelprojektet ”One book, 
many communities” och rapporter om LAP:s verksamhet i 
bis. Genom Elisabet Risberg i LAP kom föreningen i kontakt 
med Yafa Cultural Center (YCC), ett bibliotek och kultur-
center beläget i Balata Refugee Camp, som ligger strax 
utanför Nablus på Västbanken. 2015 framkom det att det 
var en stark önskan från kulturcentrets sida att kunna delta i 
den palestinska nationella läsveckan genom en läsfestival. BiS 
styrelse beslutade att garantera ett bidrag om 30 000 kronor 
till YCC för att möjliggöra detta.

I april 2016 genomförde Yafa Cultural Center (YCC) efter 
bidrag från BiS läsfestivalen för barnen och ungdomarna i 
Balata Refugee Camp. Det var tydligt att läsningens roll för 
att bygga ungdomarnas självkänsla, för identitetsskapande, 
och för att tillvarata och hylla den palestinska litteraturen 
och kulturen var viktiga inslag under festivalen.10

Det öppna biblioteket utmanas
Samtidigt som BiS internationella arbete tog mycket fokus så 
oroade utvecklingen hemma i Sverige. Under 2010-talet hade 
frågor om rasism och främlingsfientlighet tagit allt större 
plats i debatten på ett alltmer negativt sätt. Vi var förfärade 
när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, men idag är ett 
av Sveriges största partier. De är dessutom ett parti som har 
direkt makt över biblioteken i kommuner som Sölvesborg där 

9 Här kan man läsa mer om nätverket: https://librarianswithpa-
lestine.org/ (kollad 2019-10-31)

10 Läs mer om BiS insatser i Palestina i bis 3/4 2016

biblioteksverksamheterna måste anpassa sig efter SD:s reak-
tionära och exkluderande kultursyn.

BiS har ägnat mycket energi till att bevaka frågorna och 
utgöra ett motstånd mot en negativ utveckling. 2013 inledde 
föreningen ett arbete med det som senare skulle bli BiS mani-
fest för det antirasistiska biblioteket11, i vilket det bland annat 
efterfrågades att biblioteken måste göra tydligare ställnings-
tagande mot rasism och diskriminering vad gäller bemö-
tande, representation och urval. 2014 gjorde bis sin första 
granskning av Sverigedemokraterna i artikeln ”Bibliotek i 
folkdräkt” signerad av Trond Sjöström och Petter Zerpe.12 
I samma nummer, med tema Bibliotekspolitik, finns det 
texter om irreguljära flyktingars rätt till biblioteken och ett 
uttalande från styrelsen som syftade till att uppmärksamma 
de fascistiska våldsamheter som började bli väldigt vanliga. 
Vänsteraktivisten Showan Shattak hade precis blivit attack-
erad av högerextremister i Malmö och kämpade för sitt liv.

Tyvärr skulle föreningen behöva göra fler ställningsta-
ganden, som var ganska kontroversiella. 2017 bestämde 
sig Bokmässan i Göteborg för andra året i rad för att låta 
tidningen Nya Tider ställa ut på mässan. Nya Tider var 
kopplad till nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, en grupp 
vars medlemmar ligger bakom både attentat och grova vålds-
brott i Sverige och våra nordiska grannländer. Som konse-
kvens beslutade sig BiS för att inte delta på mässan och 
uppmanade andra att göra likadant. 

11 BiS manifest för det antirasistiska biblioteket går att läsa på BiS 
hemsida: https://foreningenbis.com/arkiv/bis-manifest-for-det-antirasistis-
ka-biblioteket/ (kollad 2019-11-04)

12 Finns att läsa i bis 2/2014
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bis och Biblioteksbladet ryker ihop
Föreningen fick mycket uppmärksamhet för sitt beslut att 
inte delta på Bokmässan, men det ledde indirekt till en 
annan konflikt. I inledningen till 3/2017 beskrev bis redak-
tion ett antal hot mot biblioteken – och i den uppräkningen 
förekom både nazisterna som mobiliserade på Bokmässan 
och privatiseringsivrarna i Nacka. BiS tydliga ställningsta-
gande mot privatiseringarna fick Biblioteksbladets redaktör 
Thord Eriksson att reagera och beskriva föreningen som 
ideologiskt enögda.13 Eriksson menade att man måste vara 
öppensinnad vad gäller driftsformer, en hållning som också 
delades av Biblioteksbladets ägare Svensk biblioteksförening. 
Det som hände sen var att bis redaktion surnade till och 
svarade. Under 2017 skulle frågan kom att debatteras i ett 
antal texter som publicerades i både Biblioteksbladet och bis. 
Tonen var hård – etiketter som ”ohederlig” och ”resistens mot 
forskning” delades frikostigt ut kombattanterna emellan.14

Det slutade inte där. 2018 fick frågan ny kraft igen när 
det nytillträdde centerpartistiska kulturborgarrådet i Stock-
holm, Jonas Naddebo, öppnade för privatisering av delar av 
Stockholms stadsbibliotek. Återigen så stod BiS och Svensk 
biblioteksförening för olika perspektiv. Denna gången enga-
gerades sig fler aktörer, och tack vare ett stort folkligt engage-
mang fick det borgerliga styret snabbt backa från Naddebos 
uttalande. Även Svensk biblioteksförening fick mycket stryk i 
debatten. Ordförande Johanna Hansson, som i en text i DN 
formulerade sin förenings driftsneutrala hållning, hävdade 
att ”debatten om ’privata’ bibliotek är yrvaken och ytlig”. 
Hon poängterade att folkbibliotekens driftsform inte borde 
vara i fokus utan större vikt borde läggas vid att det finns en 
god offentligt finansierad verksamhet. Strängnäs kommuns 
kulturchef, Christer Hermansson, kallade uttalandet för 
”häpnadsväckande infantilt” och ironiserade över att Svensk 
biblioteksförening kanske borde lägga ut sin egen verksamhet 
på entreprenad.15 BiS påpekade i sina inlägg, precis som vi 
brukar, att det finns starka argument för behålla biblioteken i 
offentlig drift, och få eller inga för att privatisera dem.

Nedgång och revitalisering
Parallellt med att föreningen tog strid mot Bokmässan vad 
gäller Nya Tider och Biblioteksbladet/Svensk biblioteksför-
ening vad gäller privatiseringarna så uppstod problem när 
flera nyckelpersoner som varit involverade i styrelsearbetet 
och redaktionsarbetet hade lämnat BiS. I efterhand känns 
det som en avmattning efter en period av stark utveckling för 
just tidskriften och föreningen i stort. Tiden närmast efter 

13 Eriksson, Thord (2017). ”Ideologisk enögdhet är alltid farligt”, 
Biblioteksbladet http://biblioteksbladet.se/redaktionellt/ideologisk-enogd-
het-ar-alltid-skadligt/ 2019-10-20

14 Hela utbytet mellan bis och Biblioteksbladet finns att läsa här: 
https://foreningenbis.com/arkiv/bis-och-biblioteksbladet-debatterar-bibli-
oteksprivatiseringar-2017/ kollad 2019-10-28

15 Ekberg, Robert (2019). Våra sista demokratiska vardagsrum: En 
diskursanalys av folkbiblioteks driftsform i svensk mediedebatt hösten 2018. 
Högskolan i Borås. Borås.

det skulle istället präglas av avtagande aktivitet. BiS tappade 
medlemmar och tidskriften prenumeranter. Ytterligare ett 
bakslag var när Kulturrådet nekade produktionsstöd för bis 
2018, ett stöd som är mycket viktigt för tidskriftens fort-
levnad. 

Det hade varit tråkigt att avsluta den här texten med 
enbart negativa bud men tacksamt nog så bröts den nega-
tiva spiralen. 2018 beslutade årsmötet att föreningen skulle 
fokusera på tidskriften vilket ledde till en revitalisering av bis. 
Likaså beslutade vi på mitt initiativ att komplettera tidskriften 
med ett gratis nyhetsbrev som fick fler att få upp ögonen för 
föreningens arbete. Det året trädde även Ida Holmlund in i 
styrelsen och genom henne engagerades en grupp biblioteks-
arbetare och studenter i Västerbotten som bildade en mycket 
aktiv lokalförening där. På dessa driftiga aktivisters initiativ 
började BiS arbeta utåtriktat i Umeå och vi deltog exempelvis 
i den uppskattade litteraturfestivalen Littfest 2019. Antalet 
prenumeranter och medlemmar började långsamt stiga igen.

I slutet på 2019 när jag skriver den här texten så är fören-
ingen i själva verket i ganska god form. I styrelsen finns nya 
krafter som är redo att ta sig an arbetet att förverkliga BiS 
målsättningar, och vi har en stadig tillväxt av prenumeranter 
och medlemmar.

...och så vidare?
”Biblioteksanställda är ju vana att streta på utan stora omedel-
bara framgångar eller mätbara succéer” konstaterar Ingrid 
Atlestam i sin text ”Fyrtio år i vänsterfil”. Och inte har det 
ändrats sen 2009. Under de senaste tio åren har BiS engagerat 
sig i frågor som privatiseringar och antirasism, samtidigt 
som man försökt hålla liv i den vardagliga diskussionen om 
bibliotek. Föreningens internationella engagemang har fort-
satt och vi har fördjupat oss i diskussioner om folkbildning, 
kommersialism och den offentliga verksamhetens villkor. 
Inga stora framgångar har registrerats men inga avgörande 
nederlag heller.

Vi kan se att världen runtomkring ändrats och det poli-
tiska landskapet ser väldigt annorlunda ut idag än det gjorde 
1969. Socialistiska ideer är just nu under attack från starka 
konservativa och nationalistiska krafter. 1900-talet är över 
och reaktionärt idégods som jag hade hoppats var dött och 
begravet är plötsligt överst på agendan. Digitaliseringen, med 
allt sitt potential, har gödslat kapitalismen och bidragit till 
ett klassamhälle med ännu djupare klyftor mellan grupper 
i samhället. 

Kampen för ett progressivt biblioteksväsende har alltså 
sällan varit mer angeläget. Det kan kännas som att vi som 
slåss för detta ständigt är på reträtt men lyckligtvis är det 
inte hela bilden. Exempelvis kan man glädja sig åt det stora 
antalet unga människor som de senaste tio åren funnit sitt 
engagemang i BiS. Trist gammalt vänstergnäll om bibliote-
kens frigörande potential står sig än.
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Vi riktar blicken framåt!  
En ny generation biblio tekarier 
framtidsspanar
Jubileumsnumret innebär inte bara tillbakablickar på det som BiS har 
gjort genom åren. Vi har så klart även span på de viktigaste områdena 
nu och i framtiden som rör bibliotek. Därför har vi bett två studenter i 
biblioteks- och informationsvetenskap, Tove Völgyi och William Friström 
samt en nyutexad bibliotekarie, Alexandra Wahlström att berätta om vad 
de anser är de mest aktuella frågorna nu.

Enkät: Sofia Berg

Tove Völgyi
Umeå universitet

Vad anser du är den viktigaste biblioteks-
frågan just nu?
Frågor som på olika sätt har med makt och 
jämlikhet att göra: digitala klyftor, lika möj-
lighet för användare att ta del av information 
och kultur i ett segregerat samhälle, föränd-
ringar i hur produktion och spridning av infor-
mation går till som biblioteken måste förhålla 
sig till. 

Om vi blickar framåt 50 år, vilka tror du de 
största utmaningarna för bibliotek är då?
Snabba förändringar när det gäller teknik 
och informationsflöden kommer fortsätta, 
och biblioteken kommer fortsätta att behöva 
förhålla sig till det på något sätt.

Vilket område inom biblioteks- och infor-
mationsvetenskap bör det läggas mer fokus 
på?
Jag har fått en bild av att läsning och kultur 
flyttas allt mer till marginalen inom biblio-
teks- och informationsvetenskapen och utbild-
ningarna. Jag hoppas att det även i framtiden 
kommer ses som centrala delar för biblioteken 
och forskningen.

De senaste tjugo åren har en fjärdedel av 
folkbiblioteken i Sverige lagts ner. Hur tror 

du situationen kommer se ut om ytterligare 
tjugo år?
Det är svårt att säga, eftersom det beror så 
mycket på den politiska utvecklingen i landet. 
Förhoppningsvis kommer biblioteken istället 
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att bli allt viktigare och stärkas, men det beror 
mycket på vad rådande politik vill lägga pengar 
på.

Finns det ett glapp mellan biblioteks- och 
informationsprogram på högskola och 
universitet och hur det sen ser ut i arbets-
livet?
Glappet mellan utbildningen och yrkesprak-
tiken är en fråga som engagerar mig just för 
att jag arbetade på bibliotek innan jag började 
plugga biblioteks- och informationsvetenskap, 
och därför har ett lite annorlunda perspektiv. 
Under utbildningens gång har jag hela tiden 
grunnat på vad skillnaden kommer vara när 
jag fortsätter arbeta efter utbildningen. Det 

är faktiskt inte helt enkelt att sätta fingret på. 
Men i stora drag så tycker jag det viktigaste 
jag får med mig handlar om bibliotekets roll i 
samhället, och informationens roll i samhället. 
Överlag tror jag att man får mest användning av 
utbildningen om man sedan jobbar med verk-
samhetsutveckling eller som chef. Då menar jag 
inte att bibliotekarier inte behöver vara insatta 
i de stora frågorna! Men stora delar av yrkes-
praktiken, som att möta användare i olika situ-
ationer eller köpa in och hantera medier, har 
väldigt liten plats i utbildningen. Den sociala 
biten är definitivt något som man möter först 
i arbetslivet. Jag skulle också önska att peda-
gogik, MIK och digital kompetens var en större 
del av utbildningen. 

William Friström
Södertörns högskola

Vad anser du är den viktigaste biblioteks-
frågan just nu?
Jag vill påstå att frågan om neutraliteten är 
viktig att fånga. Den nya nationella biblio-
teksstrategin talar om biblioteket som neutralt. 
Det här menar jag på är farligt. Att prata om 
neutralitet på det sättet är att konservera 
samhället. Det är ingen politiskt neutral hand-
ling egentligen utan en som stödjer den rådande 
ordningen. Om biblioteken ska kunna ta sina 
uppdrag som bildning, demokrati utveckling, 
ökad jämställdhet med mera på allvar, ja då 
kan vi inte vara neutrala. För att inte nämna 
rådande problem med falska nyheter och 
fördomar. Något bibliotekariekollektiven i sin 
profession absolut måste bekämpa.

Om vi blickar framåt 50 år, vilka tror du de 
största utmaningarna för bibliotek är då?
Jag tycker frågan är enormt svår. Jag känner 
mig direkt otillräckligt kunnig i historia för att 
göra en sådan framåtblick. Jag hoppas att vi vid 
det laget har börjat röra oss mot ett feministiskt, 
antirasistiskt och socialistiskt samhälle. Om så 
är fallet så tror jag utmaningen blir att prioritera 
alla satsningar. ”Ska vi bygga de fem nya bibli-
oteken för det här året utspritt eller fokuserat?” 
skulle till exempel kunna vara en utmaning för 
den tiden.

Vilket område inom biblioteks- och infor-
mationsvetenskap bör det läggas mer fokus 
på?

Jag skulle helt obildat och försiktigt prata om 
den demokratiska poängen med ämnet. Fokus 
borde ligga på vad den kan göra för att flytta 
makten från några få till de många. Vad kan 
vi använda bibliotekens fysiska rum till? Vad 
innebär algoritmerna på nätet för individer 
såväl som samhället ur ett demokratiskt fokus? 
Men om det behövs mer fokus på detta än vad 
som redan finns är svårt att säga då jag inte har 
så mycket att jämföra med.
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Alexandra Wahlström
skolbibliotekarie i Lund

Finns det ett glapp mellan biblioteks- och in  -
formations program på högskola och uni ver-
sitet och hur det sen ser ut i arbetslivet?
Att börja arbeta som skolbibliotekare kan 
ibland kännas som en helt annan sorts biblio-
tekarie än den man studerat till. På skolan är 
bilden av barn och unga så förknippad med den 
som elev att det ibland krockar lite väl mycket 
med de värderingar man tagit till sig under 
utbildningen. Trots att jag är väldigt nöjd med 
hur utbildningen har breddat mina kunskaper 
inom biblioteksområdet så kan jag ibland tänka 
att det finns en poäng med att göra som i de 
nordiska grannländerna där skolbibliotekarie är 
en påbyggnadskurs till lärarprogrammet. Detta 
för att skolbibliotekarie just är så skol- och läro-
fokuserat. Det är ett så mångfacetterat yrke som 
kräver så mycket av en, inte minst att man (med 
rätta) är ute i klasserna och håller i lektioner. 
Men det pedagogiska är ingenting som man 
får med sig i utbildningen och här ser jag ett 
glapp mellan utbildning och arbetsliv. Vi lär oss 
att ta fram information till olika målgrupper 
men inte riktigt hur man bäst förmedlar den. 
Det är visserligen något som gäller för de flesta 
utbildningar – att universitetet bistår med det 
teoretiska och sedan får man omvandla det till 
praktik när man är ute i arbetslivet.

 Jag skulle gärna se att skolbibliotekarie är 

ett yrke som får lyftas ännu mer, Både i utbild-
ningen och på arbetsmarknaden då jag upplever 
att skolbibliotek ofta hamnar i kläm mellan 
olika yrken och förvaltningar, vilket ofta resul-
terar i att man får dra i sina egna frågor och 
föra sina egna kamper. Det märks inte minst nu 
i besparingstider när skolbiblioteken påverkas 
av sparkraven som både ställs från skol- och 
fritidsförvaltning.

De senaste tjugo åren har en fjärdedel av 
folkbiblioteken i Sverige lagts ner. Hur tror 
du situationen kommer se ut om ytterligare 
tjugo år?
Förhoppningsvis så har trenden vänt och vi har 
byggt fler bibliotek. Jag hoppas på att vi satsar 
på ett mer lokalt arbete där fler men mindre 
bibliotek kan samarbeta för att vara på så många 
platser som möjligt så centralt som möjligt. 

Finns det ett glapp mellan biblioteks- och 
informationsprogram på högskola och 
universitet och hur det sen ser ut i arbets-
livet?
Jag kan spekulativt säga att det nog är mer 
tjänstepersons-tankar inom arbetslivet och mer 
ideologiskt och visionärt i studierna. Men jag 
har ingen koll. 

Vilka frågor kring arbetsförhållanden är de 
mest relevanta just nu?
Frågan är egentligen svår för en student att 
svara på men jag tror att arbetstidsförkortning 
är viktig. 30 timmars arbetsvecka skulle nog 
vara bra att börja med. Jag tänker mig även 
att maktfrågan måste på tapeten. Hur mycket 
bestämmer bibliotekarierna gentemot chefer 
och politiker? Maktlöshet på arbetsplatsen 
skapar en dålig miljö och ibland hopplöshet 
inför sitt jobb. För att inte tala om alienationen 
som resultat. Dessutom så får många en känsla 
av att de inte duger när de inte får använda de 
kunskaper de har. När bibliotekariernas expertis 
ignoreras så tror jag absolut att självförtroendet 
sjunker. Tillsammans med att osynliggöras i 
bibliotekslagen så ska vi heller inte få vara med 
och forma våra bibliotek ordentligt? Det är en 
arbetsmiljöfråga. 
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För några dagar sedan fick jag en fjärrlånebeställning från 
National Library of Technology i Prag.  Boken som efterfrågades 
var en diger volym som handlade om olika performancekonstnärer 
och den vägde nästan tre kilo. En beställning med en sådan tung 
bok ställer lätt till det på ett mindre bibliotek. Vaktmästaren 
måste engageras, det ska vägas, mätas och skrivas en extra blankett 
med mera. Men självklart ville jag ju gärna skicka iväg boken, 
och känna att biblioteket som just jag jobbar på är en del i ett 
världsomspännande bibliotekssammanhang. På något sätt känns det 
lite smickrande.  Jag tänker också att högskolan som jag arbetar 
på är en av landets minsta men att biblioteket trots detta har 
speciell litteratur som uppenbarligen lockar låntagare från Europas 
alla hörn. ”Vi finns på kartan.”

Ännu har jag inte besökt biblioteket i Helsingfors men min 
förhoppning är att det kommer att ske inom en ganska snar framtid. 
Biblioteket har, som många vet, redan blivit vida berömt för sin 
innovativa arkitektur och funktionalitet, det är helt enkelt ett 
bibliotek i tiden.  En strid ström av besökare och aktiviteter gör 
det till en populär plats att vallfärda till. Biblioteket i Prag 
spelar onekligen i samma division men som den insiktsfulle läsaren 
säkert redan anar kommer min nästa fråga bli: 

För att vara säker på vart jag skulle skicka lånet kollade 
jag upp biblioteket i fråga och fick då en smärre chock. 
Library of Technolgy i Prag visade sig vara en jättelik 
arkitektonisk sensation som närmast påminner om en enorm 
färgglad rymdstation. (Skickar länken för den som vill titta 
närmare på underverket. https://www.airbnb.se/things-to-do/
places/199245) . När jag bläddrar bland bilderna upptäcker 
jag visserligen att en del hyllor ser ganska tomma ut men 
anar att de med tiden förmodligen kommer fyllas av antingen 
böcker eller annan media och teknik. Bibliotekets arkitektur 
erbjuder en generös möjlighet till utveckling och expansion.  
Här har det inte sparats på något, här har vetenskap och 
kunskap sin givna plats.

När kommer vi att bygga ett stadsbibliotek i Stockholm som 
lever upp till hur ett stort och modernt bibliotek fungerar? 
Ett bibliotek som både bevarar värdefulla samlingar samtidigt 
som det öppnar för nytänkande som svarar mot de behov och krav 
som dagens samhälle ställer.
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Stockholm är en stad som expanderar och bebyggelsen förtätas vilket sker i en rasande fart. Snart består Storstockholm av cirka två miljoner invånare. Men trots detta ser ganska få nya bibliotek dagens ljus. Jag undrar varför? I Europa byggs med jämna mellanrum nya universitetsbibliotek och nationalbibliotek, men inte i Sverige och framför allt inte i Stockholm.

Kulturborgarrådet Jonas Naddebo säger, när det gäller 
biblioteksverksamhet, att han vill effektivisera istället 
för att expandera. En konsekvens av detta som jag tyvärr 
redan märkt är att exempelvis författarbesök och andra 
event på biblioteken blivit allt mer sällsynta. Jag kan 
heller inte förstå varför neddragning av uppskattade 
aktiviteter skulle kunna göra biblioteksverksamheten 
bättre och mer effektiv?

Hur som helst är jag glad över att vara en del i Libris 
biblioteksinfrastruktur och fjärrlånesystem. Misstänker att Jonas Naddebo har ganska begränsad vetskap om vad detta är. 

Och tur är kanske det, för annars skulle han kanske försöka ”effektivisera” även den? För hur ”effektivt” kan det vara att skicka en trekilos bok till Prag?

Röda Lina.

Någonstans läste jag nyligen att en politiker i Stockholms 
stadshus, tror att det var en socialdemokrat, föreslog att hela 

Kulturhuset skulle kunna byggas om till ett enda stort bibliotek 

och bli ett nytt huvudbibliotek och komplement till Asplunds 
världsarv vid Odenplan. Ja varför inte? Som det är nu kommer 
hela Kulturhuset vara stängt i flera år och om bibliotekets ytor 

kommer att öka står ännu skrivet i stjärnorna. Medborgarplatsens 

bibliotek som är det näst största biblioteket i Stockholms 
innerstad är också stängt sedan länge men beräknas öppna nästa 

höst. Hur stor del som kommer att bli bibliotek vet vi ännu inte?
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134 artiklar om Sydafrika!
– BiS internationella arbete
Text: Lennart Wettmark

I den mycket ambitiösa boken Progressive Library Organi-
zations: A Worldwide History från 2015 har den amerikanske 
forskaren Alfred Kagan räknat vilka geografiska områden 
tidskriften bis täckt in fram till 2012. Utöver Sydafrikas 134 
hade Västsahara då fått 22 artiklar. England, Kuba och Tysk-
land hade ägnats något färre. Dessa artiklar i bis ger en bild 
av det praktiska engagemang och det kontaktnät föreningen 
haft den senare delen av sin nu femtioåriga historia.

Sydafrika
Om BiS och Sydafrika kan man läsa i BiS jubileumsskrift 
2009. Kanske tyckte någon då, på 1990-talet, att det blev 
väl mycket Sydafrika i bis. På bekostnad av andra biblio-
teksfrågor? Men det hände så mycket: kontakterna med och 
stödet till Masizame – ett bibliotek i townshipet Lingelihle, 
insamlingar och ansökningar, kontakter och rapporter, det 
nationella skolbiblioteksprojektet tillsammans med progres-
siva sydafrikanska bibliotekarier och det sydafrikanska 
ut  bild  nings departementet, miljonanslag från Sida, utbyte 
mellan sydafrikanska och svenska skolbibliotekarier (åter-
givet i häftet To set the ball rolling, 2002) och 10 000 exem-
plar av Fifteen Innovative Ways with Your Learning Resources 
spridda till 9 000 skolor! Och 1994 hade apartheidregimen 
fallit!

Alldeles har inte Sydafrika försvunnit i bis. I 4/2011 
berättar Karin Sohlgren om Whisky Monama från Soweto 
– en av BiS många kompetenta kontakter – och hennes 
projekt att lära kvinnor att läsa och skriva sin historia. I 
1/2011 konstaterar Ulf Larson utifrån bilder förmedlade av 
en Hammarölärare att Masizame lever!

Västsahara
Efter Sydafrika kom Västsahara. Monica Zak hade tagit 
kontakt med BiS 2009 och frågat om BiS ville starta ett 
projekt som gick ut på att samla in pengar för att översätta 
och trycka en större arabisk upplaga av hennes bok Pojken 
som levde med strutsar. I västsahariska flyktingläger fanns 
25 000 barn, som alltså skulle få läsa en bok som utspelades 
i deras egen miljö och stimuleras att utveckla sitt språk. 
Lena Lundgren blev länken mellan BiS och Monica Zak. En 

handledning trycktes upp och insamlingen gick bra. Snart 
hade halva nödvändiga summan, 100 000 kronor, samlats in 
genom bidrag från enskilda samt större bidrag från Svensk 
Biblioteksförening, Helge Ax:son Johnssons stiftelse och 
Sven Nordqvist. Nästa steg var att anställa en bibliotekarie 
i flyktinglägret. Snabbt åtog sig tio BiS:are att stå för 100 
kronor  i månaden var till bibliotekarielönen under de två år 
som kom att bli aktuella.

Det var ju viktigt att det fanns en infrastruktur som 
kunde hantera projektet på plats. Monica Zak hade utvecklat 
en värdefull kontakt med Gonzalo Moure, en spansk förfat-
tare, som bland annat skrivit en bok om en liten döv pojke 
i det västsahariska flyktinglägret Smara. (Boken finns för 
övrigt översatt till svenska: Karamellens ord.) Kring honom 
finns en hel spansk rörelse med volontärer, bokbussen 
Bubisher, biblio tekarier med engagemang för ett fritt Västsa-
hara. Projektet lever. Det kan man se på dess Facebooksida: 
SAHARA BUBISHER. I bis 1/2012 ges en heltäckande bild 
av Västsaharaprojektet. I nummer 2 förmedlar Monica Zak 
brev från bibliotekarier i lägret. Bachir skriver:

– Jag har råkat nämna att vi ska få böcker på arabiska 
skickade från Sverige. Varje dag kommer det ungdomar hit 
och frågar: Har böckerna kommit än?

2014 avslutas formellt Västsaharaprojektet. Under de följande 
åren kommer ändå glimtar från Västsahara. I 4/2015 återger 
till exempel Monica Zak att Fatima väntade utanför det nya 
biblioteket i flyktinglägret Bojador under två dagar på att det 
skulle öppna. Hon kastade sig över spöksamlingen Den sjung-
ande dödskallen (av Monica Zak).

Sista delen av Västsaharafonden gick till köp av spökböcker 
(Monica Zak) för 20 000 kr samt 20 000 kr för köp av barn-
böcker på arabiska från förlaget Dar-al-Muna. Styrelsen 
beslutade att rikta insamling till biblioteksfrågor/-upp-
byggnad i Palestina. Nytt projekt undersöks genom att prata 
med det nystartade nätverket LAP (Librarians and Archivists 
with Palestine). (BiS verksamhetsberättelse 2014)

Palestina
Situationen i Palestina väcker också känslor och en önskan 
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att göra något. I 1/2007 återger till  exempel Ulf Larson 
och Anna Birgitta Eriksson intryck i var sin artikel. 2008 
överförde så BiS 10 000 kronor ur sin solidaritetsfond till 
Diakonia, vår gamla samarbetspartner i Masizameprojektet 
i Sydafrika. Diakonia stödde Tamerinstitutet i Ramallah och 
våra pengar blev genom Diakonias avtal med Sida förmerat 
till 100 000 till glädje för barnlitteratur åt de palestinska 
barnen. Året efter fick Tamerinstitutet dessutom ALMA-
priset!

På senare år har BiS knutit an till solidaritetsnätverket 
Librarians and Archivists with Palestine (LAP). I bis 3/2014 
ger Elisabet Risberg – en deltagare i en LAP-resa – en utförlig 
redogörelse för historia och nutid med koppling till pales-
tinska bibliotek och böcker. Hon återger till exempel para-
doxen att barnen i Palestina möter fler böcker i översättning av 
västerländska, och i synnerhet svenska, författare än arabiska, 
eftersom hindren är höga när det gäller import av böcker från 
länder som Egypten, Libanon, Jordanien och Syrien. 2016 
kunde BiS garantera 30 000 kronor till en Läsfestival som 
Yafa Cultural Center arrangerade i Balata Refugee Camp på 
Västbanken. I bis 3-4/2016 redovisas bilder från läsfestivalen 
och ett tack till BiS: ”…Yes, the children’s library is the first 
stone to build the center, because we are producing genera-

tions that read, write literature and poetry througout their 
paths…”

Barnens romska bibliotek i Bukarest
Genom kontakt med författaren Gunilla Lundgren har BiS 
de senaste två åren stött det lilla barnbibliotek som Gunilla 
har startat i en fattig stadsdel med romsk befolkning i Buka-
rest. I bis 3/2019 skriver Tilda Maria Forselius om treårsjubi-
leet i april i år. BiS har också gett bidrag till tryckningen av 
bilderboken Glad Påsk!, som Gunilla har skrivit tillsammans 
med romska barn på Rinkeby bibliotek och som har paral-
lelltext på romska och svenska och har illustrerats av Amanda 
Eriksson. Det festliga ”släppet” på Rinkeby bibliotek skildras 
i bis 3/2019.

Kontakter – möten – samverkan
Internationella projekt leder till internationella kontakter. 
När IFLA-mötet 1990 hölls i Älvsjö blev det ett genombrott 
för BiS internationella kontakter. I ISAKs (Isolera Sydafrika 
Kommittén) lokaler förberedde folk från ANC, biblioteka-
rier från progressiva föreningar i USA och Sydafrika tillsam-
mans med BiS-aktivister en demonstration mot Sydafrikas 
närvaro. Kontakterna utvecklades efter det. Så småningom 
tillkom representanter från fler länder: England, Tyskland, 

Skrivövning i skolbiblioteket under Yafa Cultural Centers Läsfestival 2016.
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Österrike. Företrädare för organisationerna möttes i Wien 
och i Washington. Under en tid fungerade en öppen diskus-
sionslista som ett forum och efterträddes så småningom av en 
mindre, sluten lista.

I början av 2000-talet besökte en delegation från BiS Berlin 
ett år och London ett annat. Besöken ledde till flera artiklar i 
bis, utöver våra egna rapporter, då tyska och engelska biblio-
tekarier kom att skriva i bis på vår uppmaning. 2004 var dess-
utom vår Londonvärd Shiraz Durrani vår inbjudna talare på 
vårt traditionella mässeminarium i Göteborg.

Det sydafrikanska skolbiblioteksprojektet sammanförde 
ett sjuttiotal skol- och barnbibliotekarier. Och inspirerade 
under några år skolor och utbildningar i Sydafrika och Sverige 
att mötas. En grupp från BiS utvärderade genom besök Masi-
zameprojektet. Wilson och Thando besökte Sverige. Världen 
blev litet mera gripbar och förståelig. Människor möttes 
ansikte mot ansikte eller via brev, fax, e-post. Perspektiven 
vidgades för alla inblandade.

My experience in Sweden are still very vivid in my mind and 
it feels as if there is no great distance between Sweden and 
South Africa […] I realize that all of us taking part in the 
projekt are in a way pioneering work which can only benefit 
both our countries and we have to keep up the good work. 
(Rose Damon after study tour to Sweden 2001) ur To set the 
ball rolling.
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Om stora och små ”bokrum” mellan  
blånande berg och ute i vida världen

Söker du något särskilt? sa damen i blått. 
Jag söker efter allt, sa jag. 
Då har du kommit rätt, sa hon

(Ulf Stark i antologin En dag om året.)

Det rullande biblioteket mellan Nordvärmlands blå-
nan de berg, det vill säga bokbussen i Torsby kommun, 
belönades i höst med utmärkelsen ”Årets mobila bibliotek” 
av Svensk biblioteksförening, något som givetvis gläder en 
bokmal i det som brukar kallas ”det inre stödområdet.” Med 
glädje och stolthet tas detta glada budskap emot i november-
diset och med tanke på att folkbildning och tillgänglighet är 
så ömsesidigt beroende av varandra för att upprätthålla en 
demokratisk ordning också på kulturens område, så är det 
bara att utbrista HURRA!

Böcker i rörelse, som också skapar en intellektuell och 
känslomässig rörlighet hos läsaren, finns det många exempel 
på. Ett av de mest gripande är det så kallade åsnebiblioteket 
Biblioburro i Colombia, där den entusiastiske Luis Soriano 
med hjälp av sina två bokbärande åsnor Alfa och Beta förser 
landsbygdens folk, främst barnen, med litteratur. Böckerna 
är donerade och förutom barnböcker finns klassiker som 
Shakespeare, Gandhi och Gabriela Mistral med i lasten. 

+

I tider av krig och terror utsätts såväl människor som kulturarv 
och kunskapens källor för attacker. Som det ärevördiga 
Ahmed Baba-biblioteket i Timbuktu, när muslimska funda-
mentalister gav sig på inte bara världsarv som mausoléer och 
helgongravar utan även biblioteket. En framsynt hjälte vid 
namn Abba Alhadi, som hade fungerat som en sorts vaktmäs-
tare för 2 000 böcker och dokument, hade på museichefens 
inrådan fört dessa i säkerhet inför det fruktade angreppet. 
Den 72-årige analfabeten är ännu ett exempel på hur rädd-
ningen mycket väl kan komma underifrån i stället för från 
ovan, med hjälp av nattliga grönsakskärror och en stark vilja!

+

Biblioteket betydde oerhört mycket för att Alexandria i 
Egypten skulle betraktas som ett vetenskapens och lärdomens 
centrum under antiken. Det grundlades ett par århundraden 
före vår tideräkning och lär ha hyst mer än 500 000 papyrus-
rullar, innan moderniteten bringade pergamentets välsignelse 
till världen.

Själva ordet bibliotek har sitt ursprung i grekiskans biblion 
(bok) och theke (rum), något som jag onekligen kommer att 

tänka på inför mötet med den imposanta biblioteksskrapan i 
Guangzhou, gamla Kanton i den koloniala geografin.

I september deltog jag i en poesifestival i Chengdu, som 
ligger i sydvästra Kina och är turistiskt känt för sina panda-
kolonier. Men när jag nu ändå farit så långt i österled kunde 
jag ju inte låta bli att också besöka mångmiljonstaden 
Guangzhou. Ett par goda vänner, konstnärerna LAM och 
Cherry, guidade mig runt i hettan (+37°C) och vi letade oss 
fram till det hypermoderna biblioteket (invigt 2013) med tio 
våningar, varav två under jordytan. Med 100 000 kvadrat-
meter golvyta och 8,4 miljoner böcker förstår man att det 
är en del att hålla ordning på. Olika våningsplan har sin 
speciella inriktning, det finns media- och inspelningsstudior, 
rejäla avdelningar för barnverksamheter och på det inter-
nationella planet kan jag skymta Nils Holgerssons träskor. 
Under markytan ligger den dokumentära avdelningen, med 
en stor utställning runt filmaren Zhanag Mingjing.

+

Ingenting är längre självklart. I stället för folkbildning 
riskerar vi nedläggning av fritt och kritiskt tänkande, när de 
bildningens oaser som biblioteken utgör riskerar att saneras 
bort i kortsynta kommunala besparingar, där lårbenshalsen 
ställs mot lyrikhyllan i budgetsaneringen och kulturdräne-
ringen.

Bengt Berg

Bokbuss och kossor i Värmland. Foto: Ulrika Andersson.
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Det rättvisa biblioteket  
– BiS på Bok & Bibliotek
Under tretton år ordnade BiS välbesökta och uppmärksammade 
seminarier om aktuella frågor under rubriken ”Det rättvisa biblioteket” 
på Bok & Biblioteks-mässan i Göteborg.

Text: Ingrid Atlestam

BiS bland elefanterna
Alltsedan starten har BiS agerat såväl inom som utanför de 
stora organisationerna och arenorna i biblioteksvärlden. BiS 
lanserades och uppmärksammades på SAB:s årsmöte 1969 
och många BiS-are har genom åren varit engagerade och 
är alltjämt i SAB:s, numera SB:s, styrelse, kommittéer och 

projekt. Flera har fått Greta Renborgs och Bengt Hjelm-
qvists pris. Under många år ordnade BiS alternativfester till 
SAB:s festmiddagar. När Bok & Biblioteks-mässan star-
tade 1985 var BiS med. Tack vare goda relationer med de 
två ”mässgeneralerna” hade föreningen under många år såväl 
monter som möjlighet att anordna seminarier. Då mässan 

bis 1/1997. Foto: Martin Persson.
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snabbt konkurrerade ut SAB:s årsmöte som årets händelse i 
biblioteksvärlden blev det i samband med mässan som BiS 
fixade alternativfester under några år. Den senaste var BiS 
40-årsfest. 2009 var även sista året föreningen hade egen 
monter, en jubileumsmonter designad och bemannad av bis 
legendariska illustratör Uffe Larson. Detta beskriver han på 
sitt helt egna sätt i en artikel i bis nummer 3 2009. Läs!

Framtidens bibliotek
På föreningens stormöte i maj 1997 inledde Bibliotek i 
Samhälle, på förslag av Lennart Wettmark, en kampanj 
under mottot Det rättvisa biblioteket – framtidens folkbib-
liotek. Efter rekordåren och den fantastiska expansion de 
inneburit för folkbiblioteken hade nedläggningar, inskränk-
ningar och sparbeting duggat allt tätare. I föreningen ville vi 
då skapa en medvetenhet i biblioteksvärlden om hur och vem 
dessa neddragningar drabbade och hur man skulle kunna 
agera för att bibliotek fortfarande skulle vara ”från var och en 
efter förmåga och till var och en efter behov”. Så här beskrevs 
läget i en inledande artikel i bis nummer 1 1997: 

Det geniala i de moderna folkbiblioteken, det som har gjort 
dem till en självklar samhällsinstitution i den rivningshotade 
”svenska modellen”, är den folkhemska klasskompromissen. 
Det innebär att folkbiblioteken lyckats förena och balansera 
sina tre skilda historiska rötter inom kyrkan, borgerligheten 
och folkrörelserna. I en expanderande ekonomi har detta 
inte varit speciellt problematiskt, man har haft möjlighet att 
tillfredsställa kraven från de olika grupperna. […] Nu när 
man sedan flera år demonterar detta folkhemska biblioteks-
bygge kan det vara skäl att tänka efter vilka bitar som väljs 
bort. Tar man någon av grundstenarna kan byggnaden börja 
vackla eller rent av raseras. Bland det som många valt att ta 
bort är arbetsplatsbibliotek, sjukhusbibliotek, skolbibliotek, 
andra är institutionsbibliotek och bokbussar. Många har 
valt att minska inköpen av barnböcker, böcker på invand-
rarspråk och prenumerationer, medan det satsades på cd, IT 
och video.

[…]
Dagens ideologiska läge med krav på marknadsanpass-

ning, brukarmedverkan och individualism kan leda till att 
skrivna målsättningar, såväl lokala som nationella och Unes-
comanifestets, kommer i andra hand. Detta är givetvis en 
möjlig utveckling för folkbiblioteken. Men i så fall ska det 
finnas politiska beslut om denna förändring av den grund-
läggande ideologin.

[…]
I föreningen Bibliotek i Samhälle ser vi det som angeläget 

att vitalisera debatten om folkbibliotekens målsättning och 
hur den kan förverkligas i dagens politiska situation. Som ett 
sätt att göra detta har vi valt att formulera vad vi inom fören-
ingen menar med Det rättvisa biblioteket – framtidens folk-
bibliotek, biblioteket som fullföljer den ursprungliga tanken 
att överbrygga klyftor vad gäller information, kunskap och 
kultur.

Med utgångspunkt från detta manifest, som publiceras 
härintill ämnar Bibliotek i Samhälle i eventuellt samarbete 
med andra organisationer med samma ideologiska inrikt-
ning varje år utse Det rättvisa biblioteket. Syftet är att dra 

uppmärksamheten till exempel och möjligheter vad gäller 
förverkligandet av den mångfacetterade verksamhet som är 
nödvändig för att ett folkbibliotek ska bidraga till ett jämli-
kare samhälle.

[…]
Många gånger, på åtskilliga bibliotekskonferenser, har 

man hört olika gurus från det privata näringslivet säga att 
folkbibliotekens problem är att man inte renodlar sin ”före-
tagsidé” utan envisas med att tro sig kunna ”göra allt för alla”.

Vad dessa kritiker inte förstått är att biblioteken inte har 
någon brist på ”kunder” och att detta beror just på den 
geniala ”affärsidén” att göra så mycket som möjligt för så 
många som möjligt utifrån en klar målsättning vad gäller 
inriktning och kvalité. Risken med de kraftiga nedskärning-
arna i dagens biblioteksverksamhet är att de görs så att ett 
visst bibliotek felaktigt uppfattas inte längre vara till för alla, 
utan för en viss grupp och därmed får en segregerande istället 
för integrerande effekt. […]

Populära seminarier
Kampanjen innebar stormöten, mellanmöten och så gott 
som årliga seminarier på Bok & Bibliotek 1998 – 2012 
inalles tretton stycken. Dessa rättviseseminarier hade olika 
underrubriker, som till exempel Urval eller censur, Männens 
biblio tek en kvinnosak, GATS – ett hot mot biblioteken, 
Folkbiblioteken 200 år och sedan?, The Daring Library, 
Bibliotek – en privatsak?. Lena Lundgren var samtalsledare 
vid de flesta seminarierna och undertecknad paneldelta-
gare vid något färre. Övriga deltagare var forskare, politiker, 
författare, journalister, aktivister och bibliotekarier med skif-
tande erfarenheter och som förväntades ha skarpa åsikter och 
insikter om folkbibliotekets roll i samhället. Bland dessa kan 
nämnas Marianne Steinsaphir, Siv Hågård, Marita Ulvskog, 
Pelle Andersson, Lars-Åke Augustsson, Per Sundgren, Göran 
Greider, Annina Rabe, Jan Ristarp och Sven-Erik Liedman.

Seminarierna blev mycket välbesökta och omskriva. Något 
var så populärt att alla inte fick plats. Många av inlednings-
anförandena publicerades i efterhand i bis. Liksom andra 
artiklar kring seminariernas tema. Läs! Flera av seminarierna 
finns också inspelade på band. Tidskriften publicerade också 
två ”test” med dilemmafrågor utifrån manifestet.1 Dessa test 
spreds även som flygblad vid seminarierna och användes som 
diskussionsunderlag på personalmöten i flera bibliotek.

Kampen går vidare
När man nu tjugo år senare tar del av vad som sades på 
seminarierna slås man av att det mesta som framfördes fort-
farande är aktuellt, och att mycket av det man befarade 
och ville motverka tyvärr har besannats, såsom de ökande 
klyftorna, privatisering, marknadsanpassning och fortsatta 
nedskärningar av biblioteksverksamheten. Annat har dess-
bättre under senare år tagit en mer positiv vändning. BiS 
bidrog säkert till att sätta dagordningen och få en del stenar i 
rullning. Framförallt gäller detta folkbibliotekens grundläg-
gande roll i och förutsättning för demokratin. Under semi-

1 Exempel finns på BiS webbplats.
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nariet år 2000 bjöd Marita Ulvskog, då kulturminister, och 
Pelle Andersson, författare, journalist, aktiv i Ordfront, över 
varandra om hur viktiga biblioteken och folkbildningen är 
för demokratin. På det seminariet, då vi bara något år tidi-
gare äntligen fått en bibliotekslag, lovade Marita Ulvskog en 
skärpt lag och sade sig också kunna tänka sig att förstatliga 
folkbiblioteken men såg ingen möjlighet att få politiskt stöd 
för detta. BiS drev då sedan länge att bibliotekslagen skulle 
vara normerande och att mediaflödet skulle finansieras med 
statliga medel och villkoras till kommunerna. Detta för att få 
en mer jämlik biblioteksstandard. Dit har vi ännu långt kvar 
men kanske kan Nationella biblioteksstrategin bli ett litet 
myrsteg på vägen. Men trots BiS envisa och fortsatta kamp 
mot GATS och bibliotek på entreprenad finns nog risken 
kvar att demokratin frånhänder sig makten över Demokra-
tins skattkammare om till exempel någon utländsk media-
koncern köper Axiell, som ju nu driver tre bibliotek i Nacka.

Andra frågor som seminarierna aktualiserade var nöd -
vändig heten av att biblioteken jobbar mer läsfrämjande, 
uppsökande och folkbildande istället för att bli mer och mer 
marknadsanpassade och statistikjagande. Visst har det väl 
nu börjat hända en del bra saker inom dessa områden också. 
Men först blev det mycket värre för att nu sakta och osäkert 
bli bättre.

Vad gör vi med internet, kamrater?
En fråga under utveckling som man kan följa genom de 
första seminarierna och i bis under de här åren är datorernas 
och internets intåg på biblioteken. Seminariet år 2001 är 
mest fokuserat på detta. Frågan är om bibliotekets grundläg-
gande uppdrag förändras genom internet och om det i så fall 
inte bör vara ett politiskt beslut. Ska biblioteken fungera som 
medborgarkontor, post, bank och marknadsplats? Nu idag är 
det bara att konstatera att internet helt förändrat bibliotekets 
vardag och bibliotekarierollen på ett sätt som vi då knap-
past kunde föreställa oss då. Genom internet kan biblioteket 
erbjuda fantastiska möjligheter och göra det tillgängligt för 
alla och detta är enligt nu gällande bibliotekslag bibliote-
kets uppdrag. Så till folkbibliotekets uppdrag att överbrygga 
sociala, geografiska och kunskapsklyftor kommer nu även 
den digitala klyftan. Men några nya resurser till det utökade 
uppdraget har man knappast fått.

En annan del av debatten om internet handlade om urval. 
Hur hantera att allt det som aldrig skulle ha köpts i tryckt 
form såsom rasistiskt och pornografiskt material? Det fanns 
en diskussion om filter men det ansågs inte fungera och vara 
principiellt fel. Men nu är det väl en del skolor och kommuner 
som har det? Diskussionen mynnade ut i att man kan ha 
skrivna regler och att det är bibliotekets uppgift att lyfta 
fram allt bra som finns på nätet, däribland betaldatabaser. 
Idag har Göteborgs Stadsbibliotek sagt upp både Mediear-
kivet och A-sök i jakten på statistik och kronor, så mycket 
var de tydligen inte värda, alla ord om jämlik tillgång, säkra 
källor och informationskompetens. Tänk alla dessa länklistor 
vi jobbade med under många år!

Sten Henriksson, forskare inom informationsvetenskap, 
fick till sist på seminariet 2001 frågan om internets framtid. 
Genom att berätta om hur de som informationsexperter och 
användare av internet för bara ett decennium sedan inte anat 
internets kommersiella genombrott förklarade han, att den 
frågan åtog han sig inte att svara på. Det var nog klokt, för 
vem kunde ana att snart skulle en smartphone vara i var mans 
hand och biblioteken utrustade med wifi? Samtidigt har inget 
hänt insåg jag, då jag på årets bokmässa hörde om ett nytt 
forskningsprojekt om folkbibliotek och internet. Det kändes 
som att förflyttas tjugo år bakåt i tiden, samma diskussioner, 
problem och frågor kring internet på bibliotek. Filter, regler 
eller fritt fram? Nu ska man ta reda på hur biblioteken till 
vardags i praktiken hanterar detta och hur det förhåller sig 
till JO:s utslag att biblioteken inte kan vägra inköp med 
hänvisning till värderingar. Det hela ska leda till förslag om 
”best practice” och en kurs på Digiteket. Lycka till med att 
lösa folkbiblioteket eviga fråga om urval och syfte!

Mot bistrare tider
Är det någon idé med bibliotek? var rubriken för ett av dessa 
tretton seminarier. Att idén är att bidra till och vara en förut-
sättning för rättvisa och demokrati har alltid varit själva 
grunden för BiS arbete och diskussionerna har hela tiden 
handlat om hur man försvarar och vidareutvecklar biblio-
teksverksamheten utifrån denna grund och fyller den med 
ett relevant innehåll. BiS-are, såväl enskilda som represente-
rande föreningen, finns alltid med på mässan även efter att 
föreningen inte längre har ekonomi att delta. Så deltog Lena 
Lundgren som föreningens representant i ett seminarium 
anordnat av BHS, i vilket hela BiS verksamhet under 50 år 
ifrågasattes och sades vara ett hot mot demokratin. Mer om 
detta på annan plats i detta nummer.

Slutsatsen är utan tvekan att BiS behövs minst 50 år till!

Illustration: Ulf Larsson, bis 21–22, 1973
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BiS seminarier på Bokmässan 1998–2012 
(Hämtade från Kagan, A. (2015). Progressive library 
organizations: a worldwide history. Jefferson: McFar-
land & Company.)

1998 – Det rättvisa biblioteket 
Lars-Åke Augustsson, Jan Ristarp, Ingrid Atlestam, 
Lena Lundgren

1999 – Folkbiblioteket 200 år och sedan 
Siv Hågård, Ola Gustavsson, Marianne Steinsaphir, 
Ingrid Atlestam 

2000 – Ingen frågar varför Jeppe inte läser 
Pelle Andersson, Marita Ulvskog, Ingrid Atlestam, 
Lena Lundgren 

2001 – Urval eller censur? 
Barbro Borg, Sten Henriksson, Ingrid Atlestam, 
Lena Lundgren 

2002 – GATS-avtalet och hotet mot biblioteken  
Lars-Olof Karlsson, Attac Göteborg, Kjell Nilsson, 
Lena Lundgren 

2003 – Männens biblioteken—en kvinnosak  
Lisbeth Stenberg, Bosse Jonsson, Ingrid Atlestam, 
Lena Lundgren 

2004 – Struggle to Ensure Equal Library Rights 
to All, A Challenge to Libraries.  
Shiraz Durrani, intro: Lennart Wettmark 

2006 – Vi betalar inte—ännu!  
Frode Bakken, Britt-Marie Häggström, Kjell Nilsson 

2007 – Bibliotek—en privatsak? 
Stefan Carlén, Barbro Borg, Barbro Bolonassos, 
Lena Lundgren 

2008 – Är det någon idé med folkbiblioteket?  
Larls Sewillius Berg, Sven-Erik Liedman, Ulla 
Forsén 

2009 – 40 år i vänsterfil—och sen då?  
Ingrid Atlestam, Sara Fältskog Eldros, Lennart 
Wettmark, Lena Lundgren 

2010 – The Daring Library. Varför är det så tyst 
på biblioteken? 
Annina Rabe, Göran Greider, Lena Lundgren 

2012 – Folkbiblioteket—ett störtat pelarhelgon? 
Mats Myrstener and Joachim Hansson,  
moderator: Anette Eliasson

DET RÄTTVISA 
BIBLIOTEKET

– framtidens folkbibliotek –
Föreningen BiS, 1997

Det rättvisa biblioteket:
 – för en kamp för boken och läsandet.
 – arbetar för en fri och jämlik tillgång på informa-

tion.
 – uppmuntrar kreativitet och nytänkande.
 – spelar en aktiv roll i lokalsamhället
 – syftar till ett solidariskt samhälle

Vilket innebär att biblioteket:
 – stödjer allt seriöst kunskapssökande
 – stödjer och bedriver läsfrämjande arbete
 – stödjer, ger rum för och är en del av det lokala 

kulturlivet
 – motverkar kunskapsklyftor genom uppsökande 

och utåtriktat arbete
 – motverkar kommersialismens negativa verk-

ningar genom ett brett och alternativt mediaurval
 – motverkar segregation genom att erbjuda ett 

utbud och en miljö som är välkomnande och 
attraktiv för alla

Det rättvisa biblioteket är
 – rättvist mot historien genom att tillgängliggöra 

kulturarvet, inklusive den lokala historien, i bred 
mening

 – rättvist mot omvärlden genom att lyfta fram 
den kulturella mångfalden och alternativ till det 
förhärskande nyhetsutbudet

 – rättvist mot framtiden genom att stödja nya 
kulturella uttryck, nya  generationers och grup-
pers behov, önskemål och skapande

Folkbiblioteket
är allas gemensamma kollektiva minne och kultu-

rella vardagsrum med världsvid utsikt. Vilket innebär 
att folkbiblioteket är en nödvändighet i och förut-
sättning för, ett öppet, demokratiskt och jämlikt 
samhälle.
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I huvet på en gammal bis-redaktör
Lennart Wettmark gick med i BiS i början av 70-talet, och har jobbat 
under många år med tidskriften bis, både i redaktionsgrupper och som 
”ensamredaktör”. Vi bad Lennart tänka tillbaka på de många åren i 
tidskriftens tjänst. 

Text: Lennart Wettmark  
Frågeinspiratör: Martin Persson

Nu har du varit före detta redaktör för bis i sju år. Hur 
känns det?
Bra faktiskt. Ibland blir jag litet bekymrad över att jag så 
snabbt växlat över till andra engagemang. Det känns litet 
trolöst på nåt sätt. Jag hade ju ändå varit medlem sen 1970. 
Och aktiv från 1972 när jag började på Bibliotekshögskolan.

Hur då menar du?
Men borde jag inte som några andra gamla BiS-kamrater som 
pensionär stannat kvar och bidragit mer? Som Lena, Ingrid 
och Mats. Inte bara betalat medlemsavgiften.

Ja, varför gjorde du inte det?
Det var ju så kul och passande att det just när jag var på väg 
att lämna yrkeslivet, så fanns det en ny generation bibliote-
karier som var beredda på att ta över redaktionen. Det var 
säkert bra för bis. När man inte längre är yrkesverksam så 
lever man på avstånd från biblioteksvärlden. Det är ofrån-
komligt. Åtminstone var det så för mig…

Ja, du var ju gymnasiebibliotekarie. Då var du väl redan 
litet utanför?
Jo, det är sant. Men arbetet i BiS och med tidningen knöt 
mig ju till folkbibliotekssverige. För att inte tala om hela det 
sociala sammanhang jag blev del av under 50 år – och i viss 
mån fortfarande är! Det sociala har betytt mycket för att bis 
levt vidare.

Var det inte litet speciellt att vara ensamredaktör i 13 år?
Jag var ju ensam om att sitta framför datorn och samman-
ställa tidningen i mitt InDesignprogram. Men många försåg 
mig med material; aktiva BiS-are framförallt förstås. (Det är 
påfallande hur många skrivkunniga och villiga bibliotekarier 
det finns.) Kanske gjorde jag en dygd av nödvändigheten men 
jag gillade att arbeta från ”ax till kaka”. Man kunde sätta sig 
ner närsomhelst och arbeta. Planera numret, ta kontakter och 
så vidare, ända till sista momentet när den tryckta tidningen 
stod på en pall på gården och det blev en familjeangelägenhet 
att klistra adressetiketter och sen åka till postterminalen 

med hela sändningen. Mina barn blev bekanta med Sveriges 
geografi genom att klistra adressetiketter under många år.

Så var det inte förr?
Nej. Före datoriseringen kunde man ju samlas en hel lokal-
grupp en söndag. Lägga ut mallarna och sen skriva, klippa, 
gnugga rubriker och klistra in artiklar som man kanske skrivit 
själv eller ”beställt”. Det var ju en sån bra uppgift för att hålla 
ihop en lokalgrupp. Alla kunde bidra väldigt handfast. Sedan 
utvecklades mellanformer. Men att jag tog över redaktör-
skapet var nog inte som ett alternativ till grupparbetet eller 
de ambulerande redaktionerna, utan för att tidningen skulle 
fortsätta komma ut fyra gånger om året.

Omslag bis 3/2001.
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Det här hände på 90-talet?
Ja, det blev litet glesare i BiS med tiden. Man kunde läsa 
hur redaktionerna hade problem med den nya tekniken – 
”…sedvanligt teknologiskt värkarbete”. ”Vi har fått oroliga 
förfrågningar om bis slutat utkomma … vi är väldigt förse-
nade och ber om ursäkt”, kunde man läsa i ingresser 1995 och 
1996. Sen gick det några år med olika redaktörer innan jag 
blev ensamredaktör.

Kändes det tungt?
Nej, det har jag inget minne av. Man fick ju dessutom texterna 
som regel digitalt. Och det var inte svårt att få hjälp. En del 
ville skriva artiklar och andra tyckte det var kul att översätta 
engelska, tyska eller spanska bidrag. Och det var ju ett väldigt 
kreativt arbete, att skriva och att skapa en tidning.

Det var lätt att få material till tidningen?
Ja, absolut. Många författare och illustratörer gillar BiS (och 
bibliotek) och tackade sällan nej. Trots att vi bara undan-
tagsvis kunde betala. Det damp ner brev/e-post från kända 
och okända. En del kontaktade vi förstås själva. Naomi Klein 
och Henning Mankell, till exempel, nådde vi genom agenter, 
som gav klartecken att använda texter. Äldre skribenter 
fann ett forum i bis. Bengt Nerman, till exempel, och Greta 
Renborg rapporterade i bis från Bok- och Biblioteksmässan 
under flera år:

BBL sparkade ju ut mig och ni tog emot mig med värme. Det 
är väldigt roligt att skriva för bis. Där får jag svängrum. Och 
jag vet att många läser mitt reportage från mässan… Att få 

sammanfatta något, tvingas att skriva något allmängiltigt, 
håller mig vid liv. (ur brev från Greta Renborg 2004, året 
innan hon gick bort)

”Biblioteksdebatt från vänster” kan man fortfarande läsa 
på bis omslag
bis kom ju ut så sällan att man aktivt fick försöka få svar 
– gärna i samma nummer. För att leva upp till omslagets 
proklamation. Under 90-talet dominerade Sydafrika, men 
mer som reportage och rapporter. Om Kuba blev det däremot 
en animerad diskussion i bis.

Vad gällde det?
I förlängningen av Sydafrikaengagemanget växte det fram 
kontakter och samarbete med systerorganisationer till BiS i 
en rad länder. En sektion inom ALA bjöd in fem progressiva 
biblioteksorganisationer till Washington 1998. I november 
2000 sågs vi så en helg i Wien. En del av det mötet handlade 
om de så kallade oberoende biblioteken på Kuba, om USA:s 
roll och blockad, men också om bristen på yttrandefrihet och 
demokrati. Meningarna var delade. Jag uppmanades av en av 
de amerikanska bibliotekarierna att skriva ihop ett förslag till 
kompromissuttalande, som antogs nästa dag och sen lades 
ut på den internationella diskussionslistan. Det blev en lång 
diskussion där, återgiven bland annat i bis 4/2000. Till slut 
översvämmades listan av exilkubanska inlägg och den tyske 
bibliotekarien från AKRIBIE som höll i listan tappade sugen 
och stängde ner hela listan. Men diskussionen i bis fortsatte 
flera år.

Omslag bis 4/2001.

Illustration: Ulf Larsson, bis 2/1990.



32  — BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 4 2019

Det verkar ju spännande …
Ja, det var det som var så bra, det där samspelet mellan 
tidningsnumren och nätverket. BiS blev medvetet om en del 
frågor ganska tidigt. Jag tänker till exempel på förslaget till 
nytt avtal kring internationell handel med tjänster (GATS) 
som verkade öppna för att utländska företag skulle kunna 
etablera bibliotek/informationstjänster och kräva samma stöd 
från samhället som de vanliga biblioteken. Den kanadensiska 
bibliotekarien Fiona Hunt hade skrivit i bis redan 1998 och 
slagit larm. Tre nummer av bis 2001 hade sen artiklar i ämnet. 
Och på Bok- och Bibliotek 2002 ordnade BiS ett seminarium 
i ämnet. bis hade, till skillnad från Attac, lyckats få ut både 
kulturminister Ulvskog och handelsminister Pagrotsky på 
banan och de skrev i bis och lovade att hålla mot. De fick 
svar i numret efter (1/2002) av Lasse Karlsson från Attac och 
Fiona Hunt, som fått ministrarnas svar översatta.

Säg något som du särskilt gillade med redaktörsjobbet?
Det var kul att komma på artikelserier: ”Bibliotekarie i 
samhället”, där pensionerade bibliotekarier beskrev sitt 
yrkesliv, ”Tre frågor”, som var en bra form för att få koncen-
trerade svar från aktivister i en rad länder, ”Litteraturbi-
lagan” en fyrsidig folder inhäftad mitt i tidningen. Där skrev 
biblio tek eller folk med specialkunskaper kommenterat kring 
aktuella ämnen. Och som sagt folk ställde gärna upp för den 
goda saken.

Du måste medge att bis fått ett mera professionellt utse-
ende på senare år!
Absolut! Jag är ju en produkt av bulletinepoken. Och amatör. 
Innehållet var trots allt det primära. Efter några år hade vi 
råd att använda en färg. Det kändes flott. Den placerade 
jag ut litet här och var i tidningen. Jag fyllde sidorna med 
text, men försökte också lätta upp det kompakta med bilder/
foton. Det var roligt att beställa bilder. Ibland fick vi betala 
en rimlig summa till mera etablerade konstnärer (till exempel 
Christer Themptander, Emma Hanquist, holländska Ingrid 
Godon och en spansk illustratör, Arnal Ballester). Men de 
flesta bidrog utan ersättning. Främst alla tiders bis-illustratör 
förstås, Ulf Larson. Men han var ju en av oss. På min gymna-
sieskola fick jag ibland tips på duktiga elever av bildlärare. 
Och det var många andra!

Om du jämför innehållet i bis nu och då?
Jag är imponerad av tidningen! Och hoppfull om bis framtid. 
Många välskrivna artiklar och recensioner. Bredd. Källhän-
visningar efter artiklar. På min tid var nog bis mera vildvuxen 
– på gott och ont.

Trots att mycket finns på nätet så är det en annan tyngd 
i att ge ut en tidning, som fördjupar diskussionen på nätet. 
Och markerar en mera fysisk närvaro. Men BiS har väl aldrig 
haft så många kanaler att föra ut bibliotek-i-samhälle-frågor 
som nu: Twitter, Facebook, nyhetsbrev. Hoppas alla kan leva 
sida vid sida med tidningen och befrukta den!Ett tidigare 50-årsjubileum i BiS historia, det femtionde numret av tidskriften 

bis, 3/1979. Foto: Martin Persson.

Tryckillustration från det allra första numret av bis, 1/1969. 
Illustration: Ulf Larsson.
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Barnbiblioteken måste få ta plats!
Hur kan barnbiblioteken stärkas? Forskare, utvecklingsledare och 
bibliotekschefer svarar. Barnbiblioteken måste få sin rättmätiga andel av 
satsningarna när kulturministern lägger fram sitt förslag till en nationell 
biblioteksstrategi för riksdagen.

Text: Lena Lundgren 
Illustration: Eleonor Pavlov

Barnbiblioteken har behandlats mycket njuggt i det 
slutgiltiga förslaget till nationell biblioteksstrategi, Demo-
kratins skattkammare. Det speglar ett torftigt förarbete. Av 
alla de rapporter, dialogmöten, föredragningar, samråd och 
diskussioner, som arbetsgruppen för en nationell biblioteks-
strategi initierade och redovisade, och som utgör grund-
materialet för förslaget, handlade bara en direkt om barn-
bibliotek. Den studien genomfördes och publicerades i sista 
stund och var mycket bristfällig. I remissvar, under föredrag-
ningar och möten hade ändå barnbibliotekarier, biblioteks-
chefer och forskare påpekat, att eftersom barnverksamheten 
på de flesta folkbibliotek utgör hälften av verksamheten så 
måste barnen få sitt eget avsnitt med strategiska förslag som 
kan föra utvecklingen framåt.

Införandet av FN:s barnkonvention som svensk lag 2020 
understryker behovet av en genomtänkt satsning på barn-
biblioteken. (Skolbiblioteken har fått stor uppmärksamhet 
i utredningen och får förhoppningsvis del av de strategiska 
satsningarna.) Frågan är om den sista remissrundan, den till 
kulturdepartementet, kommer att medföra att den nationella 
strategin, i sin slutgiltiga form, tar ett mera resolut grepp om 
verksamheten för barn och unga?

Vad anser spetskompetensen?
Rapporten Biblioteken behöver barnen – behöver barnen bibli-
oteken? kom alltså inte med något intressant material som 
kunde föra diskussionen framåt. Jag ska emellertid inte gå 
in på den här. I stället ska jag redovisa en enkät som jag nu, 
inför arbetet med bis jubileumsnummer och för att få fram 
mera välgrundade synpunkter, har riktat direkt till ett antal 
personer som är betydelsefulla för barnbibliotekens utveck-
ling. En liknande, men mera genomarbetad, kunde ha 
ge  nom förts av arbetsgruppen. Det är en blygsam undersök-
ning, som dock pekar ut några viktiga strategiska huvudspår.

Frågorna som jag ställde till utvecklingsledarna vid läns/
regionbiblioteken samt några forskare och bibliotekarier, 
totalt 33 personer, var: Vad tycker ni behöver göras på natio-
nell nivå för att stärka och utveckla barnbiblioteken? Vilket 

uppdrag tycker ni ska ges till KB gällande barnverksamheten 
om och när KB kommer att få ”ett tydligare uppdrag att stödja 
hela biblioteksväsendet” (s. 32 i förslaget)? Jag bad om korta 
reflektioner utifrån respondenternas uppdrag och erfaren-
heter. Svar kom in från 12 personer, vilket jag betraktar som 
bra, med tanke på det informella sammanhanget. (Ett stort 
tack för svaren!) Jag redovisar de förslag som handlar om den 
nationella nivån och sammanfattar dem under några huvud-
punkter. Mina egna reflektioner avslutar artikeln.

Utökad och bättre utbildning och fortbildning
Behovet av utbildning och fortbildning om verksamhet med 
barn och unga med inriktning på bibliotekens utmaningar 
är den fråga som flest lyfter fram. Större betoning på delak-
tighet, nätverkande, litteraturpedagogik och tillgänglighet 
inom grundutbildningen nämns, liksom bättre samhälls-
orientering, där de tidigare fältstudierna på lokala bibliotek 
efterlyses.

Fortbildning för barnbibliotekarier behövs om metodut-
veckling med fördjupning framförallt i delaktighet och 
barns litteraciteter i bred mening. En utvidgning av Bokstart 
kräver särskild fortbildning för att syftet med satsningen ska 
kunna uppnås. Samtal som metod, både med barn och deras 
vuxna, är ett viktigt utvecklingsområde. Fortbildningen ska 
förankras i forskning och genomföras i samverkan mellan 
lärosäten och regionbiblioteken så att både den vetenskapliga 
nivån garanteras och så många som möjligt kan delta i den. 
Utbildning och fortbildning ska stödjas av en webbplats som 
samlar all relevant forskning, projektredovisningar, rapporter 
och studier.

Men även fortbildning för all bibliotekspersonal efterlyses, 
med tanke på att barnen oftast möter personal som inte är 
barnbibliotekarier vid sina besök. Få bibliotek har beman-
nade informationsdiskar på barnavdelningarna. Läsdele-
gationens förslag när det gäller fortbildning i form av ett 
”läsfrämjandelyft” för bibliotekspersonal tillstyrks (Barns och 
ungas läsning, s. 149-151).
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Mer forskning
Forskning om barn på bibliotek är ett mycket eftersatt område. 
En del har gjorts de senaste åren, och Regionbibliotek Stock-
holm framhålls som ett föredöme. Men mycket mer behöver 
göras och dessutom sammanställningar och bättre spridning 
av forskningsresultaten. De nya satsningar på språk- och 
läsfrämjande arbete som görs, framför allt utökning över 
hela landet av Bokstart till de små barnen och deras familjer, 
måste beforskas för att kunna dels utvärderas, dels bidra till 
fördjupad kunskap och förståelse. För Bokstart behöver också 
fler varianter prövas och studeras.

Forskningen måste våga gå på djupet, ifrågasätta, disku-
tera syftet med den läsfrämjande verksamheten, utgå från 
barnets perspektiv, barns litteraciteter, deras läspraktiker och 
syn på läsning och på biblioteken. Arbete med delaktighet 
och barns rättigheter är särskilt viktiga områden, de är avgö-
rande för att barnbiblioteken ska upplevas som angelägna av 
barn.

Samordning av nationellt läsfrämjande arbete
Ambitiöst arbete för att främja språkutveckling, läsning och 
mediekunskap pågår lokalt, men också i form av nationella 
insatser som Bokstart, Sommarboken, barnbokskatalogen 
och tidigare Bokjuryn (som pågår lokalt fast den nationella 
samordningen har lagts ner). Andra aktörer driver Läsborgar-
märket (Akademibokhandeln), Barnens romanpris (SR P1) 
och MIK för mig (Medierådet).

Samordning av de nationella läsfrämjande tjänsterna skulle, 

oberoende av aktör, kunna samordnas på en gemensam platt-
form och presenteras och erbjuda material, helst gratis. Det 
skulle ge större genomslag, underlätta för biblioteken och 
möjliggöra deltagande även för de mindre biblioteken.

Utbyggda digitala tjänster
De flesta framhåller med eftertryck att de nationella digitala 
tjänsterna för barn, Bibblix, Barnens bibliotek och Polar-
bibblo, måste utvecklas, få fast organisation och långsiktiga 
finansiella lösningar. Inriktningen ska vara läsning, litte-
ratur, skrivande, berättande och skapande i olika former. 
Det är helt omöjligt för enskilda bibliotek att utarbeta och 
finansiera sådana digitala tjänster. Behovet av en plattform 
för Bokstart lyfts också. Ytterligare ett förslag är att föra 
samman de befintliga tjänsterna tillsammans med UR:s och 
SR:s program och andra, som Polyglutt och Ugglo, på en 
gemensam plattform för att öka tillgängligheten för alla barn.

En inspirerande och lättanvänd bibliotekskatalog eller 
gränssnitt för befintliga kataloger, inte bara för barn utan även 
för andra ovana användare, är också ett starkt önskemål. 
Flera försök har gjorts i den riktningen men det krävs en 
större och mera målmedveten insats på nationell nivå av KB.

Digitalt först behöver ett tydligt barn och unga-spår. Detta 
borde vara ett ansvar för KB, och är ett exempel på hur KB 
skulle kunna lägga ett barnperspektiv på fler verksamheter.

Stöd för tjänster och inköp av böcker på andra språk
Svårigheterna att köpa in barn- och ungdomsböcker på andra 
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språk är mycket stora, vilket påpekas av flera. Det behövs ett 
effektivt stöd i alla delar av den mångspråkiga verksamheten. 
Ett förslag är att Internationella biblioteket får i uppdrag att 
även fungera som inköpskanal och erbjuda katalogposter. 
Ett bättre stöd för arbetet med minoritetsspråken efterlyses 
också.

Rättmätig andel av resurserna
Att barn och unga måste få sin rimliga andel av bibliotekens 
resurser, tas också upp i flera svar. Enligt bibliotekslagen 
ska barn prioriteras, men ingen stämmer av om detta krav 
uppfylls och i själva verket ligger de flesta bibliotek långt från 
detta mål. Detta gäller också KB, som inte i sina nationella 
uppdrag, till exempel biblioteksstatistiken, ägnar lika mycket 
uppmärksamhet åt verksamheten för barn och unga.

Barnbibliotekarierna måste ges förutsättningar och 
re surser för samverkan ”för att skapa nya platser i närsam-
hället där barn och unga får tas på allvar, utvecklas, vara 
delaktiga och uppleva konst själva eller tillsammans med 
andra” (citat ur ett av svaren). Detta ska betonas i biblioteks-
planer och skolbiblioteksplaner och krav på särskilda barn-
biblioteksplaner ska ställas. Resursfördelningen måste utvär-
deras utifrån checklistor och statistik av KB.

Den nationella strategin, då?
Men tar inte förslaget till nationell biblioteksstrategi upp de 
här idéerna? Bara delvis och bara otydligt. I de sex strategiska 
reformer som föreslås, tas kompetensutveckling för all biblio-
tekspersonal upp, ingen speciell om verksamhet för barn och 
unga. ”Redan utvecklade digitala bibliotekstjänster för barn” 
föreslås få en permanent statlig finansiering, och det är väl 
bra, men inget sägs om placering eller utveckling av tjäns-
terna. Mångspråkig biblioteksverksamhet och verksamhet 
för de nationella minoriteterna ska stärkas rent allmänt, men 
inga förslag finns om särskilda satsningar för barn och unga 
och deras medier.

En ”riksbarnbibliotekarie” behövs!
Undersökningen kan sägas vara ett komplement till BiS 
remissvar (se BiS hemsida) när det gäller barnbiblioteksverk-
samheten. Svaren förtydligar var de nationella satsningarna, 
genom uppdrag till KB och, vilket flera framhåller, även till 
andra statliga aktörer, bedöms vara mest verksamma av nyck-
elpersoner inom området. Full finansiering av insatserna är 
nödvändig.

Verksamhet för målgruppen barn och unga ingår i någon 
mån i grundutbildningen men i huvudsak erbjuds den som 
valbara kurser och eget val av ämne för projekt och uppsatser. 
Eftersom många bibliotekarier börjar sin yrkeskarriär med 
barn- och ungdomsverksamhet behövs ett uppdrag till 
utbildningarna att ge större utrymme åt denna målgrupp. 
Uppdraget ska också omfatta samarbete med regionbib-
lioteken så att fortbildningen även kan nå personal på små 
biblio tek. Det är ett stort problem att de mindre biblioteken 
inte har resurser att utnyttja den fortbildning som ändå 
erbjuds.

De olika digitala tjänsterna måste med nödvändighet 
finnas på flera olika plattformar, även om så många tjänster 
som möjligt samordnas. För att underlätta för användarna, 
barn, deras vuxna och professionerna, kan materialet samlas 
på två plattformar, en direkt riktad till barn, en till vuxna, 
med konkret innehåll och med länkar till övriga resurser.

”Viktigast är det demokratiska uppdraget, att barnbiblio-
teken blir tillgängliga för alla barn.” (Citat ur ett av svaren) 
Ett uppdrag till KB, Kulturrådet, Socialstyrelsen och Skol-
verket att samverka när det gäller språk- och läsfrämjande 
arbete riktat till de små barnen och deras föräldrar är nödvän-
digt för att Bokstart ska få genomslag. Bokstart är överhu-
vudtaget en mycket angelägen strategisk nationell satsning 
med förväntade positiva resultat om den genomförs fullt ut 
med de resurser för fortbildning, forskning och samverkan 
som krävs.

Det är tydligt att KB:s förståelse, eller brist på förståelse, 
för barnbiblioteken och deras betydelse blir avgörande för 
att verksamheten ska få det utvecklingsstöd som är nödvän-
digt. Kulturministern och kulturdepartementet måste ta ett 
helhetsgrepp och uttryckligen uppdra åt KB att i enlighet 
med bibliotekslagen prioritera barn- och ungdomsverksam-
heten.

En viktig insats, som skulle stödja barnbiblioteken, göra 
dem mindre utsatta och medföra att de slipper konkurrera 
med mera resursstarka och högröstade biblioteksverksam-
heter, är att kulturministern uppdrar åt KB att inrätta en 
tjänst som ”riksbarnbibliotekarie” under tre år. Denna kan 
fungera som ett slags ”controller” av att bibliotekslagens 
formuleringar om barn som en prioriterad grupp uppfylls 
såväl nationellt som i de regionala och lokala bibliotekspla-
nerna. Riksbarnbibliotekarien kan också medverka till att 
”den statistik och andra utvärderingsmetoder” utvecklas, 
som efterlyses i Demokratins skattkammare (s. 9). Efter tre år 
kan resultatet utvärderas och beslut fattas om eventuell fort-
sättning.

All erfarenhet visar att om inte barn och unga får speci-
aldestinerade satsningar, så kommer de inte att få del av de 
allmänna insatserna, eller bara i mycket begränsad omfatt-
ning. Bland annat med tanke på att barnkonventionen blir 
svensk lag 2020 är det självklart att barnen ges ett eget avsnitt 
med särskilt utpekade insatser i den nationella biblioteksstra-
tegin.

Litteratur
Barns och ungas läsning: ett ansvar för hela samhället. SOU 

2018:57. Tillgänglig i elektronisk form via regeringskans-
liets hemsida. 

Behöver biblioteken barnen – eller är det barnen som behöver 
biblioteken? (2017). Stockholm: KB. Tillgänglig i elektro-
nisk form via KB:s hemsida.

Demokratins skattkammare: förslag till en nationell biblioteks-
strategi (2019). Stockholm: KB. Tillgänglig i elektronisk 
form via Libris eller KB:s hemsida.



BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 4 2019 — 37

Illustration: Ulf Larsson, bis 2/1986.
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Årsboken Folkbildning och Forskning ges ut av Föreningen för folk-
bildningsforskning sedan 1979. För oss som fortfarande menar att 
”folkbildning” är en viktig uppgift för folkbiblioteken, så finns flera 
intressanta artiklar i årsboken 2019.

Ett helt avsnitt i årsboken ägnas åt rubriken ”Biblioteket som ett 
socialt och digitalt torg”. Här skriver Ingrid Atlestam om ”Biblioteket 
som interkulturell mångspråkig mötesplats”, biträdande riksbiblio-
tekarie Lars Ilshammar om boken, folkbildningen och den digitala 
människan, Mats Myrstener om läsfrämjande och läsambassadörer, 
och biblioteksforskaren Per Wisselgren intervjuas.

Årsboken kan beställas från föreningens kansli c/o Studieför-
bunden, Dalagatan 7, 111 23 Stockholm, eller via e-post ffff@folkbildning.net.

Mats Myrstener

50 år i vänsterfil  
– och sedan?  
Fira med BiS i Göteborg 
den 19 februari!
Tidskriften bis har nu kommit med sitt 50-årsnummer och 
föreningen BiS har lokala aktiviteter på flera håll i landet. 
Men i Göteborgsområdet saknas en lokalgrupp, trots att det 
finns många medlemmar och prenumeranter här. Därför 
är det dags att vi träffas, alla sympatisörer, medlemmar, 
prenumeranter, gamla aktivister och andra intresserade. 
Demokratins skattkammare behöver sina aktivister.

Välkommen på BiS 50-årskalas onsdagen den 19 februari 
2020, Forum Skill, Linnégatan 5, 1tr.
Vi firar med en enkel buffé till självkostnadspris, med lite 
nostalgi och mycket framtidstankar. 
Anmälan senast 10 februari till Anna Hallberg, stjarnfro@
hotmail.com  eller Ingrid Atlestam, ingrid.atlestam@gmail.
com.
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Inbjudan till  
BiS årsmöte 2020

Föreningen Bibliotek i Samhälle håller årsmöte i Lund  
lördag 28 mars klockan 10-16.

Lokal: Hemgården, Kiliansgatan 11, Lund

10–12 och 14.30–16:  
årsmötesförhandlingar. 

12–13:  
lunch. 

13–14.30:  
Salong! Vad är nästa steg för biblioteken och biblioteksakti-
vismen?

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före 
årsmötet.

Anmäl deltagande Christian Forsell, christian_forsell@telia.
com. Skriv om du vill äta lunch på med årsmötet och om du 
vill följa med och äta middag efteråt.

Välkommen!

Styrelsen

Dagordning för årsmötet
•	 Mötet öppnas
•	 Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
•	 Fastställande av dagordning
•	 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
•	 Ekonomisk rapport, bokslut och revisionsberättelse
•	 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och kassören
•	 Tidskriften bis
•	 Motioner. Ev. motioner läggs ut på BiS webbplats
•	 Solidaritetsfonden
•	 Verksamhetsplan för 2020
•	 Fastställande av budget för 2020
•	 Fastställande av medlems- och prenumerationsavgifter för 

2021
•	 Val av ordinarie styrelseledamöter på 1 år
•	 Val av ersättare på 1 år
•	 Val av kassör på 1 år
•	 Val av två revisorer på 1 år
•	 Val av valberedning på 1 år
•	 Övriga frågor
•	 Mötet avslutas

Salong: 
Vad är nästa steg 

för biblioteken och 
biblioteksaktivismen?

Debattörer från höger angriper biblioteksan-
ställda för att vara partiska i utövandet av sin 
profession och agera som aktivister och inte 
tjänstepersoner. Samtidigt ser vi hur bibliote-
kens verksamhet är reellt  hotad av högerpoli-
tiska krafter som inte drar sig från att avsätta 
tjänstemän, sätta bibliotekslagen på undantag 
och försöka censurera programverksamhet.

Vad innebär det att vara aktivist idag? Och 
vad behöver vi göra för att förverkliga ett demo-
kratiskt bibliotek för alla?

Engagera dig i styrelsen!
Föreningen söker nya styrelseledamöter! Är du 
intresserad eller nyfiken på vad det innebär, 
kontakta valberedningen: Tobias Johansson, 
tobbepysslare@gmail.com, eller Tove Völgyi, 
tove.volgyi@hotmail.com.
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Nästa nummer: Tema Aktivism! 
Nästa nummer av bis har tema Aktivism! 
och utkommer den 2 april 2020. Redak-
tionen välkomnar varmt bidrag i text och 
bild, både på temat och utanför. Senast 
den 17 februari 2020 behöver vi ditt 
bidrag, som mejlas till tidskriftenbis@
gmail.com. Vi hörs!

Vill du få fler biblioteks nyheter 
från vänsterhåll?
BiS digitala nyhetsbrev innehåller ny het-
er, information och tips för dig som vill 
bevaka biblioteksutvecklingen ur ett 
vänsterperspektiv.

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

Begränsad eftersändning

Avsändare:  
bis c/o Christian Forsell 
Kobjersvägen 9A
227 38 Lund

B-posttidning

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

mation som grund för kunskap, opinionsbildning 
och samhällskritik

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

•		arbeta normkritiskt, antirasistiskt, jämställt och 
jämlikt

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

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

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

Kontaktpersoner
Stockholm: Tobias Willstedt  
tralalaisdead@hotmail.com, 0709-18 59 84
Göteborg: Anna Hallberg  
anna.hallberg@kultur.goteborg.se, 031-36 83 375
Malmö: Martin Persson  
oeoe@zitherlessons.net, 0737-02 37 90
Umeå: Ida Holmlund 
idaholmlund@yahoo.se

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

bis 3/2019. Foto: Tobias Willstedt.


